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Jeden z podstawowych wyznaczników tradycyjnej kultury ludowej stanowi 
kategoria religijności (katolicyzmu). W dawnej wsi wiara w Boga miała cha-
rakter zwyczajowy i była przekazywana z pokolenia na pokolenie jako dzie-
dzictwo przodków. Religia determinowała sens ludzkiej egzystencji i w połą-
czeniu z naturą organizowała rytm wiejskiego życia — m.in. wyznaczała czas 
na pracę i odpoczynek. Oparcie reguł współżycia społecznego na zasadach 
Dekalogu i wielowiekowej tradycji sprawiało, że w przeszłości wszystkie poko-
lenia polskiej wsi uznawały religijność za najwyższą wartość. Dawna wiara — 
jak pisze m.in. H. Pelcowa (2004, s. 279–281) — była wyrażana przez członków 
wiejskich mikrowspólnot na różne sposoby. Manifestacja religijności odbywała 
się m.in. poprzez: zachowywanie postów, zgodne z tradycją obchodzenie świąt 
kościelnych, wspólne odbywanie modlitw i udział w licznych nabożeństwach, 
pozdrawianie się imieniem Bożym w różnych sytuacjach oraz umiejętność pra-
widłowego zachowania się w miejscach kultu. Przemiany cywilizacyjno-kul-
turowe oraz szerząca się globalizacja w XXI w. spowodowały, że taki obraz 
ludowej wiary funkcjonuje głównie w pamięci najstarszego pokolenia. Można 
go zrekonstruować na podstawie przekazów członków wiejskich mikrowspól-
not, którzy podczas różnego rodzaju spotkań wspominają dawne praktyki reli-
gijne. Wśród nich szczególne miejsce zajmują opowieści wspomnieniowe na 
temat zbiorowych nabożeństw, np.: majówek, dróg krzyżowych, procesji. Z rela-
cji tych wyłania się przede wszystkim obraz dawnej pobożności powiązanej 
z silną więzią społeczną. Kontekst kulturowy dla tych wypowiedzi stanowią 
wciąż żywe podania, legendy i historie o małych formach architektury sakralnej, 
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w których otoczeniu dawniej, wśród okolicznych łąk i pól, odmawiano wspólne 
modlitwy.

Głównym celem niniejszego artykułu jest próba określenia roli kapliczek i krzy-
ży przydrożnych w nazwach terenowych na podstawie ich motywacji semantycznej 
oraz szeroko pojętego kontekstu kulturowego nadania nazw. Przykładowy mate-
riał badawczy stanowi ponad 1000 mikrotoponimów1 z obszaru gminy Wręczyca 
Wielka2 położonej na północy województwa śląskiego w powiecie kłobuckim3. 
Nazwy obiektów fizjograficznych zgromadzono podczas prowadzenia badań tere-
nowych w latach 2011–2017. Do analizy włączono również dane na temat mikroto-
ponimów, które uzyskano w trakcie nieoficjalnych rozmów z najstarszym i średnim 
pokoleniem mieszkańców badanej gminy. W artykule wykorzystano także różnego 
rodzaju przekazy, podania, historie i legendy o lokalnych kapliczkach, krzyżach 
przydrożnych i figurach. Język mieszkańców badanego obszaru należy zaliczyć do 
dialektu małopolskiego. Warto jednak podkreślić, że gwara we wszystkich wsiach 
wspomnianej gminy zachowała się w niewielkim stopniu.

Za nazwę terenową (mikrotoponim) uznano, za R. Mrózkiem (2005, s. 231–232),  
określenie niezamieszkanego — przynajmniej w trakcie aktu nominacji — obiektu 
fizjograficznego (np.: pola, łąki, lasu, duktu, niewielkiego cieku wodnego), którego 
zasięg użycia ogranicza się najczęściej do mieszkańców jednej wsi. Wspomniana 
kategoria nazw geograficznych funkcjonuje głównie w polszczyźnie mówionej. 
Mikrotoponimy zaspokajają potrzeby mieszkańców w zakresie ich orientacji 
przestrzennej. Nazwy te mogą również w prosty sposób lokalizować i charakte-
ryzować obiekty terenowe oraz upamiętniać wydarzenia, które się na nich roze-
grały (Jelonek, 2014, s. 328).

Ramy definicyjne motywacji semantycznej przyjęto za E. Rzetelską-Feleszko 
(1982b, s. 84). Zdaniem badaczki motywacja ta polega na wyborze z otaczającej 
przestrzeni jakiegoś elementu. Wyraz, który oznacza komponent tej przestrzeni, 
staje się podstawą słowotwórczą nowego toponimu.

Określenia obiektów fizjograficznych, w których została utrwalona infor-
macja o małych formach architektury sakralnej, należy zaliczyć do nazw tere-
nowych motywowanych szeroko pojętą kulturą materialną mieszkańców wsi. 
Analizę tego typu toponimów przeprowadzili m.in.: E. Rzetelska-Feleszko (1982a), 
M. Kornaszewski (1986), R. Mrózek (1990, 2003, 2005), Z. Cygal-Krupa (2000), 
H. Kurek (2002), A. Piechnik-Dębiec (2012), T. Jelonek (2015a, 2015b, 2018a). 

1  Materiał z badań terenowych został opublikowany w postaci słownika, zob. Jelonek, 2018b.
2  W skład gminy wchodzi 26 wsi: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, 

Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowa Szarlejka, Nowiny, 
Pierzchno, Piła Druga, Piła Pierwsza, Puszczew, Szarlejka, Truskolasy, Węglowice, Wręczyca Mała, 
Wręczyca Wielka, Wydra, Zamłynie.

3  Szerzej na temat gminy autor pisze w odrębnym opracowaniu, zob. Jelonek, 2018a, s. 23–41.
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Omówienie przykładowych nazw geograficznych, które utrwalają informacje 
na temat kapliczek i krzyży, zawierają prace m.in.: M. Rutkiewicz (1997, 2002), 
H. Kurek (2002) i J. Chojnackiego (2002).

Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu pol-
skiej wsi. Na ich temat powstała do tej pory obszerna literatura. Zagadnienie to 
stanowiło przedmiot zainteresowań m.in.: T. Seweryna (1958), W. Zina (1995), 
T. Czerwińskiego (2012). Cennych informacji o małych formach architektury 
sakralnej dostarcza również tom pt. „Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki spo-
łecznej, kulturowej i religijnej pamięci” (Adamowski i Wójcicka, 2011). Z opra-
cowania tego warto wymienić — w kontekście niniejszego artykułu — rozdzia-
ły autorstwa H. Pelcowej (2011), A. Piechnik (2011) i K. Godek (2011) o funk-
cjonowaniu kapliczek i krzyży przydrożnych w ustnych przekazach ludowych. 
Analiza nazw małych form architektury sakralnej oraz charakterystycznych dla 
nich inskrypcji stała się przedmiotem badań m.in. W. Makarskiego (2009). O krzy-
żach i kapliczkach przydrożnych Częstochowy i okolic, w tym gminy Wręczyca 
Wielka, pisał m.in. A. Jaśkiewicz (2003). Informacje na temat małych form archi-
tektury sakralnej z badanego obszaru można odnaleźć również w opracowaniu pt. 

„Gmina Wręczyca Wielka” (Kała, Kędziora, Żerdzińska, 2007) oraz na tzw. kar-
tach ewidencyjnych zabytków, które są dostępne w częstochowskiej delegaturze 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Kapliczki i krzyże przydrożne mogą przyjmować różnorodne formy. Na obsza-
rze gminy Wręczyca Wielka dominują tzw. kapliczki domkowe — drewniane lub 
murowane. We wspomnianym regionie można spotkać też kapliczki skrzyniowe 
lub skrzynkowe. Nie brak i takich, które wiszą na starych drzewach lub są wbu-
dowane w ściany domów (por. Jaśkiewicz, 2003; Czerwiński, 2012, s. 108–173). 
Oprócz kapliczek występuje również wiele drewnianych, żeliwnych lub betono-
wych krzyży. Większość z tych niewielkich form architektury sakralnej ma bogatą 
historię, która odzwierciedla trudne losy dawnych mieszkańców gminy. Kapliczki 
upamiętniają m.in. wydarzenia związane z budową kościoła z 1737 r., tragiczne 
historie powstańców z 1863 r. lub losy ludności cywilnej w trakcie II wojny świa-
towej. Wśród omawianych form architektury sakralnej pojawiają się też i takie 
obiekty, które stanowią nowy element wiejskiego krajobrazu. Coraz częstszą 
praktyką staje się lokowanie niewielkich kapliczek przy domach lub w ogrodach 
należących do właścicieli, którzy przeprowadzili się z miasta na wieś. Tradycyjną 
formą upamiętnienia zmarłych w wypadkach drogowych jest natomiast stawia-
nie krzyży przydrożnych. Jak pisze m.in. K. Godek (2011, s. 248), „znajdują się 
[one — uzup. T.J.] przeważnie przy drogach szybkiego ruchu, na niebezpiecz-
nych zakrętach i wskazują na miejsce, w którym ktoś zginął w wypadku. Zatem 
przeważa tu funkcja upamiętniająca oraz funkcja deiktyczna — wskazująca na 
miejsce śmierci. Rola krzyża pokrywa się w tym miejscu z funkcją cmentarzy 
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i nagrobków, które są znakami śmierci, a krzyż stanowi rodzaj identyfikatora 
oraz symbol męki i cierpienia Jezusa Chrystusa. W otoczeniu krzyża znajdują się 
kwiaty, wieńce, często zapalone znicze. Krzyż przydrożny pełni również funkcję 
pouczającą, ostrzegawczą wobec kierowców, którzy powinni zwracać uwagę na 
prędkość pojazdów, oraz wobec pieszych”.

Małe formy architektury sakralnej z obszaru gminy Wręczyca Wielka często 
znajdują się w otoczeniu drzew, krzewów i są dekorowane przez okoliczną ludność 
sztucznymi kwiatami lub kolorowymi wstęgami. Jak zauważyła m.in. A. Piechnik 
(2011, s. 108), „dbanie o estetyczny wygląd (…) obiektów kultu stanowi punkt 
honoru mieszkańców wsi, a przede wszystkim fundatorów krzyży czy kapliczek”. 
Zdaniem najstarszego pokolenia respondentów badanej gminy szczególne zaanga-
żowanie członków mikrowspólnoty w ozdabianie kapliczek i krzyży przydrożnych 
miało miejsce w maju, gdy odprawiane są nabożeństwa majowe, lub przed Bożym 
Ciałem. Informatorzy zwracają też uwagę na to, że współcześnie nastąpiły zmiany 
w funkcjonowaniu małych obiektów architektury sakralnej. Dawniej tzw. kapliczki 
domkowe były zazwyczaj otwarte i każdy z mieszkańców mógł w dowolnej chwili 
udać się do nich na modlitwę. Współcześnie obiekty tego typu są często zamykane, 
a klucze do ich drzwi posiada osoba, która sprawuje opiekę nad lokalnym miej-
scem kultu. Kapliczki i krzyże zaczynają też funkcjonować w nowej, związanej 
z postępującą globalizacją, przestrzeni kulturowej. Na przykład w Truskolasach 
w tzw. Górce4 na początku lutego 2020 r. nad krzyżem, który znajduje się na roz-
staju dróg, umieszczono ogromny billboard z reklamą pizzerii. 

Małe obiekty architektury sakralnej zlokalizowane są w różnych miejscach, 
np.: w obrębie wsi lub poza nią, przy drogach, na rozstajach dróg lub w lasach. 
H. Pelcowa (2011, s. 94) zwraca jednak uwagę na to, że „zawsze wznoszono je 
w miejscach, które ludność uważała za niezwykłe”. Motywacje stawiania kapli-
czek i krzyży przydrożnych są także różnorodne. J. Adamowski (2011, s. 17) 
podkreśla, że mają one najczęściej charakter synkretyczny. Badacz wyznacza 
kilka podstawowych typów, do których zalicza m.in. motywacje natury wierze-
niowo-demonologicznej (sakralizacja przestrzeni prymarnie demonicznej) lub 
wierzeniowo-magicznej (np. działania zabezpieczające przed skutkami epidemii). 
Oprócz tego pojawiają się również kapliczki lub krzyże, które stanowią świadec-
two głębokiej wiary fundatorów (motywacje religijne) lub są podziękowaniem za 
otrzymane łaski (motywacje wotywne). Małe formy architektury sakralnej upa-
miętniają także różnego typu wydarzenia, np.: nagłą śmierć, pochówek, zdarze-
nia historyczne, religijne lub prywatno-rodzinne. Mogą też być wyrazem prośby 
o zabezpieczenie, pozyskanie lub zaspokojenie czegoś. Nie brak również takich 
obiektów sakralnych, które stanowią fundacje ekspiacyjne — najczęściej za popeł-
nione zbrodnie. Czasami kapliczki i krzyże przydrożne pełnią również funkcję 

4  Nazwa części wsi, która funkcjonuje w polszczyźnie mówionej mieszkańców Truskolas.
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znaków granicznych posiadłości, wsi lub parafii (Adamowski, 2011, s. 17–39; 
por. Godek, 2011, s. 248–254).

Jak już wspomniano, polski krajobraz kulturowy jest bogaty w różnego 
rodzaju obiekty małej architektury sakralnej. Należy jednak podkreślić, że nie 
wszystkie kapliczki i krzyże przydrożne, które znajdują się we wsi lub poza 
nią, są utrwalone w nazwach terenowych. W momencie aktu nominacji danego 
obiektu fizjograficznego to kreator nazwy decyduje o tym, co będzie stanowiło 
podstawę aktu nazwania. Chociaż czasami w obrębie desygnowanego obiektu 
lub w jego pobliżu znajdują się krzyż lub kapliczka, to „prosty człowiek” nie 
dokumentuje tego typu danych w nazwie terenowej. Potwierdza to na przykład 
mikrotoponim Wzgórze Wandy, gw. VzgY_e Vandy5. W systemie mikrotoponi-
micznym gminy Wręczyca Wielka określenie to funkcjonuje jako nazwa nie-
wielkiego wzniesienia w miejscowości Golce, na którym młodzież, tuż po tra-
gicznej śmierci Wandy, postawiła upamiętniający ją krzyż, por. VzgY_e Vandy |6  
xoWda v Golcax | ta· mWove_ zbudovaWa kRy_ na paHzyńv o tra)ilńe zmarWez 
Vańve7. Kreator nazwy w momencie aktu nominacji utrwalił w mikrotoponimie 
informacje o konfiguracji desygnowanego obiektu (por. ap. wzgórze) oraz imię 
osoby, która tam zginęła (por. n. w. Wanda). Zdaniem twórcy omawianego topo-
nimu dane te precyzyjniej charakteryzowały specyfikę obiektu niż historia krzy-
ża wzniesionego przez mieszkańców.

Na podstawie analizy zgromadzonego materiału badawczego można stwier-
dzić, że kapliczki i krzyże przydrożne w nazwach terenowych gminy Wręczyca 
Wielka pełnią rozmaite funkcje, które często łączą się i mają charakter synkre-
tyczny. Krzyże lub kapliczki występują przede wszystkim w roli lokalizatorów. 
Informacja o przestrzennym umiejscowieniu na przykład pola lub łąki względem 
wspomnianych wcześniej obiektów zostaje odzwierciedlona w nazwie. Należy 
jednak podkreślić, za E. Rzetelską-Feleszko (1993, s. 404), że „motywacja tego 
typu może wystąpić [jedynie — uzup. T.J.] tam, gdzie układ punktów odniesienia 
nie ulega zmianom, a więc jest już w fazie osadnictwa stałego”. Lokalizatorami 
są zatem takie kapliczki i krzyże, które od wielu lat lub od wieków znajdują się 
w obrębie badanej gminy. Do tworzenia nazw z tej grupy kreator wykorzystuje 
najczęściej przyimek koło. Wiele analizowanych mikrotoponimów ma charak-
ter tworów eliptycznych. Potwierdzają to nazwy typu: Koło Kapliczki, gw. KoWo 
KapDilBi, Koło Krzyża, gw. KoWo KRy_a, Koło Trzech Krzyży, gw. KoWo Čex KRy_y, 

5 Prawie wszystkie mikrotoponimy — podobnie jak inne nazwy własne — w transkrypcji fone-
tycznej zapisano wielką literą.

6  Typy pauz w transkrypcji fonetycznej wprowadzono za H. Kurek (1979, s. 15–16). 
7 Wszystkie cytaty gwarowe są autentycznymi wypowiedziami respondentów. Zdecydowano 

się je zapisać fonetycznie, stanowią one bowiem przykład współczesnej polszczyzny mówionej 
mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. Zawierają fonetyczne i leksykalne cechy gwarowe. 
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Koło Obrazka, gw. KoWo Obroska, Na Krzyż Dębowy, gw. Na KRy_ Dymbovy. 
Informacje o lokalizacji obiektów fizjograficznych względem małych form archi-
tektury sakralnej dokumentują dane uzyskane od respondentów. Na przykład dro-
gę z Grodziska do Kalei mieszkańcy określają jako: Koło Kapliczki, gw. KoWo 
KapDilBi, ponieważ trasa ta przebiega w pobliżu drzewa, na którym zawieszono 
właśnie kapliczkę, por. zak śe zeve do Kalezi | kYńer lasu tam po pravyz strYńe zes 
kapCilka i mY1zYm KoWo KapCilAi || ta kapCilka to na taAim grubym te1ze. Z kolei 
leśny dukt, który wiedzie z Długiego Kąta do Truskolas, nazywa się: Na Krzyż 
Dębowy, gw. Na KRy_ Dymbovy. Dukt ten prowadzi do miejsca w lesie, gdzie 
dawniej znajdował się charakterystyczny, gruby, dębowy krzyż upamiętniający 
powstańców z 1863 r., por. abo śe mY1iWo Na TruskolaskYm Šos abo Na KRy_ 
Dymbovy || bo tam vWaśńe z dymbu byW | on zes teras popra1zYny bo ten dYmp 
sprYxńoW i stozi tam kRy_ ale zu_ i·ny. Na podstawie omówionych przykładów 
można stwierdzić, że lokalne kapliczki i krzyże przydrożne często występują 
w roli lokalizatorów. Umiejscowienie tych obiektów na mapie mikrowspólnoty 
jest powszechnie znane. Utrwalona w nazwie terenowej informacja o małej for-
mie architektury sakralnej ułatwia więc orientację w terenie i gwarantuje pomyśl-
ność aktu komunikacyjnego.

Cennych informacji o funkcjonowaniu kapliczek i krzyży przydrożnych 
w nazwach terenowych oraz w szeroko pojętej kulturze ludowej dostarczają tzw. 
dane przyjęzykowe (Bartmiński, 2009, s. 14), które nie tylko potwierdzają wystę-
powanie wspomnianych obiektów w funkcji lokalizatorów, ale również uwypu-
klają rolę niewielkich form sakralnych w społeczno-przyrodniczo-kulturowej 
przestrzeni wsi. Na podstawie informacji uzyskanych od respondentów należy 
stwierdzić, że kapliczki i krzyże dokumentują ważne wydarzenia, które rozegra-
ły się w bliższej lub w dalszej przeszłości. Mikrotoponimy, w których pojawia 
się informacja o małych formach architektury sakralnej, upamiętniają najczęściej 
tragiczne losy jednostek lub całych grup ludzi i mają związek z historiami pry-
watno-rodzinnymi lub wydarzeniami o randze ogólnopaństwowej, np. powsta-
niami narodowymi. W tej grupie nazw oprócz podstawowych danych na temat 
formy architektury sakralnej (por. krzyż, kapliczka, obrazek) pojawiają się czę-
sto człony dookreślające, które informują na przykład o cesze charakterystycznej 
obiektu, jego fundatorze, celu postawienia (por. Matusiak-Kempa i Naruszewicz-

-Duchlińska, 2016, s. 118). Do grupy mikrotoponimów upamiętniających tragicz-
ne historie mieszkańców badanego obszaru można zaliczyć następujące nazwy: 
Gruby Krzyż, gw. Gruby KRyR8, Krzyż Lemańskiego, gw. KRy_ LemaqsBzego, 

8 W świadomości mieszkańców badanego obszaru nazwy typu: Gruby Krzyż, Krzyż Lemańskie-
go, Krzyż Sawickiego, Błękitny Krzyż, Krzyż koło Zabitego Chłopaka pełnią podwójną funkcję. Są 
to zarówno nazwy obiektów sakralnych (chrematonimy), jak i mikrotoponimy desygnujące części 
lasu, w których znajdują się krzyże. 
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Krzyż Sawickiego, gw. KRyR Sa1icBzego, Błękitny Krzyż, gw. BWyKBitny KRyR, 
Koło Fisiowej Kapliczki, gw. KoWo F’iśovez KapDilBi, Koło Kapliczki, gw. KoWo 
KapDilBi, Krzyż koło Zabitego Chłopaka, gw. KRyR koWo Za‚itego XWopaka, Koło 
Obrazka, gw. KoWo Obroska. I tak Gruby Krzyż, gw. Gruby KRyR to nazwa miejsca 
w lesie między Truskolasami a Wręczycą Wielką, gdzie śmierć ponieśli żołnierze 
podczas powstania styczniowego w 1863 r., por. Gruby KRyR | tam byW gruby kRy_ 
i kapDilka || tam z)ineDi _oWńe_e | byDi vy@isańi na tabDilce | z)ineDi f tyśYnr 
ośimseU ReźveśYntym lećim roku || v te1ze byWy vyr_ńynte i. naz1iska. Z kolei 
określenie Koło Kapliczki, gw. KoWo KapDilBi desygnuje część lasu w Długim 
Kącie, gdzie w trakcie II wojny światowej śmierć z rąk niemieckiego okupanta 
poniosła grupa ludności cywilnej, por. KoWo KapCilAi | zes kapCilka u naz v leśe 
tutaz ńedaleko || tam z)ineWo troze luvi po·la· za Ńymca | brad mozego taty || te 
ćaWa zostaWy pYźńiz pRe1zeźYne na BYr Za@ilsAi || taH zes pYmńik tyx tyx fRysAi. 
zamordovanyx || a z)ineCi tyko dlatego bo na fśi z)ineWo ćele || ten vWaśćićel po 
prostu no zamledovaW to bo za Ńimca tag byWo || byWy pos@isyvane z1ze_yny tam 
| co ma_ i z)ineWo || no to leba byWo to zgWośić || ten vuzeg ozca brad HzaW ftedy 
Hzeć strY_Yfke | zeRle tu taAi Ftore) i P’zeURok || i ońi | to zu_ nad ranem | pRyRli  
fRysAix tyx le. z WYRka vyćYKgneC· i vyprovaviCi do lasu | tam zaRleCiCi || tam 
taka kapCilka zez do viśaz || za ide na zagody to ide KoWo KapCilAi || to zes taka 
informaćza dla domovy. abo zak śe tam s Aimź uma1zam | zak śe s kimź uma-
1zam bende KoWo KapCilAi || dru)iez v leśe ńe ma kapCilAi tyko zes ta co z)ine-
Wo tyx lex. Inny mikrotoponim, Krzyż Lemańskiego, gw. KRy_ LemaqsBzego to 
nazwa części lasu, w której znajduje się krzyż upamiętniający tragiczną śmierć 
hrabiego Lemańskiego, por. KRy_ LemaqsAzego | tu veś f ty· Hzyzscu | tu zes | 
veś tu f tym rezońe zes kRyR taAi LemaqsAzego || tu podobno ten LemaqsAi z)inoW 
na polovańu || ć6Rko do ńego trawiv ale zak śe poxovi to śe znazve || Xra‚zo1ze 
Lemaqscy HzeCi tutaz te vWość· i to na pevn· od ńix ktoś || to zez o·vaW d1ześće  
@ińveśYnt ltery o· tego Duktu Šosovego. Na bocznej ścianie krzyża widnieje napis: 

„dusza śp. Hilarego Lemańskiego który dnia 6 września 1850 liczący 21 lat przy-
padkowo od strzelca na polowaniu zastrzelony został prosi o zdrowaś Marya 
i wieczny odpoczynek” (cytat za: Siwiński, 2009, s. 194). Znana jest również 
data wzniesienia i poświęcenia obiektu: „krzyż ten postawiony i poświęcony dnia  
10. 10. 1850” (cytat za: Siwiński, 2009, s. 194). Zdaniem A. Siwińskiego (2009, 
s. 194), „zadbanie o tak szczególny sposób przekazania okoliczności tej tragedii 
musi budzić podejrzenie, iż fundator tego krzyża chciał w ten sposób utrwalić 
taką właśnie wersję tego zdarzenia. Istnieje bowiem ustny przekaz, iż zdarzenie 
to nie było dziełem przypadku, lecz zamierzonym bratobójstwem, dokonanym 
przez 24-letniego Edwarda Lemańskiego, który w ten sposób pozbył się sukce-
sora do majątku”. Krzyż zawiera także informacje, które zostały dopisane nieco 
później  — datę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.1981) z dwoma  
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literami: „M.K.”9 oraz symbol kotwicy, czyli „Polski Walczącej” (Siwiński, 2009, 
s. 194). Historię tragicznie zmarłego pomocnika maszynisty kolejki wąskotoro-
wej upamiętnia z kolei nazwa: Krzyż Sawickiego, gw. KRyR Sa1icBzego. Świadczą 
o tym informacje uzyskane od respondentów, por. KRyR Sa1icAzego | na FurmaqsAzez 
Drore tam zez Hzevano tablilka s x’istoOzYm Sa1icAzego || f laśe okupaćzi pra-
covaW | byW pomocńiAze· maRyńisty tez kolezAi v0skotorovyz || fRet pod ńYm _eby 
coź napra1ić | ona ruRyWa z ńe1zadomyx pRylyn i go pRećeWo i tam z)inYW | i to 
upaHzyntńazYnce to zda_eńe. Część lasu, w której śmierć z rąk strażników granicz-
nych poniósł młody przemytnik, określa się jako: Krzyż koło Zabitego Chłopaka, 
gw. KRyR koWo Za‚itego XWopaka. Potwierdzają to wypowiedzi informatorów, 
por. zeRle taAi rezon określany KRyR koWo Za‚itego XWopaka || to zes poRlelYny 
śHzertelńe pRemytńi· ktYry trudńiW śe tutaz pRemytem || pRe· stra_ńikYv grańilny. 
zostaW za‚ity || zes kRy_ upaHzyntńazYncy to. Na podstawie omówionych przy-
kładów można stwierdzić, że udokumentowane w nazwach terenowych infor-
macje o małych formach architektury sakralnej utrwalają tragiczne historie ludzi. 
W trakcie prób objaśnienia motywacji semantycznej mikrotoponimów, w których 
pojawiają się dane na temat kapliczek lub krzyży, mieszkańcy badanego regionu 
nie ograniczają się tylko do podania informacji o tym, że charakteryzowana przez 
nich nazwa terenowa ma związek właśnie z krzyżem lub kapliczką. Informatorzy 
podczas nieoficjalnych rozmów zawsze starają się precyzyjnie przedstawić oko-
liczności fundacji małych form architektury sakralnej. Historie te stanowią ważny 
element późniejszej nazwy obiektu fizjograficznego, uwypuklają one bowiem nie 
tylko dzieje powstania kapliczki lub krzyża oraz rozległą wiedzę mieszkańców 
z zakresu historii lokalnej, ale stanowią również dookreślenie motywacji seman-
tycznej nazwy terenowej.

Na podstawie „danych przyjęzykowych”, które uzyskano od respondentów 
w trakcie prowadzenia eksploracji, można stwierdzić, że w pamięci najstarszych 
mieszkańców badanego obszaru wciąż żywe są elementy dawnej obyczajowości 
mające związek z małymi formami architektury sakralnej wpisanymi w nazwy 
terenowe. Potwierdzają to mikrotoponimy typu: Plac koło Krzyża, gw. Plac koWo 
KRy_a, Koło Krzyża, gw. KoWo KRy_a, Koło Trzech Krzyży, gw. KoWo Čex KRy_y, 
Koło Fisiowej Kapliczki, gw. KoWo F’iśovez KapCilAi, Obrazek Opłacinowy, gw. 
Obrozeg OpWaćinovy. I tak Plac koło Krzyża to nazwa terenu we Wręczycy Małej, 
który mieści się w pobliżu krzyża postawionego w celu ochrony ludności przed 
wszelkimi niebezpieczeństwami. W trakcie rozmów respondenci zawsze zwra-
cali na to uwagę, por. no zeRle tutaz mamy na tym zakryńće kRy_ i teR śe tag mY1i 
potolńe | ve iveR | a tu na Plac koWo KRy_a || ten kRyR ponoć to staW veś tutez za 
naRyHi budyKkaH· i pRy scalyńu po vozńe ten kRy_ byW vykopany i pReńeśYny 

9  Zdaniem A. Siwińskiego (2009, s. 194) być może chodzi o „międzyzakładowy komitet”. 
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vWaśńe tutez na taAze rozdro_e || po prostu roźze_tazum śe drYgi || ta zedna ive na 
laz no i tutez ta gWYvno || to tyR ten kRyR tag dla oxrYny luvi zes. Inna nazwa, Koło 
Trzech Krzyży desygnuje drogę przebiegającą w pobliżu krzyży, które miały zaha-
mować panującą w przeszłości epidemię cholery, por. to byWo na paHzYntke zag 
byWa ta xoroba xolera || to vadeg Hi opo1zadoW. Część lasu w Kulejach, gdzie 
leśniczemu Fisiowi ukazała się zmarła żona, nosi nazwę Koło Fisiowej Kapliczki, 
por. ḾixaWovo GYra Kaco GYra i zeRle KoWo F’iśovez KapCilAi || kaplilka byWa 
na b_oźe | teraź zeź zu_ rozebrana | teraź zuR tego ńe ma || leśńilemu zmarWa 
ko‚zyta i tam koWo tez b_ozy ponov mu śe pRecsta1zaWa i na tYm leść posta1iW tam 
kapCilke na tez b_oźe || leśńily nazyvaW śe F’iś. Z tradycją wspólnych nabożeństw 
majowych ma związek nazwa drogi w Nowinach: Koło Krzyża. Potwierdzają to 
informacje uzyskane od respondentów, por. myźmy śe uma1zaCi mY1iWo śe KoWo 
KRy_a || myźmy ś@zevaCi tam @ześńi v mazu | to _eźmy śe uma1zali KoWo KRy_a || 
teras to zu_ inalyz zHzeńiWo śe ale Azedyś to barro l6sto || myźmy ta· mWoveR to 
_eźmy śe tam spotykali | tam byW gWymboAi rYf to myźmy se tam śadaCi ś@zeva-
Ci || mazYfAi zag byWy to my xoviCi @ześńi ś@zevać. Inny mikrotoponim, Obrazek 
Opłacinowy rejestruje tradycję pożegnania zmarłego członka mikrowspólnoty 
z wsią, w której mieszkał, por. Obrozeg OpWaćinovy to pod ¦epkaHi || to taH zak 
pog_ep Ret | bo ulestńilyWem | ńe | to tam śe akurat kYndugd zalymyvoW i tam śe 
modCiCi | ńe | i RCi dalyz || provaviCi ćaWo | to tam zafRe staCi | po_egnańe ro‚iCi 
z 1zoskYm | modCiCi śe i zexaCi do kośćoWa || taka kapCilka tyn obrozek. Na pod-
stawie omówionych przykładów można stwierdzić, że krzyże i kapliczki przy-
drożne zakrzepłe w nazwach terenowych dokumentują różnorodne zwyczaje, 
wierzenia i obrzędy mieszkańców badanego obszaru. Nazwy z tej grupy utrwa-
lają również mentalność dawnych członków wiejskiej mikrowspólnoty, w życiu 
których ogromną rolę odgrywała wiara w Boga.

J. Adamowski (1999, s. 218) podkreśla, że „rodzajem uznania i trwałego 
potwierdzenia świętości miejsca jest archi tektura  sakra lna. Budowanie 
w określonych punktach kościołów, kaplic czy całych zespołów klasztornych może 
być wypełnieniem, wyrażonej bardziej czy mniej eksplicytnie, woli objawionego 
sacrum”. Dane o kapliczkach i krzyżach przydrożnych utrwalone w mikrotopo-
nimach mogą stanowić — na poziomie nazewnictwa — formę sakralizacji prze-
strzeni połączoną z porządkowaniem świata (por. Pelcowa, 2011, s. 95). Nazwy 
te uwypuklają także próbę wyjaśnienia wielu zjawisk przez pryzmat religii, co 
potwierdzają wypowiedzi najstarszych mieszkańców badanego obszaru. Do tej 
grupy mikrotoponimów można zaliczyć następujące określenia: Koło Kapliczki, 
gw. KoWo KapDilBi, Ogrojec, gw. Ogrozec, Święte Łąki, gw. Śwzynte ¦YKBi. Koło 
Kapliczki to nazwa miejsca w Truskolasach, gdzie prawdopodobnie przed 1737 r. 
mieścił się kościół. Po jego rozbiórce część mieszkańców uważała, że nowa świąty-
nia powinna znaleźć się na wzgórzu w centrum wsi. Inni byli zdania, że nie należy 
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zmieniać lokalizacji kościoła. Jak podaje L. Pilecka (2008, s. 107), „wobec tych 
sprzeciwów rozpoczęto budowę w miejscu starego kościoła. Pewnej nocy zwo-
lennicy nowego miejsca przenieśli wszystkie materiały budowlane na wzgórze 
i rozpoczęli prace zostawiając je na takim etapie, na jakim zostały zakończone 
poprzedniego dnia. Prace trwały całą noc i tylko ogromny udział parafian pozwo-
lił na tak szybkie przeniesienie fundamentów. Rano rozeszła się wieść, że stał 
się cud: Matka Boska Truskolaska dała znak, gdzie ma znajdować się kościół”. 
Najprawdopodobniej na pamiątkę starego kościoła i cmentarzyska, które mieś-
ciło się w otoczeniu dawnej świątyni, oraz wydarzeń o charakterze cudu posta-
wiono kapliczkę. Miała ona zaświadczać o świętości tego miejsca. Informacja 
o małej formie architektury sakralnej została z kolei utrwalona w nazwie tere-
nowej. Inny mikrotoponim, Ogrojec, to określenie terenu wokół innej kapliczki 
w Truskolasach, w której znajdowała się najprawdopodobniej figura Jezusa mod-
lącego się w Ogrójcu. Najstarsi mieszkańcy Truskolas twierdzą, że tuż po wojnie 
w okresie wielkopostnym odbywały się tam liczne procesje, por. tam u_YnraCi 
proceśze | ś@zyvaCi @ześńi 1zelkopostne dovńiz saHi Rli | no i to stYnd Ogrozec | bo 
v Ogrozcu śe Pań ¤ezus modCiW. Zdaniem respondentów wspomniana wcześniej 
figura stała się motywacją do nadania nazwy miejsca na wzgórzu, które dla wier-
nych z Truskolas miało szczególne znaczenie. Z kolei Święte Łąki to określenie 
obiektu śródleśnego, na którym — według podań ludności — odnaleziono figurę 
jakiegoś świętego, por. bo tam na ńi. znaleźCi Bzedyź zakYm∙ śwzyntYm wigure i tak 
pofstoWy Śwzynte ¦YKBi. Wydarzenie to zostało zinterpretowane przez mieszkań-
ców wsi jako cud i zyskało odzwierciedlenie w charakterystycznej nazwie tere-
nowej. Na podstawie wszystkich mikrotoponimów z tej grupy można stwierdzić, 
że stanowią one świadectwo głębokiej wiary dawnych mieszkańców gminy, któ-
rzy w wielu wydarzeniach doszukiwali się Boskiej ingerencji.

Głównym celem niniejszego artykułu była próba określenia roli kapliczek 
i krzyży przydrożnych w nazwach terenowych. Jak już wspomniano wcześniej, 
małe formy architektury sakralnej w mikrotoponimach pełnią zazwyczaj kilka 
funkcji jednocześnie. Przede wszystkim są one lokalizatorami, względem których 
wyznacza się położenie danych obiektów fizjograficznych, np.: pól, łąk, dróg, leś-
nych duktów. Uwzględnienie w analizie „danych przyjęzykowych” umożliwia 
poszerzenie perspektywy badawczej. Wówczas wyłaniają się role, które małe for-
my architektury sakralnej, wpisane w nazwy obiektów fizjograficznych, pełnią 
w szeroko pojętej kulturze wsi. I tak kapliczki i krzyże przydrożne upamiętnia-
ją tragiczne wydarzenia z przeszłości (np.: wypadki, zbiorowe egzekucje), które 
zostały zakodowane w nazewnictwie terenowym. Ponadto utrwalają one również 
elementy wiejskiej obyczajowości (np. informacje o udziale w nabożeństwach 
majowych) i dokumentują to, jak ogromną rolę w dawnej wsi odgrywała wiara 
w Boga. Nie ulega zatem wątpliwości, że mikrotoponimy, w których pojawiają 
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się wzmianki o kapliczkach i krzyżach przydrożnych, stanowią ważny element 
repozytorium języka i kultury mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.

WYKAZ SKRÓTÓW

a p. — appellativum 
n.  w. — nazwa własna 
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SUMMARY

ROADSIDE SHRINES AND ROADSIDE CROSSES IN GEOGRAPHICAL NAMES (AS EXEMPLIFIED 
BY THE MICROTOPONYMS OF GMINA WRĘCZYCA WIELKA NEAR KŁOBUCK IN THE NORTH OF 

SILESIAN VOIVODESHIP)

The main purpose of this article is an attempt at the description of the role of roadside shrines and 
crosses in geographical names. The study encompasses more than 1,000 microtoponyms collected 
in the years 2011–2017 in the area around the village of Wręczyca Wielka near Kłobuck (Silesian 
voivodeship). The analysis also offers a justification for the onyms, as well as stories and legends 
elicited during informal conversations with the middle and the oldest generation of inhabitants of 
the explored area. The author uses the research tools of cultural onomastics. 
The objects of sacral architecture which appear in geographical names frequently have a number 
of functions. Mostly, roadside shrines and crosses help to locate or mark fields, meadows, forests 
and paths. Furthermore, the data that shed light on the motivation of microtoponyms document 
the relationship between the abovementioned examples of sacral architecture with the surrounding 
physiographic objects, highlighting the role of these forms in folk culture. Both roadside crosses 
and shrines commemorate past events and preserve the elements of rural customs. The few speci-
mens of sacral architecture functioning as the motivation for microtoponyms also confirm the fact 
that, for the oldest generation of village inhabitants, religion is still one of the most important values.

Keywords: field name, microtoponym, cultural onomastics, a roadside shrine, a roadside cross
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