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Zmiany społeczno‐polityczno‐gospodarcze, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku zna‐

lazły odzwierciedlenie w  języku, a zwłaszcza w  jego systemie  leksykalnym. Przeobrażenia 
słownictwa objęły zarówno wyrazy pospolite,  jak  i nazwy własne. Jak stwierdzili badacze 
polszczyzny przełomu XX  i XXI wieku  jedną z bardziej charakterystycznych  jej cech, zwią‐
zanych z nomina propria, stał się niezwykle  intensywny rozwój nowych kategorii nazew‐
niczych,  do  których  zaliczone  zostały  także  nazwy  sklepów  (Rzetelska‐Feleszko,  2000, 
s. 141). Rozwój  ten był  konsekwencją otwarcia  się Polski na wpływy  zachodniej  kultury 
konsumpcyjnej. Efektem  tego procesu był między  innymi napływ ogromnej  ilości  towa‐
rów, a także przeobrażenia w handlu  i wszystkim, co się z nim  łączy. W nowej rzeczywis‐
tości  pojawiły  się  niespotykane wcześniej  dobra  konsumpcyjne,  usługi,  instytucje  i  pla‐
cówki handlowe, których głównym celem stało się pozyskanie jak największej liczby klien‐
tów. Jedną z handlowych nowości z tego okresu, która przyjęła się w polskich realiach i do 
dzisiaj doskonale  funkcjonuje, umacniając  swoją pozycję na  rynku,  są  sklepy  z używaną 
odzieżą. Około  ćwierć wieku  temu wytworzyła  się więc nowa branża handlowa, a wraz 
z nią rozpoczął się proces kreacji nazw sklepów w jej ramach działających. Nazwy sklepów 
z  odzieżą  używaną  są  więc  efektem  procesów  językowych,  które  należy  rozpatrywać 
w odniesieniu do potrzeb nazewniczych współczesnego świata, podobnie zresztą jak inne 
kategorie chrematonimii marketingowej będącej, obok chrematonimii społecznościowej  i 
chrematonimii  ideacyjnej,  subkategorią  chrematonimii  użytkowej.  Zaznaczyć  trzeba,  że 
nazwy sklepów  i firm zajmujących się handlem bywają też postrzegane jako składniki na‐
zewnictwa miejskiego, a obiekty wskazywane przez te nazwy, głównie sklepy, będąc swe‐
go rodzaju miejscami, wchodzą w zakres mikrotoponimii (Breza, 1998, s. 343 – 346; Gał‐
kowski, 2008, s. 38 – 39, 52). 

W południowo‐wschodniej Polsce, a dokładnie w województwach małopolskim  i pod‐
karpackim, skąd pochodzi zbiór 250 nazw stanowiących podstawę materiałową tego arty‐
kułu1, sklep z odzieżą używaną powszechnie określany jest jako ciuchland, ciucholand lub 
szmatex (także w zapisie spolszczonym szmateks). Są to nazwy o charakterze hybrydalnym 
(EJP,  1994,  s.  118),  łączące w  dwóch  pierwszych  przypadkach  potoczną  nazwę  ubrania 
ciuch i angielski wyraz land czyli kraj, teren. Z kolei w trzecim wariancie doszło do syntezy 

                                                              
1  Są  to  nazwy  umieszczone  w  Polskiej  Książce  Telefonicznej  (www.pkt.pl),  Panoramie  Firm 

(www.pf.pl) oraz onimy, które pojawiły się w ogłoszeniach  lokalnej prasy, ulotkach  i folderach reklamo‐
wych. 
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leksemu szmata  i wywołującej obcojęzyczne asocjacje cząstki  ‐ex  ( Por. W. Kochmańska, 
2003, s. 55 – 57). 

Polskie ciuchlandy wywodzą się z powstałej w latach 60‐tych XX wieku zachodnioeuro‐
pejskiej sieci sklepów sprzedających używaną odzież na wagę, gromadzoną przez krajowe 
organizacje charytatywne. Z biegiem lat zmieniał się stosunek Polaków do tego typu skle‐
pów. Od początkowego uznania zakupów w nich za przejaw ubóstwa i niskiej pozycji ma‐
jątkowej i lokalizacji sklepów w głębi osiedli, w bramach, garażach i piwnicach prywatnych 
domów, do przekonania, wyrażanego przez osoby zamożne z różnych środowisk, także na 
przykład  ze  świata  show biznesu,  że umożliwiają one  zdobycie niepowtarzalnego, orygi‐
nalnego, firmowego stroju i wkroczeniu z tego typu handlem do centrów handlowych i na 
główne ulice. Moda na szmateksy nie ustaje, lecz nasila się z roku na rok. Świadczą o tym 
także liczby. W kraju działa obecnie ponad 23 tysiące ciuchlandów. To aż ponad dwa razy 
więcej niż w 2008 roku. Przez ostatnie cztery lata powstało ponad 8 tysięcy szmateksów, 
co stanowi blisko 6,5 % wszystkich punktów sprzedaży detalicznej. Handel używaną odzie‐
żą jest więc zjawiskiem o charakterze zdecydowanie rozwojowym i ta tendencja zapewne 
się utrzyma, bowiem,  jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal  internetowy wi‐
zaż.pl, większość głosujących  internatów  (ponad 40 %)  zakupy w  ciucholandach  traktuje 
jako zajęcie bardzo przyjemne, wręcz nałóg, a tylko niecałe 8% uznaje je za coś niemiłego i 
obrzydliwego  (Szamocka,  2009,  s.  26). Nie  sposób  nie  zauważyć,  że w  ostatnich  latach 
handel  używaną  odzieżą  odbywa  się  także,  co  jest  swoistym  znakiem  czasów, w  coraz 
bardziej  popularnych  wśród  Polaków  sklepach  internetowych.  Do  najpopularniejszych 
wirtualnych  ciuchlandów  należą  np.  kufersklep.pl,  superciuszki.com,  lumpex.pl, mojeciu‐
chy.pl, mofashion.pl albo vintageshop.pl., a bywalcy secondhandów na  forach  interneto‐
wych wymieniają informacje na temat sklepów i jakości oferowanego w nich towaru. Ist‐
nieją  też blogi o  fascynacji odzieżą  z drugiej  ręki oraz  strony  z wytycznymi dotyczącymi 
założenia własnego  sklepu  z używaną odzieżą. Wszystko  to dowodzi,  że branża odzieży 
używanej ma zdecydowanie progresywny charakter. 

Najogólniej rzecz biorąc nazwy ciuchlandów w południowo‐wschodniej Polsce nie od‐
biegają pod względem budowy  lub występujących w różnym natężeniu, czasem zupełnie 
wyzerowanych,  treści  znaczeniowych, od nazw  sklepów  funkcjonujących w  innych bran‐
żach. Tworzą one dychotomiczny zbiór onimów konwencjonalnych  i nieszablonowych. Tę 
pierwszą kategorię tworzą nazwy informacyjne i rodzime, natomiast drugą nazwy asocja‐
cyjne i obce (Rzetelska‐Feleszko, 2006a, s. 158). Za nazwy informacyjne uznaję wielowyra‐
zowe nazwy deskrypcyjne,  które bezpośrednio, bez przekształceń  znaczeniowych moty‐
wujących  je wyrazów,  określają  z  jakiego  typu  placówką  handlową mamy  do  czynienia 
albo informują o jej lokalizacji, np. Odzież Używana, Odzież na Wagę, Tania Odzież, Zagra‐
niczna Odzież Używana, Odzież  z  Importu, Na  Krakowskiej, W Rynku,  Ciuszek  Centrum, 
natomiast nazwy  rodzime bazują na  leksyce polskiej  lub obcej,  tak dobrze przyswojonej 
przez polszczyznę, że nie odczuwa się jej obcości. Są to nazwy, które nie wykazują, bezpo‐
średnich  lub  pośrednich  związków  znaczeniowych  (informujących  o  branży  handlowej) 
z określanym  desygnatem,  np.  nazwy  motywowane  antroponimami,  nazwami  roślin, 
zwierząt czy planet Układu Słonecznego, np. Danuta, Aneta, Alicja, Artur, Adam, Hubert, 
Agawa,  Lawenda,  Stokrotka,  Gepard,  Panda, Wenus, Mars.  Z  kolei  nazwy  asocjacyjne 
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charakteryzują się tym, że wyraz lub wyrazy, pospolite lub nazwy własne, które w tej funk‐
cji występują wywołują skojarzenia głównie z szeroko rozumianym światem odzieży i han‐
dlu, np. Spódniczka, Polo, Dior, Kopalnia Ciuchów, Fajny Ciuszek, Fatałaszek, Twój Strój, 
Szafa, Druga Ręka. Natomiast obce nazwy ciuchlandów, to nazwy w funkcji których wys‐
tępują wyrazy zapożyczone z języka angielskiego oraz nazwy hybrydalne, często w formie 
wyrazów złożonych  lub zlepkowców2, np. Prima Sort, Fashionshop, Texpol, Gali‐Pol. Pod‐
stawą,  budulcem,  podlegającym  różnym  przekształceniom  semantycznym  i  formalnym, 
dzisiejszych nazw sklepów, także tych z używana odzieżą,  jest więc  leksyka, która bazuje 
na następujących głównych  filarach:  rodzima  leksyka potoczna  i od dawna zakorzenione 
w polszczyźnie słownictwo zapożyczone oraz internacjonalizmy; słownictwo obce, zwłasz‐
cza  angielskie  i  „klasyczne”;  imiona  rodzime  i  obce,  nazwy  geograficzne  (Rzetelska‐ 
‐Feleszko, 2000, s. 145).  

Coraz większa  liczba  sklepów,  także  tych  z używaną odzieżą,  to automatycznie coraz 
większa konkurencja na rynku, a co za tym idzie coraz trudniejsza walka o klienta, w której 
z powodzeniem wykorzystać można nazwę sklepu. W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie 
widać wzrost wykorzystania pragmatycznego  różnych  kategorii nazw własnych, postrze‐
gania onimów jako swoistych etykietek reklamowych, które mogą wywoływać pozytywne 
konotacje estetyczne, budzić pozytywne emocje  illokucyjne, a przez  to przyciągać klien‐
tów  i powodować osiągnięcie wyższych  zysków  (Biolik, 2010,  s. 57). Na nazwy  sklepów 
zaczęto patrzeć przez pryzmat  ich marketingowej przydatności,  tj. pragmatycznej  funkcji 
zwiększenia sprzedaży. Ten typ onimów stał się więc, z czego doskonale zdają sobie spra‐
wę ich twórcy, najczęściej równocześnie właściciele sklepów, bardzo ważnym elementem 
w toczącej się „grze rynkowej”, czyli w relacjach między sprzedawcą a klientem (Rzetelska‐
‐Feleszko,  2006a,  s.  157  –  158).  Przemyślany,  świadomy  proces  kreacji  nazwy  sklepu 
sprowadza się więc do wykorzystania, będącej domeną pragmatyki,  funkcji  impresywnej 
języka. Oczywiście  nie wszyscy właściciele  sklepów  zdają  sobie  sprawę  ze  skuteczności 
działania  za pomocą nazw własnych  i  ich  roli w procesie komunikacji  językowej. Wtedy 
nominacja, której efektem  jest określona nazwa,  staje się dziełem przypadku  i nie przy‐
wiązuje się do niej większego znaczenia. 

Dobra, pod względem pragmatycznego wykorzystania, nazwa sklepu powinna być no‐
woczesna,  czasem  zabawna,  wywoływać  pozytywne  skojarzenia  i  przyciągać  uwagę. 
Wszystkie  te cechy warunkują  realizację podstawowych  funkcji  tej kategorii onimów, do 
których zalicza się  funkcję  identyfikacyjną czyli wyróżniania obiektu  i  funkcję  reklamową 
decydującą o podnoszeniu wartości sklepu, przyciąganiu klienta i trafianiu w jego upodo‐
bania. To nazwa, będąca swoistą „mentalną kotwicą” (Rutkowski, 2003, s. 253), apelująca 
do  przechodnia  gamą  informacji  i  skojarzeń, ma więc  sprawić,  że  sklep  zwraca  uwagę, 

                                                              
2 Zlepkowce, obce strukturze języka polskiego, to nazwy złożone z dwu lub trzech cząstek, które nie 

są pełnymi wyrazami,  lecz wyrazami „obciętymi”. Cząstki te mogą być „zlepione”  lub połączone myślni‐
kiem,  czasem  pisane  rozdzielnie.  Proces  ich  powstawania  określa  się  jako  derywację  kompozycyjną. 
Wzajemny  stosunek  członów,  które  charakteryzuje  nieograniczona  rozmaitość  form  i  semantyczność, 
asemantyczność bądź pozorna asemantyczność, może być  równorzędny  lub podporządkowany  (Rzetel‐
ska‐Feleszko, 2000, s. 146 – 147). 
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wybija się spośród innych sklepów i dzięki temu znajduje miejsce w świadomości klientów 
(Rzetelska‐Feleszko, 2006a, s. 150 – 151). 

 Jak powiedziano wcześniej nazwa  sklepu powinna być nowoczesna,  czyli  zgodnie  ze 
słownikową  definicją, właściwa  nowym  czasom, współczesna,  teraźniejsza  (NSJP,  2002, 
s. 540).  Niewątpliwie  właściwe  nowym  czasom  są  wpływy  języka  angielskiego  na  pol‐
szczyznę (Ożóg, 2008, s. 93). Nazwa nowoczesna, modna, to z pewnością nazwa wykazują‐
ca  związki  z  tym  językiem.  Co  więcej  z  leksemami  lub  cząstkami  morfologicznymi 
o angielskiej proweniencji  łączy  się wartościowanie. Można mówić nawet o  stereotypie, 
zgodnie  z  którym  to,  co obce  (zachodnie)  jest  lepsze od  tego,  co polskie  (Górny, 2006, 
s. 137). Wykorzystanie  tego  stereotypu  i  takiego właśnie  aksjologicznego  podejścia  do 
wszystkiego  co  zachodnie widać wyraźnie w  zgromadzonym  zbiorze nazw  ciuchlandów, 
choćby w onimach konwencjonalnych o charakterze  informacyjnym, w których atrakcyj‐
ność sklepu podnosi się poprzez zastąpienie swojskiego rzeczownika sklep nie tylko przez 
wywołujący skojarzenia z elegancją salon, ale też przez pochodzące z  języka angielskiego 
leksemy dyskont (ang. discount – dosłownie odliczenie, rabat; określenie sklepu samoob‐
sługowego, sprzedającego wybrane towary po cenach niższych niż inne sklepy) lub market 
(ang. market – rynek, targ), np. Dyskont Odzieżowy, Market Odzieżowy. 

W  analizowanym  przeze  mnie  materiale  onimicznym  wpływy  języka  angielskiego  
oczywiście widoczne są  również w nazwach motywowanych przez  inne angielskie  lekse‐
my, np. American Classic, Crazy, The Best of All, Vice Textile, Roman‐Textile, German Texti‐
le, Goodwill, Victory, Maxi, Next, Exclusive, Prima Sort, Trendy które, co warto zaznaczyć, 
często pochodzą z pól semantycznych związanych z handlem, odzieżą i modą, np. Second‐
Hand, Clothes Shop, Fashionshop, Fashion Mix, Vintage, XXXL czy Outlet. Wpływy  języka 
angielskiego nieznacznie zaznaczają swą obecność  także w  tych nazwach sklepów, które 
bazują na  imionach, np. Kriss  (Krzysztof), Tim  (Tymoteusz). Na  szyldy  sklepów  z odzieżą 
używaną  zaczęły  również  trafiać,  co  uznać  należy  za  fakt  godny  odnotowania,  leksemy 
charakteryzujące  się  potocznością. W moim materiale  występuje  bowiem  nazwa  Baks 
(ang.  bucks)  nawiązująca  do  potocznego  określenia  amerykańskiej waluty,  czyli  dolara 
(SPP, 2006,  s. 25). Wystąpiła w nim  także nazwa Promacja należąca do grupy wyrazów 
zapożyczonych z języka angielskiego, dobrze zadomowionych już w polszczyźnie, ale co dla 
nas ważne, w tym konkretnym przypadku, kojarzona z modnymi we współczesnym handlu 
i bardzo  lubianymi przez  klientów promocjami, polegającymi na okazyjnej  sprzedaży po 
obniżonych cenach (SWO, 2008, s. 716). 

Pojawienie się w analizowanym materiale wyrazów anglojęzycznych można uznać, nie 
tylko za wyraz docenienia dużych walorów reklamowych języka angielskiego, ale także za 
przejaw  charakterystycznej  dla  współczesnych  społeczeństw  globalizacji  językowej.  Po 
wejściu  Polski  do  Unii  Europejskiej  językoznawcy  zwrócili  również  uwagę  na  związane 
z tym faktem zjawisko „europeizacji” polszczyny, sprowadzające się do oddziaływania Unii 
Europejskiej na status języka polskiego w zjednoczonej Europie  i do powodowania zmian 
w  systemie  leksykalnym  polszczyzny. Wielki wpływ Unii  na  język  polski  uwidacznia  się 
zwłaszcza  poprzez  użycie  hiperłączliwej,  niezwykle modnej, wieloznacznej, w  tym  także 
perswazyjnej  w  chrematonimii,  czyli  zachęcającej  do  kupna,  cząstki  euro  (Ożóg,  2007, 
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s. 267, 273). Cząstka ta znalazła już także, w południowo‐wschodniej Polsce, zastosowanie 
w nazwach ciuchlandów, np. Euro‐Ciuch, Eurotex. 

Moda na obcość w nazwach tego rodzaju sklepów przejawia się także w ich depoloni‐
zacji w płaszczyźnie graficznej. Będące podstawą wyrazy występują w oryginalnej pisowni, 
mimo że istnieją w polszczyźnie ich warianty graficzne, np. Brooklyn, London, Yessika. 

Za modne i nowoczesne są także uważane we współczesnej polszczyźnie nazwy z cząst‐
ką  ‐ex  (‐x,  ‐ax), która  jest skrótem  rzeczownika export. W socjalistycznej polskiej  rzeczy‐
wistości  nazwy  Pewex,  Budimex,  utworzone  za  pomocą  tego morfemu,  były  symbolem 
dobrobytu i stereotyp ten jest jak widać, mimo upływu lat, ciągle popularny (Ożóg, 2007, 
s. 94). Twórcy nazw  sklepów  z odzieżą używaną w południowo‐wschodniej Polsce  także 
mu ulegli kreując nazwy np. Agatex (od imienia Agata), Andrex (od imienia Andrzej), Bogu‐
tex  (od nazwiska Bogut), Hadex  (od nazwy  sklepu hadroteks utworzonej przez  klientki), 
Imtex (nazwa niewiadomego pochodzenia), Krimex (od rzeczownika kryminał, ulubionego 
przez właściciela  typu powieści), Ulanex  (od  imienia Urszula w  jego zdrobniałej postaci), 
Megatex  (od promocji mega),  czy  Expotex  (od  rzeczownika  eksport, na  zasadzie przeci‐
wieństwa  do  importu,  za  pomocą  którego  sprowadza  się  do  sklepu  towar).  Jak widać, 
twórcy  tego  typu nazw uznali,  że  siła  i  skuteczność marketingowa wykreowanych przez 
nich onimów  tkwi wyłącznie w  różnych wariantach cząstki  ‐ex. Podstawy bowiem nie są 
ani nośne asocjacyjnie, ani specjalnie oryginalne, czasem zupełnie przypadkowe,  i nawet 
jeśli  zawierają  jakieś  nietypowe  treści,  będące wynikiem  głębszych  przemyśleń  twórcy 
nazwy, to i tak przy braku znajomości ich motywacji są one dla odbiorcy zupełnie nieczy‐
telne, a czasem nawet mylące. Bez względu jednak na wszelkie perturbacje znaczeniowe, 
ciągle  jeszcze,  obco  brzmiąca  nazwa  podnosi  atrakcyjność  i  prestiż  sklepu  (Rzetelska‐ 
‐Feleszko, 2006a, s. 152). 

Z nowoczesnością  i  zmianami ustrojowymi eksponującymi własność prywatną w pol‐
skim  nazewnictwie,  łączą  się  te  nomina  propria,  potwierdzone  licznie w  analizowanym 
materiale, w  funkcji  których występują  nazwiska właścicieli,  np.  Ewa Misztal,  Helena  i 
Marian Lisowscy,  Iwona Biernaciuk, Józef Kusek czy Katarzyna Głowacz. Jako nazwy skle‐
pów nazwiska występują najczęściej w czterech wariantach: samo nazwisko; imię i nazwi‐
sko właściciela; określenie branży + nazwisko; monogram właściciela  lub właścicieli,  za‐
wierający pierwsze litery imion lub imienia i nazwiska (Rzetelska‐Feleszko, 2006a, s. 155). 
W omawianych nazwach sklepów występuje wyłącznie trzeci z wymienionych wariantów, 
tj. nazwa w postaci branży oraz  imienia  i nazwiska właściciela sklepu. Zamiast monogra‐
mów wprowadzono natomiast zlepkowce  łączące pierwsze sylaby  imienia  i nazwiska, np. 
Mar‐Pol (Mariusz Polkowski), Han‐Gos (Hanna Gostyń). W ostatnich nazwach zastosowa‐
no  kumulację  cech decydujących o nowoczesności nazwy,  tzn. motywację nazwiskiem  i 
formę zlepkowca. Przy okazji tej kategorii nazw, tak wyraźnie odwołujących się do wartoś‐
ci samej w sobie  jaką  jest własność w życiu każdego człowieka, warto zwrócić uwagę, na 
fakt swoistego przełamania w analizowanym materiale konwencji  łączącej  imiona właści‐
cieli, w funkcji nazw, głównie z zakładami fryzjerskimi (Rzetelska‐Feleszko, 2006a, s. 154). 
Otóż w południowo‐wschodniej  Polsce wśród wszystkich  zgromadzonych nazw  sklepów 
z używaną odzieżą blisko 40%  stanowią nazwy w postaci  antroponimów,  z  czego blisko 
połowa  to właśnie  imiona właściciela  lub właścicielki sklepu. Trudno z pewnością z  tego 
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faktu wyciągać wniosek o ukształtowaniu się określonego modelu nazewnictwa tego typu 
placówek  handlowych,  ale  o  wzrastającej  popularności  antroponimiczno‐posesywnych 
nazw ciuchlandów chyba można już mówić. 

Kolejną cechą marketingową nazwy sklepu jest przyciąganie uwagi klienta. Twórcy ana‐
lizowanych onimów starali się uzyskać taki efekt poprzez stworzenie nazwy charakteryzu‐
jącej  się  oryginalnością,  zaskakującym  znaczeniem  lub  niespotykaną  formą.  Na  miano 
oryginalnych,  choć  trzeba pamiętać,  że  jest  to pojęcie bardzo  subiektywne,  zasługują  te 
onimy, w których funkcji zastosowano: 

• rzadkie i wyszukane imiona męskie i żeńskie, a także imiona o pochodzeniu mitolo‐
gicznym, np. Daria, Estera, Yessika, Marcel, Atena czy Achilles; 

• niecodzienne, okazjonalnie używane w  codziennej, potocznej  komunikacji wyrazy, 
pospolite, których znaczenie przeniesione na desygnat w postaci sklepu z odzieżą używaną 
może być zaskakujące, nie ma bowiem bezpośredniego związku między nazwą a branżą, 
w której sklep  funkcjonuje, np. Arka, Domino, Kameleon, Lamus, Rezerwat, Saga, Saper, 
Maraton. Są to nazwy metaforyczne, bazujące na mniej  lub bardziej odległych, skojarze‐
niach; 

• powszechnie znane frazeologizmy, np. Druga Ręka, Wszystko z Drugiej Ręki; 
• nazwy własne, kojarzone z prestiżem, luksusem, elegancją, np. Dior; 
• nomina propria wywołujące  asocjacje  z PRL‐owskiej  rzeczywistości, będące wtedy 

symbolem dobrobytu  i  gwarancją wysokiej  jakości  tawarów  i usług, np. Baltona, Moda 
Polska, Pewex; 

• nietuzinkowe,  zróżnicowane  pod  względem  struktury,  neologizmy  słowotwórcze, 
np. Szperalnia, CiuchoMania, Schody do Mody, Mini Szyk. 

Dobra nazwa powinna wywoływać pozytywne emocje i skojarzenia. Efekt ten uzyskuje 
się poprzez zastosowanie: 

• zdrobnień zarówno nazw własnych, w analizowanym materiale wyłącznie imion ko‐
biecych, np. Ola, U Reni, Kasia, Monia, Wiki,  jak  i wyrazów pospolitych, np. Fatałaszek, 
Kramik, Supełek, Ciuszek Centrum; 

• leksyki związanej z postaciami bajkowymi, konotującymi dostatek i bogactwo z jed‐
nej strony, z drugiej zaś możliwość metamorfozy, zmiany życia, np. Alibaba, Kopciuszek, na 
oznaczenie  sklepów  z odzieżą dla dorosłych. Taką „infantylizację” nazewniczą  traktować 
można jako granie na emocjach poprzez odwołanie do wspominanego raczej z sentymen‐
tem przez wszystkich okresu dzieciństwa; 

• wyrazów o emocjonalności  implicitnej, np. rzeczowników raj konotującego miejsce 
piękne,  rozkoszne,  skarb  w  sposób  jednoznaczny  kojarzącego  się  ze  zbiorem  drogo‐
cennych rzeczy czy przymiotnika tani, który informuje o bardzo pożądanej przez klientów 
cesze towaru, np. Tani Świat, Tanie Ubranie, Tania Odzież, Tanie Szmaty. 

Nowoczesność,  zmysłowość  i  krótkość  to  cechy  obligatoryjne  dobrej  nazwy  sklepu 
(Rzetelska‐Feleszko, 2006a, s. 158). Za ważną, choć  fakultatywną, cechę uznać należy  jej 
żartobliwy  charakter. W  analizowanym materiale  onimicznym  nazw  zabawnych  nie ma 
zbyt dużo, np. Tani Armani, Odzież z Przeszłością czy Polowanie na Ubranie, bazujące na 
kontraście, na zaskakującym, irracjonalnym, lecz bardzo zachęcającym i wiele obiecującym 
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połączeniu niskiej ceny i luksusowego towaru w pierwszym przypadku, swoistej personifi‐
kacji w  drugim  przypadku,  odwołującej  się  do  słów  znanej  piosenki Agnieszki Osieckiej 
o „mężczyźnie z przeszłością  i kobiecie po przejściach”  i dysonansie wynikającym z niety‐
powego,  potocznego  zestawienia  leksemów  należących  do  różnych  pól  semantycznych, 
w ostatnim przykładzie. Tego typu nazwy bazujące na różnorakich sprzecznościach, wzbu‐
dzające  zdziwienie,  uruchamiające  wyobraźnię  przechodnia‐potencjalnego  klienta,  są 
chyba najbardziej zręczne reklamowo. 

Oczywiście  zgromadzone  nazwy  ciuchlandów  często  łączą w  sobie  kilka  pożądanych 
cech  dobrej marketingowo  nazwy  sklepu.  Taka  kumulacja ma wpłynąć  na większą  siłę 
oddziaływania  onimu  na  klienta.  I  tak  na  przykład  Groszowy  Zaułek  to  sympatyczne 
w odbiorze połączenie oryginalnej formy z obiecującą treścią (niska cena towaru + spokój 
przy  jego wybieraniu), Tanie Ubranie Kids to nazwa syntetyzująca nowoczesność poprzez 
wprowadzenie elementu anglojęzycznego kids i informację o niskiej cenie towaru, egzem‐
plifikowaną przez przymiotnik tani, z kolei Hurteco jest przykładem nazwy epatującej no‐
woczesnością, zarówno poprzez formę zlepkowca,  jak  i semantykę cząstki eco kojarzonej 
z popularną współcześnie ekologią. 

Nazwy ciuchlandów stają się  impresywne dzięki zastosowaniu powszechnie stosowa‐
nych strukturalnych  i semantycznych  środków  językowych wykorzystywanych  także przy 
tworzeniu nazw placówek handlowych działających w  innych branżach. Specyfika ofero‐
wanego w sklepach z odzieżą używaną towaru sprawia jednak, że z jednej strony łatwiej, 
z drugiej zaś trudniej, niż w przypadku  innych sklepów, dobre nazwy dla nich stworzyć.  I 
tak na przykład przyjmuje się, że treści znaczeniowe dobrych nazw handlowych powinny 
wywoływać określone skojarzenia , czyli chociażby przy sklepach z wyposażeniem domu – 
z komfortem  i nowoczesnością, przy perfumeriach – z pięknym zapachem  i elegancją, a 
przy sklepach z odzieżą czy zabawkami dla dzieci – z czułością charakterystyczną dla kon‐
taktów z dzieckiem  (Rzetelska‐Feleszko, 2006a, s. 158). Przy nazwach z używaną odzieżą 
takich  obiektywnie  pozytywnych  asocjacji  z  powszechnie  akceptowanymi  wartościami 
w różnych aspektach życia właściwie nie ma. Jedynym wyjątkiem może być tutaj skojarze‐
nie z niską ceną, bo generalnie każdy, bez względu na swój status materialny, szuka spo‐
sobu, by wydać  jak najmniej pieniędzy. Nazwa sklepu w tym przypadku powinna być na‐
tomiast wykorzystana, co nie jest łatwym zadaniem, do przełamania stereotypu, dającego 
sprowadzić się do schematu: sklep z odzieżą używaną – niska jakość oferowanego towaru 
czy  towar dla biednych.  Łatwiej natomiast, niż w  innych branżach, odwołać  się  tutaj do 
poczucia  humoru  klientów,  bazując  przede  wszystkim  na  kontraście  pomiędzy  nazwą, 
obiecującą  towar modny, markowy,  elegancki, wyjątkowy  i  jej  desygnatem, w  postaci 
szmateksu. Taka nazwa może  rozśmieszyć, ale przez  to bardziej niż  inne nazwy, zaintry‐
gować, zwrócić uwagę, a w podtekście stworzyć nadzieję na okazjonalne kupno naprawdę 
dobrego towaru.  

Niestety  broń w walce  o  klienta w  postaci  poczucia  humoru  nie  jest  najmocniejszą 
stroną twórców nazw sklepów z odzieżą używaną w południowo‐wschodniej Polsce. Oni‐
my typu Tani Armenii, Dior czy Schody do Mody są swoistymi perełkami w całym analizo‐
wanym materiale.  O  pragmatycznym,  impresywnym  charakterze  nazw  ciuchlandów  na 
tym terenie decyduje ich szeroko rozumiana nowoczesność i oryginalność. Zaznaczyć trze‐
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ba,  że  zabiegając  o  kupujących  stawia  się  jednak  zdecydowanie  na  nazwy  bazujące  na 
polskiej  leksyce. Onimów odzwierciedlających tak modne współcześnie procesy globalizacji 
językowej  jest w całym analizowanym zbiorze niespełna 15%, co świadczyć może o prze‐
konaniu  o  większych możliwościach  oddziaływania  na  potencjalnych  klientów  poprzez 
nazwy  zrozumiałe  dla  nich  bezpośrednio  lub  pośrednio  i  traktowaniu  anglojęzycznych 
pożyczek za atrakcyjne bardziej pod względem formy niż treści. Praktyka potwierdza więc 
tutaj  teorię,  że dobra pod względem marketingowym nazwa powinna mieć  jakieś  „zna‐
czenie”  lub wywoływać określone  skojarzenia oraz musi być  łatwa do wymówienia  i  za‐
pamiętania (M. Rutkowski, 2003, s. 243). Twórcy nazw sklepów z używaną odzieżą w po‐
łudniowo‐wschodniej Polsce odwołują się więc w związku z tym bardziej do poczucia bez‐
piecznej  swojskości,  niż  do  prestiżu,  otwarcia  na  świat  i  uczestniczenia w  nowoczesnej 
cywilizacji (Rzetelska‐Feleszko, 2006b, s. 31). 
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Skróty: 
NSJP = Nowy słownik języka polskiego 
EJP = Encyklopedia języka polskiego 
SPP = Słownik polszczyzny potocznej 
SWO = Wielki słownik wyrazów obcych 
 
 
 

The Names of the Second Hand Clothes Shops from a Pragmatic Perspective  
(Based on the case study of South‐Eastern Poland) 

One of the commercial innovations related to social and economic transformations in post 
1989 Poland that functions perfectly and has strengthened its market position is represented 
by the second hand clothes shops. Fierce competition in the market affected the formation of 
shop names  in  general  and  these  started  to be  viewed upon  from  the perspective of  their 
pragmatic function, i.e. as a tool of increasing the sale. 

Regarding the pragmatic  function the proper names of the second hand clothes shops  in 
the Małopolskie and Podkarpackie provinces are up to date and chic. Such names may contain 
the owner’s surname (e.g. Victory, The Best of All, Han‐Gos ‐ Hanna Gostyń); draw the client’s 
attention to their uniqueness by means of surprising meaning or unusual form (e.g. Kameleon 
[Chamaeleon], Maraton  [Marathon], Baltona, Schody do Mody  [Stairway  to Fashion]); evoke 
positive emotions and associations (e.g. Fatałaszek [Finery], Kopciuszek [Cinderella], Tani Świat 
[Cheap World]); have a humorous nature (e.g. Tani Armanii [Cheap Armani], Odzież z Przeszło‐
ścią  [Clothes with  history],  Polowanie  na Ubranie  [Hunting  for  clothes]).  The present  paper 
emphasizes that in most of the cases the names are based on Polish lexis as a result of which 
they  are  intelligible, easy  to pronounce  and  remember and  they evoke  the  feelings of  safe 
familiarity. 

 




