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DEFINICJa I ZAKRES CHREMATONIMII
Artykuł ma charakter teoretyczny. Autor omawia aspekty kulturowe i funkcjonalne determinujące podstawę definicji i zakresu chrematonimii jako jednej
z głównych klas onimicznych, jak również cel badawczy chrematonomastyki jako subdyscypliny onomastycznej. Konfrontuje propozycje słowiańskich
szkół onomastycznych, które określiły swoje stanowisko wobec chrematonimów. Zestawia wybrane typy terminologii chrematonomastycznej oraz pól zainteresowań w obszarze studiów onomastycznych i interdyscyplinarnych nad
chrematonimami.

Zgodnie z przyjmowaną definicją chrematonimia to zbiór nazw realiów, które są wynikiem kulturowej aktywności człowieka (Gałkowski 2011a: 9; por. Šmilauer 1976 oraz Svoboda et al. 1973; Bezlaj et al. 1983: 118). Takie ujęcie można
by sprowadzić do jeszcze bardziej zwięzłej koncepcji – chrematonimii rozumianej jako nazewnictwo obiektów kulturowych, ale byłoby to nadmiernym uogólnieniem1. Obiekty kulturowe odnajdujemy w istocie wśród referentów innych
klas onimicznych, np. toponimii. W ten sposób można zapewne postrzegać nazwy
miejsc zasiedlonych, powstałych w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, jak wsie,
miasta, dzielnice, rezydencje, wcześniej zaś grody, zamki, forty itp. Tymczasem
chrematonim jest nazwą własną obiektu materialnego lub niematerialnego, który nie wykazuje charakteru geograficznego, choć nie wyklucza się związku takiego obiektu z danym miejscem, charakterystyką tpograficzną istotną w procesie identyfikacji obiektu w skali lokalnej lub globalnej. Chrematonimem może
być bowiem nazwa produktu, usługi, firmy, organizacji, przedsięwzięcia społecznego, wytworu lub wydarzenia artystycznego (Gałkowski 2012: s.v.), przypisana
1

Takim uogólnieniem był także pogląd wyrażony w studiach onomastycznych zanim został
użyty sam termin chrematonim / chrematonimia; zob. cz. názvy ostatních věcí ‘nazwy innych
rzeczy / realiów’, fr. noms des êtres inanimés, ang. names of inanimate objects, niem. Sachnamen,
Svoboda (1960: 281); por. Witkowski (1964: passim).
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do miejsca powstania lub występowania (lokalizowana). Jako taka pozostaje jednak faktem onomastycznym zasadniczo niekojarzonym ani z geonimią, ani tym
bardziej z bionimią2.
Przyjmowana koncepcja odpowiada definicji maksymalistycznej chrematonimii (DMxCh), pojmowanej jako zbiór nazw obiektów i instytucji współczesnej cywilizacji (Breza 1998)3 – w przeciwieństwie do definicji minimalistycznej
(DMiCh), według której chrematonimia to zbiór nazw produktów kultury materialnej.
Rozbieżności dotyczące DMxCh oraz DMiCh są wciąż aktualne. DMxCh
jako wynik refleksji czesko-słowackiej szkoły onomastycznej4 zawiera w sobie
DMiCh, która z kolei wprowadza koncept tzw. chrematonimii „właściwej”, tj.
zbioru nazw niektórych materialnych wytworów człowieka, przemysłowych lub
rękodzielniczych (Kosyl 2003: 370) oraz chrematonimii „niewłaściwej” – onimii
w przestrzeni ekonomicznej: nazw firm i produktów (Kosyl 2003: 371–372; por.
także Kosyl 2001).
Zakres określony w DMiCh jest rozwinięciem definicji przyjętej przez rosyjską szkołę onomastyczną, która uznała chrematonimy za zbiór nazw obiektów
nieożywionych / kultury materialnej (zob. Superanskaja 1973: 173–213; SROT:
2 Opinie na ten temat bywają jednak różne. Czesław Kosyl (2003: 370) twierdzi, że „[n]azwy
innych jeszcze obiektów, np. kamienic, bram i wież miejskich, will i pensjonatów, lokali gastronomicznych i handlowych, kin czy aptek, mogą być rozpatrywane w ramach toponimii”. Taki pogląd
jest dopuszczalny, zakładając, że obiekty nazewnicze mogą zostać oznaczone na mapie i traktowane są wówczas jak punkty w topografii terenu. Mamy tu do czynienia z przypadkiem nazw uznawanych za toponimy lub chrematonimy w zależności od funkcji kulturowej, jaką spełniają ich denotaty w rzeczywistości pozajęzykowej.
3 Należy jednak się zastanowić: czy tylko cywilizacji współczesnej? Podobne do dzisiejszych
obiekty człowiek wytwarzał, wznosił, produkował już dawniej. Nie zawsze miał potrzebę nadawania im indywidualnych nazw, jednak bieg historii pozostawia i po nich ślad bądź w określonym momencie dostosowuje je do zastanych realiów. Zob. nazwy łaźni, bibliotek, budowli, zakładów rzemieślniczych, jak np. Termy Karakalli (wł. Terme di Caracalla) w Rzymie, Łaźnie Gellerta
(węg. Gellért Gyógyfürdő) w Budapeszcie, Mariánské Lázně w Czechach; Biblioteka Aleksandryjska (łac. Bibliotheca Alexandrina); Biblioteka św. Genowefy w Paryżu (fr. La bibliothèque SainteGeneviève BSG); Świątynia Jerozolimska (hebr. ׁ בֵּית הַמִּקְדָּשBeit Ha-Midrash); sięgająca XVI w.
Kuźnia Wodna w Gdańsku Oliwie (hist. kuźnia / zakład metalurgiczny Konarskiego / rodziny Remus / Mąglowskiego / Hansena itd.).
4 Zob. Šrámek i Kuba (1989), szczególnie zaś klasyfikację chrematonimii referowaną przez Milana Majtána (1989). W oparciu o tę koncepcję Petar Šimunović (2009: 269–284) zaproponował swoje ujęcie chrematonimii jako ogólnej klasy propriów obok geonimów i bionimów (Šimunović 2009:
269–284, rozdz. VI. Krematonimija). Uwzględnia ono nazwy różnych obiektów wywodzących się z
szerokiego kręgu kultury współczesnej, ale także dawnej i uniwersalnej. Autor nie dokonuje jednak wyraźnego rozgraniczenia między jednostkami spełniającymi sensu stricto funkcje proprialne
oraz zapelatywizowanymi w leksyce języka chorwackiego (zob. Roland Garros vs roland garros
jako przykład typonimu chorw. tiponim lub Mercedes vs mercedes jako przykład serionimu chorw.
serionim, Šimunocić 2009: 373).
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161; por. SUOT: 189). Definicja ta wychodzi jednak poza krąg ściśle cywilizacyjny (do chrematonimów zaliczając m.in. anemonimy lub go poszerzając, np. przez
włączenie do tej klasy także nazw heraldycznych). Rosyjski punkt widzenia jest
z pewnością inspirujący, ale z kolei zbyt szeroki względem funkcjonalności tak
proponowanego zakresu chrematonimii, w której odnalazły się wstępnie postulowane przez Jana Svobodę „nazwy innych rzeczy / realiów” (zob. przyp. 1).
Trudno jednocześnie przyjąć pogląd wyrażony w DMiCh, dzielący chrematonimię na „właściwą” i „niewłaściwą”, tym bardziej, że współczesne studia onomastyczne zdają się widzieć to dokładnie na odwrót, za „właściwą” uznając nazwy
obiektów przestrzeni gospodarczej, a określenie chrematonimii „niewłaściwej”
przypisują pozostałym przypadkom chrematonimii. Potwierdzają to liczne publikacje z zakresu badań chrematonomastycznych, sprowadzających nader często
swój przedmiot wyłącznie do nazw firm i produktów. Powoduje to, że w ogólnym
ujęciu ten akurat jej aspekt przeważa albo nawet uchodzi za jedyny i wystarczający w ustalaniu zakresu chrematonimii. Stanowisko zwolenników takiej opinii
wzbudza wśród onomastów dyskusje polemiczne5.
Za potwierdzeniem DMxCh przemawia kilka argumentów. Znajdujemy je już
w samej etymologii terminu chrematonim. Pochodzi on od gr. το χρήμά, άτος
chréma, chrématos, które oznacza ‘rzecz, przedmiot użyteczny i potrzebny, produkt, towar’, ale także ‘dzieło, czyn, działanie, sprawa, zdarzenie, przedsięwzięcie’. W takim niejednoznacznym pojęciu terminu tego użył Protagoras z Abdery w sentencji πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος pánton chremáton
métron estìn ánthropos ‘Miarą wszystkich rzeczy jest człowiek’ (Diels 1922, FVS,
74 B 1). Refleksja filozoficzna sugeruje wielość odniesień denotowanych za pomocą leksemu χρημάτων chremáton6.

5

Zob. definicję ustaloną przez Grupę Terminologiczną ICOS: chrematonym: name of a politico-economic or commercial or cultural institution or thing; a catch-all category (por. ICOS
TG). Określenie chrematonimii kategorią „zbierającą wszystko” nie wnosi jednak taksonomicznego rozróżnienia dla tej klasy onimicznej. Bywa, że rozumiana jest wówczas bardzo arbitralnie jako
„śmietnik nazewniczy” (Willy van Langendonck cyt. w Harvalík i Caffarelli 2007: 206) lub „ogród
nieplewiony onomastyki” (Mrózek 2006: 159). Trafne spostrzeżenie pobrzmiewa natomiast w tezie
postawionej przez Pavola Odaloša (2015: 465): chrématonyma […] onymické produkty diferencovaných vztahov v spoločnosti. Jest to niejakie zbliżenie do poglądu uznającego chrematonimię za
klasę niezależną onimii, ale charakteryzującą się dużą wewnętrzną różnorodnością (por. Bugheşiu
2015: 43: the onomastic variety that has recently been subject to the greatest degree of variation
and evolution is the category of chrematonyms, to the detriment of anthroponyms and toponyms).
Por. Šrámek i Knappová (1996); Zwoliński (1982).
6 W klasycznym rozumieniu tego słowa. We współczesnym języku greckim jest ono podstawą terminologii zawężonej do związków ze sferą materialną i pieniądzem (gr. χρήμα chríma ‘pieniądze, fortuna’; por. np. hist. chrematologia, fr. chrématologie, doktryna dotycząca bogacenia się i
stanu posiadania, za Le Littré 1880: s.v.).
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W ostatecznym rozstrzygnięciu, jak winien być pojmowany zakres chrematonimii należy mieć na uwadze podział całej onimii na bionimię i abionimię; z kolei abionimii na geonimię7 i chrematonimię (por. przyp. 4). Chrematonimia jest
istotnie częścią abionimii, ale nie „pozostałą”, choć w większości przypadków jest
zbiorem nazw bytów lub zjawisk nieożywionych, abstrakcyjnych i intelektualnych. Okazuje się bowiem, że niektóre typy chrematonimii (np. społecznościowa, zob. niżej) wykazują związek z antroponimią, a zatem ze zbiorem bionimów.
Jako trzecia podstawowa warstwa proprialnej sfery języka chrematonimia
obejmuje nazewnictwo funkcjonujące w przestrzeni publicznej8. „Utwierdza się
tendencja w postrzeganiu chrematonimów jako nazw rzeczy wytworzonych pojedynczo lub seryjnie przez człowieka, ale także nazw form społecznych, służących do realizacji określonych celów w kontekście życia publicznego, przy czym
chrematonimia nie jest tu jedynym pojęciem teoretycznym, jakim posługuje się
współczesna onomastyka” (Gałkowski 2011a: 9–10).
Porządkując możliwe zakresy można przyjąć trychotomiczną koncepcję chrematonimii (Gałkowski 2011a), w której wyróżnione zostają podkategorie: chrematonimia marketingowa (ChrM), chrematonimia społecznościowa (ChrS) oraz
chrematonimia ideacyjna (ChrI)9. Wszystkie składają się na chrematonimię użytkową (ChrU). Niemal każdy rodzaj chrematonimii da się sprowadzić do ChrU.
W obszarze ChrM znajduje się nazewnictwo związane z przestrzenią gospodarki
(nazwy firm, produktów, usług, działań ekonomicznych); w obszarze ChrS – nazewnictwo zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych grup społecznych (nazwy organizacji, np. stowarzyszeń, wspólnot, partii, drużyn, ekip, fundacji itd.); w obszarze ChrI – nazewnictwo przedsięwzięć kulturowych (artystycznych, edukacyjnych, naukowych, ludycznych, religijnych, militarnych, prospołecznych, charytatywnych itd., np. nazwy konkursów, festiwali, świąt, konferencji naukowych, akcji wojskowych itp.).
Również medionimia i ideonimia wykazują związek z ChrU (por. Rutkowski
2016); stanowi część ChrI. Podobnie socjoideonimia jako warstwa przechodząca
horyzontalnie poprzez ChrS i ChrI (cfr. Gałkowski 2007).
Ze względu na wewnętrzną różnorodność odnoszoną do nazywanych klas
obiektów chrematonomastyka wytworzyła i wciąż wytwarza właściwą sobie terminologię, która nie zawsze uznawana jest za powszechną i obowiązującą, niemniej służy porządkowaniu i określaniu przedmiotu badań.
7

Ekwiwalent toponimii (Blanár 2008: 10).
Zob. Šrámek (1999: 16): [plán/prostor] chrématonymický, zahrnující vlastní jména pro objekty, jevy a vztahy vzniklé lidskou činností (společenskou, kulturní, ekonomickou, politickou
apod (por. cyt. wyżej Gałkowski 2011a; Odaloš 2015).
9 Por. Blanár (2008: 21): […] chrématonymum […] charakterizuje spätosť s ekonomickou,
výrobnou a kultúrnou činnosťou človeka.
8
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Przede wszystkim krystalizuje się zbiór terminów opartych o złożenie
chremat(onim)-, w tym:
- chrematonim (jednostka chrematonimiczna);
- chrematonimia (zbiór chrematonimów)10;
- chrematonomastyka (subdyscyplina onomastyki zajmująca się chrematonimami);
- eponim chrematonimiczny*11 (leksem pochodny od chrematonimu, utworzony w wyniku jego adiektywizacji, substantywizacji lub innej transformacji gramatyczno-kategorialnej12, np. przym. sorboński < Sorbona (zaadaptowana do systemu polskiego zwyczajowa nazwa Uniwersytetu Paryskiego La Sorbonne), przym. PWN-owski, pewuenowski < PWN (Państwowe Wydawnictwo Naukowe), rzecz. mcdonaldyzacja < McDonalds;
- deonim chrematonimiczny* (nazwa pospolita utworzona w wyniku apelatywizacji i leksykalizacji chrematonimu, np. nutella < Nutella, marlboro < Marlboro)13;
- transonim chrematonimiczny* (nazwa własna utworzona w wyniku transonimizacji chrematonimu, czyli przekształcenia / nadania mu funkcji innej nazwy własnej, np. Ursus, nazwa dzielnicy w Warszawie < Ursus, nazwa Zakładów Mechanicznych funkcjonujących na terenie obecnej dzielnicy Ursus14);
- chrematonimoformant* (element nazwotwórczy wchodzący w skład jednostki chrematonimicznej, np. cząstki prefikso- lub sufiksoidalne / quasi
formanty typu -euro-, -elektro-, -stal-, -bud-, -pol- itd. w nazwach firmowych typu Euro-Drzwi, Elektrokus, Staltex, Ł-Bud, MUR-PO);
- chrematonomastykon* (zbiór materiałowy lub słownik chrematonimów,
np. DNMC);
10

Również w zestawieniach specyfikujących, np. chrematonimia marketingowa, chrematonimia społecznościowa, chrematonimia ideacyjna, chrematonimia kosmiczna, chrematonimia kolejowa, chrematonimia włoska itp. (por. niżej).
11 Przy pomocy asterysku oznaczane są terminy, które na gruncie polskim mają charakter potencjalny: w studiach onomastycznych mogą być użyte okazjonalnie, jako transpozycja (tłumaczenie lub adaptacja) terminu obcego lub są propozycją autora.
12 Ten sposób formacji słowotwórczej można również zakwalifikować do deonimizacji.
13 Uzasadnionym jest także stanowisko, że deonim jest rodzajem eponimu.
14 W tym wypadku mówić można o całym gnieździe onimicznym, dlatego że chrematonim Ursus pochodzi z kolei od imienia bohatera powieści Henryka Sienkiewicza Quo vadis (por. SNW:
s.v.). Jako transonimy chrematonimiczne funkcjonuje wiele neotoponimów pochodzących chociażby od nazw kompleksów hotelowo-rekreacyjnych w nadmorskich miejscowościach turystycznych,
np. Villa Esmeralda, Pajara Beach, Tindaya, Calma Palace, Taro Beach (Costa Calma, Fuerteventura).
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- chrematonimiczność* (natura chrematonimiczna jednostki proprialnej;
por. proprialność, antroponimiczność, toponimiczność);
- chrematonimiczny, odchrematonimiczny*, chrematonomastyczny (przymiotniki derywowane od terminów chrematonim, chrematonimia, chrematonomastyka).
Tymczasem terminologia chrematonomastyczna wychodzi daleko poza podstawowe pochodne greckiego etymonu. Wieloaspektowy model chrematonimii,
ale także właściwa chrematonomastyce interdyscyplinarność powoduje, że w
studiach onomastycznych i pozaonomastycznych odnotowuje się liczne terminy
uogólniające i uszczegóławiające w wyodrębnionych podkategoriach chrematonimii użytkowej ChrU. Niektóre z nich są neoformacjami, które funkcjonują
tylko w określonych obszarach językowych, a w innych nie występują bądź są w
nich tłumaczone lub adaptowane.
Można przytoczyć następujące grupy terminologiczne w zakresie chrematonimii marketingowej, społecznościowej i ideacyjnej:
I. Chrematonimia marketingowa ChrM – najbardziej dynamiczna podkategoria ChrU, utożsamiana często z chrematonimią en bloc (por. Blanár 2008: 21); terminologia z pogranicza onomastyki i innych dyscyplin, w tym:
a). terminy uogólniające ChrM (nawiązujące do charakteru i funkcji zbiorów
wspólnych):
- firmonimy, firmonimia; nazwy firmowe (nazwy własne firm, marek, produktów, zob. Gałkowski 2011a: 64);
- ergonimy, ergonimia (nazwy własne instytucji, organizacji, zakładów,
firm)15;
- marka (por. ang. brand < branding; naming; zob. Lewi i Desprez 2013);
- nazwy produktów (por. niem. Produktnamen, Ökonyme, zob. Platen 1997;
fr. branduits, zob. Laurent 2010; wł. marchionimo; zob. też Gałkowski
2010: 614)16;
- pragmatonimy* (słow. pragmatonymá, nazwy obiektów w przestrzeni
15 W językoznawstwie niemieckim ergonim definiowany jest jako „oznaczenie obiektów, które stworzył człowiek” (Bezeichnung für Gegenstände, die der Mensch geschaffen hat, zob. Ergonym). Ergonimy występują w różnych sferach wytwórczych (zob. np. Belej 1999; Pošeiko 2014).
Niekiedy precyzuje się, że wchodzą one w obieg gospodarczy (por. ergonimy komercyjne, Szelewski 2012).
16 Nazwami firm i produktów zainteresowane były określone działy językoznawstwa już w
pierwszej połowie XX w.; zob. fr. linguistique industrielle (Humery 1922) = wł. linguistica industriale (Migliorini 1927) dosł. ‘lingwistyka przemysłowa’, fr. linguistique des enseignes (Pottier
1947) dosł. ‘lingwistyka szyldów [handlowych]’; por. fr. onomastique commerciale (Fèvre-Pernet i
Roché 2005) dosł. ‘onomastyka handlowa’.
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wytwórczej, usługowej i handlowej; zob. Majtán 1989: 10; por. Majtán 2012;
NESČ: s.v.);
- logonimy* (cz. logonymá, nazwy marek; zob. Imrichová 2002);
- nazwa handlowa / znak handlowy (ang. Trade Mark, ros. товарный знак;
zob. Moskovič 1969);
- serionimy* vs unikatonimy* (cz. sérionyma, unikátonymá, nazwy własne produktów wytwarzanych seryjnie lub w pojedynczych egzemplarzach;
por. Šrámek 1999: 165; Breza 1998: 349; NESČ: s.vv.; Šimunović 2009: 373).
b). terminy uszczegóławiające ChrM (determinowane naturą nazywanego
typu „obiektu chrematonimicznego”, Šrámek 1989):
- enonimy* (słow. enonymá, nazwy własne win; zob. Gałkowski 2010: 615;
Gałkowski 2011a: 260; por. Kornelly 2006)17;
- tyronimy, tyronimia (cz. tyronyma, nazwy własne serów; zob. Honl 1966;
Gałkowski 2011a: 260–263; Dufferain 2012);
- farmakonimy, farmakonimia (nazwy własne leków; por. branding / naming farmaceutyczny; zob. np. Rutkiewicz-Hanczewska 2007);
- porejonimy, porejonimia (cz. porejonyma, nazwy własne pojazdów, wchodzące w skład chrematonimii samochodowej, kolejowej, kosmicznej, morskiej, lotniczej, wojskowej itd.; zob. np. Fincarová 2012; Jakus-Borkowa
2004; Tomasik 2016);
- tezauronimy (nazwy własne biżuterii i klejnotów; zob. Węgorowska 2003);
- emporionimy* (nazwy własne sklepów; zob. Siwiec 2006: 429)18;
- teatronimy* (wł. teatronimi, nazwy własne teatrów, kin, sal i obiektów
koncertowo-estradowych; zob. Raffaelli 2009);
- instytucjonimy (słow. inštitúcionymá, nazwy instytucji w szerokim znaczeniu; zob. Majtán 1989: 11-12).
II. ChrS i ChrI – jako podkategorie ChrU wykazujące wzajemne zależności:
a). terminy uogólniające ChrS i ChrI, np.
- socjoideonimy, socjoideonimia (nazwy własne obiektów w przestrzeni
społeczno-kulturalnej; zob. Gałkowski 2007);
- ideonimy, ideonimia (nazwy własne dzieł artystycznych; zob. SUOT: 94–
95);
- akcjonimy* (słow. akcionymá, nazwy własne wydarzeń i przedsięwzięć;
zob. Majtán 1989: 11);
17

W języku specjalistycznym związanym z winiarstwem spotyka się też termin ampelonim*
(wł. ampelonimo), jednak ten przede wszystkim odnoszony jest do nazw odmian szczepów winnych lub winnic, przez metonimię również do wytwarzanych w nich win (zob. np. Costantini 2012).
18 Innym terminem wskazującym na nazwę zakładu handlowego, zatem również sklepu, jest
apotekonim* (wł. apoteconimo; zob. Caffarelli i Cagliardi 2018: 15)
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- dokumentonimy* (słow. dokumentonymá, nazwy własne dokumentów,
akt itp.; zob. Majtán 1989: 11);
- chrononimy* (nazwy okresów, epok w historii, wydarzeń kalendarzowych; por. Breza 1998: 348);
- chromonimy* (nazwy kolorów; zob. np. D’Achille 2017);
- medionimy (onimy w przestrzeni medialnej; zob. Rutkowski 2016);
- informatonimy* (onimy w przestrzeni informatycznej, w tym e-nimy; por.
Valentová 2011: 498–500);
- literaronimy* (słow. literáronymá, onimy w przestrzeni literackiej; zob.
Odaloš 2012);
- muzykonimy* (słow. muzikonymá, onimy w przestrzeni muzycznej);
- kultonimy* (onimy w przestrzeni religijnej, sakralnej).
b). terminy uszczegóławiające ChrS i ChrI, np.
- pinakonimy* (słow. pinakonymá, nazwy własne obrazów);
- faleronimy (nazwy własne medali, odznaczeń; por. SUOT: 185);
- lauronimy* (nazwy własne nagród i wyróżnień; zob. Przybylska 2017);
- kampanonimy* (nazwy własne dzwonów);
- heortonimy (nazwy własne świąt religijnych i świeckich; zob. Breza 1998:
348);
- eklezjonimy* (wł. ecclesionimi, nazwy własne świątyń, kościołów i kaplic;
zob. SUOT: 83; Caffarelli i Gagliardi 2018: 24).
Różnorodność i specyfika terminologiczna w obrębie chrematonimii potwierdzają charakterystyczną cechę właściwą dla tej klasy onimicznej, mianowicie jej
heterogeniczność. Niektóre z propozycji wyglądają na tyle osobliwie, że wzbudzają kontrowersje i dyskusje względem samego meritum znaczeniowego lub
proponowanej neologicznej formy terminu19.
Należy uznać, że terminologia chrematonomastyczna pozostaje in statu nascendi, podobnie jak metodologia badawcza, która jest stosowana w studiach poświęcanych chrematonimom. Niemniej chrematonomastyka autonomizuje się
jako subdyscyplina onomastyczna (zob. Gałkowski 2011b). Polami badawczymi
w jej zasięgu są konkretne zbiory chrematonimów (np. nazwy handlowe, nazwy
grup społecznych, poszczególne typy obszarowo-chrematonimiczne). Zainteresowanie badaczy w ich zakresie obejmuje: cechy i funkcje chrematonimii; tworzenie i modelowanie chrematonimów; motywacje nazwotwórcze; aspekty komunikacyjne, pragmatyczne, semantyczne, retoryczne, socjalne, kulturowe oraz leksykalno-leksykograficzne chrematonimii; interdyscyplinarne ujęcie chrematoni19

Zob. np. skionimy*, słow. skionymá, nazwy własne ośrodków narciarskich (por. David i Davidová Glogarová 2016: 62).
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mii (np. w studiach nad dyskursem marketingu, reklamy, prawa itd.; por. Gałkowski 2017).
Jak można sądzić chrematonomastyka będzie się specjalizować jako dział onomastyki, koncentrując swoje zadania wokół różnych typów tej kateogorii onimicznej, których istnienie potwierdza sam język, ale także przestrzeń kulturowa,
w jakiej chrematonimy powstają i funkcjonują (przede wszystkim przestrzeń gospodarcza, społeczna i kulturalna).
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Definicija i područje krematonimije
Sažetak
U ovome teorijskom članku autor raspravlja o raznim kulturološkim i funkcionalnim aspektima koji čine temelj za određivanje definicije i područja krematonimije, jednoga od glavnih dijelova onimije. Raspravlja i o istraživačkome potencijalu krematonomastike kao jedne od onomastičkih poddisciplina. Usto donosi
teorijske poglede na krematonime koje nude slavenske onomastičke škole, navodi osnovne tipove krematonomastičke terminologije te glavna područja interesa u
onomastičkim i interdisciplinarnim istraživanjima o krematonimima.
Słowa kluczowe: chrematonim, chrematonimia, chrematonomastyka, onimia,
onomastyka, definicja, zakres
Ključne riječi: krematonim, krematonimija, krematonomastika, onimija, onomastika, definicija, područje
Keywords: chrematonym, chrematonymy, chrematonomastics, onymy, onomastics, definition, scope
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