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NA TATARSKIM SZLAKU
Wielowiekowa obecność Tatarów na ziemiach polskich nie podlega
jakimkolwiek wątpliwościom. Pojawili się, co prawda w niezbyt chlubnej roli najeźdźców, już w roku 1241 i pozostawili po sobie zaskakująco dużo śladów. Potem wzajemne kontakty były coraz częstsze,
zmieniał się również ich charakter. Pamięć o wielu wydarzeniach, najczęściej o charakterze wojennym, ale co ciekawe także wiążących się
np. z wątkami miłosnymi, przetrwała w rozlicznych ludowych opowieściach i legendach. Jej namacalnymi dowodami są rozmaitego rodzaju
pamiątki materialne: kopce, kurhany, kapliczki, krzyże, kamienie,
baszty, studnie – zazwyczaj nazywane „tatarskimi”. Rozrzucone po
Polsce, wielokroć usytuowane w niewielkich miejscowościach albo
w miejscach nieomal odludnych, najczęściej umykają naszej uwadze.
Cóż o nich wiemy? Niewiele, prawie nic.
Doczekaliśmy się wszakże czegoś niezwykłego. Dzięki wytrwałej
pracy dr Julii Krajcarz możemy prześledzić te tatarskie tropy, zapoznać się z legendami o tatarskich najazdach, walce, porwaniach. Jednak natrafimy w nich również na przekazy o zakochanych, o uprawie
gryki, o tataraku i tatarczuchu – tatarskim chlebie z tatarki, czyli gryki.
Takie to były czasy, westchnijmy sobie przy tym. Ważne, że wszystko
dobrze się skończyło. Autorka bardzo precyzyjnie zlokalizowała
owe legendy i towarzyszące im obiekty: stare kurhany, niszczejące
kapliczki, spękane baszty. Podaje nazwy miejscowości, z którymi się
wiążą, gdzie jeszcze się zachowały. W rezultacie otrzymaliśmy swoisty
przewodnik po jakby coraz bardziej zapomnianym szlaku. Może więc
po lekturze książki, która przed nami leży, poczujemy chęć wyruszenia na wyprawę tatarskimi śladami w polskim krajobrazie?
Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP
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POLSKO-TATARSKA BLISKOŚĆ
Polska legendami stoi, można powiedzieć i pewnie nie będzie w tym
zbytniej przesady. Z ilomaż to miejscami wiążą się rozmaite opowieści, mniej lub bardziej autentyczne, ale zawsze pasjonujące. Niektóre
popadają w zapomnienie, stając się reliktem niegdysiejszych wydarzeń, kultywowanych przez pokolenia, teraz zajmujących jedynie
zbieraczy lokalnych ciekawostek. Inne przeciwnie: wręcz rozkwitają.
Pasjonaci rozmaitych historycznych epizodów, których przecież u nas
nie brakuje, odtwarzają drobiazgowo – z zaskakująca niekiedy wiarygodnością – bitwy i potyczki, rycerskie turnieje, maskarady, parady
itp. ceremonie. Wierni natomiast wciąż skłaniają głowy przed cudownymi obrazami i kapliczkami, prawie zawsze łączącymi się z pozostającymi już od stuleci w ludzkiej pamięci opowieściami o ich wyjątkowych przymiotach, objawiających się w tragicznych okolicznościach.
Któż by jednak przypuszczał, że tak wiele tych legend i obiektów, które
dotyczą kamieni, budowli, krzyży nawet – ma związek z Tatarami.
Julia Krajcarz zadała sobie niewątpliwie wiele trudu, aby z gąszczu wszelkich przekazów, nawiązujących do najróżniejszych epizodów przebogatej polskiej historii, wyodrębnić te, które w jakikolwiek
sposób nawiązują do kontaktów z Tatarami. Czasem wszakże nie byli
oni wcale Tatarami, ale najeźdźcami zupełnie innego pochodzenia.
Jedynie fama z każdego obcego, nierozpoznanego, czyniła Tatarów,
gdy w rzeczywistości mogli to być np. Szwedzi, Kozacy, Wołosi, a nawet
Polacy, wielokroć z takich lub innych powodów najeżdżający zbrojnie
wsie i osady. Zazwyczaj też napastnicy ponosili klęskę, do której przyczyniały się albo cudowne moce, w postaci świętej osoby lub świętego
obrazu, albo dzielne niewiasty lub któryś z okolicznych mieszkańców.
Gdyby zaś rzeczywiście każdy kopiec, nasyp czy kurhan krył w sobie
poległego chana (wodza), to nie miałby już kto dowodzić tatarskimi
oddziałami, tyle ich usypano.
Całkiem sporo opowieści dotyczy jeńców tatarskich, których po
zwycięskich bitwach albo kampaniach, np. wyprawie wiedeńskiej
króla Jana III Sobieskiego w roku 1683, osiedlano na ziemiach królewskich, a także w majętnościach prywatnych rozrzuconych po
całym zgoła terytorium Rzeczypospolitej. Nawet i dzisiaj mieszkańców wielu miejscowości nazywa się Tatarami, wciąż podkreślając ich
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pewne odrębności fizyczne oraz obyczajowe. Gdyby ich wszystkich
policzyć, biorąc pod uwagę przyrost naturalny, to mogłoby się okazać, że dziesiątki tysięcy (jeśli nie więcej) Polaków mogą przyznawać się do tatarskiego pochodzenia. O rozległości tych rozmaitych,
wojennych i pokojowych, kontaktów z Tatarami, świadczy fakt, że na
ślady ich obecności natrafić można bez problemu w każdym właściwie zakątku Polski. Jeżeli dodamy do tego wszelkie tatarskie (również tureckie i perskie – poprzez tatarski) zapożyczenia językowe,
zwyczajowe, odzieżowe, militarne, kulinarne itp., to dopiero wówczas
uzmysłowimy sobie polsko-tatarską bliskość.
Tatarskie ślady w polskim krajobrazie rozpoczynają obszerne
teksty, charakteryzujące występowanie tatarskich wątków, m.in.
w nazwach miejscowości, ulic oraz heraldyce miejskiej, a także ich
powiązania, np. z obiektami topograficznymi, kultem chrześcijańskim i regionalnymi obyczajami oraz zwyczajami. Część zasadniczą
tworzy swoisty leksykon – krajoznawczy, historyczny i etnograficzny
– zawierający ponad dwieście pięćdziesiąt ujętych alfabetycznie miejscowości, z podanym województwem i powiatem. Przy każdym haśle
znajduje się krótszy lub dłuższy opis tatarskiego wątku związanego
z miejscową legendą i obiektem – kopcem, basztą, krzyżem itp. Gdyby
te wszystkie miejsca zaznaczyć na mapie Polski, wówczas mogłoby się
okazać, że chociaż najwięcej ich w południowej części kraju, to znajdziemy je w każdym właściwie regionie. Naprawdę, wiele tego, ale
autorka lubi podróżowanie tropem opowieści i legend. Kilka lat temu
zajmowała się np. nazwami, historią i legendami meczetów Stambułu1, wielokrotnie pisała o podobnej tematyce w naszej tatarskiej
prasie, ma więc w tej dziedzinie wprawę.
Być może podczas wakacyjnych wędrówek ktoś odnajdzie jeszcze jakiś zagubiony tatarski ślad, zapomnianą opowieść. Kto wie,
przecież nie sposób tego wykluczyć. Każde takie odkrycie wzbogaci
naszą książkę. I proszę bardzo, oto przykład, legenda O panu koziegłowskiego zamku, co się przed Tatarami na lubszeckim Grojcu schronił:
„Było to bardzo dawno temu. Pod wieczór letnią porą, Tatarzy chmarą
i z nagła obskoczyli koziegłowski zamek. Zawrzał pod murami zacięty
bój, który jednak nie dał zwycięstwa hordzie. Nie mogąc zamku zdobyć, postanowili Tatarzy dotąd trzymać go w oblężeniu, aż załoga
jego z głodu, sama otworzy bramy. I tak się stało! Otworzyły się bramy
grodziska. Horda runęła do wnętrza, mordując część załogi, resztę
1

J. Krajcarz, E. Siemieniec-Gołaś, The Mosques of Istanbul. Names, history and legends,
Kraków 2014.
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zabierając w jasyr. Dziedzica zamku jednak nie pojmali, gdyż ten pod
osłoną nocy opuścił się na linie z murów i wraz z żoną schronił się
w lasach pod Wylągami, a potem uszedł do krewnych, co siedzieli na
zamku w Grojcu pod Lubszą2”.
Pozostała tylko jeszcze jedna sprawa. Wiadomo, że wiele z tych
historii przedstawia Tatarów w złym świetle i nieraz jeszcze zdarzają
się wobec nas pretensje, np. o najazd z roku 1241 (tak!). Odpowiem
jednak: „To nie my i nie teraz odcięliśmy głowę księciu Henrykowi
Pobożnemu, nie my i nie teraz zastrzeliliśmy krakowskiego hejnalistę,
co zresztą zostało wymyślone niecałe sto lat temu”. Czasy najazdów
i walk dawno się skończyły i z przekonaniem stwierdzić można: „Tatarzy stali się też Polakami”.
Musa Çaxarxan Czachorowski

2

J. Wiśniewska, Dzieje miasta i gminy Koziegłowy, Katowice 1996, s. 261–262.
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Legendy nie mają metryki.
Kraje nowe nie mają legend; kraje stare je mają3.

SŁOWO WSTĘPNE
Legendy lokalne w polskich miejscowościach funkcjonują na co dzień,
są znane, powtarzane, na nowo powielane. Można powiedzieć: żyją
i mają się dobrze. W dobie mediów elektronicznych uzyskały nowy
wymiar istnienia, zwielokrotnienia i wszechdostępności. Uważny czytelnik, słuchacz i odbiorca, dostrzeże, że wśród nich wiele zawiera
wspólny wątek: obecność Tatarów. Czy jest to wzmianka o tatarskich
wojskach, czy też kopcach tatarskich chanów, czy jeszcze inny motyw,
to na obecność tych elementów w scenariuszu legendy można liczyć
w lokalnych opowieścich, znanych jak Polska długa i szeroka.
Przeczytamy o miejscowych legendach z wątkami tatarskimi na
oficjalnych stronach urzędowych, instytucji religijnych, w prywatnych wpisach. Zajmują się nimi badacze, powstają na ich temat prace
naukowe, a także powielane są na ulotkach, reklamujących daną miejscowość lub obiekt. Stały się swoistym produktem regionalnym, ciekawostką, wabikiem turystycznym. Są tematem dziecięcych konkursów plastycznych4, recytatorskich, imprez plenerowych5, wystąpień
teatralnych6, bywają tematem przewodnim lub dodatkowym tzw.
rekonstrukcji historycznych. Trafiły nawet do kościelnych kazań,
zwłaszcza w miejscach pielgrzymkowych, gdy sława danego sanktuarium wyrosła dzięki zdarzeniom, w których brali udział Tatarzy7.
Głównym zamiarem przy tworzeniu tej książki było zebranie jak
największej ilości dostępnych legend lokalnych, podań i opowieści,
w których, w jakikolwiek sposób, pojawia się wątek tatarski. Kolejnym celem było pogrupowanie zebranego materiału, niekiedy rozbudowanego do wielowątkowych opowieści, po części zwięzłego,
w mniejsze zbiory wspólnych motywów, tematów, schematów. Wreszcie grupy te zostały przeanalizowane: skąd pochodzą owe motywy?
3

K. Pruszyński, Trębacz z Samarkandy [w:] Opowieści 2, Warszawa 2000, s. 81.
http://www.biblioteka.kuznia.edu.pl/pliki/legendy_nowohuckie_2018_informacje_
regulamin.pdf (dostęp: 19.04.2020).
5
https://dkswit.com.pl/dwor-krola-zygmunta-iii-wazy/ (dostęp: 19.04.2020).
6
http://sp2.xip.pl/sp2-2017/index.php/82-pomszcze-ich-spektakl-teatru-ulicznego
(dostęp: 19.04.2020).
7
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/1203/7340/nauka-vi-%E2%80%93-sanktuarium-w-krasnobrodzie-.html (dostęp: 19.04.2020).
4
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Jak przedstawiani są Tatarzy? Jaką rolę pełnią w treści poszczególnych legend?
Jak już zostało wspomniane, legendy były zbierane z różnych źródeł. Bynajmniej nie chodziło o szukanie tylko naukowych opracowań
i wyjaśnień znanych legend. Oczywiście takie materiały są potrzebne
i użyteczne. Pozyskane legendy nie pochodzą tylko ze zbiorów drukowanych. W tej pracy równie ważne, jeśli nie ważniejsze, były materiały zebrane z wszelkich źródeł internetowych, zarówno oficjalnych,
jak i prywatnych. Ich obecność na takim nośniku świadczy o żywotności, o łatwości replikowania, kopiowania, powielania, a także szerokiej
dostępności dla czytelników. Legendy lokalne pojawiają się zatem na
stronach jednostek administracji, miejscowości, gmin, osiedli, powiatów, województw. Zazwyczaj lokuje się je w dziale ciekawostek regionalnych. Niekiedy odrębne strony internetowe posiadają obiekty architektoniczne lub przyrodnicze, z którymi wiążą się legendy z wątkami
tatarskimi. Znajdziemy je na stronach licznych obiektów o charakterze religijnym: parafii, kościołów, cerkwi, kaplic, sanktuariów. Ważne
dla znajdowania legend są strony szkół, domów kultury. Nieocenione
są strony lokalnej i ogólnokrajowej prasy oraz innych mediów, radia,
telewizji, kanałów internetowych. Wreszcie ważne są strony z wpisami
prywatnymi: blogi, strony tematyczne, ale też dyskusje na forach.
Poza źródłami internetowymi, przy zbieraniu tych materiałów,
obok profesjonalnych opracowań naukowych i zbiorów legend, ważne
były wydawnictwa ulotne, a więc różnego typu foldery. Za bardzo
istotne źródło treści lokalnych legend należy potraktować teksty, jakie
można znaleźć w terenie, a więc tablice ustawione przy danych obiektach architektury, przyrody. Treść ich dociera do dużej liczby czytelników/odbiorców. Co kilka lat może ulegać jakiejś zmianie, ale jest
to ważne medium utrwalania i rozpowszechniania lokalnych legend.
W zamieszczonych przypisach podane jest jedno źródło. Oczywiście
istnieje więcej opracowań i źródeł, w których można znaleźć więcej
wersji danej legendy lub podania. Istnieją w niektórych przypadkach
materiały wydane drukiem, jednak to przekaz internetowy z większym prawdopodobieństwem dotrze do szerszej rzeszy odbiorców
i rozpropaguje swoją wersję danej legendy.
Przyjrzyjmy się słowu legenda. Jest ona opowieścią o życiu świętych, bohaterów lub ważnym zdarzeniu historycznym, nasyconą elementami fantastyki. Opowiada o postaci historycznej lub wydarzeniu, jednak obok zdarzeń i postaci udokumentowanych historycznie
pojawiają się w nich motywy nieprawdopodobne, nierealne, baśniowe.
14

Adrian Mianecki zauważa, że „[...] najistotniejszą właściwością światopoglądu członków społeczności tradycyjnych [...] jest postrzeganie
i interpretowanie otaczającej rzeczywistości w perspektywie religijnej”8. Zebrane tu legendy, wyrażające wszak ten światopogląd, przesycone są tematyką o charakterze religijnym. W naszym przypadku jest
to światopogląd chrześcijański. Przytoczony autor zauważa także, że
cechą legend jest wielowersyjność; żadna z wersji nie powinna uchodzić za najwłaściwszą, wszystkie są równie uprawnione do przytaczania i uznawania za właściwe. Ewa Kosowska twierdzi, że w legendach
ludowych trudno szukać rozróżnienia „[...] cudów od czarów, czy też
modlitwy od formuły magicznej”9. Punktem kulminacyjnym akcji jest
cud, tudzież czary lub zjawisko paranormalne. Legenda ma charakter poznawczy, umoralniający, dydaktyczny. Wedle klasyfikacji Kosowskiej powinna spełniać następujące kryteria:
1. weryfikacja treści – rzeczywistość,
2. czas – niedawna przeszłość,
3. miejsce – świat współczesny, konkretne miejsca,
4. stosunek do religii – obecny, silne nawiązania,
5. zasadniczy charakter – ludzki, udział czynników wyższych.
I tak jest w (większości) przytaczanych tu legend i opowieści. Opowiadane zdarzenia nie rozgrywają się w świecie bogów, lecz ludzi.
Działy się w (zazwyczaj) ustalonych czasach, często wręcz w określonym dniu i godzinie, w miejscach szczegółowo opisanych. W świat
zmagań ludzkich interweniują siły niebieskie, dokonując cudu.
Schemat narracyjny prezentowanych opowieści jest następujący:
1. przedakcja (zagrożenie najazdem), 2. zawiązanie akcji (najazd Tatarów), 3. kulminacja akcji (cud), 4. zakończenie (zniknięcie Tatarów:
odjazd, wycofanie, ucieczka, pokonanie).
Przede wszystkim słowem legenda określane są w źródłach przytaczane opowieści, np. legenda o cesarzowej tatarskiej czy legenda
o Lajkoniku. Niekiedy pojawiają się konkretne postacie historyczne,
np. książę Henryk Pobożny lub święta Kinga. Czasem takie, których
zasługi utrwaliła i przekazała jedynie owa legenda. Osnową historyczną jest przybycie Tatarów, a więc zazwyczaj najazd tatarskich
wojsk, niekiedy z bardzo konkretną datą. Scenariusz wydarzeń fantastycznych będzie obszerny: od cudownych zjawisk w rodzaju krwa8

A. Mianecki, Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku, Toruń 2010,

s. 9.
9
E. Kosowska, Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 1985, s. 128.
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wego deszczu, niespalającego ognia, poprzez ewentualnie możliwe,
jak nagły opad śniegu, nagłe wezbranie wody i inne. Legendę może
opowiadać, zapisywać, utrwalać każdy. Można do niej coś dodać, jakoś
ją ubarwić. Ale niezmienne pozostają najważniejsze wątki, główne
zdarzenie, uczestnicy zdarzeń, miejsce akcji.
Niekiedy najważniejszym wątkiem w lokalnych legendach są Tatarzy, czasem jako podmiot zbiorowy, określany jako tatarskie wojsko,
oddział itp. Niekiedy padają imiona konkretnych osób, fantastycznych,
ale też historycznych. Często ich przybycie uruchamia sekwencję zdarzeń, daje możliwość wykazania się innych postaci, pole do działania sił pozaziemskich. Niekiedy można odnieść wrażenie, że Tatarzy
nie są niezbędnym elementem budulcowym danej narracji i równie
dobrze w roli najeźdźcy mógłby wystąpić ktokolwiek inny.
Wątki tatarskie są obecne w znanych, powtarzanych legendach i opowieściach dotyczących wielu polskich miejscowości oraz różnego typu
obiektów topograficznych. Niekiedy dają podstawy datowania opisywanych wydarzeń, a czasem wiadomo tylko, że miały miejsce dawno temu.
Kim są owi Tatarzy? Nazywa się nimi uczestników trzech najazdów,
w literaturze historiograficznej określanych niekiedy jako mongolskie,
na ziemie księstw polskich podczas rozbicia dzielnicowego w latach
1241, 1259 i 1287, ale także uczestników licznych najazdów na ziemie
Rusi Czerwonej, chełmską, lubelską, podkarpacką, także małopolską,
świętokrzyską w XIII, XIV, XV wieku, jak również tzw. wyprawy Gosiewskiego na tereny Mazur w roku 1656, liczne i krwawe najazdy na dzisiejsze Podkarpacie i południową Zamojszczyznę w XVII wieku. Na wszystkich tych najeźdźców z różnych krain na Wschodzie, przybywających
na ziemie polskie w ciągu wielu wieków, w żywych do dziś legendach
funkcjonuje wspólne określenie: Tatarzy. Wiedza historyczna na temat
miejscowości, których dotyczą tatarskie legendy, niekiedy wskazuje, że
najeźdźcami nie byli Tatarzy, a na przykład Litwini, Rusini, wojska husytów, Rakoczego, szwedzkie lub polskie, nawet oddziały rywalizujących
ze sobą możnowładców. Jednak w pamięci pokoleń przetrwało wyłącznie jedno określenie – Tatarzy. Wiąże się to z faktem wspólnych, uogólnionych negatywnych cech, przypisywanych Tatarom, jak gwałtowność
działania, okrucieństwo, ale też odmienność wyglądu, stroju, języka10.
Niektóre legendy z wątkami tatarskimi są znane w całym kraju,
np. legendy krakowskie czy sandomierskie. Dzieje się tak, ponieważ
weszły do kanonu szkolnego albo do zbioru najbardziej znanych pol10
M. Łaszkiewicz, Wizerunek Tatara w polskiej kulturze ludowej i w polszczyźnie potocznej,
„Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2016, LXX nr 3-4, s. 501.
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skich legend. Opowieść o Lajkoniku znajduje się w każdym zbiorze polskich legend, zaś o dzielnej Halinie Krępiance, która uratowała Sandomierz przed Tatarami, kilka pokoleń polskich uczniów czytało w podręczniku do szkoły podstawowej. Codziennie w południe w pierwszym
programie Polskiego Radia można odsłuchać hejnał z wieży kościoła
Mariackiego w Krakowie. Tradycja ta zaczęła się w roku 192711. Hejnał
po kilkudziesięciu sekundach nagle się urywa. Wyjaśnieniem takiego
zakończenia jest przecież legenda z wątkiem tatarskim! Obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej w klasztorze jasnogórskim każdego dnia
przyciąga rzesze pielgrzymów, a przecież sam fakt, że znalazł się na
Śląsku, w Częstochowie, wyjaśnia... legenda z wątkami tatarskimi!
Oto cytat z tekstu Ksawerego Pruszyńskiego: Trębacz z Samarkandy
o szczególnej wartości tekstów legend: Młodzi historycy mają zwykle
pogardę dla wszystkiego, co określane jest przez nas jako legenda, obrzęd,
podanie ludowe i co nie może się wylegitymować świadectwem wyraźnych dokumentów. Mój przyjaciel inaczej. On raczej najbardziej zdawał
się wierzyć właśnie tradycji ludowej. Uważał, że przechowywana przez
ludzi o umysłach prostych, znacznie mniej ulega skażeniu niż wtedy, gdy
biorą ją w objęcia swej fantazji ludzie określani jako wykształceni. Uważał, że jeśli jakąś wersję przechowuje jeden człowiek albo paru ludzi lub
kilka dokumentów, jest ona znacznie mniej wiarygodna niż wersja przechowywana przez ogół mieszkańców pewnej wsi, dzielnicy czy miasta
i przez masę ludzką przekazywana następnym pokoleniom12.
Jaka jest relacja pomiędzy relacjami w dokumentach historycznych
a treściami legend? Potrzebna byłaby odrębna analiza każdej opowieści oraz istniejących dokumentów, dotyczących historii danej miejscowści. Kronika Długosza wspomina o zniszczeniu klasztoru norbertanek w Witowie i w konsekwencji – przeniesieniu konwentu mniszek
do Buska. W relacji kronikarza była to pragmatyczna decyzja, natomiast
w ludowej legendzie pojawiają się wątki biblijne przesycone elementami
baśniowymi, czyli cudowny ratunek trzech zakonnic, ukrycie i wędrówka
z monstrancją, spotkanie z rycerzem Dzierżkiem i jego pomoc, utworzenie klasztoru w Busku, rozpoczęcie nowego życia po katastrofie.
Julia Krajcarz

11

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/823764,Hejnal-mariacki-najstarsza-naswiecie-cykliczna-audycja-radiowa (dostęp: 19.04.2020).
12
K. Pruszyński, Trębacz z Samarkandy [w:] Opowieści 2, Warszawa 2000, s. 69.
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Czasy Tatarów przeminęły,
została po nich tylko dawna legenda13.

LEGENDY Z WĄTKAMI TATARSKIMI
DOTYCZĄCE MIEJSCOWOŚCI
Nazwy miejscowości
Ludowe wyjaśnienia pochodzenia nazw miejscowości i naukowe badanie etymologii prawie nigdy się nie pokrywają. W zebranych przykładach ludowego objaśnienia nazw wsi, miast, dzielnic i osiedli, a także
obiektów przyrodniczych, w których występuje wątek tatarski, może
zadziwiać naiwność i fantazja ich twórców.
Jakie są tendencje w tworzeniu tych objaśnień? Należy zauważyć
grupę nazw, które miały być utworzone od słowa pochodzenia tatarskiego, tureckiego lub nawet mongolskiego. Do niej zaliczyć można
etymologię nazw: Kocudza, Charlęż, Orduń (w Spiczynie) czy Cabany.
W nazwie Kocudza ma być rzekomo zawarte słowo köy (wieś), w Charlęż – charl (strażnica wśród bagien), Orduń – ordu, Cabany – çoban
(pasterz). Łacińskiej etymologii doszukano w się w nazwie Ustronia:
ustor (palacz zwłok) lub ustoria (miejsce spaleni zwłok). Inną grupę
stanowią te, które powstały jako utrwalenie pewnej frazy, np. Lubaczów – „Luba, czuw...”, Topola – „te pola”, Rajbrot – „Raj w bród”. Każdorazowo w opowieści, w której pada szczególna fraza, występują Tatarzy. Niekiedy jako najeźdźcy (np. Lubaczów), innym razem jako osiedleńcy słynący z upraw ogrodniczych (Topola) lub też jeńcy zachwyceni nowym osiedlem, w zadziwiający sposób sprawnie i szybko używający poprawnie języka polskiego (Rajbrot). Inna grupa nazw odnosi
się do frazy nie tyle wypowiadanej w kulminacyjnym momencie opowieści przez jednego z bohaterów, co bazującej na wybranym słowie,
np. Trzciana – od trzciny, budulca szałasów zbiegów, czy Bodaczów od
bud, w których mieli mieszkać tamtejsi jeńcy tatarscy.
Istnieje grupa nazw, która tłumaczy etymologię od wyjściowej frazy,
ulegającej przez wielki przekształceniom aż do postaci dziś używanej,
np. Stobiecko – pochodzące od „sto biesów” – albo Busko – od określenia Buszko. Nazwy osiedli Trupik w Orzeszu czy Mogilna w Uluczu
13

D. Buzzatti, Pustynia Tatarów, Warszawa 1977, s. 91.
19

mają powiązania z określeniami cmentarzysk. Od kości, zalegających
latami po bitwie stoczonej z Tatarami, mają pochodzić takie określenia, jak Dolina Kościeliska (dolina kości) w Zakopanem, Piszczałkowiec (piszczele) w Czechowicach-Dziedzicach lub Sierakośce (szare
kości). Uwagę zwraca grupa nazw rzek, które miały zabarwić się na
kolor czerwony od krwi po bitwie z Tatarami, np. Krywa w Bielsku-Białej czy Krwawica w Lipsku.
Swoistą grupę stanowią nazwy z członem Tatar, Tatary, Tatarski.
Jest to bezpośrednie nawiązanie do etnonimu i wiąże się z nazwami
osiedli jeńców lub osadników dobrowolnych. W przypadku Mąkolic
ludowa etymologia tłumaczy jej pochodzenie od etnonimu Mongolice.
Niekiedy zachowane źródła precyzyjnie wyjaśniają pochodzenie
tych nazw, a niekiedy, przy ich braku, funkcjonują objaśniające je
legendy i podania. Zresztą fakt uzasadnienia danej nazwy potwierdzonymi danymi z dokumentu nie sprawia, że na ten sam temat nie
powstają legendy. Zaskakuje fakt, jak wiele lat w pamięci mieszkańców
utrzymuje się świadomość powiązania osiedlenia ludności w danym
miejscu z Tatarami.
Odrębną grupę stanowią miejscowości, w których nazwie brak
jakiegokolwiek bezpośredniego odniesienia do Tatarów. Jednak miejscowości te, lub ich mieszkańcy, są przez sąsiadów z różnych powodów określani jako Tatarzy. Dlaczego? Bywa, że w pamięci kolejnych
pokoleń mieszkańców przechowuje się informacja, że w dawnych wiekach w tej czy innej wsi osiedlono Tatarów, np. jako jeńców. Niekiedy
Tatarzy osiedlali się dobrowolnie. Z czasem ludność tatarska mieszała
się z miejscową, tracąc swoją odrębność: językową, religijną, wyglądu,
sposobu ubierania się. Jednak przez wieki utrzymuje się pamięć
o inności ludzi z danej wioski. Językoznawcy wskazują na nazwiska
mieszkańców jako ślad po tatarskim pochodzeniu. Do tej grupy można
zaliczyć np. Nielisz, Niedzieliska.
Kolejną grupą miejscowości związanych z Tatarami są te, które, co
prawda, w nazwie nie mają żadnego określenia nawiązującego do tej
grupy etnicznej, ich mieszkańcy nie są w okolicy znani jako Tatarzy –
na przykład potomkowie Tatarów – ale kojarzy się je jako powiązane
z Tatarami. Zazwyczaj są to tradycje rzemieślnicze, w których Tatarzy
osiągali mistrzostwo, jak garbarstwo czy szewstwo, a także hodowla
koni oraz umiejętność osuszania terenów podmokłych i wykorzystywania ich pod uprawę ogrodniczą.
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Ulice Tatarskie w polskich miejscowościach
Śledząc polskie miejscowości z legendami tatarskimi, następnie te,
w których nazwach pojawiały się odniesienia do Tatarów, jak również
te, których mieszkańców określano Tatarami, docieramy do ciekawego zjawiska: ulic o nazwie Tatarska. Przebiegają one przez niejedno
polskie miasto. Warto przyjrzeć się, jakie motywy sprawiły taki wybór
nazwy.
W przestrzeni kilkunastu polskich miejscowości zwracają uwagę
ulice o nazwie Tatarska lub zawierające zestawy słów odwołujące się
do Tatarów. Prześledzenie etymologii tych urbanonimów wskazuje,
że powody, dla których decydowano się na taki wybór identycznie
brzmiących nazw, były bardzo różne. Co więcej, przymiotnik „tatarska” określa różne grupy etniczne. Nazwy te upamiętniają zróżnicowany rodzaj interakcji społeczności w danej osadzie z przybyszami
określanymi jako Tatarzy. Miały one charakter zarówno pokojowy, jak
i wojenny oraz wydarzyły się na przestrzeni kilkuset lat. Niektóre z ulic
Tatarskich nawiązują swą nazwą do faktów historycznych, inne natomiast odnoszą się do półlegendarnych zdarzeń z bliżej nieokreślonej przeszłości. Historia, jaka kryje się za nimi, uświadamia złożoność
kontaktów polsko-tatarskich. Pokazuje także, że ludność miejscowa
jedną nazwą Tatarzy określała w różnym czasie wiele grup, a cechami
wspólnymi tych tatarskich etnosów była szeroko pojęta inność, fakt
przybycia ze Wschodu lub zza południowo-wschodnich rubieży na
tereny zamieszkałe przez ludność polską. W jednym z przypadków
określenie „tatarski” ma konotacje z religią muzułmańską.
Informacje o pochodzeniu nazw ulic zostały zebrane z opracowań
na temat historii miast lub dzielnic oraz dokumentów dostępnych
w internecie. W kilku przypadkach jednak pochodzenie nie jest oczywiste, ale analiza różnych informacji pozwala na wysnucie wniosków
i wskazanie prawdopodobnego wytłumaczenia ich etymologii.
W szesnastu miejscowościach w Polsce znajdują się ulice
o nazwie Tatarska, w czterech – o nazwach nawiązujących do Tatarów. Po analizie ich genezy można stwierdzić, że istnieje wśród nich
kilka grup etymologicznych, motywowanych podobnymi przyczynami. Pięć miejscowości z ulicą Tatarską znajduje się na terenie
obecnego województwa mazowieckiego. Są to Ciechanów, Kadzidło,
Warszawa, Iłża, Nowe Miasto. Trzy zlokalizowane są w województwie
podkarpackim: Przemyśl, Przeworsk, Jarosław. Po dwie znajdziemy
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w lubelskim: Zamość, Lublin; dolnośląskim: Wrocław, Legnica,
i świętokrzyskim: Sandomierz, Kielce. Jedna jest w Małopolsce –
w Krakowie – oraz w warmińsko-mazurskim: Nidzicy. Dodatkowo
cztery nazwy ulic wiążące się z Tatarami znajdują się w województwie lubelskim, czyli w Lublinie i Siemieniu, oraz małopolskim:
w Zakopanem i Zaborzu.
W kilku z wymienionych powyżej motywacja powstania takiej
nazwy wiąże się z istnieniem pobliskiej miejscowości lub dzielnicy
o nazwie Tatary. A ulica Tatarska prowadzi niejako w jej kierunku.
Tak jest np. w Nidzicy czy Kadzidle. Ulice Tatarskie to także te, które
wiodą w pobliżu obiektu określanego jako tatarski: kopca – np. w Iłży,
pomnika – w Zamościu, cmentarza – w Warszawie. Występują też
nawiązania do wydarzeń z przeszłości, np. w Zakopanem – odniesieniu do nazwiska mieszkańców. Oficjalnych, oznaczonych na mapach
ulic Tatarskich w polskich miastach i wsiach jest w sumie kilkanaście, natomiast inną grupę stanowią drogi nadal nazywane tatarskimi, choć nazwy te nie widnieją w nomenklaturze administracyjnej. Ich etymologia jest bardzo różna. Przywoływani w nich Tatarzy
to nietożsame, zróżnicowane grupy etniczne, które pojawiały się
w bardzo różnych epokach i okolicznościach na terenach polskich.
Ulice Tatarskie, rozsiane po miejscowościach polskich, zarazem
swojskie i egzotyczne, uzmysławiają skomplikowane powiązania polsko-tatarskie.

Herby miejscowości powiązane z Tatarami
Dopełnieniem omówienia powiązań polskich miejscowości z wątkami
tatarskimi są legendy i podania wyjaśniające pochodzenie herbów.
Herby to określone znaki graficzne, charakterystyczne dla określonej wspólnoty samorządowej: miasta, wsi, gminy, powiatu, województwa. Pochodzenie herbów sięga niekiedy dawnych wieków, a niekiedy
tworzone są współcześnie. Ich twórcy sięgają do miejscowych legend,
wybierają przedmiot lub postać, która w jakiś sposób miała wpisać się
w historię danego miejsca. Herby miejscowości mogą pochodzić od
herbów założycieli, właścicieli, dobrodziejstw, mogą nawiązywać do
wezwań kościołów, cechów rzemieślniczych, świętych patronów, skrótowego przedstawienia zdarzenia ważnego w historii danego miasta,
powiatu czy gminy. Niekiedy treść herbu tłumaczy legenda, z mniej
lub bardziej fantastycznymi wątkami. Wśród nich nie brak takich,
22

gdzie w sposób bezpośredni pojawiają się wątki tatarskie. Tak jest
w przypadku herbu gminy Hyżne, w którym umieszczono złamany
buńczuk jako symbol pokonania Tatarów w bitwie, oraz herbu gminy
Telatyn, gdzie Michał Archanioł depcze buńczuk. Niekiedy element
występujący w herbie oznacza przedmiot lub istotę ważną w legendzie dotyczącej danej miejscowości, np. biały kur w w herbie Oławy
miał uratować ludność w czasie najazdu tatarskiego, kozy w herbie
Kóz – ostały się po najeździe, kozioł w herbie Lublina to koza, która
wykarmiła dzieci, a słońce w herbie Buska to monstrancja uratowanych z pogromu tatarskiego mniszek.
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Legenda fermentuje w mózgu paru pokoleń,
jak wino w kadziach nabiera siły14.

LEGENDY Z WĄTKAMI TATARSKIMI
DOTYCZĄCE OBIEKTÓW
TOPOGRAFICZNYCH
Wiele spośród legend z wątkami tatarskimi dotyczy różnego typu
obiektów topograficznych. Są wśród nich: zamki (Woźniki), dwory (Lipsko), kościoły (Grabnik), cerkwie (Andrzejówka), klasztory (Wąchock),
kaplice (Szyperki), kapliczki przydrożne (Ostrów), krzyże (Dwikozy),
skały (Ojców), jaskinie (Zagórze), głazy (Tatary), tunele (Brzyska), lochy
(Sandomierz), drzewa (Sowczyce), góry (Ełk), doliny (Chojnik), rzeki
(Lipsko), stawy (Siemień), jeziora (Biedrzychów), źródła (Krynica-Zdrój), studnie (Niedzica), kurhany (Przemyśl). Przyglądając się opowieściom z różnych stron Polski, można dostrzec wśród nich pewne
wspólne albo podobne ujęcia głównych wątków, np. Panieńskie Skały
w Ojcowie oraz w Krakowie według legend powstały w podobny sposób: mniszki modlitwą uprosiły niebiosa o zamianę ich w skały, aby
uniknąć schwytania przez Tatarów.
Legendy z różnych miejscowości tworzą niekiedy cykl, składający się
na pewną całość. I tak opowieść o zamkniętych w więzieniu jeńcach tatarskich, którzy zaplanowali ucieczkę, zbudowali skrzydła i niczym mitologiczny Ikar chcieli odlecieć, lecz im się to nie udało, dotyczy trzech miejscowości: Nowego Wiśnicza, skąd Tatarzy mieli wyruszyć i gdzie spadli,
Bochni, gdzie również można znaleźć miejsca upadku, oraz Wolicy, z której to, w innej wersji legendy, mieli wystartować owi jeńcy.
Za szczególnie ciekawe obiekty topograficzne można uznać kurhany, bowiem w legendach dotyczących wielu z nich występuje wątek
pochówku tatarskiego wodza, nawet samego chana! Gdyby dać wiarę tym
legendom, dotyczącym odległych od siebie miejsc w Polsce, okazałoby
się, że ziemie polskie skrywają szczątki niemalże całych tatarskich dynastii. Tzw. kurhany tatarskie są kojarzone z Tatarami w rozmaity sposób:
jako cmentarzysko tatarskich wojów poległych w czasie najazdu wojsk
tatarskich, grób wodza lub nawet cmentarzysko tatarskich koni.
14
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Legendy z wątkami tatarskimi dotyczące obiektów topograficznych
nie precyzują zazwyczaj, do jakiej dokładnie grupy etnicznej się odnoszą. Wyjątkiem są te, w których obok wątków fantastycznych pojawiają
się odniesienia do konkretnych wydarzeń historycznych. W historii,
jak i w legendach polskich, określenie Tatarzy dotyczy bowiem różnych grup etnicznych, zjawiających się na terenie polskim w różnym
czasie, na przestrzeni kilku stuleci. Co więcej, źródła historyczne przekazują niekiedy informacje na temat np. powiązań danych obiektów
chociażby ze Szwedami, Litwinami lub innymi grupami. Znaczy to, że
w zbiorowej pamięci, utrwalonej w przekazywanych legendach, zapamiętano fakt powiązania danego miejsca z obcymi etnicznie, językowo lub religijnie. Być może z tej racji, że sami mieszkańcy terenu
w pobliżu danego obiektu de facto nie wiedzieli, z kim mieli do czynienia podczas nagłego najazdu, dlatego napastników określano jako
Tatarów: tych, którzy w miarę często zjawiali się niespodziewanie ze
Wschodu, przynosząc zazwyczaj pożogę.
Szczególnie na terenie Podkarpacia można napotkać wiele obiektów
topograficznych powiązanych z tatarskimi legendami, bowiem nader
często nawiedzane było najazdami ze Wschodu. Nawet jeśli zagony nie
zapędzały się dalej w głąb ziem polskich, to ziemie podkarpackie, jako
położone dość blisko zmieniającej swój przebieg wschodniej i południowej rubieży Polski, były wielokrotnie najeżdżane. Stąd tak liczne na
tych terenach miejsca związane z potyczkami tatarskimi: mogiły, kopce,
kurhany, ale i kościoły z cudownymi obrazami. Ginęli najeżdżający
i najeżdżani. Mogiły jednych i drugich przetrwały wiele wieków. Pierwszy najazd tatarski miał tam miejsce w XIII wieku, a intensywna obecność Tatarów zaczęła się od wieku XV, by ustać dopiero na przełomie
XVII i XVIII wieku. Być może ludność miejscowa, wraz z upływem lat
i zmianą pokoleń, zapomniała o szczegółach potyczek, wyolbrzymiała
zasługi, przeinaczała fakty, ubarwiła opowieści, mieszała wątki, podnosząc się na duchu i przywołując szlachetne wzorce, wplatając w to wątki
związane z Tatarami, najbardziej „obcymi z obcych”.
Choć wyjątkowe zagęszczenie obiektów topograficznych, których dotyczą legendy z wątkami tatarskimi, obserwuje się na obszarze Podkarpacia, to także w innych częściach Polski można natrafić
na podobne miejsca. Są owiane wieloma legendami, w których wątek
tatarski jest tylko jednym pomiędzy innymi. Czy określenie „Tatar”
miało służyć uwypukleniu grozy, z jaką spotkali się dawni mieszkańcy
danych obszarów? Tego nie wiadomo.
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[...] żył sobie dalej w legendzie15.

KULT CHRZEŚCIJAŃSKI
A WĄTKI TATARSKIE
Opowieści o cudownych obrazach,
krucyfiksach i figurach
Jak Polska długa i szeroka, tak niemal w każdej stronie można napotkać
kaplicę, kościół, sanktuarium, gdzie jest przechowywany i eksponowany
obraz lub figura szczególnego kultu religijnego. Jakkolwiek nie obrazowi
czy figurze oddaje się cześć, lecz temu, kogo lub co dany obiekt wyraża, to
jednak ludowa religijność zdaje się nie skupiać na niuansach teologicznych. Choć Maryję, matkę Jezusa Chrystusa, czci się np. poprzez obraz
tzw. Matki Boskiej Częstochowskiej, to jednak już sam fakt specjalnego
określenia tego wizerunku identyfikującą, niepowtarzalną nazwą, rozpowszechnianie jego kopii, powstanie sanktuarium wokół, dla i z powodu tego
obrazu, szczególne nabożeństwa, pieśni, modlitwy, a także pielgrzymki „do
obrazu jasnogórskiego” świadczą, że sam malunek jako taki, nawet w wyabstrahowaniu od jego ikonograficznej i teologicznej treści, jest otaczany, jeśli
nie kultem, to na pewno czcią. Spośród kilkuset obiektów tego typu w Polsce, w znakomitej większości przynależnych do rzymskokatolickiego uniwersum religijnego, z wieloma wiążą się mniej lub bardziej znane legendy
z wątkami tatarskimi. W omawianych przykładach znajdziemy także opowieść z wątkami tatarskimi dotyczącą ikony czczonej przez wiernych prawosławnych. Jest to ikona Chrystusa Zbawiciela z Grabarki, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych polskiego prawosławia.
Udział tatarskich aktorów w historycznym spektaklu dziejów obrazu
albo figury w utrwalonych, po dziś dzień powtarzanych legendach,
był niekiedy najważniejszym dla wierzących czynnikiem sprawczym
objawienia cudowności danego obiektu, interwencji nadzwyczajnych,
boskich sił w życiu społeczeństwa, które czciło i czci dany święty wizerunek. Bywa i tak, że związek Tatarów z historią danego obiektu był tylko
jednym z licznych zdarzeń bogatej historii kultowego wizerunku. Uogólniając wstępnie: zazwyczaj w takich legendach Tatarzy, jako wyznawcy
innej religii, odegrali rolę „sił zła”, w walce, w której zadziałała siła dobra,
15
J. Łuszczewska, Branki w jasyrze, s. 72. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/
deotyma-branki-w-jasyrze.pdf (dostęp: 19.04.2020).
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w jakiś sposób aktywna poprzez/lub zapośredniczona w świętym obrazie czy figurze. Tak działo się, gdy dany święty obiekt istniał już w czasie,
gdy w jego historię wtargnęli Tatarzy. Niekiedy bywa i tak, że dziś czczony
obiekt powstał jako pamiątka interwencji boskiej pomocy w walce z tzw.
niewiernymi. Bowiem ważnym czynnikiem występowania właśnie Tatarów w narracjach, opisujących dzieje świętych i cudownych obrazów lub
figur, jest ich wyznanie – islam. Wówczas odżywa idea walki z „niewiernymi” czy też „poganami” – oczywiście określanymi tak w autonarracji
chrześcijańskiej, w której sami chrześcijanie uważają się za „wiernych”.
Analiza zebranych danych pozwala wysnuć pewne wnioski. W zebranym materiale aż dwadzieścia sześć otaczanych kultem obrazów maryjnych ma w swojej historii i legendzie wątki powiązane z Tatarami. Dwa
inne obrazy, określane jako cudowne, związane są z postacią św. Katarzyny i Jezusa Chrystysa. Zdecydowana większość tych wizerunków znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, co należy tłumaczyć
faktem, że z obecnych terenów polskich to właśnie Podkarpacie doznawało najczęstszych, z racji położenia geograficznego, najazdów tatarskich. Z nimi bowiem, na różny sposób, wiąże się historia cudownych
wizerunków, które w mniejszej ilości znajdują się także w Małopolsce,
na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu oraz w centralnej Polsce. Ma to
związek z faktem mniejszej liczby najazdów tatarskich na te tereny. Niektóre z obrazów nie zachowały się w pierwotnej postaci i dziś kultem otaczane są ich kopie. W jednym przypadku – obrazu Matki Boskiej Sokalskiej w Hrubieszowie – można mówić nawet o kopii kopii.
W przypadku dwóch obrazów – z Prałkowiec i Oleszna – wiadomo, że
w swojej warstwie artystycznej nawiązują do wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Zniszczenia ikony z Chełma, jakich doznała na przestrzeni
wieków, także są podobne do tych, jakie dotyczą obrazu z Jasnej Góry.
Legenda obrazu z dzielnicy Rzeszowa – Budziwoja, nawiązuje do obrazu
Matki Boskiej Śnieżnej z bazyliki na rzymskim Eskwilinie. Aż dziesięć obrazów pochodzi z Kresów. Siedem z nich znalazło się na terenie „koronnym”
polskim w XVII wieku, kiedy zostały uratowane z zawieruchy wojennej
i przywiezione w rodzinne strony wojowników walczących w licznych starciach na Kresach. W przypadku trzech wizerunków, ich znalezienie się na
obecnym terenie, to wynik decyzji o przewiezieniu obrazu, który w wyniku
zmiany granic po zakończeniu II wojny światowej znalazł się, wraz z kościołem, gdzie był przechowywany, na terenie Związku Radzieckiego.
Najczęściej legenda cudownych obrazów wiązała się z wydarzeniem
tzw. najazdu wojsk Kantymira w czerwcu 1624 roku na tereny Podkarpacia. Historia i legendy innych obrazów nawiązują do powstania Chmiel27

nickiego w roku 1648, wojny z Turcją roku 1672, innych najazdów tatarskich w XVII wieku, pierwszego i drugiego najazdu tatarskiego w XIII
wieku. Niektóre z obrazów dotyczą opowieści związanych z uwolnieniem
z jasyru. Cudotwórcza działalność obrazów oznaczała szerokie spektrum
nadzwyczajnych zjawisk, wśród nich meteorologicznych: zaskakujący
opad śniegu w lecie, niespodziewana mgła, jak również nadzwyczajny
blask, orszak anielski, niespodziewana zmiana szlaku przemarszu Tatarów, uratowanie z pożaru kościoła.
Cudowne obrazy służyły jako apotropeiony osobiste lub zbiorowe:
miały chronić od śmierci i innych niebezpieczeństw osoby znane nam
z imienia i nazwiska lub też społeczności miasteczek czy wiosek. Z technicznego punktu widzenia cudowne wizerunki to obrazy na płótnie, płótnie przyklejonym na drewnie albo też namalowane na deskach.
Jaka jest rola Tatarów w legendach o cudownych obrazach? Przede
wszystkim Tatarzy występują w nich jako zagrożenie, jak potencjalny lub
rzeczywiście realizujący się najazd. Zdarza się także, że Tatarzy podczas
najazdu decydują się na szybki odwrót, ponieważ spotykają się z przerażającym dla nich, nadzwyczajnym zdarzeniem kierowanym siłami pozaziemskimi. Dzieje się też tak, że Tatarzy podczas najazdu dokonują zniszczeń, ale te nie powodują unicestwienia cudownego wizerunku. Tatarzy
występują w roli niszczycieli obrazu, który jednak cudownym zbiegiem
okoliczności nie ulega zniszczeniu. Wreszcie Tatarzy walczyli z Polakami
w czasie różnych wojen, a te stwarzały zagrożenie dla fizycznego przetrwania obrazów, dlatego też zostały ewakuowane z niebezpiecznych
terenów. Tradycyjnie zatem rolą Tatarów w legendach jest wywołanie
zagrożenia, które uruchamia scenariusz interwencji sił wyższych, czego
wyrazem lub pamiątką jest cudowny obraz.
W legendach o krzyżach otaczanych szczególną czcią, Tatarzy występują także w roli najeźdźców, których złowrogie działanie uruchomiło
scenariusz zdarzeń: najazd, niebezpieczeństwo. W Mogile krakowskiej
tamtejszy krzyż miał uratować klasztor cystersów przed zniszczeniem.
Z benedyktyńskiego klasztoru na Świętym Krzyżu relikwie krzyża Chrystusa skradziono, ale wymusiły swój powrót do prawowitego miejsca.
Relikwie krzyża z Lublina zostały przywiezione z zagrożonego najazdem
tatarskim Wschodu w okolicznościach podobnych do ucieczki Jacka
Odrowąża i wywiezienia figurki maryjnej. W Klimkówce i Srogowie funkcjonują zbliżone w treści legendy o wyoraniu krzyża z ziemi.
Cechą wspólną trzech czczonych figur, których historia i legendy wiążą
się z Tatarami, jest wątek samoistnego lotu. W Kęble figurka maryjna (dziś
znajdująca się w Wąwolnicy) przemieściła się samoistnie na drzewo, co
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przeraziło Tatarów do tego stopnia, że porzucili część łupów i wycofali się.
W Jarosławiu i Rzeszowie tamtejsze figurki samoistnie się przemieszczały,
dając do zrozumienia, że nie zgadzają się na ich dowolne przeniesienie: do
kościoła i na zamek rzeszowski. Figurki przemieściły się na drzewa. Miał to
być znak, aby na tym miejscu powstały kościoły dla ich ekspozycji i kultu.
Podobieństwo legend z Jarosławia i Rzeszowa jest zaskakująco silne.
W przypadku figurki Matki Boskiej Jackowej dochodzi do nieco kuriozalnej sytuacji, gdy dwa różne miasta polskie, Przemyśl i Kraków, posiadają
dwa egzemplarze tego samego przedmiotu kultu. Co ciekawe, oba przebywają w świątyniach dominikańskich. Wydaje się, że dominikanie, dbając o kult swojego świętego, Jacka Odrowąża, kopiowali fabularne wątki
i obiekty, których te narracje dotyczyły. Pojawiają się tu także wątki pożaru:
figurka jarosławska nie spłonęła mimo pożaru kaplicy, gdzie ją przechowywano, podobnie jak figurka ze Strzegomia; figurka rzeszowska uratowała
kościół jej przechowywania przed pożarem, podobnie jak figurka haczowska. Zrekonstruowana kamienna figura maryjna z Malborka poskromiła
strzelców, którzy z niej szydzili, powodując ich nagłą śmierć.
Należy zaznaczyć, że wszystkie opisane tu figury otaczane kultem są
wizerunkami maryjnymi. A jaka jest rola Tatarów w tych opowieściach?
Występują w roli najeźdźców, którzy stworzyli zagrożenie tak wielkie, że
uruchomiło działanie sił pozaziemskie w celu pomocy mieszkańcom.
Pojawiają się także jako najeźdźcy przestraszeni niezwykłymi zdarzeniami, w których siły niebieskie objawiają swą moc. Trzeba podkreślić,
że konstrukcja przytoczonych opowieści zakłada nieodzowność najedźców, czyli sił zła, dla zadziałania sił dobra. W opowieściach, w których
brak odniesień historycznych co do czasu akcji, Tatarzy mogliby właściwie zostać „zastąpieni” przez innych najeźdźców. Jednak w opowieściach
dotyczących obiektów kultu religijnego, Tatarzy, jako czynnik sprawczy
uruchamiający sekwencję zdarzeń, są o tyle potrzebni, że w domyśle chodzi nie tyle o etnos, co wyznawaną przez nich religię, czyli islam. W ten
sposób umacniał się etos chrześcijański. Legendy o każdorazowym
poskromieniu najeźdźców miały ukazywać triumf chrześcijaństwa.

Kult świętych i błogosławionych
Legendy z wątkami tatarskimi łączą się także w cykle dotyczące postaci
Kościoła katolickiego, świętych, błogosławionych czy kandydatów na ołtarze. W życiorysach tych postaci pojawiają się zdarzenia, w których udział
brali Tatarzy. Nadzwyczajne zdarzenia, jakie miały miejsce za sprawą
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owych postaci, pokonanie wroga itp., stawały się centralną częścią hagiograficznej opowieści o świętych czy błogosławionych. Ich kult sprawiał, że
legendy z wątkami tatarskimi stały się tak trwałe i powszechnie znane.
Jedną z najważniejszych postaci Kościoła katolickiego, w której biografii występują wątki powiązane z Tatarami, jest święty Jacek Odrowąż,
żyjący w latach 1183–1247. Pochodził z możnego rodu śląskiego. On i jego
towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. W biografii tego
świętego pojawia się wątek tatarski: Jacek przebywał z misją w Kijowie,
gdy nastało zagrożenie ze Wschodu. Oto bowiem armia Batu-chana podążała na Zachód. Jacek rozpoczął ucieczkę do Polski. Uchodząc z Kijowa,
wziął ze sobą figurę maryjną, zwaną później Matką Boską Jackową. Dwa
egzemplarze tej figury znajdują się w Przemyślu i Krakowie. Na szlaku
Jackowej wędrówki znalazły się ponadto Będziemyśl i Wielowieś. Z postacią świętego Jacka łączą się także tradycje kulinarne.
Błogosławiony Czesław Odrowąż żył w latach 1184–1242 i pochodził
z możnego, śląskiego rodu. Według niektórych przekazów był rodzonym
bratem Jacka Odrowąża, według innych – kuzynem. Podobnie jak Jacek,
także był dominikaninem. Postać Czesława wiąże się z Wrocławiem, tam
bowiem miał dokonać cudu wiążącego się z Tatarami.
Błogosławiona Bronisława Odrowążówna urodziła się około roku
1200, zmarła w 1259. Również i ona pochodziła z możnego rodu ze Śląska. Według niektórych przekazów była krewną Jacka i Czesława, według
innych – ich rodzoną siostrą. Bronisława wiodła życie mniszki w zakonie
norbertanek, w klasztorze na krakowskim Salwatorze. Po najeździe tatarskim na Kraków w roku 1241 Bronisława miała wykazywać się szczególną
troską w opiece nad poszkodowanymi mieszkańcami. Jej ciało spoczywa
w kościele norbertanek w Krakowie.
Błogosławiony Sadok zginął śmiercią męczeńską 2 lutego 1260 roku,
wraz z towarzyszami dominikanami. Legenda mówi, że w czasie modlitw
w dzień poprzedzający najazd tatarski na Sandomierz lektor odczytał,
że nazajutrz będzie liturgiczne wspomnienie błogosławionego Sadoka
i towarzyszy. Wtedy dominikanie sandomierscy mieli, jak mówi legenda,
zginąć śmiercią męczeńską. Z postacią Sadoka wiąże się kilka obiektów,
obraz z katedry sandomierskiej czy obraz z Sieradza.
Święta Jadwiga Śląska, żona księcia Henryka Brodatego, urodziła się
około roku 1178, zmarła w 1243. Znana była ze swej działalności fundacyjnej kościołów i klasztorów. To właśnie jej zabiegi wokół ożywienia
religijnego na Śląsku stały się przyczynkiem do uruchomienia procesu
kanonizacyjnego. Z postacią Świętej wiążą się Trzebnica, Legnickie Pole,
Legnica oraz Gołuchów.
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Sługa Boży książę Henryk II Pobożny urodził się około roku 1200, zginął w bitwie pod Legnicą w roku 1241. Tragiczna śmierć w walce z Tatarami przydała księciu splendoru „obrońcy chrześcijaństwa” i idealnego
rycerza. Tak tę śmierć opisywała w powieści Legnickie pole Zofia Kossak-Szczucka: Odciął pogański syn martwą głowę księcia, podniósł ją na spisie
wysoko [...] Uderzą w krzyk żałobny rycerze, opuszczą struchlałe dłonie16.
Nieco inną wizję przedstawił Józef Ignacy Kraszewski w powieści Syn
Jazdona: Jednego już tylko widać mężnego księcia, jak coraz miecz podnosi do
góry. Obnażył pachwinę, na której zbroi nie było, Tatarzyn pchnął z całych sił
w nią i przebił. Hełm książęcy zadrgał i padł z głową, włosy rozsypały się na
ramiona, padł syn Jadwigi17.
Święta Jadwiga królowa żyła w latach 1373–1399, występuje w legendzie związanej z ucieczką przed Tatarami w Brzyskach.
O błogosławionej Benignie wiadomo niewiele. Nie wiadomo, czy zginęła podczas pierwszego (1241), czy drugiego najazdu (1259) tatarskiego
na ziemie polskie. Nie wiadomo nawet, czy zginęła w Trzebnicy, czy Wrocławiu. Oficjalnie nie jest świętą ani błogosłwioną Kościoła katolickiego.
Kaplica Benigny znajduje się w Świbiu.
Święta Kinga księżna żyła w latach 1234–1292. Wiąże się z nią wyjątkowo wiele legend okołotatarskich. Fantastycznymi komentarzami obrosła jej legendarna ucieczka przez Sądecczyznę, schronienie się i przetrwanie oblężenia zamku pienińskiego.
Co najmniej w dwóch miejscowościach są żywe legendy dotyczace Tatarów i postaci świętego Michała Archanioła, przedstawianego w Biblii jako
anielski przywódca, książę (Dn 10,13; Ap 12,7), który toczył bój z szatanem
(Jud 1,9). W małopolskich Słomnikach, w czasie najazdu Tatarów, sierocie
Michałkowi we śnie ukazał się św. Michał, który wskazał mu lochy, gdzie
mieszkańcy miasta się skryli i bezpiecznie przetrwali najazd. Na pamiątkę
tej nadzwyczajnej interwencji św. Michał znalazł się w herbie miejscowości18. Legenda wsi Blizne w województwie podkarpackim wspomina, że
w czasie najazdu w roku 1624 Tatarzy utworzyli w pobliżu wsi obozowisko, gdzie trzymali liczny jasyr. W pewnym momencie na niebie ukazał się
orszak w białych szatach pod dowództwem Archanioła. Tatarzy zostali przepędzeni, a jasyr uwolniony. Na pamiątkę tego zdarzenia miejsce nazwane
zostało Górą św. Michała. Tam też wybudowano kaplicę wotywną19.
16
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Silną reprezentację wśród polskich świętych/błogosławionych, w których żywotach pojawiają się wątki związane z Tatarami, stanowią członkowie rodu Odrowążów. Być może ten wpływowy ród, z którgo wywodziło
się wielu dostojników świeckich i duchownych, potrafił zadbać o promowanie kultu postaci, których sława wiązała się z działalnością w niebezpiecznych czasach najazdów tatarskich w XIII wieku. Dodatkowo do
umacniania kultu Jacka i Czesława mogła przyczynić się zapobiegliwość
zakonu dominikańskiego, do którego należeli obydwaj Odrowążowie.
Byli jednymi z pierwszych zakonników św. Dominika w Polsce, zatem ich
kult, jako rodzimych świętych/błogosławionych, był ważny w umacnianiu
pozycji dominikanów w Polsce. W legendach ich dotyczących zyskali rys
obrońców wiary przed poganami tudzież innowiercami, bo w takiej roli
występują Tatarzy w prezentowanych narracjach.
Warto zauważyć cykl opowieści dotyczących postaci silnych, wpływowych, możnych kobiet, jednocześnie księżnych i świętych: Jadwigi Śląskiej oraz Kingi. Miejsca i legendy związane z Jadwigą to głównie rejon
Dolnego Śląska, natomiast cykl opowieści o Kindze dotyczy miejscowości w południowej Małopolsce. Opowieści o Jadwidze łączą sie głównie ze
śpiącymi rycerzami, natomiast o Kindze przedstawiają jej nadzwyczajne
przygody w ucieczce przed Tatarami.
Obok świętych i błogosławionych polskich, którzy jako pośrednicy
interweniują o nadzwyczajną pomoc z niebios, w legendach występują
też święci Kościoła znani powszechnie.
A jaka jest rola Tatarów w przytoczonych opowieściach? Tradycyjnie
występują jako najeźdźcy, ale oprócz tego niewiele wiadomo na ich temat.
Są tłem, na którym jaśnieją dostojne, zasłużone postacie świętych. Wreszcie to przybycie Tatarów, groza i niebezpieczeństwo, jakie ze sobą nieśli,
uruchamiają sekwencję zdarzeń. Zatem bez ich zjawienia się nie było
zasług świętych.
Na marginesie rozważań o świętych i ich powiązaniach z Tatarami
warto zauważyć, że wiele legend przedstawia czas akcji nie w datach dziennych, a w określeniu co do terminu świąt Kościoła rzymskokatolickiego.
Ich rytm wyznaczał bowiem czas w roku. I tak wiadomo na przykład, że
wiosenny najazd w roku 1241 przypadł w Popielcu (40-dniowym poście
przed świętami wielkanocnymi). Najazd oddziałów Kantymira w czerwcu
1624 roku nastąpił około święta Bożego Ciała. Z kolei najazd na Puchaczów wydarzył się około dnia świętego Marcina (11 listopada). W kraju
z dominującą kulturą chrześcijańską, rzymskokatolicką, rytm świąt religijnych wyznaczał upływ czasu, rytm zmian, opis kalendarza zdarzeń.
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Cudowne figurki powiązane z wątkami tatarskimi
Miejscowość Nazwa
Czas „działania”
Wąwolnica
MB Kębelska 1278 r., (najazd
Tatarów na
Lubelszczyznę)
Jarosław
MB Bolesna 1381 r., XV w., XVII
w.

Rodzaj cudu
samoistny lot na drzewo;
wywołanie paniki wśród
Tatarów
ocalenie w pożarze
kaplicy;
samoistny lot z kościoła
na drzewo;

Rzeszów

Kraków

MB
Rzeszowska

1513 r., 1624 r.
(najazd Kantymira)

MB Jackowa

Przemyśl
Strzegom
Malbork
Haczów

1240 r. (ucieczka
z Kijowa przed
Tatarami)
MB Jackowa 1240 r. (ucieczka
z Kijowa przed
Tatarami)
MB
1241 r. (pierwszy
Strzegomska najazd tatarski)
1410 r. (wojna
polsko-krzyżacka)
MB
1624 r. (najazd
Haczowska
Kantymira)

uratowanie 2 jeńców
z jasyru na Krym
ściany kościoła nie
zajęły się ogniem;
samoistny lot z zamku
na drzewo
uratowanie z Kijowa
przez św. Jacka
Odrowąża
uratowanie z Kijowa
przez św. Jacka
Odrowąża
znalezienie
w zgliszczach kościoła
nagła śmierć
znieważających figurę
ściany kościoła nie
zajęły się ogniem

Cudowne krucyfiksy powiązane z wątkami tatarskimi
Miejscowość
Kraków
– Mogiła
Lublin

Typ
krzyż przypłynął
Wisłą
relikwie krzyża
Chrystusa
Święty Krzyż relikwie krzyża
Chrystusa
Srogów

Klimkówka

Czas wydarzeń Opis działania
1241 r.
ochrona klasztoru przed
najazdem tatarskim

XIV w.

nieszczęścia najeźdźców;
wymuszenie zwrotu
relikwii

krzyż jako skarb
w kościele;
wyoranie krzyża
z ziemi po latach
krzyż wyorany
z ziemi
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Chełm

Chmielnik

Cieszanów

Dzierzgów

Góra
Kalwaria Marianki

3.

4.

5.

6.

1

2.

2

L.p.

Biecz

Miejscowość

1.

3

Nazwa
obrazu

4

Nawiązanie
do innego
obrazu

MB z Dzieciątkiem

MB Płacząca

MB Cieszanowska

MB Łaskawa

MB Chełmska zniszczenia
podobne jak
w obrazie
MB Częstochowskiej

MB Łojowska

Cud – pożar
ocalał
w pożarze
kościoła

5

Cud –
skuteczne
modlitwy
ratunek
z niewoli
tatarskiej

6

Cud inny
wrażenie
wysokich
murów;
blask

7

Apotropeion

9

XVII w.

apotropeion 1241 r.,
króla Jana
1260 r.,
Kazimierza 1651 r.
w bitwie pod
Beresteczkiem
najazd
Kantymira w 1624
r.

apotropeion XVII w.

8

Kiedy
nastąpiło
zdarzenie

Cudowne obrazy powiązane z wątkami tatarskimi

po 1651
r.

10

Kiedy
przywieziony
do Polski

34
Kopia
tak

tak

11

Pochodzenie
z Kresów
12

Pochodzenie
bizantyńskie
ikona
w typie
bizantyńskim

z Konstantynopola

13

uratowany
przez króla
Jana Sobieskiego na
Kresach

uratowana
przez Myszkowskiego na
Kresach

uratowany
przez Mniszkowskiego na
Kresach

14

Inne
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MB Pocieszenia
MB Kalwaryjska

11. Jodłówka

14. Kraków

MB Sokalska

13. Kombornia MB Pocieszenia

12. Kalwaria
Pacławska

św. Katarzyna

10. Jaśliska

MB Łaskawa /
Hyżneńska

Hyżne

9.

3

8.

1

Nazwa
obrazu

Spas
Izbawnik
Hrubieszów MB Sokalska

2

L.p.

Grabarka

Miejscowość

7.

Nawiązanie
do innego
obrazu
4

Cud – pożar
ocalał
w pożarze
kościoła

5

Cud –
skuteczne
modlitwy
6

Cud inny
anielski
orszak

anielski
orszak
Maryja
pogroziła
berłem
Tatarom
Tatarzy
zmienili
szlak
liczne
cuda
uratowanie w rzece, objawienie
we śnie,
blask

7

Apotropeion
8

9

Kiedy
nastąpiło
zdarzenie
najazd
Kanty
mira
w 1624 r.
1648 r.

po 1672 r.

najazd
Kantymira w 1624
r.

1648 r.

XIII w.

Kiedy
przywieziony
do Polski
kopia
kopii

11

Kopia

1951 r. kopia
korekta
granic
z ZSRR

10

Pochodzenie
z Kresów
Kamieniec
Podolski

12

Pochodzenie
bizantyńskie
13

uratował
proboszcz S.
Krauzowicz

przywieziony
z Sokala
uratował starzec

obraz jako
wotum

mnisi zanieśli
do Grabarki

14

Inne

Nazwa
obrazu

MB Zbaraska

Ecce Homo

21. Prałkowce

22. Przeginia

20. Piotrków
MB TrybunalTrybunalski ska / Pocieszenia

19. Pilzno

MB Częstochowska

MB Częstochowska
ocalał
w pożarze
miasta

7

chronił
od ran
i śmierci

MB z Dzieciątkiem
MB Pocieszenia

17. Okulice

pomoc
Maryi,
podanie
miecza

6

18. Oleszno

5

4

blask

L.p.

MB Zwycięska
/ Odporyszowska
MB Okulicka

3

Nawiązanie
do innego
obrazu

16. Odporyszów

2

Cud –
skuteczne
modlitwy
ocalał
w błocie

Miejscowość

1

Cud inny

15. Krasnobród MB Krasnobrodzka

Cud – pożar
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Apotropeion

ok. 1580 r.

II poł.
XIII w.

1572 r.,
1654 r.

1649 r.,
1673 r.

9

Kiedy
nastąpiło
zdarzenie

apotropeion XVII w.
prywatny

8

Kiedy
przywieziony
do Polski
1946 r.
- zmiana granicy

10

11

Kopia
kopia
i oryginał

Pochodzenie
z Kresów
Zbaraż

12

Pochodzenie
bizantyńskie
czasy
św.
Cyryla
i Metodego

13

uratowany
z Kresów

obraz jako
wotum za
uratowanie
z niewoli tatarskiej

uratowany na
Kresach

obraz jako
wotum

14

Inne

37

Miejscowość

2

L.p.

1

4

3

Niepokalane
Poczęcie NMP

MB Rudecka

27. Tuligłowy

28. Ustrzyki
Dolne - Jasień

MB Śnieżna
w bazylice
rzymskiej

Nazwa
obrazu

MB Śnieżna

Nawiązanie
do innego
obrazu

MB Różańcowa / Smardzowidzka
25. Staniątki
MB Bolesna
26. Studzianna MB Świętorodzinna

24. Smardzowice

23. Rzeszów Budziwój

Cud – pożar
ocalał
w pożarze
kościoła

ocalał
w pożarze
kościoła

5

Cud –
skuteczne
modlitwy
wygrana
bitwa
pod Podhajcami

ratunek
z niewoli
tatarskiej

6

7

Cud inny
mgła

śnieg
w lecie,
odwrót
wojsk tatarskich

Apotropeion

najazd
Kanty
mira
w 1624 r.

9

Kiedy
nastąpiło
zdarzenie
XIV w.,
najazd
Kanty
mira
1624 r.

apotropeion 1241 r.
1667 r.

8

Kiedy
przywieziony
do Polski
1968 r.

10

Kopia
tak

11

Pochodzenie
z Kresów
Kudrenice na
Podolu,
przywieziony
w 1393
r.
Żeleźnica
na
Wołyniu

12

Pochodzenie
bizantyńskie
13

podarowana
przez króla
Jana Sobieskiego

14

Inne

Tatarów już gdzieś widziano20.

WĄTKI BIBLIJNE, MITOLOGICZNE I INNE
W LEGENDACH LOKALNYCH
Z WĄTKAMI TATARSKIMI
W legendach dotyczących polskich miejscowości pojawiają się także,
co prawda nieliczne i nierozbudowane, wątki nawiązujące do mitologii rzymskiej i jednocześnie powiązane z Tatarami. Może to świadczyć,
że ci, którzy opracowywali, spisywali (a może i wymyślali) te legendy,
byli oczytani w klasycznej literaturze lub przynajmniej znali popularne mitologiczne wątki.
W herbie Oławy widnieje biały kur. Legenda mówi, że uratował
miasto przed najazdem Tatarów. W jaki sposób? Nie wiadomo. Można
dopatrzeć się w tym nawiązania do legendy o gęsiach kapitolińskich.
W roku 390 p.n.e. Rzym najechali Galowie. Postanowili zdobyć nocą
rzymski Kapitol. Obrońcy, znużeni długotrwałą obroną – zasnęli. Wówczas gęsi, mieszkające przy świątyni Junony, zaczęły gęgać, budząc
i ostrzegając rzymian. W Oławie biały kur w jakiś sposób uratował grodzian. I chociaż mało wiadomo, co konkretnie się stało, legenda wyjaśnia, że działo się to podczas najazdu tatarskiego21.
Ten sam wątek pojawia się w legendzie o herbie miejscowości
Kurów. Kogut, bladym świtem, jako pierwszy dostrzegł zbliżających
się Tatarów i pianiem obudził mieszkańców. Ci zdążyli przygotować
się do odparcia ataku. Na pamiątkę koguta, który uratował miasto,
umieszczono jego wizerunek w herbie. Schemat taki powtarza się
również w opowieści o miejscowości Puchaczów na Lubelszczyźnie.
W herbie wsi Kozy pod Bielskiem-Białą, największej wsi w Polsce,
zamieszkiwanej przez około 13 tysięcy osób, znajdują się dwie kozy.
Lokalna legenda mówi, że po najeździe tatarskim z wielkich stad kóz,
z których słynęła wieś, uratowały się tylko dwie. Jest to być może dalekie nawiązanie do mitu założycielskiego Rzymu, w którym przytacza się opowieść o dwóch braciach, Remusie i Romulusie, wykarmio20

J. Łuszczewska, Branki w jasyrze, s. 29 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/deotyma
-branki-w-jasyrze.pdf (dostęp: 19.04.2020).
21
W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 316.
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nych przez wilczycę22. Podobnie jak tych dwóch braci było założycielami Rzymu, tak dwie kozy dały nowy początek odbudowującej się wsi.
Występują więc niejako w roli dwóch braci rzymskich.
Nawiązanie do tego wątku można dostrzec w opowieści o białej
kozie w herbie Lublina, która po najeździe tatarskim wykarmiła dzieci
ukryte w wąwozie lub, w innej wersji, wiele rodzin, które ukryły się
przed Tatarami.
Zatem eksploatowane są dwa wątki znane z mitologii rzymskiej:
gęsi kapitolińskich, ostrzegających na czas przed niebezpieczeństwem,
i Remusa z Romulusem, wykarmionych przez wilczycę. Echa tego drugiego są dalekie i niedokładne, niemniej można je dostrzec. A jaka jest
rola Tatarów w tych legendach? Są znów najeźdźcami, a ich przybycie
uruchamia sekwencję zdarzeń. I znów brak jest w tych opowieściach
detali opisu konkretnych postaci, zindywidualizowanych cech. Ponownie można odnieść wrażenie, że równie dobrze treść opowieści mogłaby
się rozegrać w podobny sposób, gdyby najeźdźcą okazał się ktoś inny,
a nie Tatarzy.
W legendach dotyczących dwóch polskich miejscowości znajdziemy echa opowieści o dokonaniach Czyngis-chana. W roku 1207
oblegał ze swym wojskiem miasto Volohai. Nie miał doświadczenia
w zdobywaniu miast ani specjalnych maszyn oblężniczych. Musiał
czekać, aż mieszkańcom skończą się zapasy. Zażądał od włodarzy
okupu, mającego składać się z tysiąca kotów i dziesięciu tysięcy jaskółek, obiecując, że odstąpi od oblężenia. Spełniono nietypowe żądania
tatarskiego wodza. Tatarzy obwiązali zwierzęta wełną, którą następnie podpalili. Przerażone ptaki leciały z powrotem do swoich gniazd
na ścianach domów, a koty czmychnęły do swych kryjówek – również
za murami obleganego grodu. Spanikowane zwierzęta nieświadomie
wywołały pożar. Mieszkańcy poddali się23. Podobne wątki znajdziemy
w opowieści z Suśca oraz Chodakówki.
Polskie dokumenty przekazujące informacje o najazdach tatarskich, zwłaszcza te średniowieczne, w znacznej części powstały w środowisku kościelnym. Z uwagi na wykształcenie ich autorów z jednej
strony w oparciu o teksty biblijne, Ojców Kościoła, klasyczną literaturę
łacińską, z drugiej zaś na cele, które im przyświecały, pisane przez nich
teksty mogły być przesycone wątkami zaczerpniętymi z lektur, ze znanych interpretacji, z typowego obrazowania. Mogły też stanowić popis
22
23

Tamże, s. 732.
P. Lococo, Genghis Khan – History’s Greatest Empire Builder, Washington 2008, s. 39.
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oczytania, erudycji. Autorzy wykazali dbałość o prestiż reprezentowanej instytucji kościelnej, a więc przedstawicieli jej nauki jako interpretacje zjawisk współczesnych, ukazując ciągłość, paralele i powtarzalność zdarzeń dawnych i współczesnych. Analiza zachowanych do
dziś treści legend, wielokrotnie niedokładnie powtarzanych, zawierających wątki tatarskie wskazuje, że i one, przynajmniej część z nich,
powstały na osnowie treści kościelnej, a dokładnie biblijnej. Wiele niemal dokładnie powtarza biblijny wątek lub całą opowieść24.
Wątku Judyty można doszukać się w legendzie o Dobrochnie
z rejonu Strzemieszyc i Sławkowa, o Halinie Krępiance z Sandomierza oraz Teresie Kosibiance z Gorlic. Podobnie jak Judyta, która upiła
i zabiła Holofernesa, postąpiły także mieszkanki Ełku: Wszyscy bowiem
byli zmęczeni, gdyż uczta trwała długo. W namiocie pozostała tylko sama
Judyta i Holofernes leżący na swoim posłaniu. Upił się bowiem winem.
[...] I podeszła do słupa nad łożem przy głowie Holofernesa, zdjęła jego
miecz ze słupa, a zbliżywszy się do łoża, ujęła go za włosy i rzekła: «Daj mi
siłę w tym dniu, Panie, Boże Izraela!» I uderzyła go dwukrotnie z całej siły
w kark, i odcięła głowę (Jdt 13, 1–3, 6–8)25.
Wspomniana Teresa i jej towarzyszki upiły Tatarów winem, a gdy
posnęli, odcięły głowy dowódcom. W Ełku żony pojmanych mężczyzn
zakradły się do obozu, przecięły pęta krępujące jeńców. W tym czasie bowiem Tatarzy (i Polacy!) zasnęli po alkoholowej uczcie. Wówczas
uwolnieni mężczyźni zabili Tatarów ich własnymi mieczami i wraz
z żonami wrócili do miasta.
W wątku wyprawy „cesarzowej azjatyckiej” można dopatrzeć się
dalekiego podobieństwa z biblijną historią Makedy, władczyni królestwa Saby, która wybrała się na spotkanie z Salomonem. Wątek królowej pojawia się w Pierwszej Księdze Królewskiej i Drugiej Księdze Kronik (1 Krl 10,2; 2 Krn 9,1+12): Przyjechała więc do Jerozolimy ze
świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo
złota oraz drogocennych kamieni.
Z biblijnych postaci męskich w polskich legendach odzwierciedlenie ma osoba Dawida. Pojawia się wątek sięgający do walki Dawida
z Goliatem: Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej
kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień
24
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ochrona_Zabytkow/Ochrona_Zabytkow-r
1997-t50-n2/Ochrona_Zabytkow-r1997-t50-n2-s158-164/Ochrona_Zabytkow-r1997-t50n2-s158-164.pdf (dostęp: 19.04.2020).
25
Wszystkie cytaty biblijne według http://biblia.deon.pl/index.php (dostęp: 19.04.
2020).
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utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł
zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go,
nie mając w ręku miecza (1 Sm 17,49–50). Nawiązanie to można odkryć
w opowieści o Nowaku z Nidzicy czy Szczygle z Mozolic.
Postawa Jezusa Chrystusa była wzorcem zachowania dla przemyskiego karmelity, ojca Demskiego (Demeskiego) z Przemyśla. W roku
1624, podczas najazdu tatarskiego pod wodzą Kantymira, zakonnik
został wysłany jako pertraktator, ponieważ znał języki wschodnie.
Przed wyjściem z miasta wypowiedział słowa: „Lepiej, gdy jeden umrze
za lud”. Jest to cytat z ewangelii św. Jana (J 11,50). Słowa te wypowiada
Kajfasz w czasie narady kapłanów, gdy zdecydowano o wydaniu Jezusa
na śmierć. Demski staje się tu figurą Jezusa, a jego męczeńska śmierć
jest odczytywana jako ofiara za lud przemyski26.
W polskich legendach pojawiają się wielokrotnie wątki nadzwyczajnych interwencji sił niebiańskich. Są to m.in. zdumiewające zjawiska atmosferyczne, m.in. obłoki pojawiające się nagle, niewytłumaczalnie, jako czynnik sprzyjający walce po stronie polskiej. Obłoki
w Starym Testamencie oznaczały miejsce przebywania Boga: Obłok
i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu
(Ps 97,2).
Z obłoku Bóg przemawiał i kierował ludem, wyprowadzając go
z Egiptu: Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając
między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc (Wj 14,19–20). A Pan szedł przed nimi podczas
dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup
ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy (Wj 13,21).
Obłoki towarzyszyły nadzwyczajnym zjawiskom, jakie miały miejsce
podczas najazdów tatarskich. Legenda z Pienin głosi, że święta Kinga,
wiedząc o zbliżającym się najeździe tatarskim, postanowiła umknąć
z towarzyszkami z klasztoru w Starym Sączu i schronić się w zamku
na tzw. Górze Pienińskiej. Tatarzy nie dawali za wygraną i przystąpili
do oblężenia warowni. Gdy wydawało się, że nie ma już ratunku, Kinga
pogrążyła się w modlitwie, a mgła i obłoki w sposób cudowny spowiły zamek. Zdezorientowani Tatarzy razili się wzajemnie strzałami,
by w końcu, w popłochu, odstąpić od oblężenia. Podobne zdarzenia
miały miejsce w Staniątkach podkrakowskich. Gęste chmury spowiły
wszystko wokół: śpiewające, niosące cudowny obraz benedyktynki oraz
cały klasztor. Przerażeni Tatarzy odstąpili od oblężenia.
26
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Legenda o nadzwyczajnym zjawisku na niebie dotyczy także podkarpackiego miasta Brzozów. Ludność, wiedząc o zbliżającym się
najeździe Tatarów, ukryła się w lesie. Tatarzy nadjechali i zobaczywszy puste miasto, domyślili się kryjówki brzozowian. Obwiązali kopyta
końskie szmatami tak, że nie zostawiały śladów. Zwiadowca, nie spodziewając się podstępu Tatarów, pozwolił ludności wyjść. Wówczas
Tatarzy zaatakowali. Licza ofiar była ogromna. Nagle na niebie ukazała
się głowa świętego Jana na tacy. To przerażające zjawisko sprawiło, że
Tatarzy zaprzestali rzezi i uciekli. Mamy tu nawiązanie do ewangelicznego tekstu o ścięciu św. Jana na życzenie Salome i przyniesieniu jego
głowy na tacy (Mt 14,1–12).
W wielu legendach lokalnych pojawia się motyw utonięcia wojsk
tatarskich w bagnach. Oczywiście może być wiele prawdy w odniesieniu do śmierci najeźdźców w topieli rzek, bagien lub błot. Mogli
nie znać terenu, przemieszczać się w ciemnościach, wejść na grząski teren i się utopić. Jednak legendy zawierające ten wątek niemal
zawsze zawierają informacje o utopieniu się wszystkich lub większości wojowników wroga, co jest nawiązaniem do pogoni Egipcjan za
Izraelczykami: Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani
jeden (Wj 12,28).
W małopolskiej miejscowości Czchów żywa jest legenda dotycząca
świętej Kingi, źródła i Tatarów. Ponoć Kinga, uciekając przed Tatarami,
zatrzymała się tutaj, prosząc o kubek wody27. Stanowi to nawiązanie
do ewangelicznego tekstu Jana: Przybył więc do miasteczka samarytańskiego […] Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie
przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! (J 4,5).
W zachowanych do dziś legendach polskich miejscowości dotyczących Tatarów pojawiają się wątki biblijne ze Starego i Nowego Testamentu. Są to motywy, nawiązania, całe opowieści bądź dosłowne cytaty
biblijne. Można mniemać, że twórcy albo kompilatorzy tych treści,
celowo używali wątków biblijnych w opowieściach o najazdach tatarskich, aby z jednej strony zobrazować prawdziwość i ciągłą powtarzalność treści Biblii, z drugiej zaś współuczestnictwo wiernego ludu
w wydarzeniach, których prefiguracja i zapowiedź była już niejako
w świętej księdze. Jednak jeszcze bardziej prawdopodobne jest to, że
wątki te zostały użyte nieświadomie przez osoby, których wyobraź27
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nia, światopogląd i sposób opowiadania o świecie były ukształtowane przez biblijny opis świata. Być może w danych miejscowościach
naprawdę najeźdźcy zatonęli w bagnach, rozlewiskach, udało się ugasić pożar lub przybył ktoś z niespodziewaną pomocą w czasie najazdu
Tatarów. Język i wyobraźnia, ukształtowane przez edukację religijną
i lekturę biblijną, nakazywały wszakże o zdarzeniach z życia doczesnego mówić językiem świętej księgi.
A jak w przytoczonych legendach prezentowani są Tatarzy?
Zauważmy, że niektóre z nich sytuują opowieść w określonych ramach
historycznych. Wiadomo, że dane zdarzenie miało miejsce w udokumentowanych historycznie okolicznościach, np. podczas pierwszego
najazdu tatarskiego zimą, przedwiośniem i wiosną 1241 roku: opowieść o klasztorze w Witowie, opowieść o Czesławie we Wrocławiu,
legenda o figurce w Strzegomiu, jak również legendy o świętej Kindze.
Opowieść o Halinie dotyczy trzeciego najazdu w latach 1287–1288,
wydarzenia przytaczane w legendach z Mazur wiążą się z najazdem
polsko-tatarskim pod dowództwem Wincentego Gosiewskiego w roku
1656, natomiast o ojcu Demskim z najazdem w roku 1624.
Jednak niektóre z legend nie dają żadnego tropu historycznego.
Wiadomo jedynie, że działo się to kiedyś, dawno. W prezentowanych
legendach Tatarzy spełniają role tych „złych”, dzięki którym uruchamia się scenariusz zdarzeń: główny bohater może wykazać się nadzwyczajnymi zdolnościami, interweniują siły niebiańskie. Zazwyczaj
Tatarzy po prostu „najeżdżają”, atakują i to jest ich najważniejsza rola
w danej narracji. Z wyjątkiem opowieści z tropem historycznym, gdzie
obecność Tatarów jako najeźdźców jest udokumentowana, w innych
legendach nie ma właściwie żadnego dowodu, że najeźdźcami byli
właśnie oni, a nie ktokolwiek inny. Można stąd wyciągnąć wniosek, że
określenie „Tatarzy” odnosi się nie tyle do konkretnego etnosu, ale jest
jakimś ogólnym nazwaniem obcego albo najeźdźcy, kogoś zjawiającego się nagle, napadającego.
W kilku miejscach funkcjonuje legenda dotycząca śpiących rycerzy, którzy czekają na sygnał, by w razie potrzeby ruszyć do walki za
ojczyznę w potrzebie. Powtarza się ją w Baranowie Sandomierskim,
Chorzowie, Bytomiu i Gołuchowie.
W polskich legendach lokalnych z wątkami tatarskimi zwraca
uwagę fakt występowania silnych, zdeterminowanych postaci kobiecych. Są to zarówno kobiety uznane za święte i błogosławione Kościoła
katolickiego, jak i postaci świeckie. Częstymi bohaterkami są święta
Jadwiga Śląska oraz św. Kinga. Cykl opowieści o Kindze z kręgu sądec43

kiego przedstawia ją jako postać o nadludzkich umiejętnościach,
zdolną do stwarzania gór, lasów i rzek jako toru przeszkód dla wrogów.
W wielu miejscowościach Jadwiga Śląska ma pod swą pieczą śpiących
rycerzy, gotowych do walki, gdy zajdzie potrzeba. Mniej popularna jest
błogosławiona Salomea, ale także Bronisława, Benigna czy Stanisława.
Z kobiet świeckich z imion i dzielnego charakteru znamy Halinę Krępiankę, Teresę Kosibiankę, Dobrochnę ze Sławkowa. Odwagą wykazały
się także żony jeńców ełckich. W kwestii znanych z imienia dzielnych
mężczyzn z legend dowiadujemy się o Michałku ze Słomnik, Szczygle z Mozolic, Nowaku z Nidzicy. Postacią historyczną jest Michał Pyrz
z Nowosielec. Z nazwisk znamy kilku księży – obrońców kościołów
bądź ratowników świętych obrazów.
Co wiadomo na temat poszczególnych postaci Tatarów? Zazwyczaj
w legendach występują jako grupa, oddział, wojsko. W wielu podkarpackich opowieściach powtarza się wspomnienie o ataku dowodzonym przez Kantymira Mirzę, w czerwcu 1624 roku. Nie wiadomo o nim
nic ponad to, że wsławił się krwawym najazdem. W Białobokach znajduje się jego rzekomy grób. W Jarosławiu pamięta się o niejakim Selimie, który nieszczęśliwie zakochał się w córce wójta, za co został zgładzony. Jak? Nie wiadomo. Odwagą wykazał się Selim Mirza z Wolicy
nad Wisłą, mający jakoby zbudować skrzydła i wzbić się w niebo. Sulej,
wracający po bitwie pod Grunwaldem w swoje strony, zachwycić się
miał okolicami w pobliżu dzisiejszej Warszawy, gdzie został i założył Sulejówek. W Woli Soleckiej zginął wódz Pęty. W Rudzie Śląskiej
w czasie walki swoją czapkę zgubił wódz tatarski Pate. Zaskakuje
podobieństwo tych dwóch imion tatarskich wodzów w odległych od
siebie miejscowościach. Historycznymi postaciami, obok wspomnianego Kantymira, są Bajdar i Kajdan z legendy z Wyśmierzyc.
W kilku małopolskich miejscowościach wspomina się o wojach
Karakiseka, innej postaci historycznej. W Zagnańsku, w wielkim dębie,
ukryto skarby przed niejakim Sulejmanem i jego Tatarami. Mengli
Girej miał najechać Strzyżów, gdzie następnie spadł krwawy deszcz.
Halim Aga i jego oddział salwował się ucieczką z Krynek w pobliżu
Kotorowa, gdy w sposób niewytłumaczalny objawiła się tam niesłychana jasność. Tatarzy nie posiadają w legendach spersonalizowanych cech. Uproszczone opisy odnoszą się do grupy, a nie pojedynczych osób. Przede wszystkim są najeźdźcami, ale też odważnymi szaleńcami, jak jeńcy więzieni na zamku w Nowym Wiśniczu, którzy mieli
wykonać skrzydła z gałęzi, unieść się w powietrze, by próbować (bezskutecznie) ucieczki.
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W legendach kilku miejscowości wyróżnia się obecność wątków
dotyczących koni. I tak w Radlinie tatarscy najeźdźcy, zwarci i gotowi
na swoich zwinnych ogierach, ustawili się w szyku z jednej strony
mokradeł. Z drugiej strony bagien chłopi przyprowadzili swoje klacze.
Los chciał, że tego dnia wiatr wiał od nich w kierunku Tatarów. Poniósł
zapach klaczy przez mokradła, podrażniając nozdrza ogierów, które
wiedzione pożądaniem rzuciły się przed siebie, tonąc w bagnach
i topiąc jeźdźców. W Dynowie mieszkańcy, uzbrojeni w ule z pszczołami, podeszli do obozowiska Tatarów. Pszczoły, rozdrażnione końskim zapachem, zaczęły żądlić zwierzęta i ludzi. Tatarzy uciekli w te
pędy. Z kolei w Zatorze mieszkańcy, spodziewając się najazdu Tatarów,
wyjechali na zachód miasta. W umówionym miejscu przekuli podkowy swoich koni, nakładając je na kopyta „tyłem na przód”. Wrócili
po starych śladach do swojego grodu, a wyglądało to tak, jakby wszyscy opuścili miasto. Zmyleni Tatarzy mieli ominąć Zator. W Grabarce
miejsce występowania wielkich głazów narzutowych jest, według
miejscowej legendy, cmentarzyskiem tatarskich koni, przysypanych
w czasie burzy piaskowej.

Tatarzy w legendach
Jak już wspomniano, Tatarzy w lokalnych legendach i opowieściach
występują głównie w roli najeźdźców. Stwarzają zagrożenie, przed
którym mieszkańcy starają się uchronić. Niekiedy udaje im się sprawić, że najazd omija daną miejscowość. Tak jest np. w legendzie
z Zatora, gdzie pomysłowość mieszkańców niejako zwodzi Tatarów na
manowce. W legendzie z Jaślisk modlitwa ludności do św. Katarzyny
sprawia, że interwencja z niebios w sposób cudowny zmienia trasę
przejazdu Tatarów tak, że wieś uchodzi cało z niebezpieczeństwa.
W wielu legendach jednak dochodzi do najazdu, zniszczeń, niekiedy
rzezi. Bywa, że atakujący rażą sami siebie, jak dzieje się to w legendzie o zamku pienińskim, Kindze i spowijającej wszystko mgle. Zdarza się, że najeźdźcy, przestraszeni interwencją sił wyższych, odstępują od dalszych poczynań. Tak jest np. w legendzie z rzeszowskiego
Budziwoja, kiedy to w porze letniej miał niespodziewanie spaść śnieg,
tudzież w Strzyżowie, gdy spadł krwawy deszcz. W legendzie z Chełma,
dotyczącej ikony maryjnej, pojawia się wątek tłumaczący posiadanie przez Tatarów skośnych oczu. Otóż po uszkodzeniu ikony przez
Tatarów pojawiła się oślepiająca jasność, od której twarze najeźdź45

ców zniekształciły się tak, że ich oczy zrobiły się skośne. Najazd Tatarów staje się motorem zdarzeń opisywanych przez większość legend.
Ich pojawienie się spowodowało określone zachowania mieszkańców,
dzięki którym zapisali się w pamięci społeczności, niekiedy interwencję sił wyższych.
Jednak Tatarzy występują w legendach nie tylko w roli najeźdźców. W licznych opowieściach występują jako jeńcy zatrudniani do
różnych prac, np. kopali zamkowe studnie, jak w legendzie z Czorsztyna, Niedzicy czy Smolenia. W Grodnie tatarski jeniec przez 20 lat
kopał studnię, po czym uzyskał wolność. W Smoleniu Tatarzy, kopiąc
studnię, utworzyli przy okazji sieć korytarzy, którymi mieli uciec na
wolność. Tatarscy jeńcy również sypali wały (Urzędów), kopali stawy
(Zwierzyniec), sypali groble (Siemień). W Topoli pojmani Tatarzy
zostali osiedleni z myślą prowadzenia ogrodów warzywnych, słynnych potem ze swych plonów. Kasza uprawiana przez Tatarów w okolicach Radomska czy Częstochowy miała gościć na stołach polskich
władców. W Chechłach w Ropczycach osuszali nadrzeczne grunty.
Książęta mazowieccy w pobliżu swych zamków tworzyli osady tatarskie, którym powierzano zadania prowadzenia książęcych stajni,
organizowania przewozów, utrzymywania łączności. Tak było
w Rawie Mazowieckiej, Nowym Mieście, Tykocinie, Czersku, Ciechanowie.
Osiedleni Tatarzy słynęli z rzemiosła, przede wszystkim garbarstwa, szewstwa (Tarnawa Dolna, Zembrzyce), a także hodowli koni
(Kaszów, Dmochów). Jeńcy osadzeni w Żarkach po określonej liczbie lat pracy mogli wrócić w rodzinne strony, a legenda podaje, że
nie chcieli i woleli zostać w nowej ojczyźnie. W Rajbrocie mieli być
zachwyceni pięknem krajobrazu, który zdawał się im rajem. Niekiedy
w opowieściach pojawiają się wątki, że Tatarzy sami chętnie się osiedlali, jak to było w przypadku oddziału Karakiseka, w Krzęcinie czy
Stryszowej. Niekiedy do osiedlenia miały ich zachęcać przywileje,
np. w Białym Dunajcu. Sulej, po bitwie pod Grunwaldem, osiedlił się
tam, gdzie dziś leży miejscowość Sulejówek. Osiedleni Tatarzy z czasem mieszali się z ludnością miejscową, przyjmując także wyznanie
chrześcijańskie. Jednak przez lata wyróżniać ich miały obco brzmiące
nazwiska, niekiedy mongoidalny wygląd, a także specyficzna zabudowa (Stobiecko Miejskie) oraz przemycane gdzieniegdzie motywy
półksiężyca, co miało być wyrazem tęsknoty za islamem. Tak tłumaczą legendy umieszczanie półksiężyców jako elementu ozdobnego na
przydrożnych krzyżach w rejonie Janowa Lubelskiego. W okolicach
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Stobiecka Miejskiego Tatarzy mieli zachować zwyczaj orki w półksiężyc.
Tatarów charakteryzowała fantazja i brawura. Tak ponoć działo
się z grupą osadzoną w Żarkach, która nie chciała słuchać katechezy
kapłana, wysłanego z misją nauki podstaw wiary oraz udzielenia
chrztu. Jeńcy ze Smolenia uciekli przemyślnym systemem korytarzy
prowadzących do jaskini Biśnik. Więźniowie zamku w Nowym Wiśniczu próbowali ucieczki na zbudowanych przez siebie skrzydłach.
Selim, syn dowódcy tatarskiego, zakochał się w dziewczynie w Jarosławiu, a za swe uczucie zapłacił najwyższą cenę.
W Sowczycach Tatarzy zostali wezwani do rozprawienia się z lokalnym rozbójnikiem Benskim. Nie wiadomo, czy chodziło o oddział Tatarów na czyjejś służbie, czy tatarskich osadników. Również w Domaradzu kres szkodliwej działalności rozbójnika Rokity położyli dopiero
Tatarzy.
Z opowieści wiadomo, że magnaci miewali swoje przyboczne
oddziały tatarskie, np. w wielkopolskim Bukówcu, gdzie Tatarów sprowadził i utrzymywał oddział z nich utworzony Krzysztof Opaliński.
Karol Radziwiłł miał podobny oddział, o czym wiadomo dzięki opowieściom z płockiego Radziwia. Z kolei Jan Tęczyński, wraz z oddziałem Tatarów, miał dogonić w Pszczynie uciekającego do Francji króla
Henryka Walezego, w miejscu dziś upamiętnionym kapliczką.
Tatarzy nie tylko walczyli z Polakami, ale także walczyli u ich
boku. Tak było chociażby w bitwie grunwaldzkiej 1410 roku. Niektóre legendy podają, że to od tatarskiej strzały zginął wielki mistrz
krzyżacki Ulrich von Jungingen. Tatarzy byli przy boku Polaków podczas oblegania Malborka, o czym przypominają legendy o figurze
maryjnej. Liczne legendy i opowieści dotyczące najazdu na Prusy
Książęce w latach 1656 i 1657 donoszą o zniszczeniach dokonywanych przez Tatarów. Nie ujmują one wszakże faktów historycznych:
w najeździe tym brali udział Polacy i Litwini. Legenda z Nidzicy
i wioski Tatary o zastrzeleniu tatarskiego wodza, posilającego się na
kamieniu, nie oddaje takich szczegółów, że dzielny strzelec Nowak
był (prawdopodobnie) Szwedem, może Branderburczykiem, może
Niemcem.
Pamięć o osadnictwie tatarskim i pochodzeniu mieszkańców wielu
wsi od Tatarów przetrwała do dzisiejszych czasów. Jej wyrazem są
wciąż używane przezwiska „Tatar” lub „Mongoł”, jak również oficjalne
alternatywne określenie – „Tatarzy” – klubu piłkarskiego MZKS Unia
z Nowej Sarzyny, miejscowości o tatarskiej przeszłości.
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Zatem legendy i opowieści lokalne przedstawiają Tatarów zarówno
jako groźnych najeźdźców, ale i nieporadnych, niezdarnych, a nawet
tchórzliwych, jak też w roli pracowitych jeńców, osadników, zdolnych
rzemieślników, hodowców, rolników. Tworzą oddziały przyboczne,
porządkowe, są opiekunami książęcych stajni, odważnymi szaleńcami, buntownikami tęskniącymi za dawną tożsamością i walecznymi
wojownikami w dobrej sprawie.
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Szli naprzód Tatarzy [...]28.

OBYCZAJE I ZWYCZAJE LOKALNE
A WĄTKI TATARSKIE
Wpływy tatarsko-tureckie w regionalnych potrawach
różnych regionów Polski
W naszym kraju tradycyjne tatarskie jedzenie można skosztować
w miejscach, gdzie od wieków zamieszkiwali Tatarzy, a teraz nadal żyją
ich potomkowie, prowadząc restauracje i różnego typu jadłodajnie.
Takie miejsca napotkamy na Podlasiu i Suwalszczyźnie, np. w Kruszynianach, Bohonikach, Supraślu, Suwałkach. Można tam skosztować,
zależnie od miejsca, rozmaite dania kuchni tatarskiej, jak np. pierekaczewniki, kołduny, jeczpoczmaki, kibiny i wiele innych.
W całej natomiast Polsce znane jest danie zwane tatarem lub befsztykiem tatarskim. Składa się z podawanego na surowo, bez żadnej
obróbki termicznej, drobno siekanego mięsa wołowego, do którego
dodaje się pieprz, sól, olej, posiekaną cebulę, surowe żółtka jaj. Ponoć
jeźdźcy tatarscy wkładali pod siodła płaty surowego mięsa wołowego.
Utłuczone ciężarem własnego ciała mięso zeskrobywali z końskiego
grzbietu i piekli nad ogniem, a w wyjątkowych sytuacjach, w pośpiechu i przy braku możliwości rozpalenia ognia – jedli na surowo. Tak
ponoć właśnie powstała tradycja spożywania tatara.
Jednak napotkamy także regionalne potrawy, których pochodzenie
lub nazwy częściowo tłumaczą wątki związane z Tatarami bądź Turkami. Trudno docieć, jak wiele jest w nich prawdy, a ile legendy i ludowej, naiwnej interpretacji i etymologii.
Inna, potocznie używana nazwa kaszy gryczanej to tatarka, określenie powszechnie znane, zwłaszcza w południowej i centralnej Polsce. Można zauważyć tu swoistego typu pomylenie pojęć, ponieważ
czym innym jest uprawiana na kaszę gryka zwyczajna, a czym innym
gryka tatarka, dziś uprawiana jedynie w celach pozyskania na paszę
dla zwierząt. Ale powszechnie to właśnie tę odmianę jadalną dla ludzi
28

H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ogniem-i-mieczem-tom-pierwszy.html (dostęp: 19.04.2020).
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nazywa się tatarką. Legendy wiążą pojawienie się tatarki na terenach
polskich wraz z najazdami mongolsko-tatarskimi, czyli w XIII wieku,
choć odkrycia archeologiczne potwierdzają, że gryka była znana
w tym rejonie Europy już w epoce brązu. Legenda głosi, że po pierwszym najeździe przybyszów ze stepów, wczesną wiosną 1241 roku,
szlak, którym przeszli Mongołowie, wyznaczały spalone wsie i miasta, stratowane pola, wyludnione okolice, pozabijane lub padłe zwierzęta. Dopiero w maju poukrywana w lasach ludność zaczęła powracać do swych siedzib. Odkryto, że w miejscach, gdzie przeszli Mongołowie lub dłużej popasali, wyrosła dziwna, nieznana roślina. Gdy podrosła, została zebrana, poddana obróbce i okazała się jadalna dla ludzi.
Nazwano ją tatarką, poganką lub tatarskimi krupami, ponieważ była
pozostałością po tatarskich najeźdźcach29.
Podobnie legendarny rodowód, wywodzony z czasów najazdów
mongolsko-tatarskich na ziemie polskie w XIII wieku, potocznie przypisuje się tatarakowi, nazywanemu też tatarskim zielem, tatarskim
korzeniem, tatarczukiem i wieloma innymi słowami. Botanicy potwierdzają, że jest to roślina przywleczona do Europy z Azji. Na terenach
europejskich pojawiła się pomiędzy średniowieczem a XVI wiekiem,
być może więc rzeczywiście przywędrowała z Tatarami także i na polskie ziemie. Tatarak, porastający zbiorniki wodne, ma zastosowanie
w medycynie, kosmetyce i kulinariach. Służy do aromatyzowania nalewek i innych napojów. Używano go w dolegliwościach układu pokarmowego, co było szczególnie ważne dla koczujących ludów i przemieszczających się wojsk, będących nieustannie w nowych warunkach i korzystających z często nieznanych źródeł wody i pożywienia,
co narażało na choroby i dolegliwości gastryczne. Różnego typu preparaty z tataraku służyły również jako lekarstwo dla zwierząt. Tatarak
oczyszczał porastane zbiorniki wody z nadmiaru zawieszonego biogenu, przyczyniał się zatem do uzdatniania wody. Przyjmuje się, że
Tatarzy celowo zasiewali tatarak na najeżdżanych terenach. Uzdatniał
wodę, był ich lekarstwem i pożywieniem. Z jego dobrodziejstw można
było korzystać także w czasie odwrotu lub ponownych najazdów. Był
to i jest gatunek wytrzymały, trwa m.in. na terenach polskich do dziś30.
Danie o nazwie „ziemniaki po cabańsku”, w odmianach regionalnych znane jako „kociołek”, tradycyjnie jada się w w zachodniej i pół29

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/etnonotatnik/655-slow-dnia-tatarka (dostęp: 19.04.
2020).
30
http://www.ogrod.uw.edu.pl/zwiedzanie/sciezki-dydaktyczne/pozytki-z-roslin/przystanek-2-tatarskie-ziele-tatarak-zwyczajny (dostęp: 19.04.2020).
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nocno-zachodniej Małopolsce, głównie w okolicach Chrzanowa. Choć
legenda o okolicznościach jego powstania wiąże się z Tatarami, to
raczej nie ma za wiele wspólnego z prawdą. Ziemniaki bowiem pojawiły się na naszych stołach w XVII wieku, a legendy chcą, aby przyrządzano kociołek już podczas XIII-wiecznych najazdów tatarskich na
ziemie polskie.
Wątki tatarskie wiążą się także z nalistnikami jedzonymi na
Lubelszczyznie, głównie w Markuszowie. Ze świętym Jackiem Odrowążem i czasami najazdów tatarskich wiążą się także opowieści o pierogach „jackowych”.
Najazdy tatarskie, a także pokojowe kontakty z ludami Wschodu,
pozostawiły swój ślad w historii terenów polskich. Także w historii
kulinarnej.

Obyczaje wielkanocne
W niektórych, kultywowanych do dziś na terenie Polski zwyczajach
wielkanocnych, przewijają się wątki okołotatarskie. Coroczne obchody
świąteczne sprawiają, że dany zwyczaj i opowieści z nim związane silnie utrwalają się w świadomości tych, którzy tradycje podtrzymują.
W ten sposób każdego roku odżywają zwyczaje sprzed kilkuset lat
i przywoływane podczas ich odtwarzania opowieści z wątkami tatarskimi.
Elementów proweniencji wschodniej, tatarsko-tureckiej, można
doszukać się w zwyczaju wielkanocnego bębnienia w Iwaniskach,
Wielopolu Skrzyńskim czy Janowcu. Z kolei w Radomyślu (i nie tylko)
wystawia się Straż Grobu Pańskiego, zwaną „Turkami”. Niewykluczone, że początkowo występowała w tej roli miejscowa ludność tatarska, być może jeniecka.
W Dobrej w Małopolsce zachował się zwyczaj tzw. dziadów dynguśnych, czyli ofiar Tatarów, obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny.
Legenda mówi, że ofiary zostały pozbawione języków. W wielkanocny poniedziałek, na pamiątkę ich niemego przemarszu, młodzież
w Dobrej przebiera się w kożuchy noszone na lewą stronę i słomiane,
spiczaste czapki.
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Widziano też tu i ówdzie Tatarów, lecz właśnie wieści o nich
wydawały się najnieprawdopodobniejsze31.

LOKALNE LEGENDY, PODANIA, OPOWIEŚCI
Z WĄTKAMI TATARSKIMI
Poniżej zaprezentowane są legendy, podania i tradycje dotyczące miejscowości na terenie Polski, w których pojawiają się wątki tatarskie. Do
opisów miejsc, budowli i innych obiektów nie weszły te, które dotyczą
obiektów związanych z Tatarami i posiłkują się źródłami historycznymi, profesjonalnymi badaniami naukowymi. Pominięte zostały więc
opisy cmentarzy, meczetów czy pomników wydarzeń historycznych,
będących obiektami historycznymi i artystycznymi. Poniższa publikacja to próba zebrania opowieści z wątkami tatarskimi, w których obok
informacji historycznych pojawiają się elementy fantastyczne, potencjalne, baśniowe, domniemane, niepewne, koloryzujące.
Opowieści zostały zaprezentowane poprzez zbiór, w kolejności
alfabetycznej miejscowości, których dotyczą. Po nazwie podano informacje uszczegółowiające, tj. skrót nazwy województwa, a następnie
powiat lokalizacji danej miejscowości.
Skróty oznaczają:
(DŚ) województwo dolnośląskie
(KP) kujawsko-pomorskie
(LB) lubelskie
(LS) lubuskie
(ŁD) łódzkie
(MP) małopolskie
(MZ) mazowieckie
(OP) opolskie

31

52

(PK) podkarpackie
(PL) podlaskie
(PM) pomorskie
(ŚL) śląskie
(ŚK) świętokrzyskie
(WM) warmińsko-mazurskie
(WP) wielkopolskie
(ZP) zachodniopomorskie

H. Sienkiewicz, Potop, cz. II, Warszawa 1971, roz. 37, s. 462.

AKSMANICE-BERENDOWICE (PK, pow. przemyski)
Przysiółek wsi Aksmanice, zwany Berendowice, miał być, jak się
uważa, zasiedlony jeńcami tatarskimi32. Na przedpolu wsi doszło do
bitwy z Tatarami w roku 1672. Obrońcy przetrwali, a Tatarzy potopili
się w pobliskich moczarach33.
ANDRZEJÓWKA (MP, pow. nowosądecki)
W cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w małopolskiej Andrzejówce zachowały się nietypowe przedmioty. Są to mianowicie kilkusetletnie obręcze metalowe oraz specjalne młotki, którymi uderzano i dzwoniono
na trwogę podczas najazdów tatarskich. Tak przynajmniej mówi miejscowa legenda34.
ARŁAMÓW (PK, pow. bieszczadzki)
Nazwa wsi Arłamów wywodzi się, jak się uważa, od jeńców tatarskich
osiedlanych tutaj przez książąt ruskich. Określano ich mianem włóczęgów, czyli arłamanów. Stąd wzięło się nazwa wsi – Arłamów, czyli
miejsce, gdzie przebywają arłamanowie/arłamacy35.
AUGUSTÓW (PL, miasto pow.)
Jezioro Studzieniczne w Augustowie ma swoją legendę z wątkami
tatarskimi. Była na nim wyspa o nazwie Fryca Grąd. Gdy Tatarzy, a właściwie Polacy wespół z Tatarami, najechali Augustów w czasie potopu
szwedzkiego, z pływającej po jeziorze wysepki wyłonił się... duch Kiejstuta i wskazał ją jako miejsce schronienia zagrożonym mieszkańcom.
Tatarzy (i Polacy) nie mogli dopaść mieszkańców ukrytych na wyspie,
ponieważ ta samoistnie pływała po jeziorze. Gdy najeźdźcy odstąpili,
wyspa stanęła nieruchomo i stoi tak po dziś dzień36.
BARANÓW SANDOMIERSKI (PK, pow. tarnobrzeski)
W lochach zamku w Baranowie Sandomierskim mają spać odwiecznym snem Tatarzy. Nie wiadomo, kiedy się zbudzą i co się wtedy mia32

http://www.historycy.org/historia/index.php/t68490.html (dostęp: 19.04.2020).
http://www.maliturysci.pl/items-full-3202-zamek_w_aksmanicach.html (dostęp: 19.04.2020).
34
http://muszyna.pl/pl/1907/2206/cerkiew-pw-zasniecia-bogurodzicy-w-andrzejowce.
html (dostęp: 19.04.2020).
35
https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/show,60,z-celi-do-palacu-czyli-arlamow.html
(dostęp: 19.04.2020).
36
http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/724,Jezioro+Studzieniczne.htm (dostęp: 19.04.
2020).
33
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łoby stać. Skąd się tam wzięli? Prawdopodobnie byli więźniami – jeńcami zamkniętymi w podziemnym więzieniu.
BASZNIA DOLNA (PK, pow. lubaczowski)
W Baszni Dolnej na Podkarpaciu rosną tzw. dęby Sobieskiego. Przyszły król, wówczas jeszcze hetman, miał pod nimi odpoczywać w czasie tzw. wyprawy na czambuły tatarskie jesienią 1672 roku37.
BAŻANÓWKA (PK, pow. sanocki)
Przysiółek podkarpackiej wsi Bażanówka zwany jest Koszary. Mówi
się, że nazwa pochodzi od słowa „kosz”. Chodzi o kosz w znaczeniu
tatarskiego obozu, zakładanego podczas wypraw organizowanych dla
łupów i jasyru. Tatarzy często mieli zatrzymywać się tutaj w czasie
wypraw na południowo-wschodnie ziemie polskie, zwłaszcza w XVII
wieku. Dziś w miejscu tym stoi kapliczka pod wezwaniem świętego
Dawida38.
BEJSCE (ŚK, pow. kazimierski)
Według lokalnych legend nazwa tej miejscowości wiązać się ma z Tatarami. Otóż albo oni sami się tutaj osiedlili, albo też zostali osiedleni
siłą jako jeńcy. Tak czy inaczej, nazwa ma pochodzić od słowa „bej”,
oznaczającego tatarskiego (a może tureckiego) pana39.
Kolejnym dowodem na powiązania miejscowości z Tatarami ma
być głowa dostojnika wschodniego, której dopatrzono się w polichromii odkrytej w latach 60. XX wieku spod tynku w prezbiterium miejscowego kościoła św. Mikołaja40.
BEŁŻEC (LB, pow. tomaszowski)
W Bełżcu zachował się wapienny tzw. krzyż bruśnieński, czyli pochodzący z warsztatu kamieniarskiego ze wsi Brusno. Mówi się, że został
postawiony na tzw. mogile tatarskiej – czyli miejscu pochówku ofiar
najazdów tatarskich, prawdopodobnie w XVII wieku. Teren okoliczny
przez dziesiątki lat pozostawał niezabudowany, traktowano go bowiem
jako cmentarzysko41.
37
http://www.sobieski.lubaczow.com.pl/szlak_lubaczowski/sieniawka__huta_krysztalowa (dostęp: 19.04.2020).
38
https://wawrzynski.net/blog/tatarzy-nowosielcach/ (dostęp: 19.04.2020).
39
http://bejsce.eu/solectwa/3081-2/ (dostęp: 19.04.2020).
40
https://www.niedziela.pl/artykul/126969/nd/Kto-ma-Bejsce (dostęp: 19.04.2020).
41
http://www.belz.belzec.pl/zabytki-belzca/ (dostęp: 19.04.2020).
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BEZŁAWKI (WM, pow. kętrzyński)
W tej mazurskiej miejscowości do dziś stoi gotycki zamek. Wiążą się
z nim liczne legendy, także tatarskie. Jedna z nich mówi, że w zamku
zamurowany jest święty Graal. Jak do tego doszło? Otóż Graala na
zamku trzymał książę Świdrygiełło, gdy przebywał tutaj na początku
XV wieku. Graal znalazł się w rękach książąt litewskich przypadkiem,
przywieziony z Anglii przez potomków króla Harolda Godwinsona,
gdy udawali się do Bizancjum. W roku 1520, w czasie najazdu tatarskiego na tereny Mazur, Graal został zamurowany w skrytce zamkowej. Niestety, potem nikt nie umiał go odnaleźć. I do dziś ma tam być
ukryty42.
BĘDZIEMYŚL (PK, pow. ropczycko-sędziszowski)
Wieś leży na szlaku legendarnej podróży świętego Jacka Odrowąża.
Dziś w miejscu, gdzie miał się zatrzymać, stoi kościół. Nie wiadomo,
czy było to, gdy Jacek podążał z misją ewangelizacyjną do Kijowa, czy
też, gdy wraz ze słynną figurką Matki Boskiej Jackowej uciekał z niego
przed nawałą tatarską43. Istnieje powiedzenie w języku polskim
„Święty Jacku z pierogami!”, które oznacza wyrażenie największego
zdumienia. Jego wariantem jest „Święty Jacku z pierogami, módl się
za nami!”. Skąd bierze się powiązanie Jacka z rodu Odrowążów, uznanego za świętego XIII-wiecznego dominikanina, ze skądinąd smaczną
potrawą, jaką są pierogi? Wszystko wyjaśniają legendy, w których
nie brak także wątków tatarskich. W kilku miejscowościach Podkarpacia, np. w Nockowej, Boguchwale, Będziemyślu i innych, można
natknąć się na regionalne przepisy na pierogi, odwołujące się właśnie
do postaci świętego Jacka. Warto przypomnieć, że ten dominikanin,
postać historyczna, w poświęconych mu utworach hagiograficznych
zyskał także wiele cech postaci legendarnej, obdarzonej nadludzkimi
umiejętnościami, np. zdolnością leczenia ciężko chorych, latania czy
mnożenia jedzenia.
Jacek należał do możnowładczego rodu Odrowążów, był założycielem klasztorów dominikańskich w Krakowie i Sandomierzu. Udał się
także na Ruś, do Kijowa, z misją ewangelizacyjną, ale na wieść o nadciąganiu ze wschodu armii mongolsko-tatarskiej uciekł na tereny polskie. Wówczas ponoć przywiózł z Kijowa słynną figurkę Matki Boskiej,
otaczaną do dziś kultem. Legenda głosi ponadto, że wrócił także
42
http://mojemazury.pl/46319,Bezlawki-kosciol-z-legenda-o-swietym-Graalu.html
(dostęp: 19.04.2020).
43
https://bedziemyslparafia.pl/ (dostęp: 19.04.2020).
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z umiejętnością lepienia i gotowania pierogów. Skąd taka wersja? Pierogi są z całą pewnością daniem z rodowodem wschodnim, a nawet
dalekowschodnim. Ta pierwotnie chińska potrawa mogła dotrzeć do
Europy być może za pośrednictwem Mongołów i Tatarów. I niekoniecznie musiało się to stać w czasie wojen. Niemniej można przypuszczać, że doszło do pewnego skojarzenia nowej potrawy – ciasta
nadzianego różnorodnym farszem – z kultową postacią świętego żyjącego w czasie, gdy pierwsze najazdy mongolsko-tatarskie dotarły na
tereny Polski.
Tradycyjnie przepisy na „pierogi świętego Jacka” zaznaczają, że ciasto musiało być razowe, natomiast nadzienie przyrządzało się z kapusty, pieczarek, cebuli i innych dodatków. Pierogi te powinny być lekko
twarde, chrupkie, z wypieczonym „na złoto” ciastem, bowiem smażono je lub pieczono. Pierogi gotowane są daniem późniejszym. Zdarzają się także wersje pierogów podawanych na słodko, a najczęściej
z nadzieniem owocowo-twarogowym44.
BIAŁOBOKI (PK, pow. przeworski)
W Białobokach znajduje się kurhan, zwyczajowo zwany mogiłą Kantymira. Legenda mówi, że wódz tatarski najazdu z czerwca 1624 roku
tutaj właśnie zginął i został pochowany. Nie jest to zgodne z faktami
historycznymi. W innej wersji jest to mogiła chana tatarskiego (może
po prostu wodza?) poległego w czasie walk o Nowosielce, gdzie wsławił
się Michał Pyrz. Wzgórze obok również nazywane bywa Tatar.
Uważa się, że Tatarzy byli zatrudnieni przez panów zamku, z którego
zachowały się tylko ruiny, jako służba porządkowa, rodzaj policji45.
BIAŁOWIEŻA (PL, pow. hajnowski)
Legenda dotycząca nazwy Białowieży jest następująca: ma pochodzić
od białych namiotów, wyrabianych ze skóry niegarbowanej, których
używali Tatarzy na służbie litewskiej. A tacy Tatarzy właśnie w Białowieży mieli stacjonować.
BIAŁY DUNAJEC-TATARY (MP, pow. tatrzański)
Przysiółkiem Białego Dunajca są Tatary. Nie wiadomo, w jakich czasach i okolicznościach powstała ta część wsi. Mówi się, że być może
osiedlili się tu Tatarzy w czasach króla Zygmunta III Wazy, w pierwszej
44
https://www.styl.pl/kuchnia/news-czy-święty-Jacek-wymyślił-pierogi.nld.2640475
(dostęp: 19.04.2020).
45
https://zamkomania.pl/bialoboki.php (dostęp: 19.04.2020).
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połowie XVII wieku. Niekiedy też miejsce lokalizacji Białego Dunajca
z tym przysiółkiem nazywa się Górą Tatary lub Górką Tatarską. Możliwe, że Tatarzy zostali zachęceni do osadnictwa przywilejami46.
BIECZ (MP, pow. gorlicki)
Cudowny obraz, a właściwie ikona ze Wschodu, odbiera cześć w małopolskim Bieczu. Jest to obraz Matki Boskiej Łojowskiej, pochodzący
z klasztoru bernardynów w Łojowie, dziś położonego w granicach Białorusi. Ikona została zrabowana przez Tatarów w czasie walk powstania Chmielnickiego. Następnie została od nich wykupiona, a niejaki
Mniszewski przywiózł ją i ofiarował do fary w Bieczu. Legenda opowiada, że w chwilach trwogi obraz wynoszono na rynek, gdzie obnoszono go w uroczystej procesji47.
BIEDRZYCHÓW (ŚK, pow. opatowski)
Według tutejszej legendy jezioro Przeria, położone we wschodniej
części miejscowości, skrywa tajemnice i jest powiązane z wątkiem
tatarskim. Otóż przed wiekami dokładnie tam stał żeński klasztor. Na
wieść, że w te strony zbliża się najazd tatarski, mocą modlitwy zakonnic klasztor zapadł się pod ziemię, a na jego miejscu powstało jezioro
Przeria48.
BIELINY (ŚK, pow. kielecki)
W świętokrzyskich Bielinach na kościele wisi tablica, która upamiętnia opata Stanisława. Miał on polec w czasie tzw. drugiego najazdu
tatarskiego na ziemie polskie. Dokładnie stać się to miało 5 lutego
1260 roku. Nieco mniej prawdopodobnym wątkiem tej opowieści
zdaje się być ten, że wraz z opatem poległo aż 182 zakonników49.
BIELSKO-BIAŁA (ŚL, miasto pow.)
Przez miasto przepływa rzeka Krywa, a nad nią stoi krzyż, który upamiętnia potyczkę z roku 1866. Legenda mówi natomiast, że w dolinie
tej rzeki doszło do krwawej bitwy z najeźdźcami mongolskimi w 1241
46
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49
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roku. Woda zabarwiła się na czerwono od krwi – dlatego nazwano
ją Krywą. I już wtedy miejsce potyczki upamiętniono krzyżem. O ile
obecnie teren ten jest już zabudowany, to przez wieki było tu pusto,
bowiem dolinę rzeczną uważano za cmentarzysko poległych.
BIERUŃ (ŚL, miasto pow.)
Legenda o kopcu wodza tatarskiego dotyczy miejscowości Bieruń
na wschód od Tych, w województwie śląskim. Obiekt ulokowany jest
w dolinie rzeki Mlecznej, w pobliżu centrum Starego Bierunia, przy
ulicy Kopcowej. Na szczycie wysokiego na 5,5 metra nasypu stoi dziś
ludowa, barokowa kaplica z figurą św. Jana Nepomucena, zwyczajowo
ustawiana na terenie rozlewisk rzecznych. Prawdopodobnie powstała
w XIX wieku, być może na miejscu poprzedniej. Kopiec, przez archeologów uważany za pozostałości gródka rycerskiego z XII wieku, był
inspiracją do powstania wielu legend, mających rzekomo wyjaśniać
okoliczności jego powstania i przeznaczenie. Miał być to gród, także
miejsce sprawowania ofiar przez pogańskich kapłanów lub ich kryjówka, cmentarzysko poległych w czasie wojny 30-letniej, usypisko
wykonane przez robotników pracujących przy budowie pobliskich
stawów, miejsce egzekucji dokonywanych przez kata. Jeden wątek
dotyczy rzekomego grobowca wodza tatarskiego. Nie wiadomo jednak,
kiedy wódz miał tu polec i w jakich okolicznościach. Jakkolwiek jest
wiele różnych legend, to być może zawiera się w nich cień prawdy. Niewykluczone, że wszystkie te powiązania rzeczywiście mogły dotyczyć
tego usypiska, ale w różnych czasach, odległych epokach. Dziś obszar,
na którym znajduje się kopiec wraz z kaplicą, jest własnością prywatną. Udostępniany jest wiernym i zwiedzającym jeden raz w roku,
w maju50.
BIŁGORAJ (LB, miasto pow.)
Nazwa tego miasta także ma legendarne podglebie. Otóż w grodzie
panował książę Goraj. W czasie najazdu tatarskiego dzielnie bronił
swoich stron, także mawiano o nim, że „bił Goraj”. Według innej wersji
sam rozkazał położyć kamień z napisem „Tu bił Goraj Tatarów” w miejscu, gdzie rozegrała się zwycięska dlań bitwa. Tak też nazwano jego
gród51.
50
http://www.serwislokalny.com/aktualnosci/235/bierunski-kopiec/ (dostęp: 19.04.
2020).
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BIRCZA (PK, pow. przemyski)
W Birczy, w zabudowaniach dawnego pałacu, w którym obecnie znajduje się szkoła, w sierpniowe noce ukazuje się niekiedy duch. Jest to
tzw. strażnik birecki. Legenda mówi, że zginął od strzały tatarskiej podczas pilnowania tej siedziby. Ducha można zobaczyć także na wałach
ziemnych, częściowo zachowanych w parku otaczającym pałac52.
BLIZNE (PK, pow. brzozowski)
W Bliznem, na Górze św. Michała przy drodze wiodącej do wsi Golcowa, stoi kaplica. Stanowi ponoć wotum, wzniesione po najeździe
Tatarów pod wodzą Kantymira w czerwcu 1624 roku. Otóż mówi się,
że Tatarzy stanęli wówczas obozem w pobliskiej Różance. Ze wsi Blizne wzięli jasyr. Gdy już zdawało się, że dla jeńców nie ma ratunku, stał
się cud. Oto zjawiło się wojsko w białych szatach, pod wodzą nieznanej osoby, odbijając jasyr. W podzięce za cudowny ratunek wystawiono
kaplicę. Legenda mówi, że to sam Archanioł Michał ze swym wojskiem
zstąpił z niebios i interweniował w sprawie jeńców53.
Ten pochodzący z XV wieku drewniany kościół pod wezwaniem
Wszystkich Świętych został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Wewnątrz świątyni zachowały się na ścianach malowidła
z różnych epok. W scenach męczeństwa świętych oprawcom nadano
rysy azjatyckie, tzn. mają skośne oczy. Uważa się, że takie wyobrażenie
oprawców wzięło się z faktu wielokrotnego nawiedzenia tych terenów
przez Mongołów, Tatarów, którzy mieli skośne oczy54.
BOCHNIA (MP, miasto pow.)
W Bochni przy ulicy Karosek stała jedna z tzw. kolumn lotnika Tatara.
Dziś przeniesiono ją na cmentarz. Legenda mówi, że postawiona
została w miejscu upadku jednego z tatarskich jeńców, którzy uciekli
z więzienia na zamku w Wiśniczu, lecąc na zbudowanych przez siebie skrzydłach55. W Bochni Murowance znajduje się kaplica z cudownym źródłem. Według miejscowej legendy tutaj ukrywała się przed
Tatarami księżna, święta Kinga. O wiele wcześniej w tym szczególnym
miejscu miał przebywać także święty Stanisław ze Szczepanowa56.
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55
https://bochenskiedzieje.pl/zabytki/cmentarze-i-nagrobki/138-kolumna-z-karoska
(dostęp: 19.04.2020).
56
http://janbochnia.pl/index.php/kaplica-na-murowiance (dostęp: 19.04.2020).
53

59

BODACZÓW (LB, pow. zamojski)
Kilkanaście kilometrów na zachód od Zamościa położona jest wieś
Bodaczów. Mówi się, że zamieszkiwali ją jeńcy tatarscy. Nazwa wsi
miała brzmieć dawniej Budaczów – od „bud”, w których mieszkali
tutejsi mieszkańcy. Do dziś mieszkańcy Bodaczowa mają wśród okolicznych mieszkańców przezwisko „Tatarzy”57.
BODZENTYN (ŚK, pow. kielecki)
W świętokrzyskim Bodzentynie, przy drodze wylotowej w kierunku
Starachowic stoi murowany, około 5-metrowy słup z wnęką oraz z kulą
i żeliwnym krzyżykiem na szczycie. Mówi się, że gdy stare krzyże ulegały zniszczeniu, w ich miejscu stawiano nowe, na pamiątkę stoczonej tutaj bitwy z najeźdźcą mongolskim. Do walki doszło 19 marca
1241 roku. W literaturze fachowej starcie to określa się jako bitwa
pod Tarczkiem. Kapliczka ta stoi zatem na miejscu dawnego pobojowiska58.
BOGUCHWAŁA (PK, pow. rzeszowski)
Jeden z pagórków we wsi nosi nazwę Pogwizdal. Wiąże się to z następującą legendą: na tym mianowicie wzgórzu czuwali nocami obrońcy
wsi, wypatrujący tatarskich najeźdźców. Gdy ich widzieli, używali
drewnianych gwizdków, których przenikliwy dźwięk miał budzić
innych mieszkańców. Używali owych gwizdków w miejscu umownie
potem określanym Pogwizdal. Dziś u podnóża wzniesienia stoi figura
świętego Jana Nepomucena59.
BORZĘCIN (MP, pow. brzeski)
Uważa się, że wieś ta przed wiekami została zamieszkana przez Tatarów. Możliwe, że byli to przymusem osadzeni jeńcy, a może osiedli tu
dobrowolnie, zachęceni przywilejami. Do dziś mieszkańcy Borzęcina
są przezywani przez okolicznych mieszkańców „Tatarami”60.
Przysiółkiem Borzęcina jest Czarnawa. Przepływa tamtędy strumień
o tej samej nazwie. Ludowa etymologia objaśnia tę nazwę, jako pochodzącą od słowa „czerń”. W XIII wieku miała się tu bowiem odbyć, jak
57
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58

60

mawiają miejscowi, bitwa z „czernią tatarską”61. Ale to tylko legenda,
gdyż w XIII wieku nie istniała ta wieś, powstała o wiele później.
BORZĘCIN DOLNY (MP, pow. brzeski)
Lokalne opowieści mówią, że w Borzęcinie Dolnym, północnej części Borzęcina, osiedlono osadników tatarskich i siedmiogrodzkich na
przełomie wieku XVII i XVIII. Były to tereny często zalewane wodami
rzeki Uszwicy. Uważano, że osadnicy tatarscy poradzą sobie z trudnymi warunkami terenowymi. Podobne opowieści dotyczą przysiółków Skotnica i Pitunki przy Brzesku-Jasieniu.
BRACIEJOWA (PK, pow. dębicki)
Część wsi Braciejowa nosi nazwę Głodomank (Głodomanek). Skąd
taka nazwa? Legenda mówi, że istniał tu gród, który został „wzięty
głodem” podczas pierwszego najazdu tatarskiego na ziemie polskie
w roku 1241. Po grodzie nie ma śladu, ale pamięć o tamtym zdarzeniu
zachowała się w nazwie miejscowej62.
BRONIEC (OP, pow. oleski)
We wsi stoi krzyż, według lokalnych podań wzniesiony na miejscu
masowych grobów poległych w czasie najazdów mongolskich w XIII
wieku, a także szwedzkich z XVII wieku63.
BRZEZINY (LB, pow. lubartowski)
Z miejscowością tą wiąże się legenda o pewnym tatarskim wodzu.
Pomiędzy Brzezinami i Trójnią znajduje się zabytek archeologiczny,
znany jako Tatarska Górka. W rzeczywistości są to ziemne pozostałości po gródku rycerskim z XIV lub XV wieku. Obiekt, z którego do
dziś zachował się ziemny wał i resztki fosy, usytuowany jest w szerokiej w tym miejscu dolinie Wieprza, zatem był chroniony rozlewiskami rzeki. Przestał pełnić funkcję obronnej siedziby prawdopodobnie już z końcem XV wieku. Był wielokrotnie badany przez archeologów i raczej nic nie wskazuje na jego powiązania z Tatarami. Niemniej
ludowe legendy enigmatycznie określają go jako kopiec tatarskiego
wodza, a nawet samego chana. Kiedy miał zginąć? Dlaczego? Co się
61
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wydarzyło? O tym legenda milczy. Wyjaśnia jedynie, że po śmierci
wodza jego wojowie usypali mu kopiec, nosząc ziemię w czapkach. Jest
to motyw powtarzający się w legendach z różnych polskich miejscowości, gdzie znajdują sie kopce rzekomych tatarskich chanów64.
BRZOZÓW (PK, miasto pow.)
Tatarska legenda Brzozowa także znalazła odzwierciedlenie w herbie.
Według niej podczas najazdu tatarskiego mieszkańcy ukryli się w lesie,
zostawiając na czatach pasterza. Tatarzy zobaczyli opustoszałe miasto i postanowili poczekać na powrót brzozowian. Owinęli kopyta koni
w taki sposób, że nie zostawiali po sobie śladów. Pasterz nie zauważył
niczego niepokojącego i dał znak mieszkańcom do powrotu. Gdy ci wrócili z kryjówek, nastąpił tatarski atak. Z ciał poległych utworzyło się wielkie wzniesienie. Dziś to miejsce zwie się Czerwoną Górą. Nad nią miała
ukazać się ścięta głowa świętego Jana. Ten przerażający widok ponoć tak
przeraził Tatarów, że wycofali się z Brzozowa. I dlatego dziś w herbie tej
miejscowości widnieje na niebieskim tle głowa św. Jana na złotej tacy65.
BRZYSKA (PK, pow. jasieński)
Nieopodal Biecza, w Brzyskach, znajduje się wzniesienie zwane Liwocz
(lub też Lewocz). Lokalna legenda mówi, że na tej górze leżało onegdaj
miasto połączone tunelem z Bieczem. O tunelu wiadomo, że uciekała
nim przed Tatarami święta Jadwiga królowa66.
BUKÓWIEC GÓRNY (WP, pow. leszczyński)
To także wieś z przeszłością tatarską, a jej mieszkańców do dziś określa
się w rejonie jako Tatarów. Prawdopodobnie zjawienie się tu Tatarów
było zasługą Krzysztofa Opalińskiego. Działo się to w XVII wieku. Opaliński przez wiele lat walczył na Ukrainie, skąd przywiódł w rodzinne
strony jeńców. Utworzył z nich doborowy oddział, który towarzyszył
mu w dalszych i bliższych podróżach67.
BUSKO-ZDRÓJ (ŚK, miasto pow.)
W herbie Buska-Zdroju znajduje się na czerwonym tle złoto-srebrne
słońce. Pochodzenie herbu wyjaśniają dwie legendy, obydwie zawiera64
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jące wątki tatarskie. Według jednej z nich tym słońcem jest monstrancja, jaką niosły cudem uratowane trzy mniszki z klasztoru w Witowie,
napadniętego przez Tatarów. Mniszki spotkał rycerz Dzierżka, który
sprowadził je do Buska, otwierając dla nich na nowo klasztor. Według
innej wersji pewien rycerz, oślepiony podczas bitwy z Tatarami pod
Chmielnikiem w marcu 1241 roku, tutaj spotkał dziewczynę sierotę, która zaprowadziła go do źródła. Rycerz przemył oczy i zobaczył
słońce, dlatego znalazło się w herbie. Potem ożenił się z dziewczyną,
a powstałą tu wioskę nazwano początkowo Buszko, od porastającego
okolice buszu. Z czasem nazwę zmieniono na Busko68.
BYTOM (ŚL, miasto pow.)
Legenda o czuwających rycerzach dotyczy Bytomia. Mówi się, że na
wschodzie miasta jest jaskinia, w której śpią rycerze św. Jadwigi Śląskiej, którzy polegli w walkach z Tatarami. Naprawdę jednak tylko śpią,
czekając na sygnał, aż będą potrzebni do walki w obronie ojczyzny69.
CHARLĘŻ (LB, pow. łęczyński)
Według legendy nazwa miejscowości Charlęż na Lubelszczyźnie ma
mieć związek z Mongołami. Otóż pochodzi jakoby od słowa „charl”, co
po mongolsku ma oznaczać strażnicę wojskową wzniesioną pośród
bagien70. Rzeczywiście teren wokół jest podmokły i bagienny, a nieopodal przepływa rzeka Bystrzyca.
CHEŁM (LB, miasto pow.)
Legenda o ikonie
Jest to miasto, gdzie znajduje się kopia ikony maryjnej, której oryginał pozostał na Ukrainie. Ta historia przypomina nieco dzieje ikony
jasnogórskiej. Jej początki sięgają osoby księcia kijowskiego Włodzimierza, którego żona Anna przywiozła w posagu z Konstantynopola
ikonę maryjną malowaną na desce cyprysowej. Ikona znalazła swój
przybytek w Chełmie. W roku 1241, w czasie tzw. pierwszego najazdu
tatarskiego na tereny polskie, trwało także oblężenie Chełma. Grodzianie obchodzili mury miasta, obnosząc ikonę, która działała ochronnie niczym apotropeion. Według legendy mury zdawały się atakującym tak wysokie, że odstąpili od oblężenia, nie licząc na powodzenie.
W roku 1261 nadszedł kolejny atak, podczas tzw. drugiego najazdu
68
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tatarskiego. Tym razem atakujący dostali się przed oblicze ikony. Ktoś
uderzył bronią tak, że na lewym ramieniu Matki Boskiej został ślad.
Na prawym z kolei widnieje ślad po strzale. Legenda wyjaśnia, że świętokradczy napastnicy zostali oślepieni blaskiem obrazu, a ich twarz
wykręcił grymas – stąd miały się wziąć ich skośne oczy.
To wszakże nieostatni epizod tatarski w legendzie ikony chełmskiej. W roku 1651 król Jan Kazimierz wziął ze sobą ikonę na czas
walk na Ukrainie, gdy trwało powstanie Chmielnickiego. Miał ją ze
sobą w trakcie bitwy pod Beresteczkiem 10 lipca tego roku, w walkach
przeciwko Kozakom i wojskom Chanatu Krymskiego. I to ona miała
pomóc w zwycięstwie sił polskich. Scenę z królem trzymającym ikonę
umieszczono później w antepedium ołtarza w kolegiacie chełmskiej.
W roku 1915 ikonę wywieziono na Wschód i dziś jej oryginał jest eksponowany w muzeum w Łucku71.
Legenda o herbie
Herb miasta Chełma także objaśnia legenda z wątkiem tatarskim. Otóż
znajduje się w nim biały niedźwiedź na zielonym tle, przechadzający
się między trzema zielonymi drzewami. W czasie najazdu tatarskiego
najeźdźcy złupili miasto. Weszli też do jednej z licznych jaskiń kredowych, których sieć do dziś rozciąga się pod miastem. Nagle Tatarzy
wybiegli stamtąd w pośpiechu i całkiem się wycofali. Dlaczego? Otóż
z jaskini miał wyjść biały niedźwiedź, który przestraszył najeźdźców.
Był biały, ponieważ ocierał się o ściany kredowe jaskini i tak się zabarwił. Co więcej, Tatarzy mieli uznawać białego niedźwiedzia za święte
zwierzę, dlatego tak bardzo się go zlękli. Na pamiątkę tych zdarzeń
niedźwiedzia umieszczono w herbie Chełma72.
O kredowych podziemiach w Chełmie mówi się, że nieraz bywały
miejscem schronienia dla mieszkańców w czasie przeróżnych najazdów, także podczas inwazji Mongołów.
CHLEWISKA (MZ. pow. szydłowiecki)
W mazowieckich Chlewiskach powtarzana jest legenda dotycząca
miejscowego zamku Odrowążów. Występuje w niej także poboczny
wątek tatarski. Otóż przepastne lochy zamku miały być wykopane
przez jeńców tatarskich, wziętych do niewoli po którymś z najazdów
mongolskich w dawnych czasach. Tatarzy mieli atakować zamek,
71
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ale obrońcy zdołali się obronić, a nawet wziąć najeźdźców do niewoli, zmuszając ich następnie do wykopania lochów. Syn właściciela zamku zakochał się w dziewczynie z ludu i chciał ją pojąć za
żonę. Ojciec nie zgadzał się na taki mezalians. Dlatego dziewczynę
pojmano i zamurowano w głębokich lochach. Młody panicz szukał
wybranki i wtedy zdecydowano się także go uwięzić i zamurować
w podziemiach73.
CHŁOPICE (PK, pow. przmyski)
Przy kaplicy w Chłopicach pod Radymnem rozegrała się, jak mówi
miejscowa legenda, bitwa z Tatarami w lecie 1624 roku. Zdrajcy
z Radymna wskazali ponoć Tatarom kaplicę w lesie, przy której
mieszkał wówczas pustelnik Marcin Romowski. Ten były żołnierz
zagrzewał ludzi zgromadzonych wokół leśnej kaplicy do walki. I choć
mieli tylko pałki i kije, przestraszyli Tatarów, którym wydawało się,
że wpadli w zasadzkę i odjechali z niczym, mszcząc się na chłopach
z Radymna74.
CHMIELNIK (PK, pow. rzeszowski)
W pokarpackim Chmielniku na zachód od Rzeszowa znajduje się
sanktuarium maryjne, a w nim słynący cudami obraz Matki Boskiej
Łaskawej. I z nim wiążą się opowieści z wątkami tatarskimi. Mieszkańcy Chmielnika padli ofiarą najazdu Kantymira w lecie 1624 roku.
Został spalony drewniany kościół, lecz obraz w cudowny sposób ocalał. Odnaleziono go w stanie nienaruszonym w zgliszczach świątyni75.
Pod odbudowie kościoła obraz umieszczono w nawie bocznej. Przez
następne wieki modlący się przed nim mieli doznawać wielu łask
uzdrowienia.
CHMIELNIK (ŚK, pow. kielecki)
W mieście tym, przy ulicy Szydłowskiej, stoi krzyż z datą 1927 roku.
Według tutejszej legendy został wystawiony na miejscu poprzedniej
pamiątkowej figury, która z kolei stanęła na jeszcze wcześniejszym
kopcu. Po kopcu dziś nie ma śladu. Usypano go ponoć na grobie poległych w bitwie, która rozegrała się pod Chmielnikiem 18 marca 1241
roku, w czasie pierwszego najazdu mongolskiego na ziemie polskie.
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http://www.legendyzwypraw.pl/legenda-o-tragicznej-milosci-w-chlewiskach/
(dostęp: 19.04.2020).
74
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W pobliżu krzyża istnieje ulica o nazwie Mrucza. Skąd taka nazwa?
Otóż okoliczny teren to pobojowisko bitwy z Tatarami. Poległych było
tak wielu, że gdy ich chowano, ziemia aż „mruczała” – z przerażenia,
z oburzenia, ze zdziwienia nad ich liczbą76.
CHMIELÓW (ŚK, pow. ostrowiecki)
W świętokrzyskim Chmielowie przetrwały do dziś ruiny dworu. O jego
mieszkańcach mówi się, że zginęli tragiczną śmiercią. Córka właściciela rzuciła się w przepaść na wieść o śmierci ukochanego, który miał
zginąć w walce z Tatarami. Kiedy się to działo? Nie wiadomo77.
CHOCZNIA (MP, pow. wadowicki)
Mieszkańców wsi Chocznia koło Wadowic również przezywa się „Tatarami” oraz „Mongołami”. Legenda chce przypisać tutejsze osadnictwo
właśnie Tatarom. Historycy gaszą te emocje: było to raczej osadnictwo
koczowników wołoskich78.
CHODAKÓWKA (PK, pow. przeworski)
Legenda podobna do opowieści o podstępie Czyngis-chana dotyczy
podkarpackiej wsi Chodakówka. Mówi się, że na wzniesieniu zwanym
Zamczysko była warownia, zniszczona w czasie najazdu tatarskiego
w roku 1241. Potem wiele razy opierała się najazdom tatarskim. Tajne
przejście do grodu miała zdradzić najeźdźcom niejaka Maryna. Spotkała ją za to kara, bowiem została spalona na stosie we wsi Lipnik.
Według innej wersji, podczas najazdu Kantymira w roku 1624 wróżka
z pobliskiej Sieteszy miała namówić Tatarów, aby zwabić gołębie zamkowe. Tak też zrobili, po czym przywiązali do ptasich nóg płonące
huby. Przestraszone gołębie odleciały do grodu, wzniecając nieświadomie pożar. Mieszkańcy musieli się poddać. Tatarzy zajęli gród79.
A po odstąpieniu Tatarów, wróżkę-zdrajczynię miejscowi mieli za
karę spalić na stosie. Karę wykonano we wsi Lipnik, zaś do dziś miejsce egzekucji zwane jest Spalona Baba.
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CHOJNIK (DŚ, pow. jeleniogórski)
W dolnośląskim Chojniku do dziś zachowały się ruiny zamku. Według
legendy był on oblegany w czasie pierwszego najazdu mongolsko-tatarskiego na ziemie polskie. Mieszkańcy skutecznie obronili zamek.
Według legendy, poległych w czasie walk, zarówno oblegających, jak
i obleganych, zrzucano w przepaść z południowej ściany zamkowej.
Tak też się tłumaczy pochodzenie nazwy miejsca poniżej, która brzmi
Piekielna Dolina. Pewnym wyjaśnieniem prawdziwości tych treści
może być fakt, że w Piekielnej Dolinie znaleziono i ponoć nadal znajduje się wiele podków końskich: być może były to podkowy koni nacierających jeźdźców tatarskich80.
CHORZÓW (ŚL, miasto pow.)
Według jednej z legend pierwsi osadnicy, którzy tworzyli Chorzów,
byli uciekinierami ze Wschodu, dokładnie z Grodów Czerwieńskich.
Udali się na zachód, by uniknąć najazdów mongolskich lub uciekając
przed którymś z najazdów, o którym wcześniej zdobyli wieści81.
Opowieść o śpiących rycerzach przytacza się także w Chorzowie.
Miasto zostało splądrowane przez wojsko mongolskie, ciągnące na
zachód wiosną 1241 roku. Po tym zdarzeniu Święta Jadwiga miała
nakazać swoim rycerzom, by trwali we śnie, czuwając, aby nie doszło
nigdy więcej do podobnej tragedii82.
CHRONÓW (MP, pow. bocheński)
Las obok tej małopolskiej wsi skrywa tajemnicze głazy pokryte dziwnymi, nieodczytanymi znakami. Legenda miejscowa mówi, że wypisali
je jeńcy tatarscy, którzy pracowali przy zamku w Wiśniczu83.
CHRZANÓW, ŻARKI, BALIN (MP, pow. chrzanowski)
Na zachód od Krakowa, w okolicach Chrzanowa, Żarek i Balina, znana
jest lokalna potrawa o nazwie ziemniaki po cabańsku. I z nią związana
jest tradycja i legenda tatarska. Jest to potrawa jednogarnkowa, a dla
ścisłości warto dodać, że jej podobne postacie znane są także w innych
regionach Polski, ale pod innymi nazwami, np. duszonki, pieczonki,
80
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kociołek itp. Najważniejszym elementem dania są ziemniaki. Trzeba
zaznaczyć, że legenda tłumacząca powstanie tej potrawy zawiera
mnóstwo nieścisłości historycznych. Najważniejszym jest fakt, że
ziemniaki pojawiły się w Polsce w drugiej połowie XVII wieku, jako
warzywo przywiezione do Europy z Ameryki. Ziemniaki po cabańsku, czyli ziemniaki na sposób, jaki jadali je cabani lub cabanowie.
Kim byli? Otóż słowo to pochodzi od tureckiego wyrazu çoban (czoban), określającego pasterza. Według tradycji czobani, czyli cabani,
w okolicach Chrzanowa znaleźli się w XIII wieku, a dokładnie po
pierwszym najeździe mongolskim na ziemie polskie w roku 1241.
Towarzyszyli armii najeźdźczej, dbając o stada owiec, tak potrzebnych
do wyżywienia wielkiej liczby ludzi. Gdy wojska mongolskie wycofały
się, czobani – cabani pozostali na terenech, dokąd dotarli ze stadami.
A według tradycji ziemniaki po cabańsku były potrawą szykowaną
i jedzoną przez wędrujących pasterzy. Do żeliwnego kociołka, wieszanego nad ogniskiem lub ustawianego w ogniu na trzech lub czterech
nóżkach, wrzucano ziemniaki, liście kapusty, marchew, buraki, kawałki
wędlin. Dawniej kociołek, niekiedy też kamionkowy, nie posiadał pokrywki, a jedzenie przykrywano liśćmi kapusty i przyciskano darnią.
Od roku 2011 ziemniaki po cabańsku są wpisane na listę potraw tradycyjnych województwa małopolskiego. Co prawda historycy nie mogą
zgodzić się na taką wersję wydarzeń, ale legenda ma większe prawa
niż ścisłość historyczna84.
CIĄŻEŃ (WP, pow. słupecki)
Ciążeń jest miejscem lokalizacji dawnego pałacu biskupiego w parku
krajobrazowym. Park zdobi kopiec widokowy, usypany na początku
XVIII wieku. Określany bywa jako Kamienna lub Tatarska Góra. Miejscowa legenda mówi, że mieli go usypać jeńcy tatarscy85.
CIECHANÓW (MZ, miasto pow.)
W centrum tego miasta, na linii północ-południe, wzdłuż rzeki Łydyni,
przebiega ulica Tatarska. Tę część Ciechanowa wśród mieszkańców
i w nomenklaturze nieoficjalnej nadal określa się mianem Tatary. Jeszcze do II wojny światowej nazwa ta była w powszechnym użyciu, dziś
natomiast oficjalnie są to Bloki. Tatary były wsią o średniowiecznym
rodowodzie. Jej powstanie pod Ciechanowem historycy wiążą z akcją
84
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osadniczą książąt mazowieckich z XIV i XV wieku. Tatarzy bywali osiedlani w pobliżu siedzib książęcych, aby doglądali stajni i zajmowali się
hodowlą koni. I tak prawdopodobnie było w przypadku Tatarów pod ciechanowskim zamkiem. Natomiast Bloki to największe osiedle mieszkalne na terenie polskim, utworzone w latach 1940–1944, czyli w okresie II wojny światowej, na użytek Niemców. Ulica Tatarska w Ciechanowie
jest więc śladem po dawnej, prawdopodobnie XIV-wiecznej, wsi Tatary86.
CIESZANÓW (PK, pow. lubaczowski)
Na północnym Podkarpaciu, w Cieszanowie, w miejscowym kościele
znajduje się pokryty srebrną sukienką obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej Cieszanowską. Jest on XIX-wieczną kopią wcześniejszego obrazu przywiezionego do Cieszanowa przez dominikanów. Miał
ponoć cudowną moc sprawczą: zanoszone przed nim modlitwy przynosiły spełnienie próśb. Właśnie dzięki modlitwom zanoszonym przed
tym wizerunkiem ludność Cieszanowa miała nieraz ustrzec się przed
niebezpieczeństwami najazdów tatarskich, a także jedna z mieszczek,
która dostała się w jasyr, ostatecznie powróciła w rodzinne strony87. To
zdarzenie przyniosło największą sławę obrazowi.
CIESZYN (ŚL, miasto pow.)
Historię powstania tutejszego kościoła pod wezwaniem św. Trójcy
wyjaśnia legenda okołotatarska. Otóż w czasie najazdu ludność miała
zbiec z miasta i ukryć się w okolicznych górach. Wtedy nastąpił cud
i tatarscy najeźdcy ustąpili. Na czym ten cud polegał – nie wiadomo.
W podzięce za to zdarzenie ludność wystawiła kościół pod wezwaniem
św. Trójcy. Później oryginalna świątynia spłonęła, ale została wzniesiona na nowo88.
CZCHÓW (MP, pow. brzeski)
W Czchowie żywa jest legenda dotycząca świętej Kingi, źródła i Tatarów. Ponoć Kinga, uciekając przed Tatarami, zatrzymała się tutaj, prosząc o kubek wody89. Jest to nawiązanie do ewangelicznego tekstu
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Jana: Przybył więc do miasteczka samarytańskiego […] Było tam źródło
Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około
szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody.
Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! (J 4,5).
Ponieważ Kindze nikt nie chciał dać napoju, sama stuknęła laską
w skałę, skąd wytrysnęła woda. To z kolei jest nawiązaniem do motywu
z Księgi Wyjścia, gdy Mojżesz, uderzając laską w skałę, wyprowadził
z niej źródło wody pitnej: Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda (Wj
17,6). Identyczna legenda dotycząca uderzenia laską w skałę i wyprowadzenia źródła przez Kingę dotyczy niedalekiej Czchowa miejscowości Jastrzębie. Tamtędy też miała uciekać księżna przed Tatarami.
Uderzyła laską o skałę, wybiło źródło i popłynęła rzeka, Kinga odjechała w stronę zamku pienińskiego. Gdy Tatarzy dotarli w pościgu,
woda była spokojna i na tej podstawie stwierdzili, że księżna się tędy
nie przeprawiała, więc zawrócili90.
CZECHOWICE-DZIEDZICE (ŚL, pow. bielski)
Przysiółkiem Czechowic-Dziedzic jest Piszczałkowiec. Ludowa etymologia tej nazwy tłumaczy, że pochodzi od słowa „piszczele”. Pewnej
wiosny przybyli tam ludzie, którzy ledwie uszli z życiem przed najazdem tatarskim. Tatarzy złupili już ziemię krakowską. Przybysze wraz
z miejscową ludnością pogrążyli się w modlitwie, w nadziei na ratunek, ale było już za późno. Wszyscy zginęli. Przez lata zalegały tam
piszczele poległych w trakcie nierównego starcia z najeźdźcami mongolskimi. Poległych było tak wielu, że nie miał ich kto pogrzebać91.
Jeszcze przez długie lata kości zalegały na polach, potem przykryła je
ziemia. A jeszcze później, równie długo, niechcący je wykopywano.
CZERNIĘCIN PODUCHOWNY (LB, pow. biłgorajski)
We wsi, przy drodze relacji Szczebrzeszyn–Turobin znajduje się kopiec, a na jego szczycie ustawiono figurę św. Jana Nepomucena. Według
miejscowej legendy na wieś najechali Tatarzy, wówczas mieszkańcy
ukryli się w pałacu w Turobinie. Następnego dnia odparli atak i pokonali najeźdźców. Miejsce bitwy do dziś nazywa się Klepacz, bo tam Tatarzy zostali „poklepani”. Poległych pochowano w kopcu92.
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CZERSK-TATARY (MZ, pow. piaseczyński)
Kolonia o nazwie Tatary, będąca częścią Czerska, leży około dwóch
kilometrów na południe od centrum wsi. Powstała na kępie wśród
mokradeł, prawdopodobnie w XV wieku. Jej założycielem mógł być
książę mazowiecki Janusz, właściciel zamku w Czersku. Wieś była
zamieszkiwana przez Tatarów, pełniących służbę stróży i obsługi
komunikacyjnej zamku. Tatarzy, świetni hodowcy koni, byli także książęcymi gońcami93.
CZĘSTOCHOWA-JASNA GÓRA (ŚL, miasto pow.)
Najbardziej znany w Polsce obraz słynący cudami i łaskami, czyli
wspomniany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej lub też Jasnogórskiej, ma w swej bogatej historii także wątek tatarski. A więc według
legendy obraz jasnogórski wyszedł spod ręki św. Łukasza Ewangelisty, który miał namalować na deskach stołu Maryję z małym Jezusem. Doznał wizji, w której ujrzał Matkę Boga. Obraz Łukaszowy miał
znajdować się w klasztorze na Synaju w Egipcie, potem w Jerozolimie,
następnie Konstantynopolu. W tej stolicy Bizancjum przebywał książę
ruski Lew, który zapragnął mieć obraz u siebie. Uzyskał zgodę i przewiózł dzieło na Ruś. W czasie wojny, jaką prowadził z wojskami polskimi i węgierskimi pod wodzą króla Ludwika zwanego Węgierskim,
książę Lew ukrył obraz na zamku w Bełzie. Inne wersje legendy dopowiadają, że obraz zawisł w Bełzie na długo przed wojną i już wtedy
zasłynął sprawczością cudów. Znajdował się wówczas pod opieką
duchowieństwa prawosławnego. Zamek został zdobyty przez oddziały
polsko-węgierskie, a jego namiestnikiem został opolski książę Władysław. W niedługim czasie na kasztel napadły wojska litewsko-tatarskie.
Tu w historię obrazu wkracza czynnik tatarski. Otóż według legendy
łucznik tatarski wycelował strzałę w oblicze Maryi. Strzała otarła się
o obraz, czego śladem jest szrama widoczna do dziś na policzku Matki
Boskiej. Władysław Opolczyk miał się żarliwie modlić przed obrazem
i dzięki opatrzności Maryi oblegany przez Litwinów i Tatarów zamek
otoczyła w sposób nadzwyczajny nieprzenikniona mgła. Oblężenie
się nie udało, teraz to Władysław przeprowadził atak, jak się okazało
– zwycięski. Mógł potem bezpiecznie przewieźć obraz, jak ślubował
Maryi, do swoich włości na Śląsku. Planował umieścić go w Opolu.
Jednak w czasie podróży woły zaparły się, nie chcąc iść dalej. Dziać
się to miało w Częstochowie. Tak oto okoliczności zmusiły księcia, aby
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obraz, który sam sobie wybrał miejsce przebywania, został umieszczony na Jasnej Górze. Zaopiekowało się nim zgromadzenie paulinów,
sprowadzone przez księcia Opolczyka z Węgier. Zatem najbardziej
znany, można powiedzieć, nawet najważniejszy dla katolików w Polsce
obraz maryjny, a właściwie ikona, w swej historii, a może lepiej określić – legendarnej historii – zawiera wątki tatarskie94.
CZORSZTYN (MP, pow. nowotarski)
Legenda mówi, że w zamku w Czorsztynie ukrywała się święta Kinga
ze swym mężem, księciem Bolesławem Wstydliwym, chroniąc się
przezd najazdem tatarskim95.
Studnię zamkową mieli wykopać jeńcy tatarscy.
CZUDEC (PK, pow. strzyżowski)
Czudec zawdzięcza swą nazwę historii z udziałem Tatarów. Najechali
oni okolice i grozili gródkowi, który stał tam, gdzie dziś leży miasteczko.
Gród miał trzy kondygnacje piwnic, w których urządzono więzienie.
Pani na grodzie obiecała wolność temu, kto strzałem z łuku powali
wodza. I tak też się stało. Jeden z więźniów strzelił, śmiertelnie ranił
wodza najeźdźców, a ci odstąpili spod grodu. Więzień uzyskał wolność.
Jako że zdarzył się cud i gród został uratowany, nazwano go Czudec96.
CZYŻÓW SZLACHECKI (ŚK, pow. sandomierski)
W Czyżowie Szlacheckim, nieopodal pałacu, znajduje się widoczny,
ziemny nasyp. Mówi się, że usypali go wzięci do niewoli Tatarzy. Dodatkowo znakiem, który wskazuje na ich bytność tutaj mają być figury
Tatara i Turka, które zachowały się na frontonie pałacu. W ten sposób
właściciele mieli upamiętnić swoich „egzotycznych” poddanych97.
DĄBROWA GÓRNICZA-ŁOSIEŃ (ŚL, miasto pow.)
Łosień, dziś dzielnica Dąbrowy Górniczej, to sceneria, w której miały
się rozegrać zdarzenia, według legendy, związane z Tatarami i św. Barbarą. W roku 1241 nastąpił najazd. Górnik Maciek z kopalni Kraków
94

https://jasnagora.pl/pl/o-sanktuarium/historia-cudownego-obrazu/historia-cudownej-ikony/ (dostęp: 19.04.2020).
95
http://www.pieniny.net.pl/legendy-pieninskie/niezwykla-ucieczka-sw-kingi/ (dostęp:
19.04.2020).
96
http://www.czudec.pl/czudec (dostęp: 19.04.2020).
97
https://zabytek.pl/pl/obiekty/czyzow-szlachecki-zespol-palacowo-parkowy (dostęp: 19.
04.2020).
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w Łosieniu ruszył do Sławkowa, ostrzec mieszkańców przed grożącym
im niebezpieczeństwem. Wtedy dowiedział się, że jego narzeczona
została uprowadzona przez najeźdźców w jasyr. Wówczas stała się
rzecz niesłychana: zrozpaczonemu górnikowi ukazała się św. Barbara,
dzierżąca miecz i kielich. Bezpiecznie zaprowadziła górnika do obozowiska napastników, gdzie odnalazł swoją narzeczoną. Wykradł ją
i chcieli uciekać. Ale jak? Znów ukazała się św. Barbara. Tupnęła nogą,
rozstąpiła się ziemia, ukazał się tunel, którym Maciek z narzeczoną
uciekli i znów znaleźli się w Sławkowie. Dziś w miejscu, gdzie znajdowała się owa kopalnia, jest koksownia Przyjaźń98.
DĘBNO (MP, pow. brzeski)
Kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Dębnie stanowi według
miejscowej legendy wotum świętej Kingi za uratowanie z niebezpieczeństwa tatarskiego. Odnośnie zamku w Dębnie funkcjonuje legenda,
że tutaj miejscowi chłopi uratowali świętą Kingę w potyczce z Tatarami. Obie opowieści, odnośnie kościoła i zamku, łączą się: jeńcy tatarscy, zamknięci w więzieniu na zamku, zbuntowali się, uciekli i zaatakowali orszak Kingi. W jej obronie wystąpili chłopi i uratowali księżną.
Nad dębniańskim potokiem Niedźwiedź stoi kamienna figura świętej
Kingi. Lokalna opowieść wyjaśnia, że właśnie w tym miejscu doszło do
potyczki99.
DĘBNO (ŚK, pow. kielecki)
W Dębnie stoi przydrożna kapliczka z napisem „Rok 1906 niech będzie
pochwalona pamięć Adelajdy Habdank, urodziwej dziewicy, córki
dziedzica Dębna, która wróciła relikwie drzewa krzyża świętego na
Łysą Górę za Bolesława Wstydliwego króla Polskiego”. Według legendy
w 1370 roku Litwini – lub Tatarzy – uprowadzili relikwie z klasztoru
święokrzyskiego, a z gródka w Cecyliówce, dziś części wsi Dębno, wzięli
do niewoli Habdanka i jego córkę Adelajdę. Na najeźdźców spadł szereg nieszczęść. Adelajda dostała się na dwór wróżbity Wojdyłły. Gdy
niepowodzenia trapiły Litwinów/Tatarów, Wojdyłło, zakochany w Adelajdzie, pod wpływem jej uroku powiedział, że trzeba odesłać relikwie
tam, skąd je zrabowano, bowiem nieszczęścia są karą niebios. I tak,
dzięki Adelajdzie, relikwie krzyża wróciły na Święty Krzyż100.
98
http://wikizaglebie.pl/wiki/Zag%C5%82%C4%99biowskie_legendy:_%22Przygoda_g%C3%B3rnika%22_(S%C5%82awk%C3%B3w) (dostęp: 19.04.2020).
99
https://www.gminadebno.pl/figura-sw-kingi.html (dostęp: 19.04.2020).
100
https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=27310 (dostęp: 19.04.2020).
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DMOCHY (PL, pow. wysokomazowiecki)
Wieś ta przez miejscową ludność nazywana jest potocznie „Tatarami”.
Prawdopodobnie pewien Tatar za czasów królowania Władysława IV
Wazy otrzymał tytuł szlachecki oraz ziemię tutaj. Pamiętano o jego
pochodzeniu i mieszkańców jego wsi przezywano Tatarami. Dmochy
przez wieki słynęły z hodowli koni, a znajomość tajników hodowlanych także wywodzić się miała od Tatarów. Co ciekawe, z Dmochów
pochodził polityk ruchu narodowego Roman Dmowski, prawdopodobnie posiadający tatarskie korzenie101.
DOBIESZOWICE (ŚL, pow. będziński)
Część śląskiej miejscowości Dobieszowice nosi nazwę Cabany. Jej
genezę wyjaśnia legenda z wątkami tatarskimi102, która mówi, że
we wsi znajdowała się tymczasowa siedziba wodza tatarskiego podczas któregoś z najazdów103. Tatarzy spędzili tam wielkie stada baranów i owiec, stanowiące źródło pozyskiwania mięsa, mleka i skór. Gdy
najeźdźcy zdecydowali się na odwrót, nie zdążyli ewakuować wielkich i powolnych stad, dlatego też zostały one w Dobieszowicach. Być
może zostali też ze stadami ich pasterze. A jako że określenie pasterza
w języku najeźdźców brzmiało „czaban”, z czasem miejsce to zwano
Czabany, potem Cabany104. Co ciekawe, do dziś nazwisko Caban lub
Czaban często występuje wśród mieszkańców okolic.
W Dobieszowicach znajduje się Tatarska Góra. Jej nazwa ma wiązać się z legendą, że to właśnie tutaj utworzyli swoje obozowisko Mongołowie w czasie pierwszego najazdu w roku 1241.
DOBRA (MP, pow. limanowski)
W Dobrej kultywowany jest zwyczaj tzw. dziadów śmiguśnych. Zwyczaj ten wyjaśnia legenda: w czasie jednego z najazdów tatarskich,
prawdopodobnie w roku 1259, około Wielkanocy, na te okolice najechał oddział Tatarów. Ludność miejscowa nie zdołała się obronić.
Część została powieszona, a innym obcięto języki. Ci nieszczęśnicy
nie umieli nikomu wytłumaczyć, co ich spotkało. Na pamiątkę tamtych
zdarzeń w tzw. Lany (Wielkanocny) Poniedziałek, czyli śmigus-dyn101

https://dzienniknarodowy.pl/tatarski-imam-z-podlasia-spiewa-hymn-polski-zokazji-swieta-niepodleglosci-wideo/ (dostęp: 19.04.2020).
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http://wikizaglebie.pl/wiki/Zag%C5%82%C4%99biowskie_legendy:_%22Tatarzy_w_
Dobieszowicach%22_(Dobieszowice) (dostęp: 19.04.2020).
103
https://deutsch-piekar.fandom.com/pl/wiki/Dobieszowice (dostęp: 19.04.2020).
104
http://www.zaglebiedabrowskie.org/articles.php?article_id=42 (dostęp: 19.04.2020).
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gus, miejscowi młodzieńcy maszerują po ulicach Dobrej, jęcząc tak,
jakby nie mogli mówić z powodu obciętego języka. Nakładają kożuchy
na lewą stronę, twarze smarują sadzą lub nakładają maski. Na głowy
wkładają stożkowe czapki105.
DOMARADZ (PK, pow. brzozowski)
Zazwyczaj w lokalnych legendach Tatarzy przedstawiani są jako
najeźdźcy i pogromcy miejscowej ludności, tymczasem w legendzie z podkarpackiego Domaradza występują oni w pozytywnej roli.
Część wsi porasta las Rokitne. Miał tam mieszkać szlachcic-rozbójnik, zwany Rokitą. Kres jego poczynaniom mieli przynieść dopiero
Tatarzy, którzy go pokonali. Nie wiadomo, czy stało się to w bitwie,
czy podczas napaści na dobra szlachcica. W innej wersji legendy rozbójnik miał być postacią lubianą, bowiem zrabowane bogactwa rozdawał biednym106.
DROCHLIN (ŚL, pow. częstochowski)
W okresie najazdów tatarskich w XIII wieku kilku wojowników miało
osiedlić się tutaj na stałe. Inne wersje opowieści przekazują jednak,
że dokonało się to za pozwoleniem króla Jana Sobieskiego, który tak
odwdzięczył się Tatarom za pomoc w walkach pod Wiedniem w roku
1683. Mieszkańcy Drochlina do dziś przezywani są „Tatarami”107.
DWIKOZY (ŚK, pow. sandomierski)
Pomiędzy Dwikozami a Słupczą leży lessowe wzniesienie o nazwie
Dziewicza Góra. Od strony południowej i wschodniej ma bardzo
strome stoki. Na jego szczycie stoi wapienny krzyż pochodzący z XIX
wieku. Legenda mówi, że we wzgórzu tym spoczywa trzysta dziewic
poległych w czasie najazdu tatarskiego. Kim były owe dziewice? Czy
chodzi o zakonnice? A może branki wzięte w jasyr? Tego nie wiadomo.
Wzgórze porasta charakterystyczna trawa, typowa dla roślinności stepowej, m.in. ostnica powabna i ostnica włosowata. Swoim wyglądem
mają przypominać włosy poległych panien108.
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DYNÓW (PK, pow. rzeszowski)
Dynów ma także legendę tatarską. Otóż pewnego razu Tatarzy zaatakowali wieś. Spędzili mieszkańców do kościoła, który następnie podpalili. Mieszkańcy jednak uratowali się, bowiem schronili się w kryptach
kościelnych. Wyszli tajemnym wyjściem na łąkę, gdzie Tatarzy obozowali. Zaatakowali podstępem. Wzięli mianowicie do rąk ule z pszczołami, które rozdrażnił zapach koni. Owady pożądliły konie i jeźdźców,
a ci w te pędy uciekali z Dynowa109.
DZIERZGÓW (ŚK, pow. włoszczowski)
Cudowny obraz z Kresów posiada także sanktuarium w Dzierzgowie.
Jest to właściwie ikona w typie bizantyńskim, pochodząca prawdopodobnie z XVI wieku. Skąd się wzięła w świętokrzyskim Dzierzgowie?
Została, według legendy, przywieziona przez dowódcę chorągwi krakowskiej, Jana Myszkowskiego, po bitwie pod Beresteczkiem, podczas której król Jan Kazimierz miał ze sobą cudowną ikoną chełmską.
Myszkowski uratował ponoć ikonę dzierzgowską przed zniszczeniem
ze strony Kozaków i Tatarów. A może po prostu przywiózł jako łup? Do
dziś ikona jest czczona jako cudowna. Określa się ten wizerunek jako
Matka Boska Płacząca110.
DZIEWISZEWO (WM, pow. giżycki)
W mazurskim Dziewiszewie znajduje się tzw. Tatarski Kamień. Wiąże
się z nim makabryczna opowieść. Działo się to w roku 1657, podczas najazdu Tatarów pod wodzą Gosiewskiego na Prusy. Najeźdźcy
wzięli w jasyr rodzinę hrabiego Tautenberga z pobliskiego pałacu
w Dobie i zdążali w kierunku Giżycka. W okolicach Dziewiszewa miejscowa ludność w ramach swoistego pospolitego ruszenia zaatakowała
najeźdźców. Doszło do bitwy. W toku walk zginęli jeńcy i miało się to
stać właśnie przy owym kamieniu na morenowym wzgórzu, zwanym
na pamiątkę tamtych wydarzeń – Tatarskim111.
EŁK (WM, miasto pow.)
Legenda oparta o wątki biblijnej Judyty dotyczy mazurskiej miejscowości Ełk. Według legendy Tatarzy zaatakowali miasto i wzięli wielu
jeńców. Rozłożyli się obozem pod miastem i hucznie zabawiali, popi109

http://www.bliskiesercu.dynow.pl/pl/legenda_3.html (dostęp: 19.04.2020).
https://www.piotrskarga.pl/matka-boza-placzaca-z-dzierzgowa,7288,8333,p.html
(dostęp: 19.04.2020).
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jając alkohol. Gdy zasnęli, zmęczeni i upojeni, żony pojmanych mężczyzn zakradły się do obozu, przecięły pęta krępujące jeńców. Wówczas uwolnieni mężczyźni zabili Tatarów ich własnymi mieczami
i wraz z żonami wrócili do miasta112. Dziś pod Ełkiem napotkamy
jeziora Tatary Małe i Tatary Duże, gdzie, zgodnie z legendą, był obóz
najeźdźców z roku 1656.
Obok jezior znajduje się kilka wzniesień, nazywanych Tatarskimi
Górami. To tu miało dojść do uwolnienia jeńców ełckich z rąk tatarskich w czasie bitwy. Stąd taka nazwa gór i jezior113.
FRYSZTAK (PK, pow. strzyżowski)
Część tej podkarpackiej miejscowości nosi nazwę Pogorzała (lub Pogorzały). Nazwa pochodzi od pogorzeliska, miejsca spalonego. Zniszczenia i spalenia mieli dokonać Tatarzy podczas jednego z najazdów114.
FRYWAŁD-TATARUCHY (MP, pow. krakowski)
W Frywałdzie, w pobliżu miejsca zwanego Las Zwierzyniec, ponoć po
bitwie pod Grunwaldem, mieli być osadzeni jeńcy tatarscy115. Dlatego
ta część wsi nazywana jest Tataruchy.
GAŁĘZEWO (KP, pow. żniński)
Pomiędzy Gałęzewem a Gałęzewkiem znajduje się prawdopodobnie artefaktyczny kopiec. Potocznie mówi się nań Góra Turka.
Legenda mówi, że pewnego razu aż tutaj zapędziły się zagony tatarskie (w innych wersjach legendy – tureckie). Mieszkańcy Pałuk wzięli
do niewoli syna wodza. Wódz nakazał swoim wojskom usypanie
kopca z piasku. Wojowie mieli nosić budulec we własnych czapkach.
W jakim celu usypano kopiec? Miał rzekomo oznaczać liczebność –
jak ziarnka piasku – wojsk tatarskich. A może był to kurhan? Nie wiadomo. Syn miał być zwrócony pod warunkiem, że Tatarzy opuszczą te
tereny. Ostatecznie zdecydowali się na odwrót, nie czekając na zwrot
jeńca, ponieważ ustawicznie tracili swoich żołnierzy w potyczkach.
Tak chce legenda. Odeszli stąd, a kopiec pozostał jako świadectwo
tamtych zdarzeń116.
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https://turystyka.elk.pl/miasto-elk/legendy/ (dostęp: 19.04.2020).
http://www.elk.pl/strona/24/gora-tatarska (dostęp: 19.04.2020).
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https://www.geocaching.com/geocache/GC63011_frywald (dostęp: 19.04.2020).
https://pomorska.pl/galezewo-w-cieniu-gory-turka/ar/6911623 (dostęp: 19.04.2020).
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GIEŁCZEW (LB, pow. lubelski)
Wieść gminna niesie, że mieszkańcy Giełczewa na Lubelszczyźnie
są potomkami jeńców tatarskich, osiedlonych tu przez króla Jana III
Sobieskiego. W owym czasie właścicielką wsi była matka króla, Teresa
Sobieska117.
GILÓW (DŚ, pow. dzierżoniowski)
Na Dolnym Śląsku, na obszarze Przedgórza Sudeckiego, w pobliżu wsi
Gilów, leżącej na trasie pomiędzy Niemczą a Dzierżoniowem, znajduje
się miejsce znane jako Tatarska Dolina lub Tatarski Okop. Na naturalnym wypiętrzeniu skalnym przed wiekami istniał gród. Funkcjonował na przełomie IX i X wieku i przynależał do państwa wielkomorawskiego. Poszarpane skały gnejsowe stanowią stromą ścianę wysokogórskiej doliny, na której szczycie widać zarys okopu, wału, tworzących dawniej część zabezpieczeń. Zatem, o ile Tatarska Dolina jest
naturalnym tworem geologicznym, to już Tatarski Okop jest artefaktem, pozostałością dawnego grodu. Wysokie ściany Tatarskiej Doliny
piętrzą się nad tzw. Piekielnym Potokiem, stąd też niekiedy miejsce to
oznaczane jest na mapach jako Dolina Piekielnego Potoku.
Skąd zatem Tatarzy na zachodzie Dolnego Śląska? Okazuje się,
że nigdy ich tam nie było, a polska nazwa Tatarski Okop jest tłumaczeniem niemieckiego określenia, które brzmiało Tatarenschanze
– dosłownie Tatarski Szaniec. Nazwa ta została wykreowana w XIX
wieku przez badaczy niemieckich, piszących o historii terenów Dolnego Śląska, wówczas integralnej części państwa niemieckiego. Historycy starali się zatuszować obecność Słowian na tych terenach przed
wiekami, nadając specyficzne nazwy różnym obiektom, które miały
sugerować ich inne, niesłowiańskie pochodzenie. Odwołanie do Tatarów było nieco ryzykowne, niemniej jednak ich obecność na Dolnym
Śląsku, chociażby w czasie najazdu w 1241 roku, była faktem historycznym. Zatem nazwy Tatarski Okop czy Tatarska Dolina są zafałszowane, zmyślone. Można je wręcz uważać za manipulację toponomastyczną.
Dlaczego historycy niemieccy wybrali właśnie określenie „tatarski”
na nazwanie tych obiektów? Chodziło prawdopodobnie o przymiotnik
odnoszący się do jakiegoś etnosu, aby przypisać mu powstanie grodu
i jednocześnie wykluczyć udział Słowian. Tatarzy byli wyborem niepewnym, lecz jakoś uzasadnionym i ewentualnie prawdopodobnym. A być
117
https://www.lubelskieklimaty.pl/panorama-lubelszczyzny/spis-miejscowosci/121-g1/883-gielczew-powiat-lubelski.html (dostęp: 19.04.2020).
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może określenie Tatarska Dolina szczególnie pasowało, według jej autorów, dla miejsca, gdzie ściany skalne są strome i wysokie, a rzeka rwąca,
meandrująca i kamienista? Tatarzy w stereotypowym wyobrażeniu byli
właśnie opisywani jako działający nagle, z ukrycia, gwałtownie, okrutnie. Może był to wyraz pogardy niemieckich badaczy zarówno wobec
ukrywanych Słowian, jak i eksponowanych w nazwie Tatarów? Dziś
trudno dociec. Niemniej to niemieccy historycy stworzyli nazwę Tatarenschanze, dziś w polszczyźnie funkcjonującą jako Tatarska Dolina118.
GŁUCHOŁAZY (OP, pow. nyski)
W herbie Głuchołazów widnieje na białym tle czarna głowa kozła ze
złotymi rogami. Niemiecka nazwa tej miejscowoci brzmiała Ziegenhals, wcześniejsza polska – Kozia Szyja. Dawna nazwa i herb nawiązują
do legendy dotyczącej czasów najazdu tatarskiego i oblężenia miasta.
Najeźdźcy zamierzali wziąć miasto głodem. Wówczas ktoś z mieszkańców wpadł na pomysł, by zabić kozę, jej głowę nadziać na kij i obiec
mury. Najeźdźcy odnieśli wrażenie, że zapasy mieszkańców są nieskończone i odstąpili od oblężenia. Wydarzenie to upamiętniano figurką
głowy kozy na jednej z baszt w murach miejskich, a także w herbie119.
GNOJNICA (PK, pow. ropczycko-sędziszowski)
Domniemany kurhan skrywający szczątki tatarskiego wodza znajduje się również we wsi Gnojnica pod Ropczycami. Tak mówi legenda.
Oparte na pewnych faktach historycznych wyjaśnienie dotyczy jednak upamiętnienia, poprzez usypanie kopca, spotkania wojska Stefana
Czarnieckiego z oddziałami księcia Lubomirskiego w czasie potopu
szwedzkiego i prowadzenia dalszej wspólnej kampanii. Ale te dwie wersje się nie wykluczają. Może obie opowieści dotyczą realnych zdarzeń,
a wspomnienie tylko w części zachowało się w zbiorowej pamięci120.
GNOJNO (ŚW, pow. buski)
We wsi Gnojno, w pobliżu miejscowego kościoła, znajduje się niewielkie jezioro. Mówi się, że jest ono cmentarzyskiem polskich rycerzy
poległych w walce z mongolskimi oddziałami. Ponoć jeszcze do dziś
można z tego jeziora wyłowić części rycerskiego uzbrojenia121.
118
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GOLA DZIERŻONIOWSKA (DŚ, pow. dzierżoniowski)
W dolnośląskiej Goli Dzierżoniowskiej do dzisiejszych czasów
przetrwał zamek, którego dotyczy przerażająca legenda z Tatarami
w wątku pobocznym. Zamieszkujący zamek rycerz miał trzy córki.
Nagle nastąpił najazd Tatarów: ojciec, chcąc chronić córki, postanowił je zamurować w zamku, aby tam przetrwały bezpiecznie oblężenie. Zamek został jednak zdobyty. Nie miał kto uwolnić zamurowanych panien. Zmarły z głodu i wycieńczenia, a ich duchy straszą na
zamku do dziś122.
GOŁEŁĄKI (MZ, pow. miński)
O tej wsi na południowym Mazowszu do dziś mówi się, że powstała
dzięki osiedleniu osadników tatarskich i tureckich w XV i XVI wieku.
O jej orientalnych korzeniach mają świadczyć niektóre nazwiska
mieszkańców. Gołełąki zawsze słynęły z hodowli koni, co także miało
być tatarskim dziedzictwem123.
GOŁUCHÓW (WP, pow. pleszewski)
Obiekt związany z postacią św. Jadwigi Śląskiej i Tatarami znajduje
się w wielkopolskim Gołuchowie. Jest to tzw. kamień św. Jadwigi,
przez niektórych nazywany także kamieniem św. Kingi. Jednak wersja z Jadwigą Śląską jest bardziej popularna. Pod względem geologicznym jest to różowy granit, głaz narzutowy, szósty pod względem wielkości w Polsce. Według legendy pod kamieniem śpią rycerze polegli
w walce z Tatarami. Święta Jadwiga uprosiła w niebiosach, żeby rycerze nie zmarli, a spali. Zbudzą się, gdy będą potrzebni do walki w obronie wiary124.
GORCZYCE (WM, pow. ełcki)
W mazurskich Gorczycach napotykamy tzw. tatarski szaniec. Ma
kształt kolistego wału wysokości około trzech metrów. Są to ślady
prehistorycznego grodu, jak i umocnień z XII–XIII wieku, położone
pomiędzy jeziorami Długochwały a Lipno. Skąd zatem Tatarzy? Prawdopodobnie mieli tu swoją czasową siedzibę w czasie najazdu na
122
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Prusy jesienią 1657 roku. Choć może właśnie tu bronili się mieszkańcy przed najeźdźcami. Nie wiadomo125.
GORLICE (PK, miasto pow.)
Wątek niemal całkowicie zaczerpnięty z opowieści biblijnej, funkcjonuje do dziś w legendzie dotyczącej miejscowości Gorlice, położonej
na wschodzie Małopolski. W roku 1241 wojska Batu-chana oblegały
miasto. Gdy mieszkańcom zdawało się, że już nie ma dla nich ratunku,
zgłosiła się niejaka Teresa Kosibianka, gotowa na ochotnika pójść do
obozu wroga126. Wzięła ze sobą dwie odważne mieszczki i razem udały
się do obozowiska Tatarów, niosąc okup w postaci mocnych trunków. Tatarzy urządzili biesiadę i spożyli okowitę. Zmęczeni i pijani
zasnęli. Wówczas Teresa z towarzyszkami odcięły głowy dowódcom.
Pod osłoną nocy wymknęły się z obozu i wróciły do miasta. Rankiem
wojsko tatarskie, przerażone tragiczną śmiercią dowódców, zwinęło
obóz i umknęło. Mieszkańcy ocaleli. Dziś na gorlickim Placu Dworzysko stoi posąg dzielnej Teresy127.
W legendzie o Teresie pojawia się wątek uczty, podczas której wrogowie bawią się, upijają, a następnie zasypiają kamiennym snem. Nieświadomych, spotyka we śnie kara. To również wątek zaczerpnięty
z biblijnej opowieści o Judycie: Wszyscy bowiem byli zmęczeni, gdyż
uczta trwała długo. W namiocie pozostała tylko sama Judyta i Holofernes
leżący na swoim posłaniu. Upił się bowiem winem. [...] I podeszła do słupa
nad łożem przy głowie Holofernesa, zdjęła jego miecz ze słupa, a zbliżywszy się do łoża ujęła go za włosy i rzekła: «Daj mi siłę w tym dniu, Panie,
Boże Izraela!» I uderzyła go dwukrotnie z całej siły w kark, i odcięła głowę
(Jdt 13, 1–3, 6–8)128. Wspomiana Teresa i jej towarzyszki upiły Tatarów,
a gdy posnęli, odcięły głowy dowódcom.
GOSTYNIN (MZ, miasto pow.)
Jezioro Kocioł w mazowieckim Gostyninie osnute jest legendami.
W jednej z nich pojawia się poboczny wątek tatarski. Otóż dokładnie
w tym miejscu dawno temu stał zamek, a w nim zamieszkiwał starosta z żoną. Gdy w granice kraju wtargnęli Tatarzy, starosta wyruszył
125
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na wojnę. Dostał się do niewoli. Tymczasem samotna starościna zakochała się w pewnym rycerzu. Niespodziewanie przybyli do zamku
tatarscy wysłannicy, aby starościna wykupiła męża z niewoli, jednak
rycerz-kochanek uwięził ich w podziemiach. Teraz zakochani nie
mieli przeszkód, by zawrzeć małżeństwo. W czasie uczty weselnej zjawił się duch starosty, który rzucił klątwę na wiarołomną żonę i biesiadników. Zamek zapadł się pod ziemię, a na jego miejscu pojawiło
się jezioro Kocioł129.
GOSZCZANÓW (ŁD, pow. sieradzki)
Goszczanów w pobliżu Sieradza ma także swoje legendy tatarskie. Wiadomo, że pod koniec XIV wieku osiedlili się tutaj Tatarzy, którzy zajęli
się hodowlą koni, z czego przez lata wieś słynęła. W krypcie goszczanowskiego kościoła zachowały się mumie rodziny Poniatowskich, dawnych właścicieli okolicznych ziem, a także... dwóch Turczynek. Skąd się
tu wzięły? Istnieje na ten temat legenda. Stanisław Poniatowski, syn
właściciela majątku, prawdopodobnie po bitwie pod Zbarażem w roku
1648 dostał się do niewoli tatarskiej. Wiele wskazuje, że sprzedano go
na dwór osmański. Po latach zdołał zbiec z niewoli, zabierając ze sobą
dwie Turczynki (a może Tatarki?). W rodzinnych stronach zjawił się po
dwudziestu latach. W niewyjaśnionych okolicznościach obie panny
znad Bosforu zmarły gwałtowną śmiercią. Nie byłoby tej barwnej opowieści, gdyby nie wątki tatarskie w życiu dziedzica Poniatowskiego130.
GÓRA KALWARIA-MARIANKI (MZ, pow. piaseczyński)
W dzielnicy Marianki w Górze Kalwarii znajduje się sanktuarium Ojca
Papczyńskiego. W sanktuarium oddaje się cześć XVII-wiecznej ikonie
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, będącej darem króla Sobieskiego. Ikona
została zdobyta przez władcę w nieznanym miejscu, podczas jednej
z prowadzonych wojen z Tatarami i Turkami131.
GÓRECKO KOŚCIELNE (LB, pow. biłgorajski)
Gdy jesienią 1648 roku na ziemiach Ukrainy rozprzestrzeniało
się powstanie Chmielnickiego i na tereny Zamojszczyzny dotarły
oddziały Kozaków i Tatarów, miejscowa ludność szukała schronienia
w przepastnych lasach roztoczańskich. W chwilach trwogi i zagrożenia najazdem kozacko-tatarskim, we wsi Górecko dwóm włościanom
129
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miał się ukazać św. Stanisław. Tak zaczął się kult tego świętego w tych
stronach. Czwarty ordynat na Zamościu, Marcin Zamoyski, ufundował
we wsi drewniany kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, jako
wotum za zwycięstwo chocimskie nad Turkami w roku 1673132.
GRABARKA (PL, pow. siemiatycki)
Święta Góra w Grabarce, jedno z najważniejszych miejsc kultu polskich prawosławnych, także osnute jest legendami, w których występują wątki tatarskie. W XIII wieku na okoliczne tereny nastąpił najazd
tatarski. Mnisi z monasteru w Mielniku mieli ze sobą ikonę Jezusa
Zbawiciela – Spasa Izbawnika i ukrywali się przed Tatarami w pobliskich lasach. W końcu dotarli do Grabarki i tu bezpiecznie przetrwali
zagrożenie. Ikona do dziś jest czczona w tym sanktuarium133. W Grabarce znajduje się morenowe wzniesienie z głazami narzutowymi.
Według legendy jest to cmentarzysko tatarskich koni! Tam oczekiwały
oddziały tatarskie po ataku na zamek w Mielniku, ale w nocy nadeszła
burza piaskowa i zasypała jeźdźców wraz z ich końmi.
GRABNIK (WM, pow. mrągowski)
W legendach pojawia się wątek ognia, który nie spala. Taka legenda
dotyczy mazurskiej wsi Grabnik, tamtejszego kościoła i najazdu Tatarów w roku 1656. Mieszkańcy wioski schronili się w kościele. Tatarzy podłożyli ogień pod drewnianą budowlę, której, dzięki sile wiary,
modlitwom ludzi i Boskiej interwencji, w cudowny sposób nie imał
się pożar. Tatarzy wdarli się do środka, ale odwaga duchownego, jego
przemowa i niezłomność ich przestraszyły134. Moc słowa, niespalający
ogień tak przeraziły Tatarów, że nie zabili ludzi w kościele, a szybko
go opuścili i wycofali się ze wsi. W legendzie tej nie znajdziemy informacji, że świątynia była wówczas zborem protestanckim, mówi się
o „kościele”.
Opowieść ta może nawiązywać do treści znanych z Księgi Izajasza:
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy
pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień (Iz 43,1–2)
lub Księgi Wyjścia, gdzie mowa jest o płonącym, ale niespalającym się
132

http://www.zamosc-roztocze.travel.pl/index.php/przewodnik-roztocze/roztoczanskie-legendy/1168-legenda-o-zjawieniu-sw-stanislawa-bpa-w-gorecku-koscielnym
(dostęp: 19.04.2020).
133
http://www.grabarka.pl/dzieje-swietej-gory/rys-historyczny.html (dostęp: 19.04.2020).
134
http://www.mazuryzprzewodnikiem.pl/cudowne-ocalenie-kolejna-mazurska-legenda/ (dostęp: 19.04.2020).
83

krzewie, z którego Bóg przemawiał do Mojżesza: Wtedy ukazał mu się
Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak
krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do
siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego
krzew się nie spala?» (Wj 3,2).
GRODNO (DŚ, pow. wałbrzyski)
Z kolei studnię na dziedzińcu zamku Grodno w miejscowości Zagórze Śląskie miał wykopać wzięty do niewoli wojownik tatarski. Kopał
przez dwadzieścia lat. Połamał wiele kilofów i łopat. Po przekopaniu
dziesięciu metrów natrafił na wodę. Wówczas uzyskał wolność135.
GRODZISK MAZOWIECKI (MZ, pow. grodziski)
Legenda dotycząca herbu Grodziska Mazowieckiego ma również
tatarskie tło. Herb tworzy wizerunek dwóch srebrnych grotów na czerwonym tle. Jest to także szlachecki herb Bogoria. Legenda opowiada,
że to król Bolesław Śmiały wyciągnął strzały z ran rycerza Bogorii,
rannego w bitwie z Tatarami. Bolesław Śmiały żył w XI wieku, natomiast pierwszy najazd mongolsko-tatarski na tereny polskie nastąpił
w latach 40. XIII wieku. Absurd tych wątków jest oczywisty. Na tym
przykładzie widać, w jaki sposób bywał używany w legendach entonim Tatarzy. Chodziło o przedstawienie innego, obcego, kogoś wrogo
nastawionego, najeźdźcy. Można odnieść wrażenie, że w wielu przytaczanych tu opowieściach określenie Tatarzy nie odnosi się do etnosu,
a ogólnie do grupy „cudzych”136.
GRODZISKO (OP, pow. oleski)
W Grodzisku pod Olesnem powtarzana jest do dziś legenda, jakoby
w pobliżu kościoła św. Rocha istnieć miało mauzoleum Turka, zniszczone w XIX wieku. Miał być bogatym kupcem, który niespodziewanie zmarł w mieście. Prawdopodobnie był to członek poselstwa, może
lekarz, z dworu chana Krymu Gireja I, wysłanego z misją do króla pruskiego Fryderyka II. Zmarł w czasie powrotu poselstwa w roku 1762.
Niestety, dziś na próżno szukać materialnych śladów po mauzoleum,
ale legenda wciąż żyje137.
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GRODZISKO (ŚL, pow. kłobucki)
Krucyfiks, zwany nawet Tatarskim Krzyżem, znajduje się przy drodze
z Olesna do Lublińca w miejscowości Grodzisko. Miejscowe podania
sugerują, że pochowano tu poległych w czasie pierwszego najazdu
mongolskiego w 1241 roku.
GRUNWALD (WM, pow. ostródzki)
Datę bitwy pod Grunwaldem zna chyba każdy Polak: 15 lipca 1410 roku.
W miejscu bitwy do dziś zachowały się ruiny kaplicy maryjnej. Wznieśli ją Krzyżacy, a zrujnowali Polacy po wojnie polsko-krzyżackiej w latach
1410–1411. Jednak można napotkać na informację, że to Tatarzy, którzy
najechali Prusy w roku 1657, doprowadzili budynek do ruiny. Wiadomo,
że brali udział w bitwie, ale nie zniszczyli kaplicy w XV wieku. W Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem, które znajduje się w pobliskim Stębarku, jest
eskponowana woskowa figura wodza tatarskich oddziałów Dżelala ad-Dina. Była to postać historyczna. Natomiast legenda tatarska, dotycząca
tej ważnej bitwy w czasie wojny polsko-krzyżackiej, mówi, że wódz Krzyżaków Ulrich von Jungingen miał zginąć od tatarskiej strzały.
Niestety w powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza pojawia się
niewiele opisów wojsk tatarskich, walczących po stronie polskiej
w czasie grunwaldzkiej bitwy: Pierzchło naprzód tatarstwo, Besaraby,
Wołochy, a wkrótce pękła ściana litewska i dziki popłoch ogarnął wszystkich wojowników138.
GRZYBIANY (DŚ, pow. legnicki)
W dolnośląskich wsiach Grzybiany i Koskowice leży Jezioro Koskowickie. Jego powierzchnia, wynosząca około 55 hektarów, pozwala
uznać je za drugie pod względem wielkości spośród jezior Pojezierza
Legnickiego. Lokalna legenda mówi, że w wodach tego jeziora wracający spod murów miasta Legnicy Tatarzy, zadowoleni ze zwycięstwa
w bitwie na Legnickim Polu 9 kwietnia 1241 roku, zatopili głowę księcia Henryka Pobożnego. Koskowice leżą na szlaku jak najbardziej
historycznych, nie legendarnych zdarzeń dotyczących bitwy, prowadzącym od Legnicy do Legnickiego Pola.
HACZÓW (PK, pow. brzozowski)
Na Pogórzu Dynowskim znajduje się miejscowość Haczów, a w niej
drewniany gotycki kościół, będący największą na świecie konstrukcją
138
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zrębową. W czerwcu 1624 roku znalazł się on na szlaku przejścia wojsk
Kantymira. W świątyni kult odbiera tzw. Pieta Haczowska, czyli figura
Matki Boskiej Bolesnej, pochodząca z około 1400 roku. Miała przypłynąć rzeką Wisłok, a po wyłowieniu mieszkańcy umieścili ją w świątyni.
Według legendy Tatarzy w roku 1624 podpalili kościół, lecz ten, mimo
że drewniany, nie zajął się ogniem. Miał być to cud dokonany przez
Matkę Boską Haczowską. Figura przez kolejne wieki zyskiwała sławę
cudownej, a w roku 1997 otrzymała tzw. korony papieskie139.
HARKLOWA (MP, pow. nowotarski)
W Harklowej istnieje kaplica pod wezwaniem świętej Kingi. Miejscowa
tradycja mówi, że tędy wiódł szlak ucieczki Kingi przed tropiącymi ją
Tatarami. Nad Dunajcem ustawiono małą kapliczkę z posągiem księżnej140.
HERMANOWA (PK, pow. rzeszowski)
Część tej podkarpackiej wsi nazywa się Babi Dół. Skąd takie określenie? Otóż podczas jednego z najazdów tatarskich mężczyźni polegli,
a kobiety i dzieci ukryły się w głębokim dole. Legenda mówi, że Tatarzy
nagle zaniechali dalszej jazdy, bowiem otrzymali wiadomość o śmierci
wezyra (!). Zatem Babi Dół dał przetrwanie kobietom i ich dzieciom141.
A inna część tej samej wsi, zwana Czerwonki, nazwę zawdzięcza właśnie krwi mężczyzn, którą spłynęło wzgórze.
W Hermanowej-Przylasku stoi kaplica Matki Boskiej Studziańskiej.
Bije tu też źródło z wodą o właściwościach leczniczych, jak się uważa.
Legenda mówi, że kaplica powstała jako wotum mieszkańców Hermanowej-Gradkowca w podzięce Matce Boskiej za cudowne uratowanie w czasie najazdu tatarskiego w XVI wieku. Mieszkańcy przetrwali,
bowiem schronili się bezpiecznie w pobliskich jarach. Ten wątek częściowo łączy się z opowieścią o Babim Dole w Hermanowej142.
HNATOWE BERDO (PK, pow. leski)
Hnatowe Berdo to nazwa szczytu w Bieszczadach. Ponoć stał tam
drewniany zamek. Nie przetrwał jednak najazdu Tatarów jesienią
139
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1672 roku, bowiem strawił go ogień, gdy został ostrzelany płonącymi
strzałami. Pan zamku, niejaki Hnat (Ignacy), rzucił się w przepaść
i zginął. Odtąd zamczysko nazwano jego imieniem143.
HORODYSZCZE-KOLONIA (LB, pow. chełmski)
W tej leżącej nieopodal Chełma miejscowości znajduje się wzgórze
zwane Dziewiczą Górą. Dziś to miejsce jest chronione jako pomnik
przyrody. Legenda miejscowa mówi, że stał tam klasztor żeński, ale
podczas najazdu tatarskiego, mocą modlitw mniszek, zapadł się pod
ziemię. W ten sposób mniszki uchroniły się przed bezpośrednią napaścią najeźdźców144.
HORYNIEC-ZDRÓJ (PK, pow. lubaczowski)
W Horyńcu-Zdroju, za zalewem na południe od centrum wsi, w tzw.
Lesie Gajowym, zachowała się mogiła z prostym wapiennym krzyżem,
tzw. bruśnieńskim, czyli wykonanym w warsztacie kamieniarskim
w Bruśnie. Prawdopodobnie pochowano tam ofiary najazdu tatarskiego, być może tego z roku 1672, gdy z odsieczą przybył tu hetman
Sobieski. Mogiłę porasta wiecznie zielony barwinek. Tradycyjnie miejsca pochówku poza cmentarzami obsadzano barwinkiem, aby z jednej strony wiecznie zielony kolor zawsze wyraźnie wskazywał to miejsce, a jednocześnie, dzięki lekko trującym właściwościom, zniechęcał
do uprawy roślin jadalnych na cmentarzysku.
HRUBIESZÓW (LB, miasto pow.)
W Hrubieszowie, w lesie zwanym Dębinka, położona jest tzw. Tatarska
Góra, a u jej podnóża, przy ulicy Teresówka, stoi drewniana kapliczka.
Jesienią 1672 roku rozegrała się tam bitwa, w której hetman Jan Sobieski odbił Tatarom jasyr. Była to tzw. wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie. Miała się wówczas objawić Matka Boska i zwycięstwo
miało być cudem zdziałanym za jej wstawiennictwem. Bije tu także
źródło, którego woda, jak się uważa, ma właściwości lecznicze. Drewnianą kapliczkę wystawiono jako wotum i pamiątkę po tamtych zdarzeniach145.
W Hrubieszowie znajduje się drugie w Polsce, po krakowskim,
sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej. Jak to możliwe? Otóż w roku
2001 powstała kopia obrazu z Krakowa i umieszczono ją w Hrubieszo143
144
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https://zamkomania.pl/hnatowe.php (dostęp: 19.04.2020).
https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP78D2 (dostęp: 19.04.2020).
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wie, w kościele św. Stanisława Kostki, również, jak w Krakowie, należącym do bernardynów. Jest to więc kopia kopii oryginalnego obrazu.
Te same legendy, które tyczą się obrazu krakowskiego, są przytaczane
w opisach obrazu hrubieszowskiego. Tak dochodzi to zwielokrotnienia tych samych wątków legendarnych146.
HUSÓW (PK, pow. łańcucki)
Nie tyle działający cuda, lecz cudownie ocalony jest obiekt z kościoła
w podkarpackiej miejscowości Husów. I ta miejscowość ucierpiała
w czasie czerwcowego najazdu wojsk Kantymira Mirzy w roku 1624.
Tatarzy mieli siać postrach w okolicy przez 11 dni. Kościół w Husowie spłonął, zabity został proboszcz. W sposób cudowny uratował się
z popiołów feretron z przedstawieniem Matki Boskiej. Do dziś jest
przechowywany w miejscowej świątyni147.
HYŻNE (PK, pow. rzeszowski)
Podkarpacka miejscowość Hyżne w swym herbie, nadanym w XXI
wieku, posiada złoty krzyż kawalerski na złotym pagórku na błękitnym tle oraz złamany złoty buńczuk z czarną kitą. Pagórek ów symbolizuje tzw. Tatarską Górkę – miejsce, gdzie doszło do bitwy mieszkańców wsi w obronie sanktuarium z obrazem Matki Boskiej. Jako że
najeźdźcy zostali pokonani, buńczuk tatarski jest przełamany148.
Początki kultu obrazu Matki Boskiej Łaskawej zwanej Hyżneńską
wiążą się z dniami grozy w czasie najazdu Kantymira w roku 1624.
Miejscowa legenda podaje, że mieszkańcy odparli atak najeźdźców
dlatego, że bronili także sanktuarium z obrazem Maryi. A cudowny
obraz sprawił, że obrona była skuteczna. Stary, drewniany kościół
spłonął w dzień oktawy Bożego Ciała, lecz nowy, w którym przechowywano obraz, cudownie ocalał. Ponoć Maryja na obrazie pogroziła berłem Tatarom, a ci ulękli się i odstąpili od dalszych ataków149.
W Hyżnem zachowały się fortyfikacje ziemne, które miały chronić
mieszkańców wsi przed najazdami, zwłaszcza Tatarów150.
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IŁŻA (MZ, pow. radomski)
Kopcem Tatarskim w Iłży nazywa się grodzisko położone przy ulicach
Staromiejskiej i Tatarskiej. Legenda mówi, że pochowano tam ofiary
najazdu tatarskiego w XIII wieku. Sam kopiec jest stożkowatym konstruktem ziemnym o kształcie owalnym, otoczonym wałami ziemno-drewnianymi o wysokości trzech metrów. Badania archeologiczne
wykazały resztki budowli drewnianych we wnętrzu grodziska. Był tu
gród o charakterze obronnym. Wokół rozciągała się osada produkcyjna. Osada i gród zostały prawdopodobnie zniszczone dwukrotnie
w XIII wieku. Osadę przeniesiono potem dalej na południe, w miejsce,
gdzie dziś znajdują się ruiny zamku w Iłży151.
Także w Iłży, jak wspomniano powyżej, przebiega ulica Tatarska, biegnąca u podnóża Kopca Tatarskiego, przez rzekę Iłżankę. Nazwa ulicy
ma zatem charakter wtórny wobec kopca. To najpierw kopiec zaczęto
nazywać tatarskim, a potem drogę przechodzącą u jego podnóży.
W mieście zachował się zwyczaj „barabanienia”, czyli uderzania
w bęben, zwany tarabanem, przed rezurekcją w poranek wielkanocny.
Jest on przechowywany w kościele Najświętszej Maryi Panny i używany
raz do roku, właśnie w Wielkanoc. Pochodzi prawdopodobnie z XVII
wieku. Ma genezę tatarską lub turecką. Skąd się wziął tutaj? Może był
łupem z jakiejś wyprawy wojennej? Dokładnie nie wiadomo152.
Istnieje legenda, jakoby z Iłży brano najwięcej córek chłopskich
w tatarski jasyr.
IWANISKA (ŚK, pow. opatowski)
Podobny zwyczaj wielkanocnego bębnienia zachował się we wsi Iwaniska w województwie świętokrzyskim153. Nie jest pewne jego pochodzenie. Bęben mógł być zdobyczą wojenną przywiezioną z walk na
Wschodzie.
JANOWIEC (LB, pow. puławski)
Także w tej wsi, niegdyś będącej miastem, zaczyna się bębnić w Wielką
Sobotę około godziny 20, kontynuując w noc wielkanocną. XVI-wieczne
bębny być może są łupem zdobytym w czasie wojen z Tatarami154.
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Legenda lokalna mówi, że przy budowie tutejszego zamku byli
zatrudnieni jeńcy tatarscy. Nie wiadomo jednak, czy zostali tu po którymś z najazdów, czy sprowadzono ich po potyczkach rozegranych
gdzie indziej.
JANÓW LUBELSKI (LB, miasto pow.)
Uważa się, że miasto częściowo zasiedlili jeńcy tatarscy, wzięci do niewoli w czasie wojen w połowie XVII wieku na Rusi. Z czasem zmieszali
się i zasymilowali z miejscową ludnością. Swoistym śladem po tatarskim osadnictwie w tym rejonie mają być charakterystyczne krzyże
przydrożne: wysokie, drewniane, zwieńczone dodatkowym metalowym krzyżykiem, osadzonym na półksiężycu. Na szczycie takiej
metalowej ozdoby bywał umieszczany niewielki, również metalowy
kogucik155.
JAROSŁAW (PK, miasto pow.)
Podkarpacki Jarosław jest miejscem lokalizacji bazyliki pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Wezwanie to pochodzi od przechowywanej w bazylice figurki maryjnej, uważanej za cudowną. Została ona znaleziona przez pasterzy w sierpniu 1381 roku. Znajdowała się na drzewie, a nikt nie wiedział, skąd się tam wzięła. Pobożni pasterze uznali za
słuszne przenieść ją do kościoła parafialnego, lecz, o dziwo, w niewytłumaczalny sposób figurka sama w nocy wróciła na drzewo, na którym
ją znaleziono. Z czasem powstała tam drewniana kaplica, a kult figurki
się umacniał. Pielgrzymi doznawali wielu cudownych łask.
W XV wieku miejsce to zostało splądrowane podczas najazdu
tatarskiego. Kaplica spłonęła, lecz figurka w cudowny sposób ocalała.
W XVII wieku jezuici wznieśli tam murowany kościół i klasztor, a kult
Matki Boskiej Bolesnej umacniał się. Wydarzył się jeszcze inny cud
w którym ważną rolę odegrali Tatarzy. Otóż na początku XVII wieku
dwaj mieszkańcy Jarosławia, niejaki Świeciński i Lipski, zostali uprowadzeni do niewoli tatarskiej na Krym. Zakuci w kajdany siedzieli
w lochach i żarliwie modlili się o cud uwolnienia. I cud się stał. Mianowicie we śnie usłyszeli dzwon bijący w kościele Matki Boskiej Bolesnej Jarosławskiej. Po przebudzeniu zobaczyli, że okowy opadły. Mieli
dosiąść tatarskich zwinnych koni i przez Podole powrócić do rodzinnego Jarosławia. W burzliwym wieku XVII, gdy południowo-wschodnie rubieże Rzeczypospolitej nawiedzały częste najazdy kozackie,
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tatarskie, oraz w latach potopu szwedzkiego, cudowna pieta miała być
dla bezpieczeństwa czasowo przechowywana w Toruniu156.
Także i na mapie Jarosławia znajduje się ulica Tatarska. Droga ta
przebiega nieco na północny wschód od rynku. Oficjalne nadanie
nazwy nastąpiło w roku 1892. Można domniemywać, że taki jej wybór
stanowił nawiązanie do historii miasta. W XIII wieku Jarosław przynależał bowiem do ziem ruskich, które na kilkadziesiąt lat dostały się pod
panowanie tatarskie. Być może właśnie w ten sposób utrwalono w topografii miasta epizod z jego odległej historii. Tym razem miasto nie tyle
zostało najechane przez Tatarów, co też przez lata im podlegało157.
W Jarosławiu, przy ulicy Grodziszczańskiej, stoi tzw. Słup Tatarski.
Wiąże się z nim romantyczna i zarazem tragiczna legenda. Córka burmistrza Jarosławia zakochała się w synu chana – Selimie. Mieszkańcy
nie chcieli się zgodzić na związek młodych i zabili Selima. W miejscu
jego śmierci wystawiono pamiątkowy słup158.
Miejskie kamienice łączy sieć podziemnych korytarzy. Dziś można
je zwiedzać, a przed wiekami służyły jako kryjówka w czasie najazdów
tatarskich.
JAROSZOWICE (MP, pow. wadowicki)
Małopolskie Jaroszowice także miały zostać zasiedlone jeńcami tatarskimi przez jednego z polskich królów. Świadczyć o tym mają niektóre
z nazwisk mieszkańców. Ponadto ogólnie jaroszowiczanie bywają
przezywani Tatarami159.
JASTRZĘBIE (MP, pow. brzeski)
Legenda dotycząca uderzenia laską w skałę i wyprowadzenia źródła przez Kingę dotyczy miejscowości Jastrzębie, leżącej niedaleko
Czchowa. Tamtędy też miała uciekać księżna przed Tatarami. Uderzyła laską o skałę, wybiło źródła i popłynęła rzeka, Kinga odjechała
w stronę zamku pienińskiego. Gdy Tatarzy dotarli w pościgu, woda
była spokojna i na tej podstawie stwierdzili, że księżna się tędy nie
przeprawiała, więc zawrócili160.
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JAŚLANY (PK, pow. mielecki)
W tej wsi, położonej w powiecie mieleckim, gminie Tuszów Narodowy,
znajduje się kopiec związany z tatarską legendą. Jest to wzniesienie,
znane jako Góra Kościelna lub Góra Świętej Anny, na którego szczycie stoi drewniany krzyż. Legenda tłumaczy, że chodzi o kurhan usypany nad zwłokami poległego tu wodza tatarskiego. Mieli go usypać
jeńcy tatarscy, którzy zostali we wsi po przegranej przez nich bitwie.
Kiedy miało się to wydarzyć? Nie wiadomo. Inna legenda opowiada,
że kopiec został usypany przez mieszkańców wsi po roku 1516. Miał
służyć jako punkt obserwacyjny oraz miejsce ostrzegawcze, na którym palono ogniska w momencie dostrzeżenia najazdu tatarskiego.
Sygnał świetlny był widoczny dla mieszkańców innych wiosek, którzy
zawczasu powiadomieni mogli schronić się z dobytkiem w lesie161.
JAŚLISKA (PK, pow. krośnieński)
Jaśliska w powiecie krośnieńskim także mają swoją tatarską legendę.
Tatarzy najechali okolicę i zbliżali się do wsi. Ludność zostawiła cały
dobytek i ukryła się w lesie. Wszyscy żarliwie modlili się o pomoc do
świętej Katarzyny. I stał się cud: Tatarzy ominęli Jaśliska i udali się
w innym kierunku, nie dokonując żadnej grabieży we wsi. Zdecydowano, że święta Katarzyna zostanie uczczona jako patronka lokalnej
parafii. Do dziś w ołtarzu znajduje się jej obraz162.
JODŁÓWKA (PK, pow. jarosławski)
W tej miejscowości, leżącej nieopodal Pruchnika, znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. W kompleksie zabudowań jest źródło uważane za cudowne i lecznicze. Ponoć pierwszy cud uzdrowienia
wydarzył się tu podczas żniw 1680 roku. Obok źródła wisiał obraz Matki
Boskiej, przywieziony z Sokala przez walczących w wojnach z Tatarami
i Kozakami. Do dziś i obraz, i źródło cieszą się sławą cudotwórczych163.
JURCZYCE (MP, pow. krakowski)
Nazwę tutejszego przysiółka – Szubienica – ludowa tradycja także wiąże
z Tatarami. W czasie tzw. pierwszego najazdu w roku 1241 część wsi
została spalona przez najeźdźców. Na szczęście mieszkańcy zawczasu
zauważyli zbliżające się niebezpieczeństwo i zdążyli ukryć się w pobli161
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skich lasach. Jednak Tatarzy nie mogli poczuć się zwycięzcami, bowiem
utknęli na podmokłym terenie, rozciągającym się wokół wsi. Z łąk podniosły się mgły i trudno było rozpoznać drogę powrotną. Tatarzy nie
mogli znaleźć wyjścia z mglistego, bagiennego, grząskiego terenu. Wówczas uratowani z pożogi mieszkańcy, z belek pozostałych po spalonych
domach, mieli wznieść szubienice dla najeźdźców. Dopadli zamkniętych
w pułapce Tatarów i dokonali zemsty164. Zabitych napastników pochowali jakoby w miejscu, które po dziś dzień nazywane jest Psim Polem.
KADZIDŁO (MZ, pow. ostrołęcki)
W Kadzidle znajduje się ulica Tatarska, która wiedzie z centrum na
południowy wschód, w kierunku wsi Tatary. Prawdopodobnie ta wioska Tatary wiąże się z osadnictwem Tatarów po najeździe na Prusy
Książęce pod wodzą Wincentego Gosiewskiego w roku 1656 lub też
z celowym osadnictwem ludności tatarskiej przez książąt mazowieckich. Być może jej historia sięga późnego średniowiecza. Natomiast
miejscowość Kadzidło jest młodsza i powstała w XVII wieku, po potopie szwedzkim. Tak więc i w tym przypadku ulica Tatarska nawiązuje
do pobliskiej wioski o nazwie Tatary.
KALWARIA PACŁAWSKA (PK, pow. przemyski)
Obraz Matki Boskiej, przywieziony ze Wschodu celem ochrony przed
potencjalnym zagrożeniem zniszczenia w czasie wojen z Tatarami
i Turkami, znajduje się w Kalwarii Pacławskiej. Dawniej był w Kamieńcu
Podolskim i cieszył się sławą cudownego. Jednak w roku 1672, po upadku
twierdzy kamienieckiej i zajęciu jej przez Turków, został wyrzucony do
pobliskiej rzeki Smotrycz. Legenda mówi, że pewnej nocy Matka Boska
przyśniła się starcowi mieszkającemu nieopodal rzeki i nakazała obraz
odnaleźć, a następnie zanieść do Kalwarii Pacławskiej. Starzec tak uczynił, zawinął wizerunek w płótno i ruszył do Kalwarii. Po drodze odpoczywał w Samborze. Tam obraz został podstępnie zamknięty w skrzyni
właścicieli karczmy, w której nocował starzec. Wtedy cudownie objawił
swą moc, zrzucając śpiącego na skrzyni syna karczmiarzy. Mimo próśb
mieszkańców o zostawienie obrazu w Samborze, starzec dostarczył go
do Kalwarii, jak nakazywała mu wizja ze snu. Umieszczony został w kalwaryjskim kościele franciszkańskim, a za nim przybyła sława o sprawstwie cudów165.
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KASZÓW (MP, pow. krakowski)
Jak chce tradycja, hodowlą koni słynęła wieś Kaszów. Kaszowskie
konie nazywano w okolicy Tatarami166.
KIELCE (ŚK, miasto woj.)
Swoją ulicę Tatarską mają Kielce. Znajduje się w dzielnicy Barwinek,
na południowym wschodzie miasta. Wiążą się z nią kontrowersje,
ponieważ widnieje tylko na części map. Na niektórych nazywana jest
ulicą Petyhorską. Mieszkańcy Tatarskiej od lat domagają się od miasta
uregulowania nomenklatury. Tatarska została wytyczona i nazwana
w latach 30. XX wieku. Perturbacje ze zmianą zaczęły się od lat 70.
Zarówno ta ulica, jak i szereg okolicznych, zostały nazwane w nawiązaniu do postaci historycznych, literackich, grup religijnych, etnicznych,
opisanych w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Są tu zatem ulice Mahometańska, Husarska, Chodkiewicza, Kordeckiego, Sobieskiego, Czarnieckiego i inne. Tym razem etymologia Tatarskiej ma źródło w literaturze167.
KIJANY (LB, pow. łęczyński)
Na wschód od Spiczyna leżą Kijany. Lokalna legenda mówi, że miejscowi przepędzili kijami najeźdźców tatarskich i stąd miałaby pochodzić nazwa wsi. Inna wersja donosi, że Kijany pochodzą od osadzonych tu jeńców spod Kijowa168.
KLIMKÓWKA (MP, pow. gorlicki)
W tej miejscowości znajduje się sanktuarium Znalezienia Krzyża
Świętego. Czci się tu 1,5 metrowy gotycki krzyż, z którym także wiąże
się legenda tatarska. Jedna jej wersja opowiada, że krzyż został wyłowiony z rzeki, a druga – że to pamiątka zostawiona przez świętego
Wojciecha, według innej krzyż wyorano z ziemi, bowiem dawno temu
zakopano go tam celem ukrycia przed Tatarami169.
KLUSY (WM, pow. piski)
W mazurskich Klusach również powtarza się legendę z wątkiem tatarskim. Jesienią 1656 roku miał tu miejsce najazd tatarski pod wodzą
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http://kaszow.pl/stare-dzieje/ciekawostki/kaszowskie-tatary/ (dostęp: 19.04.2020).
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https://www.spiczyn.pl/gmina/informacje-o-gminie/historia.html (dostęp: 19.04.2020).
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https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/09/04/klimkowka-sanktuarium-krzyza-swietego/ (dostęp: 19.04.2020).
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Gosiewskiego. Było niebezpiecznie, ale proboszcz kościoła postanowił
działać. Miał pokazać Tatarom tutejszy tzw. Diabelski Kamień, w którym rzekomo był odciśnięty kształt ręki – a była to łapa szatana! Proboszcz zapewnił, że osobiście wypędził szatana egzorcyzmami. Tatarzy przerazili się mocy proboszcza i czym prędzej uciekli z Klus.
KOCUDZA (LB, pow. janowski)
Nazwa wsi Kocudza w Lubelskiem ma swoją ludową etymologię wiążącą ją z Tatarami. Mówi się, że mieszkała tu ludność tatarska, osadzona jako jeńcy i zmuszona do pracy, ale także osiadła dobrowolnie.
Okoliczni mówili na tę wieś „obca”, „cudza”. Drugim komponentem
nazwy jest słowo „ko”, które ma pochodzić od słowa „köy”, czyli „wieś”
w językach turkijskich. Była to zatem „wieś cudza”, czyli „ko cudza”, co
ostatecznie uformowało się jako Kocudza170.
W rejonie Kocudzy i Janowa Lubelskiego do dziś zachowały się
w wielu miejscowościach wysokie drewniane krzyże, zwieńczone
małymi metalowymi krzyżykami stojącymi na półksiężycu, zwieńczone
kogutkiem. W tym rejonie też osiedlono jeńców tatarskich w XVII
wieku. Legenda lokalna mówi, że półksiężyce mają związek z porzuconym wyznaniem Tatarów, za którym tęsknili – czyli z islamem.
KOMASZYCE STARE (LB, pow. opolski)
Śmierć przez utopienie się w bagnach jest punktem kulminacyjnym
legendy tatarskiej z miejscowości Komaszyce Stare w pobliżu Opola
Lubelskiego w województwie lubelskim. Według opowieści Tatarzy
nacierali na wieś od strony lasu w kierunku rzeki Chodelki. Nie wiedzieli o rozległych bagnach i całe oddziały się tam miały utopić171.
KOMBORNIA (PK, pow. krośnieński)
Cudownie uratowany z pożogi tatarskiej obraz odbiera cześć także
w Komborni w powiecie krośnieńskim. Jest to wizerunek Matki
Boskiej Pocieszenia, słynny łaskami jeszcze przed najazdem Kantymira. W oktawę Bożego Ciała w roku 1624 Tatarzy najechali wieś
i splądrowali kościół, ale proboszcz, Sebastian Krauzowicz, zdołał
uciec z obrazem. Do niedawnych czasów widoczny był ślad po tamtych
zdarzeniach. Mianowicie złota, rzeźbiona modrzewiowa rama przez
setki lat nosiła ślad przerżnięcia, bowiem złożono ją, a obraz zwinięto.
170

https://zskocudza.pl/z-dziejow-naszej-miejscowosci.html (dostęp: 19.04.2020).
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=&l4=&l5
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Dopiero profesjonalna konserwacja obrazu zatarła tamte ślady. Obraz
został uratowany172.
KONOPNICA (ŁD, pow. wieluński)
W pobliżu miejscowości Konopnica nad rzeką Wartą znajduje się tzw.
zamczysko, osnute legendami. Jedna z nich dotyczy Tatarów. Otóż
dawno temu Tatarzy najechali zamek. Niestety, załoga stchórzyła i nie
stawiła oporu najeźdźcom, kryjąc się w okolicznych lasach. Za karę
tchórzliwi wojowie zostali uśpieni i zamknięci wewnątrz góry. Może
to pokłosie odkrycia w dawnych czasach pochówków z rynsztunkiem?
Nie wiadomo. Niemniej legenda przypomina opowieści o śpiących
rycerzach, ukrytych w skalnej jaskini173.
KOSINA (PK, pow. łańcucki)
W Kosinie zachowały się fortyfikacje ziemne, które miały chronić
mieszkańców wsi przed najazdami, zwłaszcza Tatarów174.
KOSZOŁY (LB, pow. bialski)
Wieś ta stanowi kolebkę polskich oddziałów ułańskich, czyli lekkiej
kawalerii. Dlaczego? Otóż król August II Sas nadał ją rotmistrzowi
Aleksandrowi Ułanowi. Oddział, którym ten dowodził, nazywano ułańskim, zaś kawalerzystów ułanami. Nazwa przyjęła się i zyskała szerszy
zasięg175.
KOTORÓW-KRYNKI (LB, pow. hrubieszowski)
W legendach zdarzały się różnorakie cuda, np. porażająca, oślepiająca, niewytłumaczalna żadnym znanym zjawiskiem jasność. Tak
miało być w Krynkach, obecnie będących częścią Kotorowa w województwie lubelskim. W roku 1672 oddział Agi Halima spalił okoliczne
wsie. Mieszkańcy Krynek ukryli się w lesie. Tatarzy zbliżali się i gdy
zdawało się, że nie ma już ratunku, nagle ukazało się oślepiające światło. Tatarzy uciekli176.
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http://www.parafiakombornia.pl/kult-mb-pocieszenia/cudowny-obraz/ (dostęp: 19.04.
2020).
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http://www.kultura.lodz.pl/pl/poi/3274391 (dostęp: 19.04.2020).
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https://blogkazamata.wordpress.com/2017/11/17/kotula-chlopskie-warownie-z-xviiw-w-hyznem-i-kosinie-1959/ (dostęp: 19.04.2020).
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https://tloka.pl/baza-wiedzy/publikacje-historyczne/koszoly-w-rekach-tatarskich-dowodcow/ (dostęp: 19.04.2020).
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https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP902X (dostęp: 19.04.2020).
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KOZIA WOLA (LB, pow. tomaszowski)
We wsi zachował się znaczny nasyp. Uważa się, że był to tzw. kurhan
sygnalizacyjny, usypany w czasach zagrożenia tatarskiego. Na jego
szczycie palono ogień, ostrzegając miejscowości położone dalej na
północ i zachód o nadchodzącym niebezpieczeństwie177.
KOZIEBRODY (MZ, pow. płoński)
Mieszkańcy tej północnomazowieckiej wioski są w okolicy określani
jako Tatarzy. Skąd pochodzi ta nazwa? Prawdopodobnie zaczęto tak
mówić w czasach carskich, gdy osiedlili się tam przyjezdni z okolic
Kaukazu lub dalszych stron imperium carów178.
KOZŁÓW (MZ, pow. garwoliński)
Mówi się także, że Kozłów, położony niedaleko Parysowa na Mazowszu,
zawdzięcza swą nazwę osadnikom tatarskim179. Otóż mieli oni jakoby
brać udział w budowie tutejszego zamku, a że zwyczajowo ubierali się
w kozie skóry – wieś, którą zamieszkiwali, nazwano Kozłowem. Dowodem na tatarskie pochodzenie mieszkańców mają być niektóre nazwiska o nieco obcym brzmieniu.
We wsi znajduje się także kopiec. Choć ma metrykę średniowiewieczną lub nawet wcześniejszą, niektórzy przytaczają legendy, że
został ponoć usypany przez Tatarów. Funkcjonuje wiele wersji tej
legendy, ale niektórzy uważają, że to tatarscy osadnicy usypali ów
kopiec jako część fortyfikacji180.
KOZY (ŚL, pow. bielski)
W herbie największej wsi w Polsce, Kozach pod Bielskiem-Białą,
zamieszkiwanej przez około 13 tysięcy osób, znajdują się dwie kozy.
Lokalna legenda mówi, że po najeździe tatarskim z wielkich stad kóz,
z których słynęła wieś, uratowały się tylko dwie. Jest to być może dalekie nawiązanie do mitu założycielskiego Rzymu, w którym przytacza
się opowieść o dwóch braciach – Remusie i Romulusie, których wykarmiła wilczyca. I tak, jak oni byli założycielami Rzymu, tak dwie kozy
dały nowy początek odbudowującej się wsi. W tym micie kozy występują więc niejako w roli dwóch braci rzymskich181.
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http://www.rachanie.gmina.pl/art,109,wozuczyn.html (dostęp: 19.04.2020).
http://www.sierpc.com.pl/powiat/kalendarium.html (dostęp: 19.04.2020).
http://mazowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/379/1979/12452/ (dostęp: 19.04.2020).
https://zabytek.pl/pl/obiekty/kozlow-grodzisko-gora-bony (dostęp: 19.04.2020).
https://www.kozy.pl/gmina-kozy-przyjazne-miejsce/site/87.html (dostęp: 19.04.2020).
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KOŹMINEK (WP, pow. kaliski)
Herb wielkopolskiej gminy Koźminek także opisuje legenda z wątkiem tatarskim. Mówi, że gród koźmiński leżał wśród bagien, a mimo
to dostali się w jego pobliże Tatarzy. Nagle, w nazwyczajny sposób,
objawił się pośród bagien lew, który przestraszył wrogów. Część z nich
poległa, a część się oddaliła. Lew, na pamiątkę tamtego wydarzenia,
został uwieczniony w herbie182.
KRAKÓW (MP, miasto woj.)
Legenda o hejnale
Najbardziej znaną polską legendą z wątkami tatarskimi jest opowieść
o przerwanym hejnale, granym przez trębacza z wieży kościoła Najświętszej Maryi Panny przy Rynku Głównym w Krakowie. Trębacz czuwał na wieży i wygrywał melodię o poranku i wieczorem, by informować o porze zamknięcia bram miasta. Potem hejnał grany był nawet
co godzinę. W czasie najazdu tatarskiego w roku 1241, gdy trębacz grał
na alarm, nagle jego gardło przeszyła strzała najeźdźcy. Trębacz zginął
tragicznie, a melodia, z chwilą jego śmierci, urwała się nagle. Odtąd na
pamiątkę tamtego zdarzenia cogodzinny hejnał grany jest w podobny
sposób: nagle się urywa. Swoistym dopełnieniem tej opowieści jest
tekst opowiadania Ksawerego Pruszyńskiego pt. Trębacz z Samarkandy. Przyjaciel narratora, wraz z wojskiem polskim formującym się
po podpisaniu układu Sikorski–Majski, znalazł się w Azji Środkowej.
Podczas pobytu w Samarkandzie mieszkańcy rozpytywali o żołnierzy
i trębaczy z Lechistanu, z ważnego i bogatego miasta. Chcieli wysłuchać niedokończego hejnału, który został przerwany tatarską strzałą,
co miało przynieść szereg nieszczęść i upadek cywilizacji najeźdźców.
Dlaczego? Wierzono, że trębacz wzywał mieszkańców do modlitwy, a jego nagła śmierć przyniosła odwrócenie przychylności niebios. Odwrócenie złego losu mogło się ziścić. Nie nastąpi to, zanim
trębacz z Lechistanu nie zatrąbi na rynku w Samarkandzie pieśni, której wtedy nie skończył [...]. To pewna, że tutaj nikt nie słyszał o Krakowie,
o hejnale, o naszym lajkoniku. Ale mieli legendę, która jest jakby połową
naszej legendy. Jak w naszym kilimie odnajdujemy ich stepowe wzory, tak
w rysunku owej legendy odnajdujemy ślad naszej.
Czy to prawda, czy wytwór literackiej wyobraźni pisarza? Czy to
zatem kolejny etap żywotu legendy: legenda o legendzie?
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http://www.kozminek.pl/kozminek/pl/charakterystyka/do-pobrania.html?pid=1031
(dostęp: 19.04.2020).
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Legenda o Lajkoniku
Druga znana opowieść, także z Krakowa, dotyczy Lajkonika. Przemarsz Lajkonika odbywa się w oktawę Bożego Ciała, z dzielnicy Salwator, poprzez Zwierzyniec, na Rynek Główny. Legenda z nim związana dotyczy wydarzeń tzw. trzeciego najazdu, z roku 1287. Tatarzy
podeszli pod mury miejskie i postanowili przenocować we wsi Zwierzyniec, na zachód od miasta, tuż nad Wisłą, tak aby rankiem, wypoczęci, zaatakować. Dostrzegli ich flisacy, zwani włóczkami, pracujący
na Wiśle. Napadli na śpiących Tatarów i tak uratowali miasto. Któryś
z nich przywdział strój wodza tatarskiego oddziału. Następnie wkroczyli do grodu, budząc początkowo przestrach, a potem radość miaszkańców, którzy uświadomili sobie, że zagrożenie minęło.
Odtąd co roku odtwarza się ten pochód, przechodząc tą samą trasę.
Lajkonik, zwany też konikiem zwierzynieckim czy wprost Tatarzynem, ma strój stylizowany na wschodnią szatę, podobny do staropolskiego żupana. Na głowie nosi podłużną, stożkowatą i spiczastą czapkę
z półksiężycem. Nie wjeżdża na prawdziwym koniu, którego zastępuje atrapa przymocowana do jego kostiumu. Lajkonik trzyma w ręku
buławę, którą delikatnie uderza mijane osoby. „Raz” buławą jest poczytywany jako wróżba szczęścia. Obecny strój Lajkonika wzorowany jest
na projekcie Stanisława Wyspiańskiego. Badacze kultury genezy Lajkonika dopatrują się już w zwyczajach pogańskich. Tutaj jednak chodzi o tatarski wątek tej legendy, a nie dociekanie prawdziwego pochodzenia tego zwyczaju183.
Plan pochodu Lajkonika jest niezmienny. Około godziny 10.00 Lajkonik i jego chorąży niosący sztandar, a także orszak włóczków z buńczukami oraz kapela Mlaskotów, wyruszają z budynku Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Tu Lajkonik tańczy swój pierwszy taniec
i „obija” buławą pracowników muzeum. Następuje przerwa i około
godziny 12.00 orszak pojawia się w dzielnicy Zwierzyniec przy ulicy
Senatorskiej, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji. Dlaczego? Bowiem instytucja ta kontynuuje tradycje
krakowskich flisaków – włóczków. I to pracownicy przedsiębiorstwa
corocznie wcielają w Lajkonika i jego orszak. Już tam licznie gromadzi się publiczność, przygrywa kapela, a Lajkonik przy jej dźwiękach
wykonuje taniec, czasem też rozrzuca słodycze dzieciom. Stąd rusza
historycznym szlakiem w stronę rynku. Pierwszym celem jest klasztor
sióstr Norbertanek. Ulicą Senatorską orszak podąża do Placu na Sta183

J. Krzyżanowski, Lajkonik [w:] Słownik folkloru polskiego, Warszawa 1965.
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wach, gdzie Lajkonik zbiera datki od każdego straganu. Potem przechodzi most na rzece Rudawie i kieruje się na dziedziniec klasztorny
norbertanek. Tam wykonuje rytualny taniec „zawijania chorągwią”.
Polega on na tym, że chorąży zatacza koło sztandarem zamocowanym
na około 6-metrowym drzewcu, a Lajkonik próbuje uderzyć buławą
w orła na tejże chorągwi. Symbolizuje to próbę pokonania wojsk polskich przez Tatarów. Wszystkiemu z okien klasztoru przygladają się
ksieni norbertanek oraz proboszcz parafii.
Po odpoczynku i gościnie w klasztorze pochód rusza ulicą Zwierzyniecką. Trwa do wieczora, a Lajkonik uderza buławą przechodniów.
Zagląda także do sklepów i zakładów położonych na trasie przemarszu.
Zbiera od ofiarodawców datki do sakwy, którą niesie towarzysz – włóczek. Zdarza się, że Lajkonik oraz jego orszak zatrzymują się dla odpoczynku w napotykanych po drodze barach. Docierają do skrzyżowania
z ulicą Straszewskiego przy krakowskiej Filharmonii. Zostaje wstrzymany ruch uliczny i w tym miejscu Lajkonik po raz drugi wykonuje
taniec „zawijania chorągwią”. Stąd Ulicą Franciszkańską, a następnie Grodzką kieruje się na Rynek. Pod wieżą ratuszową wchodzi na
uprzednio przygotowaną scenę. Tu przyjmuje symboliczny haracz od
włodarzy miasta, a także wypija puchar wina. Po raz trzeci wykonuje
taniec z chorągwią i pozdrawia miasto. Udaje się do restauracji Wierzynek. Po jakimś czasie wychodzi na rynek, okrążając Sukiennice,
udaje się do restauracji Hawełka.
Lajkonik stał się jednym z symboli Krakowa, obok smoka wawelskiego czy obwarzanków. Legenda o Lajkoniku pojawia się w różnojęzycznych wydawnictwach na temat miasta. A w dzielnicy Zwierzyniec,
na pamiątkę tamtych zdarzeń, istnieją ulice o nazwie Tatarska oraz
Włóczków.
Ulica Tatarska znajduje się w dzielnicy Zwierzyniec, na południowy
zachód od centrum i Rynku Głównego. Nazwano ją tak oficjalnie w roku
1912. Wcześniej na mapach pojawiała się pod nazwą Tyły. Wówczas
powstały w pobliżu ulice o nazwach Flisacka oraz Włóczków i wszystkie trzy wiążą się z legendarnymi wątkami historycznego najazdu
mongolsko-tatarskiego na Kraków w roku 1287 (tzw. III najazd tatarski). Krakowska ulica Tatarska nawiązuje zarówno do zdarzeń historycznych, związanych z najazdem Tatarów na miasto w drugiej połowie
XIII wieku, jak i do legendy, według której to właśnie na Zwierzyńcu
rozegrały się kluczowe dla uratowania miasta wydarzenia184.
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http://nowy.dzielnica7.krakow.pl/www/dzielnica/historia/ (dostęp: 19.04.2020).

Legenda o błogosławionej Bronisławie
Panieńskie Skały ulokowane są także w Krakowie, w dzielnicy Zwierzyniec. Budulcem tych białych tworów skalnych jest wapień jurajski.
Znajdują się na obszarze zalesionym, zwanym Laskiem Wolskim, na
wzniesieniu Sowiniec. Dziś stanowią rezerwat leśny w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Układają się w kształt
wąwozu, w którym dolna część jest zbudowana z lessów, a górna – ze
stromych, wysokich na kilkanaście metrów wapieni. Choć miejsce to
dziś znane jest jako Panieńskie Skały i jego legenda wiąże się z czasami najazdów mongolsko-tatarskich, nazwa ta została spopularyzowana dopiero na początku XIX wieku przez autora pierwszego przewodnika po Krakowie, Ambrożego Grabowskiego. Wcześniej określano je jako Wolskie Skały lub Przygrzyb. W legendzie tego miejsca
fakty historyczne splatają się z baśniową fikcją.
W roku 1241, podczas najazdu tatarskiego na ziemie polskie i Kraków, przerażone norbertanki z opactwa na podkrakowskim Zwierzyńcu
uciekły do pobliskiego lasu na wzgórzu, by pośród gęstwiny ukryć
się przed najeźdźcami. Wiedziały, że czeka je pohańbienie, jasyr lub
śmierć. Biegnąc w głąb lasu, modliły się i w cudowny sposób zamknęła
się za nimi ściana skalna, za którą zniknęły na zawsze. Legenda głosiła, że przez szczeliny skalne można było zajrzeć w głąb ziemi, gdzie
widać było mniszki siedzące przy stole, pogrążone w modlitwie. Dziś,
na pamiątkę tamtych zdarzeń, wśród skał stoi figura Matki Boskiej.
Ważniejszą pamiątką jest nazwa tego miejsca – Panieńskie Skały.
Wspomniane wzgórze Sowiniec, gdzie wśród bukowego lasu stoją
Panieńskie Skały, bywa nazywane także Wzgórzem Błogosławionej
Bronisławy. I ta postać wiąże się z czasami najazdów mongolsko-tatarskich na ziemie polskie. Bronisława była norbertanką ze zwierzynieckiego klasztoru. Pochodziła ze sławnego w XIII wieku rodu
Odrowążów, z którego wywodziło się kilka innych postaci związanych
z historią Polski tamtych czasów, najazdami tatarskimi i umacnianiem wpływów Kościoła katolickiego, takich jak dominikanie święty
Jacek i błogosławiony Czesław czy biskup Iwo Odrowążowie. Bronisława była bliską krewną obu zakonników, a być może rodzoną siostrą
Jacka. Zapamiętano ją jako mniszkę szczególnie pobożną, obdarzoną
darem mistycznych wizji. Spisany po latach jej hagiograficzny żywot
zaznacza, że udzielała pomocy rannym i poszkodowanym w czasie
tatarskich najazdów na Kraków i okolice w XIII wieku. Niektóre opisy
dodają, że znajdowała się w gronie mniszek ukrywających się przed
Tatarami w Lasku Wolskim, wśród Panieńskich Skał. Zatem według tej
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wersji Panieńskie Skały to nie cudownie przemienione mniszki, lecz
po prostu miejsce ich ukrycia, a w szczególności – Bronisławy.
Pod koniec życia mniszka nie mieszkała w klasztorze, lecz
w pustelni właśnie w leśnych ostępach przy Panieńskich Skałach. Dlatego też inną nazwą tego miejsca, oprócz Sikornika, jest Wzgórze Błogosławionej Bronisławy. Źródła podają, że została tam także pochowana, ponieważ kościół i klasztor norbertanek nie był w pełni odbudowany po zniszczeniach najazdów mongolskich. Po odbudowie świątyni szczątki Bronisławy, z obawy przed dawno przebrzmiałym dla
tych terenów zagrożeniem ataku tatarskiego i celem rozwoju jej kultu,
zamurowano w klasztorze norbertanek zwierzynieckich. Na początku
XVIII wieku wzniesiono w domniemanym miejscu śmierci Bronisławy krzyż, który stał się celem pielgrzymek, a z czasem powstała
także kaplica. W roku 1840 oficjalnie ogłoszono Bronisławę błogosławioną. W roku 1854 władze austriackie zburzyły kaplicę, lecz w 1861
otwarto nową, w stylu neogotyckim. Istnieje ona do dziś jako element
dawnych fortyfikacji. Zatem Skały Panieńskie i Sikornik – Wzgórze
Bronisławy, łączą się z postacią, której żywot przepełniają wątki związane z najazdami mongolsko-tatarskimi.
Legenda z wątkami tatarskimi dotyczy Wisły w jej odcinku w dzielnicy Salwator. Ponoć, gdy w noc świętojańską, z 23 na 24 czerwca, stanie się nad brzegiem Wisły w pobliżu klasztoru norbertanek, można
usłyszeć dźwięk dzwonu, wrzuconego w odmęty rzeczne przed wiekami przez Tatarów.
Legenda o figurce Matki Boskiej Jackowej
Krakowski kościół dominikanów skrywa figurkę maryjną, zwaną
Jackową. Jej legenda wiąże się z postacią św. Jacka Odrowąża, który
przebywał na misji w Kijowie, gdy miasto najechali Tatarzy. W czasie ucieczki św. Jacek wyniósł alabastrową figurkę Maryi i rozpoczął
ucieczkę na zachód. Jak chce jedna z wersji legendy, zatrzymał się
w Przemyślu i zostawił tam figurę. Natomiast inna wersja opowiada, że
właściwa figura znajduje się właśnie w Krakowie. Co ciekawe, zarówno
w Przemyślu, jak i w Krakowie oddaje się cześć konkurencyjnym figurkom. Figurka znalazła się w Krakowie w roku 1946, kiedy to przeniesiono ją ze Lwowa, z kościoła dominikanów, wówczas przekazanego
grekokatolikom. Podobno trzecia kopia znajduje się nadal we Lwowie,
w jednym z muzeów185.
185
http://www.jacek.iq.pl/inne-o-sw-jacku/119-tajemnice-matki-boskiej-jackowej.html
(dostęp: 19.04.2020).
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Legenda o obrazie Matki Boskiej Sokalskiej
W krakowskim kościele bernardynów pod Wawelem znajduje się
kaplica Matki Boskiej Sokalskiej, a w niej kopia cudownego obrazu
– ikony matki Boskiej Pocieszenia z Sokala. Jest to właściwie kopia
oryginału, który spłonął w roku 1843, poświęcona w 1848. Legendarny wątek w jego historii dotyczy wydarzeń z roku 1519, kiedy to
Sokal najechali Tatarzy. Inna legenda mówi, że gdy w czasie powstania
Chmielnickiego pod mury Sokala przybyli Kozacy i Tatarzy, zobaczyli,
że po murach przemieszcza się anielskie wojsko prowadzone przez
Matkę Boską Sokalską. Po tej wizji odstąpili od oblężenia. Drewniana
cerkiew, w której wówczas przechowywano ikonę, spłonęła, natomiast
wizerunek maryjny w cudowny sposób uchował się. Gdy w roku 1951
dokonano korekty wschodniej granicy Polski, Sokal został po stronie
Związku Radzieckiego. Wówczas wyposażenie kościoła przewieziono
do Polski: do Leżajska i Krakowa. Kopia cudownej ikony trafiła do
kościoła bernardynów186. Natomiast kopia tej kopii została wykonana
dla kościoła w Hrubieszowie.
Legenda o krucyfiksie w Mogile
Legenda o cudownym krucyfiksie wiąże się z podkrakowską Mogiłą,
dziś znajdującą się w obrębie Nowej Huty, wschodniej dzielnicy Krakowa. Jedna wersja opowiada o tym, że przypłynął on Wisłą. To właśnie moc tego krucyfiksu miała sprawić, że w czasie najazdu tatarskiego w roku 1241 klasztor cystersów w Mogile nie ucierpiał. Według
niektórych jednak źródeł historycznych opactwo zostało zniszczone.
Niemniej w opowieści o krucyfiksie mogilskim pojawia się wątek
tatarski. Według pewnych wersji legendy wątek tatarski nie występuje, a zastępuje go opowieść o ochronie przed Szwedami nacierającymi w roku 1655187.
Dawniej podkrakowska wieś, dziś dzielnica Krakowa – Skotniki
– była, jak się uważa, osadą służebną tatarską. Zajmowano się tam
hodowlą i wypasem bydła. Stąd dostarczać miano bydła rzeźnego dla
dworu na Wawelu188.

186

https://www.bernardyni.com.pl/kaplica_matki_bozej_sokalskiej.html (dostęp: 19.04.
2020).
187
http://www.swzygmunt.knc.pl/extraordinaryEFFIGIES/HTMs/MOGILAKRAKOW_
CHRYSTUSLASKAWY_01.htm (dostęp: 19.04.2020).
188
http://www.skotniki.info/historia/o-skotnikach.html (dostęp: 19.04.2020).
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KRASNOBRÓD (LB, pow. zamojski)
Sanktuarium maryjne w Krasnobrodzie na Roztoczu także w swoich
na poły legendarnych początkach posiada wątek tatarski. Wiadomo,
że w roku 1640 niejaki Jakub Ruszczyk, opętany złym duchem włościanin z pobliskiej wsi, doznał wizji Matki Boskiej i wystawił kaplicę
w miejscu objawienia. Dziś znajduje się tam tzw. kaplica na wodzie.
Jesienią 1648 roku, w czasie zamieszek zwanych powstaniem Chmielnickiego, miejscowość najechali, splądrowali i spalili Kozacy wraz
Tatarami. Na wiosnę 1649 roku, po roztopach, mieszkańcy, którzy
wyszli z kryjówek leśnych, znaleźli w błotach niewielki, nieznany im
obrazek Matki Boskiej adorującej Dzieciątko. Był to właściwie druk
na papierze, wzorowany na obrazie włoskiego malarza Raiboliniego,
żyjącego w XV wieku. Uznano obrazek za nadzwyczajny, jako że przeleżał w błocie od jesieni do wiosny w stanie nienaruszonym. Zaczęto
oddawać mu cześć i umieszczono w kościele. Jednak budynek ten
został spalony w roku 1673, znów przez Tatarów, a obraz – ponownie
cudownie – ocalał. Następny, murowany kościół ufundowała królowa
Marysieńka, primo voto Zamoyska, secundo – Sobieska. Po wielu perypetiach i niebezpieczeństwach obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej
przetrwał do dziś. W ołtarzu głównym jest umieszczony wraz ze swoją
powiększoną, malowaną kopią189.
KRAŚNIK (LB, miasto pow.)
Mówi się, że przy wznoszeniu kraśnickiego kościoła Wniebowzięcia
NMP, a być może też przy jego rozbudowanie, pracowali jeńcy tatarscy. Czy byli tu osiedleni na stałe przymusowo, czy zamieszkali dobrowolnie – tego już nie wiadomo. Na pamiątkę tatarskich budowniczych,
nad drzwiami w wieży zegarowej kościoła wmurowano kamienną
głowę Tatara w turbanie. Widnieje tam do dziś190.
KRAUSZÓW (MP, pow. nowotarski)
Nazwa Krauszowa w Małopolsce jest wyjaśniana przez ludową etymologię w następujący sposób: Tatarzy napadli na wieś i pokonali obrońców. Poległym i żywym obcięli uszy. Ucięte uszy zapakowali do dziesięciu worków i wywieźli. Krauszów to więc miejsce, gdzie krajano
uszy191.
189

https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/historia-cudownego-obrazka/ (dostęp: 19.
04.2020).
190
https://dziedzictwo.ekai.pl/@@krasnik_kosciol_wniebowziecia_nmp (dostęp: 19.04.2020).
191
http://turystyka.gminanowytarg.pl/krauszow/ (dostęp: 19.04.2020).
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KRĘPA KOŚCIELNA (MZ, pow. lipski)
Wieś ta, położona na południowym Mazowszu, szczyci się tym, że
pochodził stąd niejaki Piotr. On to miał iść na układy z Tatarami oblegającymi Sandomierz, którego obroną wówczas dowodził. Napastnicy
jednak go zabili. Wtedy na arenę legend wkracza Halina Krępianka,
córka Piotra, która uratowała miasto w czasie kolejnego najazdu tatarskiego.
KRĘPIEC (LB, pow. świdnicki)
Pomiędzy wsiami Krępiec i Wierzchowiska pod Lublinem do dziś
zachował się niewielki kopiec. Legenda mówi, że został usypany przez
Tatarów, którzy mieli takowe sypać wzdłuż drogi, którą podążali, aby
bez problemu móc się orientować w czasie odwrotu192.
KROSNO ODRZAŃSKIE (LS, miasto pow.)
Na szlaku świętej Jadwigi księżnej znajduje się Krosno Odrzańskie.
Tam stoi zamek, w którym mieszkała Jadwiga z mężem, księciem Henrykiem Brodatym, oraz synem, Henrykiem Pobożnym193.
KROŚCIENKO (MP, pow. nowotarski)
Kras, przysiółek Krościenka, ma zawdzięczać swoją nazwę chłopu,
niejakiemu Krasowi. Na polu Krasa w cudowny sposób wyrosła nagle
pszenica, która zakryła ślady przejścia przez pole uciekającej przed
Tatarami księżnej Kingi, samej lub razem z orszakiem194. W Krościenku znajduje się ulica świętej Kingi, nieopodal jej przypływa potok
Ocienny i stoi kaplica – jest to szlak ucieczki Kingi przed Tatarami.
Wystawiono również figurę Kingi.
KROWICA HOŁODOWSKA (PK, pow. lubaczowski)
Nazwa zarówno Krowicy Hołodowskiej, jak jej przysiółka – Hołodówki
– wiąże się z ukraińskim słowem „hołod”, czyli głód. W Hołodówce
Tatarzy trzymali jasyr przeznaczony do wykupu. Niewykupowani
więźniowie przez długi czas cierpieli tutaj głód195.

192

https://www.historia.swidnik.net/text-3450 (dostęp: 19.04.2020).
http://cak-zamek.pl/historia-zamku/historia-zamku/ (dostęp: 19.04.2020).
194
http://www.zamkipolskie.net.pl/pages/zamki/kroscienko/kroscienko_legendy.htm
(dostęp: 19.04.2020).
195
http://www.sobieski.lubaczow.com.pl/szlak_lubaczowski/krowica_sama_holodowska_
lasowa (dostęp: 19.04.2020).
193
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KROWICA SAMA (PK, pow. lubaczowski)
Podobnie jak nazwa Krowicy Hołodowskiej, także miano Krowicy
Samej pochodzi od ukraińskiego wyrazu „krow”, czyli krew. Legenda
mówi, że wiąże się to z wydarzeniami roku 1629, gdy po najeździe
tatarskim miejscowa rzeczka spłynęła krwią poległych.
KRUSZWICA (KP, pow. inowrocławski)
I Kruszwica ma swoją legendę z wątkami tatarskimi. Otóż według niej
tzw. Mysia Wieża, ta sama w której myszy zjadły Popiela, jest... czakramem. Podobnie jak Wawel. I co ciekawe, niektórzy uważają, że tenże
czakram został przywieziony przez Tatarów... z Indii. Jak? Dlaczego?
Nie wiadomo196.
KRYNICA-ZDRÓJ (MP, pow. nowosądecki)
W miejscu, gdzie dziś znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Królowej Krynickich Zdrojów ze źródłem uważanym za cudowne i lecznicze,
miały się rozegrać zdarzenia, o których opowiada lokalna legenda. Oto
mieszkający tutaj rycerz został wezwany na wojnę z Tatarami. Narzeczona za nim tęskniła. Gdy długo nie wracał, jego ukochana wybrała
pustelnicze życie w lesie. Pewnego dnia, podczas spaceru, usłyszała
wołanie o pomoc: to ranny rycerz wołał o ratunek. Odnalazła ukochanego! Wybiło źródło. Matka Boska kazała kobiecie obmyć rany rycerza
wodą ze źródła, co go w rezultacie uleczyło197. Później na tym miejscu
powstało sanktuarium. Do tej legendy pasuje schemat biblijny opisujący ozdrowieńcze źródło.
KRZĘCIN (MP, pow. krakowski)
Odnośnie tej miejscowości, położonej na zachód od podkrakowskiej
Skawiny, mówi się, że tu również przed wiekami osiedlili się Tatarzy. Podobno osadzono ich po tym, gdy miejscowa ludność wymarła
w czasie zarazy. Mówi się też, że osiedlił się tu wraz ze swym oddziałem Karakisek, wnuk emira Nogaja, pokonanego w Złotej Ordzie przez
chana Tochtę. Karakisek, za cenę schronienia się w ziemi krakowskiej,
miał przyjąć katolicyzm. Tatarzy z czasem zmieszali się z okoliczną
ludnością. A być może ktoś osiedlił tu jeńców tatarskich198.
196

https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/show,368,kruszwica-czakram.html (dostęp: 19.
04.2020).
197
http://wnmpkrynica.pl/miejsca-kultu/lesne-sanktuarium/ (dostęp: 19.04.2020).
198
https://www.stowarzyszeniekrzecin.pl/?p=476 (dostęp: 19.04.2020).
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KRZYKAWA (MP, pow. olkuski)
Przysiołek wsi Krzykawa na pograniczu Małopolski i Śląska nazywa
się Podkrzywdzie. Skąd taka nazwa? Legenda mówi, że w tym miejscu
znajdowało się czasowe więzienie, gdzie Tatarzy przetrzymywali jeńców polskich. Tu mieli Tatarzy utworzyć swoją czasową siedzibę podczas jednego z najazdów na ziemie polskie w XIII wieku. Zatem działa
się tu „krzywda”, stąd – Podkrzywdzie199.
Podczas najazdu w roku 1241 Tatarzy chcieli ruszyć z atakiem na
Sławków od strony Błędowa. Szli przez rozlewiska Białej Przemszy
i wielu z nich tam utonęło200.
KRZYWA (PL, pow. moniecki)
Nieopodal dworu w Krzywej na Podlasiu stał niegdyś kościół. Wystawił go tutejszy właściciel ziemski po tym, gdy zobaczył ducha. Pewnego razu, gdy lud modlił się w kościele, na wieś najechali Tatarzy.
Nie przerwano nabożeństwa. Wtem ziemia się rozstąpiła i pochłonęła kościół wraz z ludźmi tak, że nie dosięgły ich ani tatarskie
strzały, ani szable. W czasie świąt Wielkiej Nocy słychać tutaj tajemnicze głosy201.
KRZYŻANOWICE DOLNE (ŚK, pow. pińczowski)
Także o tej świętokrzyskiej miejscowości mówi się, że stworzyli ją
jeńcy tatarscy202.
KRZYŻE (WM, pow. piski)
Podobnie jak w opowieści biblijnej o zatonięciu wojsk, miało się stać
w mazurskiej wsi Krzyże. Tatarzy, jesienią 1656 roku, działający wówczas w składzie wojsk polsko-litewskich, splądrowali wieś. Przerażeni mieszkańcy uciekli w stronę pobliskich, podmokłych terenów.
Wówczas Tatarzy, nieświadomi ukształtowania terenu wokół wsi,
zapuścili się w pobliże jeziora Wesołek i wszyscy w nim zatonęli203.

199

https://przeglad.olkuski.pl/krzykawa-przez-wieki/ (dostęp: 19.04.2020).
https://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/kultura/historia-i-tradycja-regionu/
szkice-o-ziemi-olkuskiej/15788-krzykawa-przez-wieki (dostęp: 19.04.2020).
201
http://www.e-monki.pl/studniarek/jaso_krzywa2.html (dostęp: 19.04.2020).
202
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCanowice_Dolne (dostęp: 19.04.2020).
203
http://www.tpchuw.pl/index.php/archiwum/75-krzyze-mazury (dostęp: 19.04.2020).
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KSIĄŻ WIELKI (MP, pow. miechowski)
Książ Wielki i Książ Mały – dwie wsie na północy Małopolski – to odrębne
miejscowości. Legenda miejscowa mówi, że dawniej była to jedna, wielka
miejscowość, ale jej kres nadszedł wraz z najazdem tatarskim204.
KUDOWA-ZDRÓJ-CZERMNA (DŚ, pow. kłodzki)
W Czermnej, będącej dzielnicą Kudowy-Zdroju, znajduje się słynna
Kaplica Czaszek. W niewielkim budynku eksponowane są czaszki
i kości, w liczbie kilku tysięcy, które prawdopodobnie są szczątkami
ludzi poległych w okolicy podczas licznych wojen w XVII i XVIII wieku.
Jednak wśród tysięcy podobnych piszczeli wciąż pokazuje się odwiedzającym kaplicę kości „dziwne”: wyjątkowo duże, zniekształcone, zdeformowane. Cechami szczególnymi miały wyróżnić się kości „Szweda”
i „Tatara”. Skąd się wziął pomysł z kośćmi szwedzkimi lub tatarskimi
w Czermnej? Być może powstała taka legenda z powodu niewiedzy
i pełnych obaw domysłów, kim są owe nieznane, tym samym groźne
istoty205. Miejscowi byli przekonani, że kości Tatarów i Szwedów muszą
się różnić anatomicznie od szkieletów ludności, określanej jako „swoja”.
KUNÓW (ŚK, pow. ostrowiecki)
W świętokrzyskim Kunowie jest miejsce zwane „Ciołkiem”. To parów,
którego nazwę wywodzi się z czasów najazdu tatarskiego. Tak też
nazywa się ogólnie część miasta. Podczas jednego z napadów ludność powzięła wcześniej informacje o zbliżających się Tatarach i wraz
z całym dobytkiem i inwentarzem uciekła w stronę Prawęcina. W pewnym momencie stało się coś nadzwyczajnego. Stado bydła samowolnie ruszyło w drogę powrotną! Naraz jeden z ciołków, czyli młody byk,
rozsierdzony zaatakował Tatarów. Ci, przerażeni ławą maszerujących
zwierząt, ustąpili z tych okolic. Na pamiątkę tamtych zdarzeń miejsce,
gdzie doszło do starcia zwierząt i najeźdźców, nazywa się Ciołek206.
KURÓW (LB, pow. puławski)
Na północ od Lublina leży Kurów. W jego herbie widnieje biały kogut
na czerwonym tle. Opisująca jego powstanie legenda z wątkiem tatarskim jest następująca: działo się to w czasach najazdów litewsko-tatar204

http://www.ksiazwielki.eu/features/ciekawostki (dostęp: 19.04.2020).
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ciekawostki/galeria/490998,czermnakaplica-czaszek-kosci-czaszki-szczatki-ludzkie-zdjecia.html (dostęp: 19.04.2020).
206
http://www.bip.kunow.pl/upload/studium%20uwarunkowa%C5%84%20cz%C4%
99%C5%9B%C4%87%20A.pdf (dostęp: 19.04.2020).
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skich. Gdy bladym świtem zbliżał się kolejny atak Tatarów, kogut pianiem obudził śpiących mieszkańców. Ci, przebudzeni i ostrzeżeni, stanęli dziarsko do walki. Gród został obroniony. Dlatego upamiętniono
koguta w herbie miasta207.
LEGNICA (DŚ, pow. legnicki)
Etymologia nazwy dolnośląskiej Legnicy ma, między innymi, objaśnienie związane z Tatarami. Otóż chan tatarski wpadł w furię, gdy dowiedział się od cudem uratowanych dwórek, że mieszkańcy Środy Śląskiej
napadli na orszak jego żony, zabili ją i zagarnęli jej dobra. Postanowił
dokonać najazdu na ziemie polskie, aby się zemścić. Legenda mówi, że
miał wyrzec klątwę: „Legnijcie na waszej ziemi!”. I ta klątwa się spełniła: wojska polskie PO-LEGŁY pod Legnicą w bitwie 9 kwietnia 1241
roku. I stąd ma pochodzić nazwa Legnica. Jest to jeden z wariantów
tzw. legendy o podróżującej cesarzowej tatarskiej. Inna wersja mówi,
że to Polacy broniący zamku legnickiego, już po bitwie, na widok
nadzianej na drzewiec głowy poległego księcia Henryka Pobożnego
mieli krzyknąć z murów do Tatarów: „LEGNIJCIE na naszej ziemi!”208.
Rozzłoszczeni Tatarzy mieli wrzucić głowę księcia do Jeziora Koskowickiego w Grzybianach, a sami ruszyli z wojskami pod Środę Śląską.
Tam rozegrały się dalsze na wpół legendarne zdarzenia.
W Legnicy znajduje się ulica Tatarska. Trakt ten wytyczono w roku
1877 i pierwotnie nazwano Thebesiustrasse, upamiętniając w ten sposób ród Thebesiusów, przez wieki mieszkający w niemieckiej Legnicy.
Wywodziło się zeń wielu teologów i prawników. W roku 1945 miasto
przeszło w polskie władanie. W ramach repolonizacji nazw, oficjalnie
od 16 stycznia 1946 roku, ulica Thebesiusstrasse została przemianowana na Tatarską. W ten sposób nawiązano do wydarzeń historycznych z czasów, gdy Legnica jeszcze w średniowieczu znajdowała się
pod panowaniem książąt polskich. Chodziło o tzw. pierwszy najazd
tatarski z wiosny 1241 roku i przegraną przez polskie rycerstwo bitwę
pod Legnicą 9 kwietnia. Zatem i w tym przypadku odwoływano się
nazwą Tatarska do zdarzeń związanych z najazdem mongolskim na
ziemie polskie w XIII wieku. Trudno dziś powiedzieć, dlaczego to właśnie Thebesiusstrase stała się Tatarską w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale prawdopodobnie chodziło o zgodność pierwszej
litery starej i nowej nazwy. Wybrana nazwa przywoływała obcy etnos
207
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i jednocześnie wiązała się z polskimi wątkami w historii na nowo uzyskanego miasta209.
LEGNICKIE POLE (DŚ, pow. legnicki)
W Legnickim Polu, gdzie faktycznie rozegrała się bitwa 9 kwietnia
1241 roku, działa Muzeum Bitwy Legnickiej z wystawą stałą. Z wątkiem Jadwigi i Henryka wiąże się także kościół i klasztor benedyktynów. Kościół nosi dziś wezwanie świętej Jadwigi Śląskiej. Na barokowej
bramie prowadzącej do zabudowań kościelnych widnieją dwie postacie tzw. Mongołów, chociaż bardziej przypominają Kozaków. Natomiast
w kościele, w ołtarzu głównym, zawieszono obraz przedstawiający św.
Jadwigę ze zwłokami syna. Od Legnicy Szlak Tatarski wiedzie przez
Prochowice, Szczedrzykowice, do Koskowic i Legnickiego Pola210.
LESKO (PK, miasto pow.)
Pod miejskimi kamienicami przebiega sieć korytarzy podziemnych,
w których mieszkańcy chronili się w czasie najazdów tatarskich.
Zresztą o samym Lesku mówi się, że tę miejscowość założyła ludność
pochodzenia ruskiego, uciekająca przed Tatarami w XIV wieku211.
LEWICZYN (MZ, pow. grójecki)
W Lewiczynie nieopodal Grójca znajduje się XVIII-wieczny nagrobek
Antoniego Łukasza Crutty, dragomana, czyli tłumacza pracującego na
dworze ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Crutta
z pochodzenia był prawdopodobnie pół-Albańczykiem, pół-Włochem,
a jako poliglota odpowiadał na dworze królewskim za tłumaczenia
m.in. z języków orientalnych. Wiadomo, że znał turecki, tatarski, perski, arabski. A więc był ważną postacią dla utrzymania kontaktów
pomiędzy ostatnimi władcami Polski i Chanatu Krymskiego212.
LIPSKO (PK, pow. lubaczowski)
W 1648 roku, podczas powstania Chmielnickiego, Tatarzy i Kozacy
najechali Lipsko pod Narolem. Legenda mówi, że młynarz wypuścił
209

http://liegnitz.pl/index.php?OBJ/431 (dostęp: 19.04.2020).
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wodę ze stawów i najeźdźcy dotarli pod bramę dworu. Pan dworu, Lipski, otworzył i został zabity. Zginęli wszyscy. Rzeczka w Lipsku spłynęła
krwią, dlatego też dziś nazywa się Krwawica. Miejsce, gdzie stał dwór
Lipskiego, nazywane jest Psią Górką213.
LISIE JAMY (PK, pow. lubaczowski)
Krzyże, zwane popularnie „turkami”, wedle opowieści lokalnych oraz
historyków stojące na grobach albo ofiar najazdów tatarskich, albo
poległych w atakach samych Tatarów, znajdują się w zachodniej
i środkowej części wsi Lisie Jamy. O jednej z mogił mówi się, że pochowano tam poległego chana214.
LISÓW (PK, pow. jasielski)
Jest we wsi miejsce nazywane Zamczyskiem, czasem Banią albo też
Grodziskiem. W dawnych wiekach istniał tam gród, wydawałoby się,
nie do zdobycia. Podczas najazdu tatarskiego w XIII wieku ktoś zdradził napastnikom ukryte przejście, wdarli się więc do środka i gród
zniszczyli. Pozostało tylko jakby zejście do podziemnego tunelu, do
dziś jeszcze widoczne215.
LUBACZÓW (PK, miasto pow.)
Nazwę miasta tłumaczy następująca opowieść: istniał tu zamek, a pewnego dnia niespodziewanie zaatakowali go Tatarzy. Pana zamku dosięgła strzała tatarska. Zdołał tylko wykrzyknąć do ukochanej, nie kończąc zdania: „Luba, czuw...”. Na pamiątkę jego ostatnich słów tak właśnie nazwano ten gród – Lubaczów216.
LUBARTÓW (LB, miasto pow.)
Targowisko w centrum Lubartowa, przeniesione później na ulicę
Kościuszki, nazywane było potocznie przez mieszkańców „obozem
tatarskim”. Określenie to, według miejscowych, miało opisywać panujący tam rozgardiasz i brak estetyki217.
213
http://www.narol.pl/index.php?id=opisy&plik=it&dzial=historia (dostęp: 19.04.
2020).
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http://www.sobieski.lubaczow.com.pl/szlak_lubaczowski/lisie_jamy (dostęp: 19.04.
2020).
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http://www.wirtualnejaslo.pl/powiat/71/ (dostęp: 19.04.2020).
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http://www.zamkipolskie.net.pl/pages/zamki/lubaczow/lubaczow_legendy.htm
(dostęp: 19.04.2020).
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https://www.dziennikwschodni.pl/lubartow/burmistrz-lubartowa-zlikwidowac-oboz
-tatarski,n,1000089387.html (dostęp: 19.04.2020).
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LUBLIN (LB, miasto woj.)
Tatary są dzisiaj dzielnicą Lublina218. Niegdyś była to osada przyległa
do murów miejskich. Powstała w rozlewisku rzeki Bystrzycy w miejscu,
gdzie wedle tradycji, miało znajdować się obozowisko Tatarów podczas
najazdu na tutejsze okolice w połowie XIV wieku. Na wschód od lubelskiego zamku, przez rozlewiska rzek Czerniejówki i Bystrzycy, prowadziła przeprawa i przebieg szlaków handlowych. Właśnie tam, według
historii i legend, utworzyli swój obóz Tatarzy, którzy najechali Lublin
w roku 1341. Nazwa Tatary przylgnęła do tego miejsca na wieki. Jednak
funkcjonuje też wersja, że to król Jagiełło osadził tam jeńców tatarskich.
Jeśliby tak było, to bliskość dawnego zamku królewskiego oznacza też,
że Tatarzy mogli wykonywać posługi związane z dopilnowaniem stajni
i koni króla. Najpierw zatem powstały Tatary, a później, jako rozszerzenie, Majdan Tatarski, będący obecnie lubelskim osiedlem.
Istnienie osady Tatary przyczyniło się do powstania w mieście ulicy
Tatarskiej. Prowadziła w kierunku wsi Tatary, będącej dzisiaj dzielnicą
Lublina. Tatarska znajduje się w dzielnicy Kalinowszczyzna, dawniej
była dłuższa. Jednakże na mapie po raz pierwszy ulicę Tatarską oficjalnie zaznaczono dopiero w roku 1914, mimo że istniała już wcześniej i od wieków nosiła taką nazwę219.
W Lublinie jest także ulica o nazwie Majdan Tatarski. Znajduje
się we wspomnianej wcześniej dzielnicy Tatary. Dziś to niepozorna
uliczka, która częściowo zachowała starą zabudowę, gdzie w latach
międzywojennych zamieszkiwała uboga ludność robotnicza. W latach
II wojny światowej istniało tu getto. Żydowscy mieszkańcy zostali ostatecznie wywiezieni do obozu zagłady na Majdanku lub rozstrzelani na
miejscu jesienią 1942 roku. Dawniej Majdan Tatarski stanowił wjazd
do dzielnicy Tatary i Lublina od strony południowej. Majdan, słowo
pozyskane dla polszczyzny z języka tureckiego, oznacza plac. Dziś przy
Majdanie Tatarskim stoją bloki220.
Legenda o herbie
Herbem Lublina jest biały kozioł stojący na tylnych nogach przy zielonej winorośli. Zarówno krzew, jak i zwierzę znajdują się na czerwonym
tle. I tu wplata się legendarny wątek tatarski oraz wątek mitologiczny.
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W czasie najazdu dzieci uciekły z grodu i ukryły się w wąwozie. Po długim pobycie w kryjówce zaczęło brakować im jedzenia. Wówczas zjawiła się koza i nakarmiła je. W innej wersji było to wiele rodzin, które
ukryły się przed Tatarami. Z kolei w tej legendzie koza występuje w roli
żywicielki tych, którzy na nowo stworzą miasto po zagładzie. Dzięki
temu przeżyły. Na pamiątkę tego zdarzenia król miał nadać miastu
herb z kozą. Który był to król? Kiedy się to działo? Czy aby na pewno
na miasto najechali Tatarzy? Takich szczegółów brak w tej opowieści221.
Legenda o relikwiach krzyża
W bazylice dominikanów w Lublinie przechowywane są relikwie
krzyża, na którym umarł Chrystus. Niestety, częściowo zrabowano je
w roku 1991. Skąd w ogóle wzięły się w Lublinie? Otóż król Władysław Jagiełło powołał na biskupa kijowskiego dominikanina Andrzeja
z Krakowa. W czasie jego urzędowania nastąpiła seria ataków Tatarów na Kijów, skąd polski duchowny postanowił uciec. Wziął ze sobą
w podróż cenne relikwie krzyża, jakie były na przechowaniu w tamtejszej katedrze. Gdy dotarł z nimi do Lublina na czasowy postój, nie
mógł po odpoczynku wyruszyć z miasta, bowiem konie ciągnące jego
powóz stawiały opór i kontynuowanie podróży okazało się niemożliwe.
Legenda ta przypomina nieco zarówno ucieczkę św. Jacka Odrowąża, zresztą również dominikanina, z Kijowa do Krakowa, z przystankami we Lwowie i Przemyślu, z tzw. Figurką Matki Boskiej Jackowej, jak również legendę o przewiezieniu ikony, zwanej później jasnogórską, z Bełza na Opolszczyznę, z przystankiem w Częstochowie,
gdzie obraz został na zawsze. Odnośnie pierwszej analogii: jest tu polski duchowny dominikanin, uciekający z Kijowa z cennym dla kultu
przedmiotem. Drugą analogią jest opór zwierząt pociągowych i niemoc kontynuowania dalszej wyprawy, gdy to przypadkowy przystanek staje się miejscem docelowym umieszczenia przedmiotu kultu.
A wszystkie te zdarzenia uruchamia czynnik sprawczy, jakim jest
najazd Tatarów, wątek zarówno niebezpieczeństwa duchownego, jak
i przedmiotu kultu, co wymusza ucieczkę222.
Kapliczka znajdująca się na rubieżach Lublina, w miejscu wlotu
drogi od wsi Krępiec, przy ulicy Turystycznej, kojarzona jest z tzw.
szlakiem tatarskim – drogą, którą Tatarzy z południowego wschodu
najeżdżali tereny Lubelszczyzny. Czy był tu pierwotnie kopiec usy221
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pany jako punkt orientacyjny? Czy może pochowano tu Tatarów lub
ich ofiary? Nie wiadomo.
LUDŹMIERZ (MP, pow. nowotarski)
Nazwa wioski ma mieć pewien związek z Tatarami. Otóż podczas jednego z najazdów niskich mieszkańców zabierano w jasyr, a wysokich
skracano o głowę. Zatem tutaj „ludzi mierzono”223. Stąd nazwa Ludźmierz.
LUTOCIN (MZ, pow. żuromiński)
Podobnie rzecz ma się z mazowiecką wsią Lutocin. Miejscowi są przez
okolicznych mieszkańców przezywani do dziś Tatarami224.
ŁĄKTA DOLNA (MP, pow. bocheński)
Jest to jedna z miejscowości leżących na legendarnym szlaku ucieczki
Kingi przed Tatarami. Tutaj Kinga miała za siebie rzucić naszyjnik,
z którego powstała rzeczka, utrudniająca Tatarom szybki pościg za
uciekinierką. Dziś bije tu źródło uważane za uzdrawiające, a także stoi
kaplica z figurą tej świętej księżnej225.
ŁOPUSZKA WIELKA (PK, pow. przeworski)
Na skraju tej wsi podkarpackiej znajduje się źródło nazywane Migdas.
Miejscowa legenda głosi, że powstało z łez chłopa, którego nie wpuszczono za bramy tutejszego grodu. Wybiło źródło, wody było coraz więcej, aż rozmyła wały grodu. Tatarzy wykorzystali sytuację i wdarli się za
bramę, zabijając wszystkich tam się ukrywających226.
ŁÓWCZA (PK, pow. lubaczowski)
Część wsi Łówcza określana jest jako Pohybec. Dlaczego? Otóż wioska
była często napadana przez Tatarów, którzy brali jej mieszkańców do
niewoli. Szli oni zatem „na pohybel”, czyli na zmarnowanie, śmierć. Co
ciekawe, mówi się, że potem na nowo wieś zaludniali jeńcy tatarscy227.
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MALBORK (PM, miasto pow.)
W malborskim zamku krzyżackim, na zewnętrznym murze kaplicy,
znajduje się figura Matki Boskiej. Według legendy po bitwie pod Grunwaldem, gdy zamek oblegały wojska polskie, litewskie i też tatarskie,
doszło do pewnego incydentu. Ponoć łucznik tatarski strzelił do figury.
W niewytłumaczalny sposób nagle stracił wzrok. Strzelcowi, który
celował do figury, strzelba wybuchła i zabiła stojącego obok wodza
tatarskiego. Inni wojownicy zabili zuchwalca. Oryginał 8-metrowej
figury nie zachował się, uległ bowiem zniszczeniu w czasie ostrzeliwania zamku w roku 1945. Dziś widzimy jego kopię, zrekonstruowaną
w czasie remontu w latach 2014–2016228.
MAŁOGOSZCZ (ŚK, pow. jędrzejowski)
W Małogoszczy znajduje się tzw. Krzyżowa Góra. Dziś na jej szczycie stoi czerwony, kamienny krzyż. Według legendy w tym miejscu
był żeński klasztor, w którym często gościła błogosławiona Salomea,
księżniczka i klaryska, córka księcia Leszka Białego i siostra księcia
Bolesława Wstydliwego. Ten z kolei był mężem błogosławionej Kingi.
Klasztor w Małogoszczy miał ulec zniszczeniu w trakcie drugiego
najazdu mongolskiego w roku 1259229.
MARKUSZÓW (LB, pow. puławski)
W miejscowości tej istnieje tradycja naleśników tatarskich. Według
niej król Jan III Sobieski pewnego razu odwiedził osiedlonego w Markuszowie niejakiego Lachowicza, zaufanego wojaka pochodzenia
tatarskiego. Markuszów i okolice były własnością samego Sobieskiego.
Skosztował potrawę przygotowaną przez małżonkę Lachowicza. Był
to tzw. nalistnik – naleśnik – zapieczony i podany na liściach kapusty.
W skład farszu wchodzą ziemniaki, twaróg, cebula i przyprawy. Ciasto
z kolei ma skład typowego naleśnika: mąka, jajka, mleko, olej, woda itp.
Po skosztowaniu i rozsmakowaniu sie w nieznanej mu potrawie Sobieski podarował gospodyni czarną przyprawę, ponoć przywiezioną wraz
z łupami zdobytymi na Turkach pod Wiedniem. Była to czarnuszka,
do dziś dodawana do nalistników. Nalistniki, czyli tatarskie naleśniki
wciąż pojawiają się na lubelskich festiwalach kulinarnych i nadal są
wyrabiane w Markuszowie i okolicach230.
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MĄKOLICE (ŁD, pow. zgierski)
Mąkolice to nieco zmieniona postać nazwy, która dawniej brzmiała
Mongolice. Miała pochodzić od Mongołów (czyli Tatarów), którzy tędy
przeszli lub byli osadzeni jako jeńcy po najazdach na ziemie polskie
w XIII wieku231. Przez wieki tutejsza zabudowa wiejska miała odróżniać się budynków okolicznych wsi charakterystycznymi niskimi
strzechami oraz używaniem tamg – znaków plemiennych jako elementów ozdobnych.
MIASTECZKO ŚLĄSKIE-ŻYGLIN (ŚL, pow. tarnogórski)
Kościół wotywny, wyraz wdzięczności za uratowanie w czasie najazdu
tatarskiego, stoi także w Żyglinie. Legenda mówi, że w tutejszych lasach
w czasie napaści tatarskiej skryli się trzej książęta śląscy. Obiecali
ufundować kościół, jeśli przetrwaliby chwile grozy. I tak też się stało.
MOKRZYSKA (MP, pow. brzeski)
W pobliżu wioski miało miejsce zdarzenie opisywane niczym biblijny
pogrom wojsk. W rejonie nazywanym Białą Górą, mieli się utopić
w wielkiej liczbie tatarscy najeźdźcy232.
MOZOLICE (MZ, pow. kozienicki)
Na południowym Mazowszu, na prawym brzegu Wisły, pomiędzy miejscowościami Mozolice i Sieciechów w powiecie kozienickim, także
znajduje się, jak mówi legenda, kopiec tatarskiego wodza. W roku
1241 trwało tatarskie oblężenie pobliskiego grodu Sieciechów. Obóz
Tatarów znajdował się na jednej z wysp na rozlewiskach Wisły, tzw.
Wielkim Ostrowiu. Oblegani grodzianie obawiali się, że skończą im
się zapasy i będą musieli się poddać. Wówczas zaczęła się ulewa,
która trwała trzy dni. Gdy ustała, oczom grodzian ukazał się kopiec,
natomiast Tatarzy zniknęli. Okazało się, że chłopak wiejski, niejaki
Szczygieł, podpłynął niepostrzeżenie łodzią pod obozowisko Tatarów,
z daleka zobaczył wbity w ziemię buńczuk. Domyślił się, że to siedziba
wodza tatarskiego, wycelował z łuku, strzelił i zabił Tatara. Niezauważony, odpłynął wraz z nurtem Wisły. Żołnierze pochowali ciało poległego dowódcy w pośpiesznie usypanym kopcu. Ponoć wraz ze zmarłym w pełnym rynsztunku zakopano także jego konia oraz tzw. skarby.
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Legenda określa tego wodza tatarskiego wręcz jako samego chana.
Tatarski kopiec znajduje się na polach pomiędzy wymienionymi miejscowościami, na terenie do dziś znanym jako Ostrowce233.
MSZANA (ŚL, pow. wodzisławski)
Przysiółek Mszany na Śląsku nazywa się Uchytów. Ludowa etymologia
tej nazwy tłumaczy, że tutaj „uchycono” najeźdźców tatarskich – stąd
Uchytów234.
Inna opowieść dotyczy obszaru pomiędzy Mszaną a Wodzisławiem
Śląskim. Według jednej z wersji, gdy mieszkańcy wioski dowiedzieli
się o najeździe oddziałów tatarskich w roku 1241, dokonali celowego
spiętrzenia wód rzeki Mszanki. Doszło do bitwy. Wezbrana woda
wylała i powstały bagna, w których najeźdźcy się potopili. W innej
wersji pojawia się wątek dotyczący koni: chłopi z pobliskiej wsi Radlin
przyprowadzili swoje klacze. Konie tatarskie, skuszone zapachem klaczy, w obłędzie weszły do bagna, najeźdźcy zginęli235.
MURZASICHLE (MP, pow. tatrzański)
Podhalańska wioska Murzasichle zawdzięcza ponoć swoją nazwę
pewnemu tatarskiemu murzie, czyli księciu236. Dowodem, który jakoby
potwierdza słuszność tej wersji, ma być fakt, że „rz” w tej nazwie wymawia się oddzielnie: „r-z”, tak właśnie jak w słowie „murza”.
NAROL (PK, pow. lubaczowski)
Nazwa Narol wywodzi się z następujących okoliczności: po najazdach tatarskich miejscowość została zrównana z ziemią, nie przeżył nikt z wyjątkiem pewnej kobiety. Udało jej się przetrwać, ponieważ ukryła się pod zwłokami konia. Gdy niebezpieczeństwo minęło,
wyszła z kryjówki, rozejrzała się i zobaczyła, że zostały tylko puste role,
pola. Zaczęła więc wszystko od nowa NA ROLI. Stąd i wzięła się nazwa
tej podkarpackiej miejscowości 237.
Od południa do Narola przylega przysiółek Krupiec. W pobliżu plebani cerkwi zachowały się ziemne wały. Czy były obwarowaniem
233
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ochraniającym dawniej tu stojącą budowlę? Legenda mówi, że gdzieś
tam pochowano tatarskiego chana. Kiedy i w jakich okolicznościach –
nie wiadomo.
NIDZICA (WM, miasto pow.)
Ulica Tatarska istnieje także w Nidzicy. Prowadzi od centrum miasta
w kierunku południowo-wschodnim, w stronę wsi Tatary. Jednak wieś
ta nazywa się tak dopiero od czasów powojennych, gdy ziemie te przeszły na własność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Według legendy
w roku 1656, w czasie potopu szwedzkiego, pod Nidzicę zapędził się
oddział Tatarów na służbie Rzeczypospolitej. Tatarzy ostrzeliwali
nidzicki zamek, bowiem elektor pruski, do którego należały wówczas
ta warownia i okoliczne tereny, wspierał szwedzkich agresorów. Czambuły tatarskie rabowały i paliły okoliczne wsie. Ktoś z załogi nidzickiego kasztelu dostrzegł wodza tatarskiego posilającego się przy charakterystycznym wielkim głazie. Strzelił, zabijając Tatara. Niepozorny,
słaby, przynajmniej z wyglądu wojownik, niespodziewanie pokonał
dowódcę wroga. W innej wersji tej samej legendy mężczyzna nazwiskiem Nowak ustrzelił z armaty zamkowej wodza tatarskiego, posilającego się na głazie. Co ciekawe, w tej opowieści Tatarzy są przedstawiani jako napastnicy, a więc można odnieść wrażenie – wrogowie
tych, którym słuchacz opowieści „kibicuje”. Nazwisko Nowak sugeruje,
że mamy do czynienia z Polakami. Jednak należy się tu sprostowanie:
to Polacy wespół z Tatarami oblegali pruską Nidzicę. Obrońcy Nidzicy
byli Prusakami.
Odtąd kamień, na którym zginął wódz tatarski, zaczęto nazywać
Tatarskim. Nazwa tego naturalnego pomnika stała się inspiracją dla
polskiej nazwy wsi, a ta z kolei – dla ulicy w pobliskim miasteczku238.
NIEDZICA (MP, pow. nowotarski)
Niedzicki zamek dziś od wschodu obmywają wody zbiornika, który
w latach 60. powstał na Dunajcu. Wcześniej zamek na skale górował
nad płynącą w szerokiej dolinie rzeką. Na skale widać rysę. Legenda
mówi, że powstała ona za karę i grozi, że kiedyś zamek się zapadnie. Kiedy i dlaczego? Otóż trwał najazd tatarski na te ziemie. Pewna
mniszka, uciekając przed najeźdźcami, pukała do bram zamku, prosząc o ratunek, ale pan zamku nie wpuścił jej do środka. Wtedy pojawiła się groźna rysa. I ponoć powiększa się do dziś.
238
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http://mojemazury.pl/47183,Tatary-Tatarski-Kamien.html (dostęp: 19.04.2020).

Legenda mówi, że studnię na zamku w Niedzicy wykopali jeńcy
tatarscy. Ma głębokość 80. metrów. Uważa się, że na jej dnie powstały
także podziemne korytarze prowadzące aż do Dunajca239.
NIEDZIELISKA (LB, pow. zamojski)
Podobno wsie Niedzieliska oraz Wielącza, położone kilka kilometrów na zachód od Zamościa, zasiedlone były niegdyś tatarskimi jeńcami. Miało się to stać w czasach urzędowania Jana Sobiepana Zamoyskiego, trzeciego ordynata na Zamościu, a więc w drugiej połowie XVII
wieku240.
NIELISZ (LB, pow. zamojski)
O mieszkańcach Nielisza, położonego kilkanaście kilometrów na północny zachód od Zamościa, mówi się, że są potomkami osiedlonych
tam Tatarów, służących w oddziałach Jana Sobiepana Zamoyskiego.
Do dziś mają przezwisko „Tatarzy”241.
NIEMODLIN (OP, pow. opolski)
W legendach nazywa się to zdarzenie cudem nad Ścinawą. Opowieść
precyzuje, że doszło do niego podczas pierwszego najazdu tatarskiego. Tatarzy oblegali miasto w kwietniu 1241 roku. Nagle, w południe, nadciągnęła gęsta mgła i chmury. Z chmur wyłonił się orszak
aniołów. Tatarzy, oślepieni nadzwyczajnym blaskiem i trąbami anielskimi, odstąpili od oblężenia Niemodlina242. Motyw dmących trąb
nasuwa skojarzenie z apokaliptycznym opisem siedmiu trąb anielskich.
NOWA SARZYNA (PK, pow. leżajski)
Klub piłkarski Unia, pochodzący właśnie z Nowej Sarzyny, potocznie
bywa określany jako Tatary lub Tatarzy. Dlaczego? Uważa się bowiem,
że mieszkańcy Sarzyny wywodzą się od osiedlonych tu dawno jeńców
tatarskich243.
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NOWE BRUSNO (PK, pow. lubaczowski)
We wsi, w lesie, na pagórze zachował się kopiec oraz tzw. kapliczka
Sobieskiego. Uważa się, że tutaj było koczowisko-obozowisko Tatarów
w czasie wyprawy jesienią 1672 roku, na którą odpowiedzią ze strony
polskiej była tzw. wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie. Tutaj
Tatarzy mieli trzymać jasyr i łupy. Legenda mówi, że został odbity
przez Sobieskiego, a wyrazem wdzięczności za to zdarzenie jest owa
kapliczka. Podobne krzyże tatarskie, tudzież „turki”, można napotkać
we wsi Podemszczyzna przy drodze do Nowego Sioła, a także w lesie
pomiędzy Brusnem, Hutą a Podemszczyzną. Krzyż tatarski został też
odkryty w roku 2017 we wsi Stare Brusno. Na groby poległych wybierano grunty wspólne, tereny przy drogach, w wąwozach, przy granicach posiadłości, nieurodzajne pod względem jakości gleby. Właśnie
taki krzyż „tatarski” stoi w dawnym przysiółku Starego Brusna – w Szałasach, przy rozstajach dróg. Dziś teren ten całkowicie pokrył las244.
NOWE MIASTO (MZ, pow. płoński)
W pobliżu Płońska na Mazowszu, na wschód od Nowego Miasta,
płyną dwie małe rzeczki: Turka i Tatarka. Skąd pochodzą ich nazwy?
Nie wiadomo. Można domniemywać, że mogły mieć związek z osadnictwem Tatarów – i przeniesieniem nazwy etnonimu na okoliczne
obiekty – w pobliżu książęcego zamku. Bowiem w średniowieczu mieli
w Nowym Mieście swój zamek książęta mazowieccy. Osadzani pod
zamkiem Tatarzy doglądali książęcych koni.
Także Nowe Miasto nad Soną w pobliżu Przasnysza ma swoją
ulicę Tatarską. Biegnie ona od centrum miasta w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż brzegów Sony. Wyjaśnieniem dla jej nazwy jest
prawdopodobnie niewielka rzeczka, przepływająca w pobliżu i zasilająca Sonę, określana jako Tatarka, a w pobliżu niej – Turka. Zatem ulica
Tatarska tym razem wywodzi swą nazwę od rzeczki Tatarki lub też od
dawnej osady podzamkowej, zamieszkiwanej przez Tatarów245.
NOWINY HORYNIECKIE (PK, pow. lubaczowski)
Kaplica w Nowinach Horynieckich stanowi według lokalnej tradycji wotum za ocalenie jeńców. Jesienią 1672 roku oddziały tatarskie
najechały okoliczne tereny. Nowiny ocalały, ale tędy właśnie przechodził liczny jasyr. Z odsieczą przybyły oddziały polskie pod wodzą het244
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mana Sobieskiego. Jeńcy, którym Tatarzy nakazali kamieniami usypywać groblę, zostali uwolnieni. Z materiału budowlanego postanowili
wznieść kaplicę wotywną. Legenda mówi, że powstała w ciągu trzech
dni246.
NOWOGRODZIEC (DŚ, pow. bolesławiecki)
W dolnośląskim Nowogrodźcu do dziś powtarzana jest legenda, że
tutaj złapano szpiega w czasie pierwszego najazdu mongolskiego na
tereny polskie. Po schwytaniu poddany został torturom247.
NOWOSIELCE (PK, pow. przeworski)
Tutejszy kopiec usypano w latach 30. XX wieku i uroczyście odsłonięto 29 czerwca 1936 roku. Podczas uroczystości, na której obecny
był generalny inspektor sił zbrojnych gen. Edward Rydz-Śmigły, brało
udział około 200. tysięcy ludności chłopskiej. Przy okazji stały się one
antysanacyjną manifestacją. Kopiec upamiętnia legendarnego, chłopskiego bohatera walk z najeźdźcami tatarskimi pod wodzą Kantymira
z roku 1624. Był nim wójt wsi, Michał Pyrz, który w czasie najazdu kierował obroną nowosieleckiego kościoła warownego w dniach od 9 do
11 czerwca248.
NOWY DWÓR MAZOWIECKI-MODLIN (MZ, pow. nowodworski)
Jedna z wież w kompleksie twierdzy Modlin nosi nazwę „Tatarskiej”. Jej
inne określenie to „Czerwona”. Znajduje się na południowym odcinku
twierdzy, nad rzeką Narwią i jest wysunięta bardziej na zachód. Skąd
pochodzi jej nazwa? Prawdopodobnie wiąże się ze stacjonującymi
tam oddziałami wojsk carskich, których to skład stanowili żołnierze
pochodzący z Kaukazu, Tatarstanu i Azji Środkowej249.
NOWY WIŚNICZ (MP, pow. bocheński)
Nowy Wiśnicz jest pełen legend związanych z Tatarami. A więc przy
budowie miejscowego zamku Stanisława Lubomirskiego pracowali
tatarscy jeńcy, wzięci przez niego do niewoli po bitwie pod Chocimiem w roku 1621. Źle znosili niewolę, postanowili zatem zbudo246
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wać sobie skrzydła i dzięki nim odlecieć i uciec. Do skonstruowania
skrzydeł użyli gałęzi i ptasich piór. Wylecieli z zamku, lecz niestety
ich powietrzna podróż nie trwała długo i spadli w różnych punktach miejscowości i okolicy. Mówi się, że być może zostali zestrzeleni
poświęconymi kulami. Miejsca te, według legendy, zostały oznaczone
kamiennymi kolumnami. Jedna z nich znajduje się przy liceum plastycznym w Nowym Wiśniczu. Inna w pobliskiej Olchawie, niedaleko
zabudowań nadleśnictwa. Jeszcze inna w Bukowcu-Łomnej. Dwie
kolejne w Kamionnej oraz Lipnicy Górnej. Inna wersja tej legendy
mówi, że jeńcy tatarscy wykopali podziemne tunele z lochów zamkowych, w których byli więzieni, a kolumny oznaczają ich wyloty. Zgodnie ze zmienioną wersją, jeńcom nakazano wykopać w zamku studnię.
Przekuli tunel do klasztoru karmelitów. Być może to natchnęło ich do
budowy dalszych korytarzy i ucieczki250.
OCIEKA (PK, pow. ropczycko-sędziszowski)
W tej wsi znajduje się miejsce zwane Tatarską Górą. Według legendy
miała się tam rozegrać zwycięska dla Polaków bitwa z Tatarami.
Annały historyczne przechowują informację, że w roku 1531 doszło tu
do starcia z armią hospodara mołdawskiego i wzięto do niewoli wielu
jeńców tatarskich, którzy następnie zostali osiedleni na tym terenie.
Nazwa sąsiedniej wioski – Sadykierz – ma mieć związek z tatarsko-tureckim imieniem Sadyk251.
ODPORYSZÓW (MP, pow. tarnowski)
Małopolski Odporyszów także szczyci się cudownym obrazem i krucyfiksem. W roku 1572 nastąpił najazd tatarski na tę miejscowość.
Według legendy ludność schroniła się w lesie w miejscu, gdzie stał
dębowy krzyż. Na nim w niewytłumaczalny sposób pojawił się obraz
maryjny. Wówczas mieszkańcy zwarli szyki, odparli atak i zwyciężyli.
Dziś na miejscu tego objawienia stoi kościół parafialny. Fragment
owego krzyża znajduje się za ołtarzem. Inny wątek uzupełnia opowieść: rok 1654 przyniósł najazd kozacko-tatarski na miejscowość.
Wówczas z obrazu bił niewyjaśniony, cudowny blask. Mieszkańcy
odczytali to jako znak z niebios, że będzie im udzielona pomoc. Tak
też się miało stać. Jeszcze inna wersja legendy powtarza wątki dotyczące krzyża i obrazu, ale jako napastników przedstawia nie Tatarów,
250
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a Szwedów. Wizerunek ten określany jest jako Matka Boska Zwycięska
lub Odporyszowska252.
OJCÓW (MP, pow. krakowski)
Jeden z obiektów skalnych, powiązanych z legendami tatarskimi
z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, znajduje się na obszarze
Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to skała zbudowana z wapienia jurajskiego o charakterystycznym kształcie dłoni. Stąd pochodzą
jej wymiennie używane nazwy: Rękawica, Pięciopalcówka lub Biała
Ręka. Skała, złożona z podłużnych kolumn różnej długości, rzeczywiście wyglądająca jak olbrzymia dłoń, znajduje się w środkowej części
Doliny Prądnika, na wysokości 85. metrów od jej dna. Tuż za skałą znajduje się wejście do Jaskini Ciemnej. Legenda związana z tymi miejscami sięga do czasów najazdów tatarskich. Podczas jednego z nich
mieszkańcy Ojcowa dowiedzieli się zawczasu, że ze wschodu przybywają groźni przybysze. Ojcowianie zdecydowali schronić się w znanej
im jaskini w lesie. Najeźdźcy zjawili się we wsi, ale nikogo nie zastali.
Rozczarowani brakiem jeńców, zaczęli przeszukiwać dolinę pobliskiej
rzeki i okoliczne lasy. Mieszkańcy, choć ukryci w jaskini, trwożyli się,
że zaraz zostaną znalezieni. Zaczęli więc usilnie się modlić. Po jakimś
czasie, gdy wyszli z kryjówki, okazało się, że bezpiecznie przeczekali
najazd Tatarów. Zobaczyli, że przed jaskiną pojawiła się skała na podobieństwo dłoni. To sam Bóg, usłuchawszy modlitw strwożonego ludu,
zasłonił wejście do pieczary swoją dłonią. Skała w jej kształcie trwa do
dziś253.
Niedaleko na północ od Rękawicy znajduje się kolejny naturalny
obiekt kamienny, również otoczony aurą legend tatarskich. Chodzi
o tzw. Panieńskie Skały. Są to twory skalne wysokie i strome, zbudowane z wapienia jurajskiego. Mieszczą się na wschodnim stoku
Doliny Prądnika, w jej środkowej części, u wylotu Wąwozu Wrześnik.
Naprzeciwko znajduje sie podobny twór, noszący nazwę Skały Kawalerskie. Skały Panieńskie są ciekawym tworem geologicznym, ale
wiążą się z nimi legendy związane z wydarzeniami nie sprzed milionów, a kilku setek lat. Według opowieści siostry klaryski z klasztoru w Zawichoście nad Wisłą uciekały na zachód przed najazdem
tatarskim. Zdążały do bezpiecznego, skrytego wśród lasów miejsca
niepodal Skały, Ojcowa i Pieskowej Skały, zwanego Grodziskiem.
252
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Legenda mówi, że uciekające mniszki zrozumiały, że nie uda im
się uciec przed nacierającymi najeźdźcami. Przeczuwały, że czeka
je pohańbienie, niewola lub śmierć. Oddały się gorącej modlitwie
i zostały wysłuchane. Gdy Tatarzy byli tuż za nimi, mniszki cudownie
zostały przemienione w skały, unikając gwałtu, wzięcia w jasyr czy
konania w męczarniach254.
W legendzie tej prawda historyczna miesza się z baśniową fikcją.
Rzeczywiście klaryski z Zawichostu przybyły do Grodziska nieopodal Skały, gdzie osiedliły się na jakiś czas. Klasztor klarysek w Zawichoście został ukończony w roku 1257 dzięki fundacji księcia Bolesława Wstydliwego. Było to wiano dla książęcej siostry, Salomei, później uznanej za błogosławioną Kościoła rzymskokatolickiego. Jednak
już w roku 1262 klaryski przeniosły się do Doliny Prądnika. Miejsce
to dziś nazywane jest Grodziskiem. Prawdopodobnie decyzja o przenosinach wynikała właśnie z większego zagrożenia najazdami Tatarów i Litwinów na nadwiślański Zawichost, niż na ukryty wśród lasów
i skał klasztor nad Prądnikiem, położony o wiele dalej na zachód.
Po śmierci męża, władcy halickiego Kolomana, Salomea, która sama
stała się mniszką, zdecydowała o przekształceniu istniejącego w dolinie rzeki Prądnik dawnego zamku obronnego, wybudowanego jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku przez księcia Henryka Brodatego,
na potrzeby klasztoru. W roku 1268 Salomea zmarła, a jej szczątki
pochowano w krakowskim klasztorze franciszkanów. Klasztor klarysek w Grodzisku przetrwał do roku 1320, kiedy to został przeniesiony
do Krakowa. Niemniej legenda mówi, że klaryski, zamienione w skały,
trwają do dziś w Dolinie Prądnika. A wszystko to z powodu napaści
Tatarów. Skały Kawalerskie to pomysł mieszkańców Ojcowa na wybawienie Skałecznych Panien z wiecznej samotności.
OKÓŁ (ŚK, pow. opatowski)
Okół i okoliczne miejscowości, Czekarzewice i Zemborzyn, były wsiami
tatarskich osiedleńców. Uważa się, że Sobieski osiedlił tutaj Tatarów
w nagrodę za udział po polskiej stronie w bitwie pod Wiedniem255.
OKULICE (MP, pow. bocheński)
W Okulicach w Małopolsce znajduje się sanktuarium Matki Boskiej
Okulickiej. I z tym miejscem wiąże się wątek tatarski. Przed bitwą
254
255
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https://polska-org.pl/7722391,Ojcow,Panienskie_Skaly.html (dostęp: 19.04.2020).
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z Tatarami księciu Bolesławowi Wstydliwemu ukazała się Matka
Boska, a w krytycznym momencie walk miała podać mu miecz. Na
miejscu objawienia książę ufundował kaplicę jako wotum wdzięczności. Powstał też obraz Maryi z objawienia. Inna wersja legendy ten sam
schemat zdarzeń wiąże z postacią księcia Leszka Czarnego, czyli syna
Bolesława. Miał walczyć nie z Tatarami, a z rodzimymi oponentami.
Niemniej wersja z Tatarami jest częściej przytaczana256.
OKUNIEW (MZ, pow. miński)
Mazowiecki Okuniew miał także powstać jako wieś tatarskich osadników. Mieli być jakoby jeńcami króla Stefana Batorego257.
OLESZNO (ŚK, pow. włoszczowski)
Nie brak cudownych obrazów z wątkami tatarskimi w ich historii także
na Ziemi Świętokrzyskiej. W miejscowości Oleszno znajduje się sanktuarium maryjne, gdzie czci się obraz wzorowany na ikonie jasnogórskiej. Według legendy został przywieziony ze Wschodu z łupami przez
Tatarów i odkupiony od nich przez właścicieli Chotowa. Inna wersja
legendy, jako tych, którzy posiadali zrabowany obraz, przytacza Szwedów. Jak widać, w powtarzanej legendzie nie dbano o takie detale,
bowiem ważne było, że obraz dostał się w te strony z rąk „obcych”.
Obraz był przewożony wozem, gdy nagle konie stanęły w pobliżu miejscowości Oleszno. Znak ten odczytano jako konieczność umieszczenia
wizerunku w kościele oleszniańskim. Motyw ten jest zbieżny z opowieścią o wołach, które ciągnęły wóz z ikoną, później zwaną jasnogórską, i zatrzymały się w pobliżu Częstochowy258.
OŁAWA (DŚ, miasto pow.)
W herbie miasta widnieje biały kogut na czerwonym tle. Legenda
mówi, że uratował miasto przed najazdem Tatarów. W jaki sposób?
Nie wiadomo. Legenda nie wyjaśnia tych okoliczności. Można jednak
dopatrzeć się w tym nawiązania do legendy o gęsiach kapitolińskich.
Działo się to w 390 roku p.n.e. Rzym najechali Galowie, którzy nocą
postanowili zdobyć Kapitol. Obrońcy, znużeni długotrwałą obroną
– zasnęli. Wówczas gęsi, mieszkające przy świątyni Junony, zaczęły
gęgać, budząc i ostrzegając rzymian. W Oławie biały kur w jakiś spo256
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http://okuniew.pl/historia (dostęp: 19.04.2020).
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sób uratował grodzian. I chociaż mało wiadomo, co konkretnie się
stało, legenda wyjaśnia, że działo się to podczas najazdu tatarskiego259.
OPATÓW (ŚK, miasto pow.)
Pod świętokrzyskim Opatowem przechodzi sieć podziemnych korytarzy. Legenda mówi, że wydrążono je z powodu ciągłego zagrożenia najazdami tatarskimi, aby ludność mogła się w nich chronić. Tak
też było podczas jednego z najazdów tatarskich. Ludzie przeczekali
kilka dni w podziemnych tunelach. Gdy wyszli, okazało się, że zrobili
to za wcześnie, bowiem dostali się do niewoli przyczajonych Tatarów.
W trakcie pogoni najeźdźców i ucieczki mieszkańców doszło do zawalenia jednego z korytarzy. Była tam kobieta, która nie zdołała wyjść na
zewnątrz i zmarła z głodu w podziemiach. Do dziś ma się ukazywać
w mieście jako Biała Dama260.
OPOCZNO (ŁD, miasto pow.)
W Opocznie przytaczana jest legenda dotycząca dzwonów kościelnych
– i oczywiście Tatarów. Nad rzeką Drzewiczką stał kościół pod wezwaniem św. Wojciecha. Podczas jednego z najazdów tatarskich kościół
spłonął, a najeźdźcy mieli zatopić jego dzwony w wodach rzeki. Ponoć
niektórzy ludzie potrafią przy słonecznej pogodzie usłyszeć dźwięk
zatopionych dzwonów. Ponadto uważa się, że kto jest na zakręcie
swego życia, powinien pomodlić się nad tą rzeką.
W Opocznie pamięta się o błogosławionej Stanisławie, franciszkance (lub klarysce), która miała zginąć w czasie tzw. drugiego najazdu
tatarskiego w roku 1260. Mieszkała w klasztorze w Zawichoście261.
ORZESZE (ŚL, pow. mikołowski)
W tym mieście, pomiędzy dzielnicą Zazdrość i Zawada, znajduje się
miejsce przez okoliczną ludność nazywane „Trupik”. Mówi się, że jest
to miejsce bitwy z Tatarami. Wiele lat po tym starciu nadal zalegały
tam kości poległych262.
OSIEK (MP, pow. oświęcimski)
Wieś ta również zawdzięcza swoją nazwę wydarzeniom powiązanym
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z Tatarami. Pochodzi ona jakoby od słowa „usiekł”, czyli pokonał, albowiem mieszkańcy stawili opór najeźdźcom tatarskim.
Zachował się tu także kopiec zwany tatarskim. Mówi się, że pochowano pod nim tatarskiego wodza, który zginął w czasie najazdu na te
tereny. Działo się to podczas tzw. pierwszego najazdu na ziemie polskie w roku 1241. Ten sam kopiec nazywany jest grunwaldzkim263.
W herbie gminy Osiek widnieje biała wieża na czerwonym tle,
a pod nią dwa skrzyżowane miecze. Mają oznaczać walkę, którą stoczono tutaj z najeźdźcą tatarskim264.
OSOLIN (DŚ, pow. trzebnicki)
Nieopodal wsi, w lesie, znajduje się kurhan, w niemieckiej literaturze znany jako Tartarrengruben. Kogo tu pochowano? Legenda mówi,
że poległych w czasie najazdu w roku 1241. Zmarłych chowano także
w dołach leśnych, które służyły jako kryjówki w czasie najazdu265.
OSSÓW (MZ, pow. wołomiński)
W miejscu zwanym Polakowa Górka, gdzie dziś znajduje się pomnik
żołnierzy bolszewickich, wcześniej miał znajdować się kurhan tatarski. Dokonano tam wtórnego pochówku „obcych”266.
OSTRÓW (PK, pow. przemyski)
W podprzemyskim Ostrowiu stoi kapliczka nazywana potocznie Znakiem Tatarskim. Prawdopodobnie powstała po najeździe Kantymira
w lecie 1624 roku. Zwieńczona jest tzw. znakiem tatarskim, czyli sześcioramienną gwiazdą osadzoną na półksiężycu. Podczas remontu
dróg lub innych prac budowlanych w pobliżu kapliczki znajdowano
szkielety ludzkie.
OŚWIĘCIM (MP, miasto pow.)
W mieście znajduje się tzw. Tatarska Grobel, przebiegająca pośród stawów, łącząca sołectwa Zaborze i Grojec. Mieli ją usypać jeńcy tatarscy,
jak też wykopać stawy w Zaborzu267.
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OTMICE (OP, pow. strzelecki)
Na terenie miejscowej szkoły stoi kapliczka, nazywana „Wieżyczką” lub
„Tatarską”. Jest to ośmiościenny słup z czterema niszami, nakryty małą
kopułką, która rzekomo ma nawiązywać do tatarskich nakryć głowy
w kształcie misiurki. Pierwotnie kapliczka stała w pobliskim lesie,
gdzie, jak mówi legenda, był cmentarz z czasów najazdów tatarskich
na Opolszczyznę. W późniejszym czasie przeniesiono ją w pobliże
leśniczówki, gdzie do dziś zachował się po niej ślad. W roku 2002 ustawiono kapliczkę na terenie szkoły i tam stoi do dziś. Jednak inne wersje legendy dotyczącej kapliczki sugerują, że postawiono ją na grobie
poległych w czasie wojny trzydziestoletniej w XVIII wieku lub batalii
napoleońskich na początku XIX wieku. Niemniej wątek tatarski też się
przewija.
OTMUCHÓW (OP, pow. nyski)
Odnośnie legend tyczących tutejszego zamku powtarza się, że był
oblegany w roku 1241, gdy Tatarzy pierwszy raz wybrali się na ziemie polskie. Miejscowe podanie sugeruje, że wódz oddziałów oblegających otmuchowski zamek został zabity strzałą z łuku. Wojownicy
zdecydowali się pochować wodza u stóp kasztelu. Wiadomo, że mogiła
powstała gdzieś w jego pobliżu, ale nie wiadomo, gdzie dokładnie się
znajduje268.
OWIESNO (DŚ, pow. dzierżoniowski)
Legenda mówi, że Tatarzy, którzy po zwycięskiej bitwie pod Legnicą
w roku 1241 zdecydowali się na odwrót z terenów Śląska, oblegali jeszcze zamek w Owieśnie. Oblężenie trwało już dwa tygodnie
i zapasy jedzenia się kończyły. I nagle stało się coś niespodziewanego.
Otóż pies chwycił ostatnie kęski jedzenia i wybiegł na mury. Wydawało się, że już nie mogło się stać gorzej: ostatnie jedzenie zniknęło.
Tymczasem nastąpił zwrot akcji: Tatarzy, widząc psa z jedzeniem
w pysku spokojnie przechadzającego sie po murach, mieli pomyśleć,
że oblężenie nie ma sensu, bowiem najwidoczniej zapasy jedzenia są
nieprzebrane. I tak odeszli spod Owiesna. Mieszkańcy zaś w dowód
wdzięczności postawili psu pomnik. Ponoć w latach 90. XX wieku
odkopano kamienną głowę zwierzęcia, która gdzieś zaginęła269.
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OŻARÓW (ŚK, pow. opatowski)
W Ożarowie, w prawym bocznym ołtarzu kościoła pod wezwaniem
św. Stanisława umieszczono obraz Matki Boskiej, który przez parafian uważany jest za cudowny. Jakie są jego związki z Tatarami? Otóż
obraz pochodzi z kościoła dominikanów w Sandomierzu. To przed
nim modlili się zakonnicy i śpiewali hymn Witaj Królowo, czyli Salve
Regina, gdy, według legendy, śmierć męczeńską poniosło 49. dominikanów na czele z błogosławionym Sadokiem. Zatem nie tyle jest to
obraz o cudownych zdolnościach sprawczych, ale wiąże się ze zdarzeniami i postaciami bardzo ważnymi w tatarskich legendach sandomierskich270.
PACZKÓW (OP, pow. nyski)
W mieście znajduje się nietypowy obiekt związany z legendą tatarską. Mianowicie jest to studnia głębinowa, zlokalizowana w miejscowym kościele pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty, pochodzącym
z XIV wieku. Studnię, nazywaną wprost „Tatarską”, można zobaczyć
w prawej nawie kościoła, pomiędzy ławkami. Według legendy miała
służyć obrońcom, chroniącym się w warownym kościele w czasie
najazdów tatarskich. Bardziej fantastyczna wersja legendy chce,
aby nawet któryś z Tatarów utopił się w niej podczas pierwszego
najazdu w roku 1241. Jednak kościół powstał dopiero około 100 lat
później271.
PASYM (WM, pow. szczycieński)
Droga pomiędzy Pasymiem a Jedwabnem do dziś określana jest mianem Szlaku Tatarskiego. Motywacja powstania tej nazwy jest następująca: prawdopodobnie tędy wiodło przejście oddziałów tatarskich
i polskich w roku 1656272.
PĄTNÓW (DŚ, pow. legnicki)
W dolnośląskim Pątnowie, w parku obok zachowanych ruin pałacu,
rośnie od około 350. lat dąb nazywany „Tatar”. Dlaczego? Nie wiadomo.
Być może pochowano tu ofiary najazdu tatarskiego273.
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PIASKOWO (WP, pow. szamotulski)
Ta wielkopolska wieś ma także swoją tatarską legendę. Dawniej był
to gród Ostroróg. Pan tego grodu miał syna. Gdy na okolicę najechali
Tatarzy, syn wraz z opiekunem dostali się do niewoli. Z czasem młodzieniec został zastępcą chana. Po latach sam poprowadził nowy
najazd na ziemie polskie i tak się zdarzyło, że dowodził oblężeniem
Ostroroga. Zatrwożony lud wyszedł na mury z procesją i pieśniami.
Młodzieniec, gdy usłyszał pieśni, poczuł dziwny niepokój. Zapytał
opiekuna, co to znaczy. Ten wyjaśnił mu prawdę o jego pochodzeniu.
Wówczas zastępca chana odstąpił od oblężenia i zawrócił wojska.
PIENINY (MP, pow. nowotarski)
Istnieje legenda, według której powstanie skalistych części gór Pienin wiąże się także z Tatarami. Wieść głosi, że był to tzw. trzeci najazd
mongolski na Polskę, w roku 1287. Kinga, żona księcia krakowskiego
i sandomierskiego Bolesława Wstydliwego, uznana później za błogosławioną, a jeszcze potem za świętą Kościoła, po śmierci męża postanowiła osiedlić się w Starym Sączu. Zresztą cała Ziemia Spiska była
własnością Kingi, w nadaniu specjalnym przywilejem jej męża Bolesława. Podczas najazdu w roku 1287 Kinga mieszkała już wówczas
w sądeckim klasztorze klarysek, który sama ufundowała i uposażyła.
Przywdziała zakonny habit po śmierci swojego męża, księcia Bolesława, choć i tak przez całe życie para żyła w tzw. białym małżeństwie,
polegającym na całkowitej abstynencji seksualnej. Według legendy
w czasie najazdu Tatarów Kinga, wraz z towarzyszkami Jolantą i Konstancją oraz siedemdziesięcioma innymi klaryskami, uciekała w góry,
szukając tam kryjówki. Mniszki kierowały się ku zamkowi pienińskiemu.
Ucieczce towarzyszył szereg cudownych, wręcz baśniowych zdarzeń. Podążająca w głąb lasów Kinga stwarzała nadzwyczajną mocą
niejako „tor przeszkód” dla najeźdźców. Tatarzy bowiem chcieli odebrać jej skarby, które miała wziąć ze sobą z klasztornego skarbca. Rzuciła wstążkę, powstała z niej rzeczka. Gdy Tatarzy pokonywali kolejne
przeszkody, Kinga rzuciła za siebie swój perłowy różaniec, który dzięki
mocy jej wiary przemienił się w ostre szczyty Pienin. Góry stały się
przeszkodą na drodze podążających śladem Kingi Tatarów. Księżna
uciekała wyżej na górskie szczyty, a za nią podążała rzeka Dunajec,
przebijając się przez skały, aby dodatkowo utrudnić tatarską pogoń.
Zatem dziś meandrujący u podnóża Dunajec oraz skaliste szczyty Pienin, według legendy, także powstały za sprawą cudotwórczej Kingi,
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a pośrednio – Tatarów274. W ten sposób zaistniał niemal tor przeszkód
na szlaku Kingi i Tatarów.
W końcu Kinga znalazła schronienie w zamku na szczycie Pienin,
który przetrwał do czasów współczesnych jako ruina. Nieopodal znajduje się tzw. Grota św. Kingi, gdzie księżna oddawała się modlitwie,
oraz źródło, skąd czerpała wodę. Na zamku miała przebywać z najbliższymi jej mniszkami, Jolantą i Konstancją, oraz 70. innymi siostrami
zakonnymi. Gdy Tatarzy przystąpili do oblężenia zamku, doszło, jak
chce legenda, do wydarzeń nadzwyczajnych. Mianowicie dzięki mocy
modlitw Kingi zamek otoczyła mgła tak gęsta, że oblegający nie widzieli
nic i nawzajem razili się strzałami. Nastała burza, a od strony węgierskiej przybył orszak rycerzy, któremu przewodził Jerzy Szowarski.
Prawdopodobnie doszło tu do skojarzenia z postacią świętego Jerzego,
wojownika ukazywanego w ikonografii na koniu i pokonującego smoka.
A przecież niektórzy określali Tatarów jako wysłanników piekieł.
PILZNO (PK, pow. dębicki)
Cudowny obraz ma także miejscowość Pilzno. Nad sanktuarium Matki
Boskiej Pocieszenia opiekę sprawuje zakon karmelitów. Według lokalnej legendy proweniencję obrazu należy łączyć z odległymi czasami.
W IX wieku miał być przyniesiony do Pilzna przez wędrownych kuglarzy, podczas prowadzonej tutaj misji chrześcijańskiej przez świętych
Cyryla i Metodego. Według innej wersji obraz przyniósł do Pilzna niejaki Sierosław, uczeń świętego Metodego. Obraz znajdował się w baszcie, w której z czasem urządzono kaplicę. Największa sława obrazu
zaczęła się jednak po najazdach tatarskich. Podczas jednego z nich,
jak chce legenda, mieszkanki grodu same rzucały się w ogień, wolały
bowiem zginąć w płomieniach, niż być pohańbione przez najeźdźców.
Miejsowość w pożodze sczezła na popiół, ale w pogorzelisku dostrzeżono jakiś blask. Był to cudownie uratowany, nienaruszony obraz
Matki Boskiej. Uznano, że wstawiennictwo Maryi złagodziło skutki
najazdu tatarskiego. W podzięce, w uroczystej procesji przeniesiono
obraz z kaplicy w baszcie do kościoła parafialnego275.
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (ŁD, miasto pow.)
W tym mieście otaczany czcią jest obraz Matki Boskiej Pocieszenia,
znanej szerzej pod nazwą Matki Boskiej Trybunalskiej. Według legendy
274
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pewien człowiek został w cudowny sposób uratowany od śmierci z rąk
Tatarów. W podzięce za salwowanie się ucieczką udał się do Rzymu,
gdzie zamówił wykonanie obrazu maryjnego. Kiedy się to działo? Prawdopodobnie przed rokiem 1580, bowiem wtedy, dzięki decyzji króla Stefana Batorego, obraz został ofiarowany trybunałowi koronnemu z siedzibą w Piotrkowie. Obecnie znajduje się w kościele św. Franciszka Ksawerego, uważanym za sanktuarium maryjne. Matka Boska Trybunalska
jest uznawana za patronkę polskich parlamentarzystów276.
PISARZOWA (MP, pow. limanowski)
Wieś Pisarzowa koło Limanowej bywa określana jako „Szwedo-Tatary”
i mówi się, że dawno temu osiedlili się tam Tatarzy, a po nich Szwedzi277.
PIWNICZNA-ZDRÓJ (MP, pow. nowosądecki)
Z rycerzem Jerzym Szowarskim, obrońcą Kingi i pogromcą najeźdźców, łączy się jeszcze inne miejsce. Nieopodal Piwnicznej, dzisiaj już
po słowackiej stronie, jest Mniszek nad Popradem (Mníšek nad Popradom), dookreślany słowem Kobylik. Mówi się że tam w czasie walk
padł koń rycerza Szowarskiego, ale jego towarzysz dał mu swojego, aby
Jerzy mógł walczyć z szybko przemieszczającymi się Tatarami278.
PŁAWCE (WP, pow. średzki)
Wieś Pławce w pobliżu Środy Wielkopolskiej jest według legend miejscem osiedlenia jeńców połowieckich i tatarskich. Początkowo jej
nazwa miała brzmieć Połowce, następnie Płowce, a dziś – Pławce279.
PŁOCK-RADZIWIE (MZ, miasto pow.)
Dziś część Płocka, ale dawniej oddzielna miejscowość – Radziwie –
bywa do dziś określana przez tutejszych mieszkańców jako „Tatary”.
Dlaczego? Istnieje kilka hipotez na ten temat. Według jednej z nich
Karol Stanisław Radziwiłł, zwany „Panie Kochanku”, sprowadził Tatarów i osadził na tutejszym, trudnym do zamieszkania, bo podmokłym
terenie, z nadzieją, że poradzą sobie z ciężkimi warunkami i zago276
http://mbtrybunalska.pl/historia-obrazu-matki-bozej-trybunalskiej/ (dostęp: 19.04.
2020).
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2020).

132

spodarują teren. Według innej wersji tenże Radziwiłł przyjeżdżał do
mieszkającej w pobliżu kochanki i zawsze strzegł go oddział tatarski,
który na tym terenie stacjonował280.
POLINÓW (LB, pow. bialski)
Na wschodzie wsi znajduje się miejsce do dziś zwane Tatarską Górą.
Legenda mówi, że w roku 1241 doszło tam do bitwy. Przez lata było to
miejsce okryte złą sławą. Teren ten traktowano także jako cmentarzysko zwierząt. Niestety, częściowo zniszczony przez spychacze w latach
90. XX wieku, spełnia rolę wysypiska śmieci281.
PORAŻ (PK, pow. sanocki)
Lokalna opowieść głosi, że nazwa tej podkarpackiej wsi pochodzi od
słowa „porażka”. Porażki mieli doznać tutaj Tatarzy282.
POSADA RYBOTYCKA (PK, pow. przemyski)
Legenda mówi, że osada przy cerkwii i klasztorze pod wezwaniem
świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej powstała po osiedleniu
tam ludności romskiej oraz jeńców tatarskich283.
PRAŁKOWCE (PK, pow. przemyski)
Obraz z Kresów znajduje się w niewielkich Prałkowcach w powiecie
przemyskim, w sanktuarium Matki Boskiej Zbaraskiej. Namalowano
go w XVI wieku na blasze i przez wieki otaczano kultem w Zbarażu.
Nadano mu wygląd zbliżony do maryjnego obrazu jasnogórskiego.
Wiadomo, że przetrwał liczne najazdy Tatarów na Zbaraż i mimo
zagrożeń nigdy nie został uszkodzony. W roku 1945, gdy zmieniła się
granica wschodnia naszego kraju, postanowiono, że cudownie ocalały obraz powinien zostać przewieziony do Polski, bowiem jego los
w Związku Radzieckim nie był pewny. Tak też zrobiono i w roku 1946
obraz przewieźli do Leżajska bernardyni. Ostatecznym miejscem jego
ulokowania wybrano w roku 1972 Prałkowce284.
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http://petronews.pl/czy-radziwie-bylo-wyspa-i-czy-kiedys-tu-mieszkali-tatarzy/
(dostęp: 19.04.2020).
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http://www.polinow.pl/gawedy-legenda_o_tatarskiej_gorze (dostęp: 19.04.2020).
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PROSTKI (WM, pow. ełcki)
Droga wiodąca z mazurskich Prostek poprzez Ostrykół do Ełku, do
dziś nazywana jest Tatarskim Gościńcem. Nazwa pochodzi prawdopodobnie z roku 1656, gdy teren Prus najechał oddział tatarski pod polską wodzą Wincentego Gosiewskiego285.
PROSTYŃ (MZ, pow. ostrowski)
Jest to miejscowość, gdzie znajduje się obiekt osnuty legendą okołotatarską: kajdany powieszone na jednym z filarów tamtejszego kościoła
– sanktuarium Świętej Trójcy. Miał je tam powiesić Mikołaj Prostyński na pamiątkę cudownego ocalenia z niewoli tatarskiej w roku 1552.
Modlił się żarliwie, a wówczas kajdany, którymi był skuty miały opaść
i był wolny. Kajdany wisiały na filarze do roku 1944, kiedy uległy zniszczeniu wraz z całym kościołem, zburzonym przez hitlerowców. Zdecydowano się jednak na wykonanie kopii niezwykłego wotum. Nowe
kajdany zawisły na filarze świątyni prostyńskiej, otwartej dla kultu
w roku 1995286.
PRUCHNIK (PK, pow. jarosławski)
W Pruchniku na wzgórzu Korzenie stoi kamienny obiekt, potocznie
nazywany słupem tatarskim. Jego architektura wskazuje, że mogła to
być tzw. latarnia umarłych, jakie stawiano na cmentarzach, przy przytułkach, a także na rozstajach dróg. Być może wzgórze Korzenie jest
cmentarzyskiem poległych podczas któregoś z najazdów tatarskich.
Mówi się też, że na wzgórzu palono ogień w razie niebezpieczeństwa,
aby był widoczny z daleka i informował innych. Drugi słup tatarski
w Pruchniku stoi przy ulicy Markiewicza. Każdy z tych obiektów mierzy około pięciu metrów wysokości287.
PRZEGINIA (MP, pow. krakowski)
Na północny zachód od Krakowa leży miejscowość Przeginia. W tamtejszym kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela czci
się obraz Jezusa Miłosiernego. I ten wizerunek pochodzi z Kresów.
Według legendy działo się to w burzliwym dla Rzeczypospolitej wieku
XVII. Pewien żołnierz pochodzący z Małopolski walczył na Kresach.
Wszedł do obrabowanego przez Tatarów i Kozaków kościoła, gdzie znalazł niezniszczony obraz Jezusa. Wyciął płótno z ram i przytwierdził
285
286
287
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http://www.prostki.bil-wm.pl/news/dzieje-prostek (dostęp: 19.04.2020).
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je do swojej zbroi. Obraz działał ochronnie, bowiem żołnierz, mając
go na sobie, nie odniósł żadnych obrażeń w dalszych walkach. Przywiózł obraz w rodzinne strony, początkowo do Sieniczna, a następnie
do przegińskiego kościoła288.
PRZEMYKÓW (MP, pow. proszowicki)
W nadwiślańskim Przemykowie do dziś w nadbrzeżnym jarze istnieje
droga zwana Tatarską. Mówi się, że właśnie tędy do wsi wkroczyli
Tatarzy, zaskakując mieszkańców, którzy nie spodziewali się ataku od
strony Wisły289.
PRZEMYŚL (PK, miasto pow.)
Legenda o kopcu tatarskim
W mieście tym znajduje się najbardziej znany podkarpacki kurhan
tatarski, nazywany też Kopcem Przemysława. Prawdopodobnie było
to miejsce kultu słowiańskiego boga Swarożyca i być może na szczycie konstrukcji ziemnej znajdowała się świątynia. Do II wojny światowej, kiedy to uległa całkowitemu zniszczeniu, na terenie 10-metrowego
kopca istniała kaplica św. Leonarda, wybudowana w IX wieku. Funkcjonuje też wersja, według której kurhan przemyski to grób samego Attyli,
wodza Hunów. Wersje tatarskie legend kopca wyjaśniają, że został usypany nad grobem poległego wodza Tatarów. Najbardziej znana opowieść dotyczy najazdów tatarskich – gdy Tatarzy najechali na ziemię
przemyską, zostali pobici przez wojska polskie, a zabitego wówczas
chana pochowano w tym właśnie miejscu. Do dzisiaj ta część miasta
nosi nazwę Zniesienie, czyli w języku staropolskim „pokonanie”, właśnie na pamiątkę zwycięstwa nad Tatarami290. Wiadomo, że w pobliżu
tej konstrukcji znajdowały się inne, mniejsze kopce. Być może był to
system służący rozstawianiu wart, obserwacji i powiadamianiu w razie
zagrożenia? Kolejna wersja mówi, że jest to mogiła mieszkańców Przemyśla, poległych w czasie najazdu tatarskiego. Dziś kopiec znany jest
jako Tatarski, a jego legendę ubarwia wątek kurhanu wodza291.
Kopiec Tatarski znajduje się na południowy wschód od centrum
Przemyśla. Ulica, która wiedzie ze Śródmieścia w stronę kopca, nazywa
się właśnie Tatarska.
288
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Legenda o figurce Matki Boskiej Jackowej
Figurka Matki Boskiej Jackowej jest przechowywana w przemyskiej
archikatedrze, choć jej pierwotnym miejscem eksponowania był
kościół dominikanów. Ta jest statuą późnogotycką, wykonaną z białego alabastru i przedstawia Maryję zasiadającą na tronie, na prawej
ręce trzymającą Dzieciątko Jezus. Na jej lewej dłoni wspiera się księga.
Figura została oficjalnie uznana za „cudowną” i koronowana koronami papieskimi w XVIII wieku292. Uważa się, że przywiózł ją św. Jacek
Odrowąż z zagrożonego najazdem tatarskim Kijowa.
Legenda o ojcu Demskim
W kościele karmelitów w Przemyślu znajduje się epitafium ojca
Makarego Demskiego, postaci związanej z historią miasta i Tatarami. Makary urodził się w rodzinie prawosławnej, potem zmienił
wyznanie na ariańskie. W młodości był żołnierzem, walczył w czasie
wojen polsko-rosyjskich w pierwszej połowie XVII wieku. Po śmierci
Dymitra Samozwańca, uzurpatora do tronu carskiego, Demski znalazł się w więzieniu. Więźniów odwiedzali ojcowie karmelici, którzy
mieli też plan dotrzeć przez Moskwę do Persji z misją chrystianizacyjną. Makary pod ich wpływem przyjął chrzest w obrządku katolickim. Co więcej, wstąpił do zakonu karmelitów. Przebywał w klasztorze
przemyskim. Gdy latem 1624 roku oddziały Kantymira oblegały miasto, ojciec Makary Demski został wysłany do negocjacji z tatarskim
dowódcą, ponieważ znał języki wschodnie i liczono, że będzie mógł się
porozumieć z najeźdźcami. Przed wyjściem z klasztoru miał powiedzieć „Lepiej, że jeden umrze za lud”, nawiązując do ewangelicznych
słów Jezusa (J 11,48): Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za
lud, niż miałby zginąć cały naród. Wyspowiadał się, wziął ze sobą krzyż
i różaniec. Podczas spotkania z tatarskim dowódcą nie chciał pocałować go na powitanie w stopę, więc został zabity. Legenda mówi, że jego
duch ukazał się natychmiast w obłokach. Przerażeni tym zjawiskiem
Tatarzy odstąpili od oblężenia. Ojciec Makary Demski jest lokalnie
czczony jako męczennik293.
PRZEWORSK (PK, miasto pow.)
Kurhan o proweniencji tatarskiej, przynajmniej według legend, znajduje się również w Przeworsku. Zlokalizowany jest przy niewielkiej
292
https://www.katedra-przemysl.pl/o-parafii/matka-boza-jackowa-121.html (dostęp: 19.
04.2020).
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dzisiaj ulicy, której nazwa pochodzi zresztą od tegoż kopca – Tatarskiej. Dawniej właśnie tędy przebiegał trakt prowadzący do Lwowa.
Kurhan ma kształt ostrosłupa na planie prostokąta, mierzy około 3,5
metra wysokości. Na jego szczycie stoi murowana kolumna, a na niej
postawiono figurkę Chrystusa Frasobliwego, prawdopodobnie w XVII
wieku. Z jakich czasów pochodzi kurhan? Według legendy powstał
w roku 1624, kiedy w początkach czerwca nastąpił najazd oddziału
Tatarów pod wodzą Kantymira m.in. na Przeworsk i inne tereny Podkarpacia. Ponoć wódz tatarski, może nawet sam Kantymir, miał tu
polec i zostać pochowany. Inna wersja mówi, że kopiec usypano na
pamiatkę zwycięstwa mieszkańcow miasta nad tatarskimi najeźdźcami. Obie wersje raczej się wzajemnie wykluczają. Jednak nazwa –
kopiec (kurhan) tatarski – zdaje się pasować do jednej i drugiej294.
W Przeworsku utrzymała się tradycja bębnienia od Wielkiego
Czwartku do Wielkanocy. Wiąże się z tym następująca legenda: latem
1624 roku oddziały tatarskie Kantymira najechały i oblegały miasto. Tatarzy przeprowadzili atak na warowny klasztor bernardynów.
Dowódca tatarski udał się do gwardiana klasztoru i wówczas okazało,
że się znają. Jedna z wersji legendy mówi, że aga z gwardianem znali
się z czasów dzieciństwa, bowiem dowódca wywodził się z Przeworska
i był jako dziecko porwany przez Tatarów. W każdym razie porozumieli
się, że ataku na miasto nie będzie. Mieszkańcy mieli bić w bębny. Tatarzy, niepoinformowani przez dowódcę, myśleli, że to znaczna odsiecz
i zrezygnowali z oblężenia. Na pamiątkę tych zdarzeń usypano kopiec,
stający dziś przy dawnej drodze wylotowej na Lwów, a także utrzymuje
się tradycja bębnienia295.
W przypałacowym parku w Przeworsku rośnie lipa króla Jana III
Sobieskiego. Lokalna opowieść mówi, że monarcha posadził ją własnoręcznie po powrocie z bitwy wiedeńskiej we wrześniu 1683 roku.
PSARSKIE (WP, pow. śremski)
Wieś ta, według legendy, zawdzięcza swoją nazwę zdarzeniom powiązanym z Tatarami. Niegdyś istniał tam gród, gdzie wszyscy, władcy i lud,
żyli w zgodzie i zadowoleniu. Pewnego razu niespodziewanie napadli
nań Tatarzy. Ludność zginęła, zostało jednak wiele bezpańskich psów,
które szwendały się po okolicy w poszukiwaniu jedzenia. Po jakimś cza294

http://ecit.przeworsk.um.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=690&Itemid=277 (dostęp: 19.04.2020).
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http://www.przeworsk.um.gov.pl/archiwum-aktualnoci/718-tradycja-bbnienia-wprzeworsku (dostęp: 19.04.2020).
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sie osada odrodziła się, a nowi mieszkańcy przygarnęli wałęsające się
watahy psów. Książę wielkopolski odwiedził to miejsce, zachwycił się
przygarniętymi, posłusznymi, dobrze ułożonymi psami i postanowił
założyć ich hodowlę. Zadowolony, zwolnił w nagrodę ludność z podatków. Osadę nazwano Psarskie, aby uhonorować uratowane psy296.
PSARY (ŚL, pow. lubliniecki)
Bardzo podobna do powyższej jest ludowa etymologia nazwy wsi Psary
na Śląsku. Gdy na wieś najechali Tatarzy, wiele osób zginęło. Ci, którzy się uratowali, zebrali bezpańskie psy z okolicy. Dodatkowo książę
opolski, objeżdżający swoje włości, zachwycił się stadem dorodnych,
dobrze odżywionych psów i nakazał prowadzić profesjonalną hodowlę
tych zwierząt w celach myśliwskich. Zwolnił mieszkańców z podatków, ale zobowiązał do dostarczania mu myśliwskich pomocników.
Zwierzęta upamiętniono w nazwie miejscowości297.
PSZCZYNA (ŚL, miasto pow.)
W Pszczynie, na skraju parku miejskiego, stoi niewielka kapliczka,
określana przez miejscowych jako „Bądź wola Twoja”. Mówi się, że
w tym miejscu Jan Tęczyński wraz z przybocznym oddziałem tatarskim dogonił uciekającego pierwszego elekcyjnego króla Rzeczypospolitej, Henryka Walezego. Walezy zmierzał do Francji, by objąć tron
po zmarłym bracie. Obiecał, że za kilka miesięcy wróci do Polski, ale
tak się nie stało298.
PUCHACZÓW (LB, pow. łęczyński)
Schemat legendy opartej na rzymskiej mitologii powtarza się również
w opowieści o Puchaczowie. Tatarzy szykowali atak na tę miejscowość,
ale czujne gęsi dostrzegły zbliżające się niebezpieczeństwo i podniosły
alarm głośnym gęganiem. Obudzeni mieszkańcy stanęli do obrony. Co
ciekawe, miało się to dziać tuż przed 11 listopada 1672 roku. A tradycyjnie 11 listopada, na świętego Marcina, spożywa się gęś. Jak widać, łączy się
tu wiele wątków. Gęś nie została jednak uhonorowana herbem miasta299.
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RABKA-ZDRÓJ (MP, pow. nowotarski)
W Gorcach, pomiędzy Rabką-Zdrojem a Maciejową, leży tzw. Tatarowa
Góra lub też Góra Tatarów. Legenda mówi, że było to zwyczajowe miejsce koczowania Tatarów w czasie wypraw na ziemie polskie300.
RACIBÓRZ (ŚL, miasto pow.)
Na ścianie tutejszego zamku, blisko bramy wjazdowej, wmurowana
jest kamienna głowa. Legenda mówi, że należała do wodza tatarskiego,
który dowodził oddziałami oblegającymi miasto w roku 1241. Najeźdźcom miał się ukazać św. Marceli, a oni, przerażeni zjawą, uciekli. Dlatego św. Marceli został patronem miasta. Na rynku miejskim stoi jego
figura w stylu barokowym. A rzekoma głowa tatarska jest prawdopodobnie... głową Chrystusa z wielkiego, średniowiecznego krucyfiksu301.
RADLIN (ŚL, pow. wodzisławski)
W Radlinie na Śląsku do dziś powtarza się legendę, której wątki sięgają wydarzeń z roku 1241, czasu najazdu mongolskiego. Najeźdźcy
ustawili się na swoich ogierach z jednej strony tutejszych, rozległych
bagien. Z drugiej strony radlińscy chłopi przyprowadzili klacze. Wiatr
wiał zza nich i zapach klaczy podrażnił nozdrza ogierów. Rzuciły się
w kierunku klaczy i wpadły do bagna. Utopili się również jeźdźcy302.
RADOMSKO-STOBIECKO MIEJSKIE (ŁD, pow. radomszczański)
W województwie łódzkim, w Radomsku i w województwie śląskim,
w regionie częstochowskim istnieje tradycja potrawy wpisanej na listę
dań regionalnych, której początki mają także związek z Tatarami. Jest
to rodzaj pieczywa ciemnego i słodkiego, znanego jako tatarczuch lub
tatarczak. Wytwarza się je z mąki gryczanej, określanej też jako tatarka.
Legenda tłumacząca początki wypieku tatarczucha wiąże się z opowieścią o jeńcach tatarskich, osadzonych w miejscowości Stobiecko, dziś
wchodzącej w skład Radomska. Nie wyjaśnia wszakże, kiedy i w jakich
okolicznościach to nastąpiło. Grykę uprawiano indywidualnie. O ile
zasiewem zajmowali się mężczyźni, o tyle przemiał kaszy gryczanej na
mąkę należał do obowiązków gospodyń. Do wypieku chlebów używano
zatem mąki gryczanej, wody, drożdży i mleka. Ewentualne dodatki,
a także proporcje składników były i są tajemnicą działających do dziś
piekarzy tatarczuchów. Ciasto wylewano na blaszaną formę i wypie300
301
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kano około dwóch godzin w specjalnym piecu opalanym drewnem.
Waga jednego bochna wynosiła około siedmiu kilogramów. Chleby
wypiekano na użytek własny, a także sprzedawano na cotygodniowyh
targach, dorocznych jarmarkach oraz w czasie odpustów303.
Stobiecko Miejskie przez wieki było wsią pod Radomskiem, a od kilkudziesięciu lat stanowi dzielnicę tego miasta. Do dziś zachowała się tam
tzw. zagroda tatarska, obecnie oddział Muzeum Regionalnego w Radomsku304. Tatarzy bowiem od wieków zamieszkiwali Stobiecko. Uprawiali
grykę tak wyśmienitą, że pozyskiwana kasza godna była królewskiego
dworu i tutejsi Tatarzy stali się jej głównymi dostarczycielami dla polskich królów. Wyróżniać ich miały inne obyczaje: orali pola w półksiężyc, stawiali domy szczytem do drogi, a nie wzdłuż, wznosili zabudowania
podwórza jako zamkniętą całość, co nadawało im charakteru obronnego.
Przede wszystkim jednak to nazwa dzielnicy, dawnej wsi, wiąże się
z Tatarami – tak przynajmniej chce legenda. Otóż Stobiecko pierwotnie miało się nazywać STO BIESÓW, następnie przekształcone w STO
BIESKO, czyli miejsce, gdzie zamieszkiwało sto/stu biesów. Biesami
określano jeńców tatarskich, a „sto” miało znaczyć nie tyle dokładną
liczbę, co sugerować wielość. Z czasem nazwa nabrała dzisiejszego
brzmienia: Stobiecko305.
RADOMYŚL (PK, pow. stalowowolski)
W Radomyślu istnieje tradycja ustawiania tzw. straży tureckiej, popularnie zwanej turkami, jako symbolicznej warty przy grobie Jezusa
od Wielkiego Piątku do wieczoru wielkosobotniego. Z jednej strony
uważa się, że straż przybierała tylko stroje i broń turecką, być może
zdobyczną z niejednej wojny, ale być może strażą mogła być osiedlana
w okolicy ludność jeniecka tatarska306.
RADRUŻ (PK, pow. lubaczowski)
Z tutejszą warowną cerkwią pod wezwaniem świetej Paraskewy wiąże
się legenda. Otóż po upadku Kamieńca Podolskiego, w trakcie najazdu
tatarskiego 6–7 października 1672 roku, do niewoli została wzięta
żona wójta, Maria Dubniewiczowa. Według jednej wersji wzięto ją
303
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w jasyr, oszczędzając wieś, według innej Maria ukryła w zaroślach
dwóch synów, wyszła z ukrycia, aby oszacować niebezpieczeństwo
i wtedy została pochwycona jako branka. Przewieziono ją najpierw do
Kamieńca, potem do Stambułu. W niewoli żyła 27 lat. Przez ten czas
dorobiła się majątku. Wraz ze śmiercią człowieka, do którego haremu
należała, Dubniewiczowa odzyskała wolność. W roku 1699 przyjechała
do swojej rodzinnej wsi Radruż. Kosztowności schowała w dyszlu
wozu, na którym jechała w nędznym przebraniu. Okazało się, że jej
mąż ożenił się powtórnie, sądząc, że już nigdy nie zobaczy swej porwanej żony. Druga żona, Katarzyna, prawdopdobnie wcześniej zmarła,
a Maria ufundowała jej nagrobek, a przede wszystkim odnowiła cerkiew. Członkowie rodziny żyli w zgodzie do końca swoich dni. Jej grób
znajduje się w obrębie ogrodzenia przy świątyni307.
RAJBROT (MP, pow. bocheński)
W historii i legendach małopolskiej wieś Rajbrot, leżącej w gminie
Lipnica Murowana niedaleko Bochni, można znaleźć wiele wątków
powiązanych z Tatarami. Już sama nazwa miejscowości, w ludowej
etymologii jest wyjaśniona poprzez wpływ tatarski. Według legendy
ludność wioski wywodzi się od osadzonych tu jeńców tatarskich.
Życie tam wydało się im tak wygodne, tutejsze ziemie tak żyzne, krajobrazy tak urzekające, że między sobą mówili: „Jak w raju, wszystkiego
w bród”, od czego powstała nazwa wsi „Rajbrot”. Legenda nie wyjaśnia, skąd i kiedy wzięli się na tych terenach jeńcy tatarscy, a tym bardziej, skąd tak dobrze znali język polski, aby móc opisywać wrażenia,
jakie ich tu spotkały. Ale legenda ma prawo do takich fantastycznych
interpretacji rzeczywistości. Pewne powiązania z wątkiem osadników
tatarskich pojawiają się w innym wątku legendarnym z tej miejscowości, który dotyczy bitwy, jaka rzekomo miała się tu rozegrać, w czasie
której wielu najeźdźców tatarskich miało polec.
Kiedy to się działo? Nie wiadomo. Być może część oddziałów tatarskich nie zginęła, a właśnie została tu osiedlona. Tego też nie wiadomo, ale można próbować łączyć tak wątki dwóch opowieści. Jednak
najważniejszym wątkiem jest ten, jakoby miał tu polec chan tatarski.
Nawet jeśli zginął tu jakiś dostojnik czy dowódca, nie mógł być to sam
chan. Tenże wódz miał zostać tutaj pochowany w pełnym rynsztunku,
wraz z koniem i skarbami. Na jego grobie miano usypać kopiec. Dziś
nie został ślad po kopcu, bowiem albo z czasem rozmył się, albo został
307
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celowo usunięty. Na jego miejscu stoi dziś kamienna kapliczka słupowa z czterema również kamiennymi rzeźbami. Znajduje się przy
drodze prowadzącej z Rajbrotu w stronę wsi Wojakowa. Zarówno słup,
jak i statuy są nieco zniszczone, z wyjątkiem postaci św. Jana Nepomucena. Obecność tego świętego wiąże się z pobliskimi rozlewiskami
rzeki Uszwicy, gdyż jest on patronem mostów, przepraw i bezpiecznych przepraw przez rzeki. Jakkolwiek nie istnieje materialny świat
po Tatarach, to ta przydrożna kapliczka bywa niekiedy nazywa także
Tatarską. Nazwa i legenda tego miejsca nawiązuje do Tatarów308.
Rajbrot znajduje się na szlaku świętej Kingi. Tutejszy kościół miał
zostać ufundowany przez księżną jako wotum – w podzięce za zwycięstwo nad Tatarami309.
RAWA MAZOWIECKA (ŁD, pow. rawski)
Pamiątką po wsi Tatar jest tutaj ulica o takiej nazwie, ale przede wszystkim zalew Tatar, który powstał na terenach, gdzie dawniej istniała
wieś o tej nazwie. Natomiast teren przy zalewie określany jest jako
Lasek Tatarski. Skąd wzięła się tu wieś określana jako Tatar? Prawdopodobnie od Tatarów, niegdyś tu osadzonych, wzorem innych miejscowości mazowieckich, gdzie w pobliżu zamku istniały wsie osiedleńców tatarskich. Tatarzy zajmowali się stajniami, końmi, komunikacją,
dostarczaniem informacji itd.310
REMBÓW (ŚK, pow. kielecki)
Duchy ukazują się także w tej świętokrzyskiej miejscowości. Legenda
mówi, że w trakcie napadu tatarskiego zginęła żona i dzieci właściciela tutejszego dworu, Mszczuja. Tydzień przed Wielkanocą słychać
ich głosy, zaś w pobliżu ruin dworu można zobaczyć ich duchy311.
ROPCZYCE-CHECHŁY (PK, miasto pow.)
Jedno z osiedli Ropczyc nosi nazwę Chechły. Chechłami nazywano
podmokłe łąki, tereny zalewowe. Tradycja mówi, że tutaj osiedlili się
jeńcy tatarscy, specjalizujący się w osuszaniu mokradeł312.
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RUDA ŚLĄSKA (ŚL, miasto pow.)
Dzielnica Rudy Śląskiej – Orzegów – ma nazwę, która w etymologii
ludowej jest kojarzona z wątkami tatarskimi. Tłumaczy się ją mianowicie tym, że jeszcze wiele lat po najeździe tatarskim w miejscu pobojowiska „orano głowy”, czyli było to miejsce „orze głów”, potem „Orzegłowy”. Stąd późniejsza, uproszczona nazwa: Orzegów313.
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje legenda, według której słynna
czapka górnicza, zwana patówką lub pitówką, ma związek z Tatarami.
Otóż jej nazwa ma pochodzić od imienia tatarskiego wodza – Pate. Po
najeździe znaleziono na pobojowisku jego czapkę. Była wykonana
z czarnej skóry i ozdobiona złotymi frędzlami314.
RUDKA (PK, pow. lubaczowski)
Na skraju lasu, nieopodal tej dawnej osady, z której zostało tylko
jedno gospodarstwo, stoi kapliczka z płaskorzeźbą nazywaną „Aniołem Śmierci”. Legenda mówi, że w tym miejscu doszło w roku 1672 do
odbicia jasyru z rąk tatarskich. Możliwe, że pochowano tam poległych
w owym czasie315.
RYDUŁTOWY (ŚL, pow. wodzisławski)
Także nazwa jednego z rydułtowskich osiedli – Buńczowiec – ma mieć
powiązanie z Tatarami. Otóż legenda mówi, że pochodzi ona od słowa
„buńczuk”. W okolicach miało dojść do bitwy z Tatarami. Czy po bitwie
znaleziono buńczuk? Tego opowieść już nie określa, ale tak można się
domyślać316.
RYTWIANY (ŚK, pow. staszowski)
Duchy, ale tym razem tatarskich wojów ukazują się w Rytwianach,
po zachodniej stronie ruin zamkowych. Tamtejsze pole nosi nazwę
„Tatary”. Niekiedy słychać tam nocą rżenie koni317.
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RZESZÓW (PK, miasto woj.)
Legenda o kopcu
Kopiec, w którego legendach przewija się wątek tatarski, znajduje się
w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia. O obiekcie tym, znajdującym się
w północnej części miasta, przy ulicy Ciepłowniczej na terenie dawnej wsi Pobitno, obecnie dzielnicy Rzeszowa, mówi się w różny sposób: Kopiec Tatarski, Tatarska Góra, Kopiec Konfederatów Barskich,
Kopiec Szwedzki. Bywa określany też jako dawny punkt obserwacyjno-ostrzegawczy lub nawet gród rusiński. Być może każda z nazw jest
prawdziwa: kopiec konfederatów mógł powstać na miejscu dawnego
kurhanu, gdzie w czasie wojen ze Szwedami istniało obozowisko itd.
Zresztą już nazwa miejscowości Pobitno odnosi się do bitwy stoczonej tu w XIV wieku między wojskami polskimi, dowodzonymi przez
Jana Pakosława ze Stróżyska, a Tatarami. Ci zostali pokonani (pobici).
Być może zostali pochowani właśnie w miejscu dzisiejszego kopca.
Istnieje również legenda o pochowanym tu tatarskim wodzu. I w tym
przypadku jest przywoływana opowieść o tatarskich wojach, którzy
nosili ziemię na usypanie kopca we własnych czapkach. W XIX wieku
z okolic kopca wydobyto tzw. skarb łużycki, eksponowany dziś w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, a także przeprowadzono badania archeologiczne w latach 60. XX wieku. Nie natrafiono na szczątki
tatarskiego wodza, ale legenda i tak żyje318.
Legenda o figurce maryjnej
Rzeszów ma również cudowną figurką maryjną, tzw. Matkę Boską
Rzeszowską, której sława rozbłysła dzięki Tatarom. Początki jej kultu
są niepewne. Figurka miała w niewytłumaczalny sposób znaleźć się
na rosnącej pod miastem gruszy. Zauważył ją 15 sierpnia 1513 roku
niejaki Jakub Ado, który uznał to za objawienie. Rosnący z czasem
kult figurki sprawił, że wybudowano dla niej kaplicę i kościół. Pierwszą świątynię wzniesiono z drewna. W czasie najazdu tatarskiego zdarzył się cud: ogień podłożony przez najeźdźców nie imał się drewnianych ścian świątyń. Następnie Mikołaj Ligęza w XVII wieku ufundował kościół murowany. I po raz kolejny figurka maryjna objawiała
swoje nadzwyczajne moce. W czasie najazdu tatarskiego Ligęza zdecydował, że bezpieczniej będzie przenieść figurę na zamek rzeszowski. O dziwo, w nocy figurka sama wróciła do swojego kościoła. Do
dziś cieszy się kultem w kościele bernardyńskim. Można tu zauważyć
318
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ogromne podobieństwo wątków legend figurek maryjnych z Jarosławia i Rzeszowa: obydwie objawiły się przypadkowym osobom, lokując się na drzewie, obydwie w sposób nadzwyczajny przemieszczały
się samodzielnie. I oczywiście ich moc mogła zadziałać, gdy na scenę
wkroczyli aktorzy tatarscy319.
Legenda o śniegu
Budziwój jest dziś jednym z osiedli Rzeszowa, ale przez wieki był
podrzeszowską wsią. Jego nazwa ma mieć pewne powiązanie z Tatarami. Otóż w czasie najazdu Kantymira w roku 1624 mieszkańcy wsi
dostrzegli zbliżająca się nawałę. Część obrońców ruszyła do Rzeszowa,
by obudzić straże miejskie i pana na zamku rzeszowkim, Spytka
Ligęzę. Budzili wojów, więc wieś nazwano Budziwój320.
W Budziwoju znajduje się otaczany kultem o charakterze lokalnym wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej, będący kopią obrazu z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Także i jego dotyczą wątki tatarskie, przeplatajace się z historią i tzw. najazdem oddziałów Kantymira w czerwcu 1624 roku. Legenda podaje, że istniała we wsi kaplica
z obrazem Matki Boskiej. Napad tatarski nastąpił latem, a mimo to
w czerwcu spadł obficie śnieg, co zdumiało najeźdźców i zmusiło ich
do wycofania się. Prawdopodobnie byli w szoku i przerazili się interwencji sił wyższych, działających po stronie mieszkańców wsi. Jest to
nawiązanie do legendy rzymskiego obrazu. Otóż 5 sierpnia 352 roku
rzymskie wzgórze Eskwilin pokryło się śniegiem. Objawienia senne
pewnych osób zawierały nakaz wzniesienia kościoła w miejscu, gdzie
utrzymał się letni śnieg.
Dziś obraz Matki Boskiej Śnieżnej, zwanej też Budziwojską, znajduje się w nowoczesnym kościele, któremu nadaje też wezwanie321.
SANDOMIERZ (ŚK, miasto pow.)
Legenda o Halinie
Wątek biblijnej Judyty (Jdt 8,1–4), która podstępem uratowała wojska
Izraela podczas najazdów Asyryjczyków, stanowi osnowę sandomierskiej legendy o Halinie Krępiance, dotyczącej tzw. trzeciego najazdu
319
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tatarskiego z lat 1287–1288. Kobieta w drugim najeździe tatarskim
straciła ojca, Piotra Krępę, w trzecim – męża. W porozumieniu z wójtem postanowiła uciec się do podstępu i zemścić na wrogu za swoje
krzywdy. Przedostała się do obozu Tatarów. Dowódcy powiedziała, że
mieszkańcy ją skrzywdzili i teraz chce się na nich zemścić. Jej zemsta
miała polegać na wprowadzeniu do miasta Tatarów podziemnymi, tajnymi drogami. Tatarzy jej uwierzyli. Najpierw jeden oddział, a potem
całe wojsko ruszyło za nią, wchodząc do podziemnych korytarzy. Halina
długo prowadziła ich labiryntem. Na znak, że wszyscy Tatarzy znaleźli
się w lochach, wypuściła białego gołębia. Wówczas mieszkańcy miasta
zasypali kamieniami wejście do lochów. I Tatarzy, i Halina zginęli pod
ziemią. Miasto, dzięki jej ofierze, zostało uratowane322.
Kościół dominikański w Sandomierzu to miejsce, gdzie miały rozegrać się sceny męczeńskiej śmierci błogosławionego Sadoka i jego
towarzyszy, którzy według legendy polegli w czasie drugiego najazdu
mongolskiego na miasto w roku 1260. Legenda mówi, że dzień przed
najazdem, podczas modlitwy zakonnych lektor, czytający wspomnienie świętych na dzień następny, bezwiednie przytoczył wpis o Sadoku
i poległych towarzyszach. Przepowiednia się spełniła. W chwili najazdu
dominikanie śpiewali pieśń Salve Regina. Obraz, przed którym się
modlili, obecnie znajduje się w miejscowości Ożarów. Obecnie wspomnienie liturgiczne tego błogosławionego obchodzi się w Kościele
katolickim 2 czerwca. W czasie drugiego najazdu miał zginąć wójt,
Piotr Krępa, ojciec dzielnej Haliny. Tak oto Karol Bunsch przedstawił owe zdarzenia w swojej powieści Powrotna droga: „[...] obaj wiedzieli, co ich czeka: Piotr, że idzie, a Sadok, że zostaje na śmierć. Najstarszy
w zgromadzeniu brat Krzysztof, czytając w chórze martyrologium na dzień
następny, nagle przymrużył oczy jakby od blasku i rzekł nieswoim głosem:
Sandomiriae quadraginta novem martyrum. Tylu braci jest w zgromadzeniu, znak to wyraźny, że tym razem rzezi nie ujdzie żaden z nich”323.
Nieopodal sandomierskiego kościoła dominikanów znajduje się
kolejne miejsce, bardzo powiązane z legendami okołotatarskimi. Jest
to wąwóz Piszczele. Jego nazwa ma pochodzić od ogromnej liczby
kości, odnajdowanych tam przez wiele lat. Mówi się, że należały do
poległych w czasie najazdów mongolskich sandomierzan.
Z kolei na zachód od kościoła i wąwozu leży Wzgórze Salve Regina,
również będące scenerią legendarnych zdarzeń. Wygląda niczym
322
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kopiec, na którego szczycie ustawiono kamienny krzyż. Mówi się, że
pochowano tam Sadoka i jego towarzyszy. Ponoć potężny byk wyrwał
się ze stodoły, gonił najeźdźców, ale ci udali się w stronę Krakowa. Rozjuszone zwierzę miało rogami zryć ziemię, aż powstał kopiec. A w jeszcze bardziej nadzwyczajny sposób – rogami jakoby – byk miał wypisać słowa „Salve Regina” – „Witaj Królowo” – czyli początek pieśni, jaką
śpiewali dominikanie w chwili śmierci.
Sandomierz to miasto, gdzie co krok spotyka się miejsca w sposób
historyczny lub legendarny powiązane z Tatarami. W katedrze sandomierskiej wyeksponowano dwanaście obrazów przedstawiających
różne rodzaje męczeńskiej śmierci chrześcijan. Na jednym z nich
pokazano śmierć dominikanina Sadoka i jego towarzyszy. Miało się to
stać 2 lutego 1260 roku, w czasie tzw. drugiego najazdu tatarskiego na
tereny polskie. Wydarzenie to, przekazywane z detalicznymi opisami
przez pokolenia, jest prawdopodobnie legendą324.
Przez Sandomierz przebiega ulica Tatarska. Znajduje się na zachód
od historycznego centrum, odchodząc na południowy zachód od ulicy
Podwale Dolne. Wytyczono ją w latach 60. XX wieku przez teren, gdzie
jeszcze istniały resztki macew. Wcześniej bowiem znajdował się tu
cmentarz żydowski, zniszczony w czasie II wojny światowej. I w tym
przypadku stanowi to nawiązanie do historii i legend Sandomierza,
bowiem w XIII wieku Tatarzy kilkakrotnie oblegali miasto.
SIEDLISKA (LB, pow. tomaszowski)
We wsi znajduje się tzw. wzgórze tatarskie, określane też jako kurhan
tatarski. Wedle miejscowej tradycji stoi na miejscu bitwy i zbiorowego
grobowca. Ma kształt półksiężyca. Na jego szczycie widnieje kamienny
krzyż wykonany w warsztacie bruśnieńskim. W roku 1672 hetman Jan
Sobieski stoczył tutaj bitwę325.
SIEDLISZOWICE (MP, pow. tarnowski)
We wsi znajduje się kurhan, który według legendy w jakiś sposób ma
być powiązany z faktem, że wieś tworzyli tatarscy osiedleńcy326.
SIEDMICHÓW (MP, pow. tarnowski)
Nazwa tej miejscowości wywodzić się ma od wyrażenia „siedmiu mni324

http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/zabytki/katedra (dostęp: 19.04.2020).
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/48874,siedliska-kurhan-tatarski.html
(dostęp: 19.04.2020).
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chów”. Otóż tutaj właśnie siedmiu mnichów poniosło śmierć w czasie
pierwszego najazdu mongolskiego w roku 1241327.
SIEMIATYCZE (PL, miasto pow.)
Przez podlaskie Siemiatycze przepływa rzeka o nazwie Mahomet. Miejscowe opowieści nadanie jej nazwy wiążą z najazdami mongolskimi
w XIII wieku. Ponoć jakieś oddziały miały się zapędzić aż na Podlasie.
A skąd w nazwie rzeczki imię Proroka Mahometa? Tego nie wiadomo328.
SIEMIEŃ (LB, pow. parczewski)
Tatarska Grobla to także droga w miejscowości Siemień w województwie lubelskim, na terenie powiatu parczewskiego. Dziś oficjalnie nie
widnieje na mapach, ale miejscowi nadal ją tak nazywają. Jest to asfaltowa droga wiodąca z centrum Siemienia w stronę Parczewa. Okala
od północy staw o nazwie Siemień, utworzony na przepływającej tędy
rzece Tyśmienicy. Wedle legendy groblę usypali jeńcy tatarscy w bliżej
nieokreślonych czasach329.
SIERADZ (ŁD, miasto pow.)
W miejscowym klasztorze urszulanek wisi w krużganku obraz ukazujący
męczeństwo błogosławionego Sadoka z towarzyszami, którzy według
legendy zginęli w Sandomierzu podczas najazdu tatarskiego w roku
1260. Obraz został namalowany w roku 1810 przez twórcę Kaleńskiego330.
Rzeczka Krasawa w Sieradzu, według ludowej etymologii, miałaby
zawdzięczać swoją nazwę krwi, którą jakoby spłynęła w czasie najazdów tatarskich. Przymiotnik „krasny” oznaczał m.in. „jasnoczerwony”,
więc konotacje z krwią są uzasadnione. Prawdopodobnie jednak krew
do rzeczki spuszczano z rzeźni miejskich331.
SIERAKOŚCE (PK, pow. przemyski)
Wódz tatarski spoczywa rzekomo również w Sierakoścach, położonych przy samej granicy z Ukrainą. Mieszkańcy wsi nazywają to miejsce Tatarską Mogiłą. Znajduje się ona na południe od zrujnowanej
bramy zamkowej. Konstrukcja ziemna liczy około dziesięciu metrów
327
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wysokości. Jeszcze po wojnie na szczycie kurhanu miała znajdować
się kamienna płyta oraz rosła lipa. Po nich nie ma śladu, ale powtarzana do dziś legenda utrzymuje, że wewnątrz kopca spoczywają
szczątki tatarskiego wodza. Istnieje jeszcze inna leganda o tym kopcu,
według której wieś najechali i spalili Tatarzy. Za nimi przybyli Kozacy
Chmielnickiego. Legenda nie musi być przecież zgodna z faktami
historycznymi. Pozbierali zastane kości w jedno miejsce i usypali nad
nimi kopiec. Nazwa Sierakośce miała powstać od określenia szarych
kości, leżących na pobliskich polach332.
SKADLA (ŚK, pow. buski)
Mówi się, że krzyż wzniesiony w tej wsi, a dokładniej w jej przysiółku
zwanym Podgrobie, upamiętnia mogiłę poległych podczas jednego
z tatarskich najazdów. To by też tłumaczyło nazwę owego przysiółka.
SKOLANKOWSKA WOLA (ŚK, pow. opatowski)
Figura wotywna, wyraz wdzięczności za uratowanie z zagrożenia tatarskiego, stoi w Skolankowskiej Woli. W jednym z najazdów walczyła
ludność miejscowa, a wśród niej niejaki Mikołaj Russocki z Brzezia.
Wszyscy polegli, ale on modlił się żarliwie do Matki Boskiej o ratunek.
Nagle miał zobaczyć dół w ziemi, w którym się schował, a pająk szybko
uplótł pajęczynę przy wejściu do dołu tak, że najeźdźcy nie znaleźli
ukrywającego się Mikołaja. Potem wystawił figurę wotywną. Niekiedy
wspomina się, że są pod nią zakopane skarby333.
SKRZYŃSKO (MZ, pow. przysuski)
Za ciekawostkę można uznać realizację stacji drogi krzyżowej w plenerze w sanktuarium maryjnym w mazowieckim Skrzyńsku. Przy każdej
ze stacji dodano scenkę z najważniejszymi, według twórców obiektu,
wydarzeniami w historii w Polski. Jest wśród nich także najazd tatarski w XIII wieku334.
SMARDZOWICE (MP, pow. krakowski)
Małopolskie Smardzowice słyną z kultu obrazu Matki Boskiej, uważa332
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/15574,sierakosce-kopiec-zw--tatarska-mogila.html (dostęp: 19.04.2020).
333
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,20764971,tam-biskup-chrapek-sie-urodzil-a-legenda-mowi-o-skarbie-pod.html (dostęp: 19.04.2020).
334
https://radioplus.com.pl/diecezja/24668-cuda-w-skrzynskim-sanktuarium (dostęp:
19.04.2020).
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nego za cudowny. Wśród spisanych 37. przypadków niezwykłej pomocy
za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej, zwanej Smardzowidzką, czego wyrazem są liczne wota, przytacza się także wyzwolenie
z tatarskiej niewoli335.
SMOLARZYNY (PK, pow. łańcucki)
Na pograniczu podkarpackich wsi Smolarzyny i Białobrzegi leży
polana otoczona lasem. Niegdyś był to teren podmokły, a nawet
bagnisty. Tam, przechodząc po sobie znanych przejściach, chroniła się ludność lokalna w czasie najazdów tatarskich. Mieszkańcy
rzucali sobie pod nogi przygotowane wiązki chrustu i kierowali się
w stronę stabilnej, śródbagiennej wyspy z kamieniem. Po drodze
odmawiano różaniec i taka nazwa owalnej polany zachowała się do
dziś: Różaniec336.
SMOLEŃ (ŚL, pow. zawierciański)
Legenda mówi, że studnia, znajdująca się na tamtejszym zamku Pilcza, została wykuta w skale przez jeńców-Tatarów. W trakcie pracy
przebili na jej dnie przejście do sieci rozległych podziemnych lochów,
w których miały być ukryte skarby. Ponoć Tatarzy przedostali się przez
nie do nieodległej jaskini Biśnik, odzyskując w ten sposób wolność337.
A skarby wciąż czekają na odkrycie.
SŁAWKÓW (ŚL, pow. będziński)
Wątku Judyty można doszukać się w legendzie z rejonu Strzemieszyc
i Sławkowa, położonych na wschodzie województwa śląskiego. Opowiada ona o najeździe tatarskim w roku 1241 i bohaterskiej Dobrochnie, córce kowala. Atak tatarskich oddziałów zaskoczył mieszkańców,
którzy zrozumieli, że nie ma dla nich ratunku innego niż ufna modlitwa o cud. Dobrochna postanowiła uratować włościan i z pomysłu
zwierzyła się siostrze, Witosławie. Gdy Tatarzy rozbili obóz w pobliżu,
udała się do nich z prośbą o pozostawienie jej współziomków w spokoju. Wódz tatarski na widok pięknej emisariuszki stracił dla niej serce
i głowę. Zgodził się odstąpić od ataku, ale za cenę zgody dziewczyny
na zamążpójście. Dobrochna oddała się w ręce najeźdźcy, by uratować swój lud. Zrzuciła trzewik, aby ktoś znalazł ślad po niej i próbował
335
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ją odszukać. Następnie rzuciła naszyjnik. Ostatecznie wprowadziła
Tatarów na bagna, gdzie utonęli. Siostra powiedziała mieszkańcom
wioski o poświęceniu Dobrochny, a ci wyruszyli na pomoc. Niestety,
dziewczyna zginęła razem z Tatarami w bagnie. Na pamiątkę po dzielnej dziewczynie zostały nazwy osiedli: Trzewiczek, Groniec i Kozibródek338. Trzewiczek to miejsce, gdzie rzuciła swój trzewik, Groniec –
naszyjnik, natomiast w Kozibródku rozmawiała z tatarskim wodzem
(o „koziej bródce”). Warto zapamiętać ten wątek rzucania za siebie
przedmiotów, które pozostawiają trwały ślad. Z podobnym motywem
spotkamy się przy okazji legend o świętej Kindze.
SŁOMNIKI (MP, pow. krakowski)
Herb małopolskiej miejscowości Słomniki przedstawia Michała
Archanioła ze złotym mieczem i wagą, na niebieskim tle. Historię jego
powstania uzupełnia legenda, w której przewija się wątek tatarski. Otóż
dawno temu na miasto najechali Tatarzy. Jeden z mieszkańców, niejaki
Michałko, sierota, znany wszystkim łobuz, miał sen, w którym objawił
mu się Archanioł Michał. Wskazał narożną kamienicę w rynku, gdzie
miało się znajdować zejście do lochów. Kryjówka ta przydała się w czasie nadchodzącego niebezpieczeństwa: najazdu Tatarów. Michałko
wezwał mieszkańców grodu do ukrycia się w lochach, prowadzących
aż do Prandocina, położonego w odległości kilku kilometrów na południe. Mieszkańcy przeczekali w podziemiach niebezpieczeństwo. Po
latach upamiętniano pomoc Michała Archanioła właśnie w miejskim
herbie. Archanioł był odtąd nie tylko opiekunem sieroty Michałka, ale
i całego miasteczka. Prawdziwe pochodzenie herbu prawdopodobnie
było całkiem inne. Mogło być to np. oznaczenie cechu miejskiego. Jednak, co ciekawe, płyta rynku słomnickiego w niektórych miejscach
zapada się, co może świadczyć o obecności podziemnych lochów. Nie
były one jednak badane339.
SŁOPNICE (MP, pow. limanowski)
Legenda mówi, że ta małopolska wieś została zasiedlona przez jeńców
tatarskich, a decyzję o ich osiedleniu podjął król Władysław Łokietek340.
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http://www.patriotyzmjutra-legendy.sto.org.pl/?action=legends&pid=51 (dostęp: 19.04.
2020).
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(dostęp: 19.04.2020).
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SOCHACZEW (MZ, miasto pow.)
Resztki mauzoleum, znanego jako Baszta Tatarska, znajdują się
w sochaczewskiej dzielnicy Czerwonka. Jest pozostałość grobowca
imama (mułły), bowiem położony nad rzeką Bzurą teren wokół
budynku był niegdyś muzułmańskim cmentarzem. Chowano tam
zmarłych żołnierzy-muzułmanów carskiej armii. Dziś to obszar wokół
LO im. Fryderyka Chopina. Baszta, wpisana wprawdzie w roku 2012 do
rejestru zabytków, jest obecnie tylko ruiną ceglanej budowli na planie
koła341.
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI (PK, pow. rzeszowski)
W okolicach Sokołowa Małopolskiego, a mianowicie w Nienadówce,
Mazurach, Turzy i Wólce Niedźwieckiej, osiedlono, jak się uważa, jeńców tatarskich, wziętych do niewoli po jesiennej wyprawie hetmana
Jana Sobieskiego na tzw. czambuły tatarskie w roku 1672342.
SOWCZYCE (OP, pow. oleski)
W tej opolskiej wiosce wisi na drzewie obraz Matki Boskiej. Wiąże się
z nim legenda z wątkiem tatarskim w tle. Dawno temu we wsi znajdował się folwark niejakiego Benskiego, który znany był w okolicy jako
łotr i rzezimieszek. Zdarzyło się, że ludzie, którym zalazł za skórę, opłacili Tatarów, aby najechali majątek Benskiego. Ten ze strachu ukrył się
na dębie. Obiecał ufundować kościół i odmienić swoje życie, ale tak
się nie stało. Za karę został osądzony i zgładzony. Ludność natomiast
zawiesiła na owym dębie obraz maryjny343.
SÓLCA (PK, pow. przemyski)
We wsi zlokalizowany jest kopiec, nazywany niekiedy tatarskim. Jest
to grodzisko i cmentarzysko z różnych epok. Niewykluczone, że rzeczywiście mogli być tam pochowani Tatarzy lub ofiary ich najazdów344.
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https://e-sochaczew.pl/u/muzea-zabytki/baszta-tatarska-i-cmentarz-muzulmanski/175 (dostęp: 19.04.2020).
342
https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Gliwa.pdf
(dostęp: 19.04.2020).
343
B. Szczech, W kręgu górnośląskich podań i legend. Biały Śląsk – powiat lubliniecki, powiat
oleski, Lubliniec 2012, s. 137.
344
http://napogorzu.blogspot.com/2012/04/sredniowieczny-grodek-czy.html (dostęp:
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SPICZYN (LB, pow. łęczyński)
Integralną częścią tej wsi jest Orduń, co ma mieć związek z wojskiem
wschodnim, określanym słowem „orda”, lub też z „pałacem sułtana”345.
SROGÓW GÓRNY (PK, pow. sanocki)
Miejscowe legendy mówią, że w maju 1498 roku Tatarzy zwyciężyli
w starciu pod wsią Pakoszówka, którą spalili. Następnie zostali pobici
na pobliskiej górze Wroczeń. Potem osadzono ich jako jeńców w pobliskim Srogowie Górnym346.
Okolice Srogowa na Podkarpaciu często zaznawały tatarskich
najazdów. Ludność w czasie zagrożenia uciekała do lasu, zabierając
ze sobą cenne przedmioty. Pewnego razu, ukrywając się tam przed
Tatarami, ludzie w pośpiechu, zdenerwowaniu i strachu zgubili złoty
krzyż z tutejszego kościoła. Po latach tamtejszy rolnik przypadkowo miał wyorać drogocenny krucyfiks. Miejscowa starszyzna uradziła, że w tym miejscu trzeba wznieść kapliczkę. Najpierw powstała
kaplica, a potem kościół, gdzie w centralnym miejscu umieszczono
odnaleziony krzyż. Zakradli się złodzieje, którzy obrabowali świątynię. Plądrując, rozlali wodę święconą, co zachęciło do przybycia diabły. Okolica opustoszała na lata, ale po jakimś czasie znów się zaludniła347.
SROMOWCE NIŻNE (MP, pow. nowotarski)
W Sromowcach Niżnych, w Pieninach Środkowych, jest położony tzw.
wąwóz szopczański. Był to plener wielu zasadzek, wcześniej na Tatarów, później na Szwedów.
STANIĄTKI (MP, pow. wielicki)
Podkrakowskie Staniątki są od wieków siedzibą benedyktynek.
W sanktuarium czci się w sposób szczególny obraz Matki Boskiej
Bolesnej malowany na lipowej desce. I w jego historii występują wątki
legendarne powiązane z Tatarami. Działo się to w roku 1241, podczas tzw. pierwszego najazdu tatarskiego na ziemie polskie. Tatarzy
oblegali warowny klasztor pod Krakowem, mniszki wraz z rycerzami
obnosiły obraz po murach klasztornych niczym ochronny apotropeion. Procesji przewodziła ksieni Wizenna. Wówczas klasztor spowiła
345
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nieprzenikniona mgła. Napastnicy przelękli się i odstąpili od oblężenia. Cudowny obraz zachował się do dziś348.
STARY DZIKÓW (PK, pow. lubaczowski)
Część wsi Stary Dzików, zwana Lebiedzie, jest także dawnym osiedlem
jeńców tatarskich349.
STARY SĄCZ (MP, miasto pow.)
Księżna Kinga ostatnie lata życia spędziła w klasztorze klarysek w Starym Sączu. Tam też została pochowana. W ołtarzu głównym kościoła
klarysek stoi figura Kingi, a w bocznej kaplicy trumna z jej relikwiami350.
Na starosądeckim cmentarzu stoi kościół św. Rocha i Sebastiana.
Uważa się, że wzniesiono go dokładnie w miejscu, gdzie rycerz Jerzy
Szowarski pokonał Tatarów351.
STARY ZAMOŚĆ (LB, pow. zamojski)
We wsi zachował się gościniec obsadzony wiekowymi drzewami, wzdłuż
którego stoją liczne kapliczki, nazywany gościńcem Kmicica. Tędy miały
w czasie potopu szwedzkiego przejeżdżać oddziały tatarskie352.
STEFKOWA (PK, pow. leski)
W miejscowości tej znajduje się obiekt ziemny, znany jako Kopiec,
Kurhan lub też Mogiła Tatarska. Na jednym ze stoków wzniesienia ulokowano cmentarz, poniżej którego stoi drewniana cerkiew. Legenda
mówi, że w kurhanie pochowano wodza tatarskiego, może nawet
samego chana, który poległ w czasie potyczki rozegranej w Stefkowej. Kurhan miał powstać w wyjątkowy sposób: wojownicy tatarscy
w czapkach nosili ziemię, rzucali ją na zwłoki dowódcy i w ten sposób powstało sztuczne, wysokie wzniesienie. Dziś na jego szczycie stoi
krzyż. Co więcej znajdujące się nieopodal obniżenie terenu nazywane
jest przez miejscowych Tatarską Doliną. Ponoć to stąd tatarscy wojowie wybierali ziemię, dlatego też powstało wklęśnięcie. Inna wersja
348
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legendy tłumaczy, że nazwa doliny wzięła się stąd, że właśnie na jej
terenie rozegrała się bitwa z Tatarami. Przepływający przez dolinę
strumień także nazywany jest Tatarskim.
Miejscowa legenda doprecyzowuje, że potyczka z Tatarami miała
miejsce jesienią 1672 roku. W odpowiedzi na najazd Tatarów Jan Sobieski przeprowadził spektakularną operację wojskową, znaną w literaturze jako „wyprawa na czambuły tatarskie”. Dysponując kilkoma
tysiącami wojsk, Sobieski zdołał odbić jasyr liczący 44 tysiące jeńców,
walcząc z kilkudziesięciotysięcznymi oddziałami Tatarów. Częścią tej
epopei wojennej miały być wydarzenia ze Stefkowej. Tu historia przeplata się z legendami. Prawdopodobnie domniemany Kopiec Tatarski
jest naturalną, a nie artefaktyczną częścią wzniesienia353. Wiadomo
też, że w Stefkowej, w roku 1872, podczas budowy linii kolejowej Budapeszt–Lwów, znaleziono skarb z okresu brązu. Być może nastąpiło to
na terenie domniemanego kurhanu, a wówczas trzeba by datować jego
powstanie na co najmniej 3500 lat wcześniej. Pozwólmy jednak trwać
legendzie o spoczywającym tu tatarskim wodzu.
STĘPINA (PK, pow. strzyżowski)
Przytacza się tutaj następującą legendę: pewnego razu do wsi zbliżał się najazd tatarski. Ludzie ukryli się w lesie, na górze zwanej
Chełm. Usłyszeli głos, nakazujący im udać się w stronę sadzawki.
O dziwo, Tatarzy nie zauważyli odważnych, którzy się na to zdecydowali. Doszli i zobaczyli w wodzie odbicie Matki Boskiej. Nabrali
wody, zanieśli do lasu, wlali do wykopanego dołka i w cudowny sposób wybiło tam źródło. Ludzie nie cierpieli pragnienia i mogli przetrwać długi czas w lesie. Był tu jeszcze kościół świętej Heleny, gdzie
też chowano się w czasie najazdów tatarskich. Świątynią opiekował
się pustelnik, a gdy został ranny, budynek popadł w ruinę i z czasem
znikł354.
STRACHOCINA (PK, pow. sanocki)
We wsi znajduje się tzw. mogiła tatarska, kojarzona z wydarzeniami
z czerwca 1624 roku, podczas najazdu Kantymira355.
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STROŃSKO (ŁD, pow. zduńskowolski)
W pobliżu Strońska i Woźnik znajdują się tzw. Tatarskie Góry. Skąd
pochodzi ta nazwa? Nie wiadomo. Może to szlak przejścia Tatarów
w czasie najazdów, może miejsce ich obozowiska.
STRÓŻA (MP, pow. myślenicki)
Skarby mają być ukryte w Stróży, na górze Kotoń nieopodal Myślenic.
Zostały tam zakopane przez mieszkańców, chcących ukryć je przed
Tatarami. Miały pochodzić z miejscowego kościoła. Do dziś tych skarbów nie odnaleziono356.
STRÓŻA-KOLONIA (LB, pow. kraśnicki)
Ta niewielka wieś jest domniemanym miejscem spoczynku tatarskiego wodza. Jego szczątki mają spoczywać w kurhanie na polu,
w odległości około 100 metrów od przebiegającej obok drogi pomiędzy ulicami Akacjową i Różaną. Kurhan poddano badaniom archeologicznym w latach 80. XX wieku. Stwierdzono wówczas, że jest częścią
dawnej osady, którą można datować na IX wiek. Było to prawdopodobnie miejsce grzebalne, a pierwsze pochówki mogły nastąpić w tymże
stuleciu. Wiadomo także, że w roku 1863 pochowano w tym miejscu
powstańców styczniowych, poległych w czasie walk w okolicy. Natomiast w sferze legend i domniemań funkcjonuje opowieść, według
której pogrzebano tu tatarskiego wodza, a także szwedzkiego dowódcę
poległego w czasie potopu szwedzkiego. Przez lata obiekt ulegał dewastacji, podbieraniu ziemi, wskutek czego jego rozmiary uległy znacznemu zmniejszeniu. W roku 1991 kurhan wpisano na listę zabytków.
Dziś na jego szczycie rośnie lipa i stoi drewniany krzyż357.
STRYSZOWA (MP, pow. wielicki)
Małopolska Stryszowa bywa niekiedy nazywana Tatarzyn. Mówi się,
że właśnie tutaj osiadł jeden z wojowników Karakiseka. Karakisek
z oddziałem otrzymał pozwolenie na osiedlenie się w Małopolsce po
tym, gdy zbiegł ze Złotej Ordy, gdzie jego dziadek, Nogaj, twórca tzw.
Ordy Nogajskiej, został pozbawiony tronu. Karakisek uciekł przed
zemstą nowego chana, Tochty. Działo się to w XIV wieku358.
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STRZEGOM (DŚ, pow. świdnicki)
Dolnośląski Strzegom także ma swoją legendę z wątkami tatarskimi,
która dotyczy figurki Matki Boskiej Strzegomskiej, przechowywanej
w tamtejszej bazylice mniejszej. Podobno figurka cudownie ocalała
po najeździe tatarskim w 1241 roku. Kościół został spalony, a jak chce
legenda, z Krakowa przybył prowadzony przez gwiazdę kapłan. Znalazł w zgliszczach świątyni figurkę, do której zaczął się modlić. Dzięki
wstawiennictwu Maryi ludność podźwignęła się z upadku, spowodowanego najazdem359.
STRZYŻÓW (PK, miasto pow.)
W mieście opowiada się taką legendę: wódz tatarski Mengli Girej
i jego wojska najechały i zniszczyły Rzeszów, następnie zbliżyły się
pod Strzyżów. Ludzie zgromadzili się w kościele i żarliwie modlili
o cud. I cud się stał. Spadł krwawy deszcz, który przeraził i przegonił Tatarów. Po tym zdarzeniu mieszkańcy na wzgórzu we wsi wznieśli
kaplicę360.
STUDZIANKA (LB, pow. bialski)
Pochodzenie nazwy wsi ma podobno tatarskie konotacje. Jedna z wersji licznych legend na ten temat mówi, że król polski miał ofiarować
oficerowi jazdy tatarskiej tyle ziemi, ile objedzie on konno w ciągu
jednego dnia. Tak też się stało, oficer ruszył na wytyczanie swej przyszłej własności. Pod wieczór szukał miejsca na odpoczynek, natknął
się na źródło i postanowił przy nim osiąść. Kazał wznieść w tym miejscu studnię i tak powstała nazwa zaścianka tatarskiego – Studzienka,
następnie zmieniona na Studzianka361. Śladem osadnictwa tatarskiego w tej miejscowości jest zachowany, bynajmniej nie legendarny,
cmentarz tatarski.
STUDZIANNA (ŁD, pow. opoczyński)
W miejscowości Studzianna znajduje się sanktuarium maryjne.
Oddaje się tam cześć Maryi w obrazie Matki Boskiej Świętorodzinnej. Legenda mówi, że jej imienia i opieki wzywał król Jan III Sobieski
w bitwie z Tatarami pod Podhajcami w roku 1667, wierząc w specjalne
wstawiennictwo Maryi. Sobieski bywał tu często i modlił się przed
obrazem, m.in. we wrześniu 1683 roku, gdy udawał się pod Wiedeń. Po
359
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wiktorii król zostawił w Studziannej cenne wota, wśród nich kobierzec perski z Isfahanu362.
SULEJÓW-PODKLASZTORZE (ŁD, pow. piotrkowski)
W Podklasztorzu, będącym częścią miasta Sulejów, powtarza się
legendę o zaginionych skarbach. Miało się to dziać w czasie drugiego
najazdu tatarskiego na ziemie polskie w latach 1256–1260. Bracia
cystersi, mieszkający w tutejszym klasztorze, postanowili w tym niebezpiecznym czasie ukryć skarby w lochach. Zakonnicy, niestety, zginęli i nie wiadomo było, gdzie ich szukać. Wiedział o tym tylko bednarz, który robił pokrywy na beczki ze skarbami. Przyrzekł jednak
cystersom, że przenigdy nie wyda sekretu. I tak do dziś nikt nie zdołał
odnaleźć zaginionych skarbów363.
SULEJÓWEK (MZ, pow. miński)
Według legendy nazwa podwarszawskiego Sulejówka pochodzi od
założyciela tejże wsi, niejakiego Suleja. Miał to być Tatar walczący
w bitwie pod Grunwaldem. Sulej miał się tu zatrzymać podczas
powrotu Tatarów w swoje strony, zachwycić pięknem okolicy i zdecydować na osiedlenie. Byłaby to zatem nazwa od tatarskiego założyciela
grodu.
SUPRAŚL (PL, pow. białostocki)
Jeszcze do dziś się pamięta, że droga wiodąca z Białegostoku w stronę
Krynek przez Supraśl nazywana była Tatarskim Gościńcem.
SUSIEC (LB, pow. tomaszowski)
Legenda z tatarskim wątkiem dotyczy także miejscowości Susiec na
Roztoczu. Na wzgórzu zwanym obecnie Kościółkiem lub Zamczyskiem,
w miejscu, gdzie zbiegają się rzeki Tanew i Jeleń, przed wiekami stał kasztel. Władał nim rycerz Gołdap. Miał jedyną, ukochaną córkę Tanew. Podczas nieobecności Gołdapa na kasztel napadli Tatarzy, których miał sprowadzić odrzucony zalotnik Tanwi. Najeźdźcy użyli podstępu: skusili zamkowe gołębie rozrzuconym grochem, zanurzonym w alkoholu. Zamroczonym trunkiem ptakom przywiązali płonące huby. Gołębie wróciły do
zamku i podpaliły go. Tanew z rozpaczy, nie widząc dla siebie ratunku,
rzuciła się z wysokiego brzegu w nurt rzeki. Zrozpaczony Gołdap nazwał
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rzekę Tanwią na jej pamiątkę364. Legenda ta nawiązuje do opowieści
o podstępie Czyngis-chana w czasie oblężenia chińskiego miasta.
SZANIEC (ŚK, pow. buski)
W tej leżącej nieopodal Buska-Zdroju wiosce stoi charakterystyczna
figura przydrożna. Zdobią ją łuki w kształcie tzw. oślego grzbietu, co
nadaje jej nieco orientalnego charakteru. Mówi się, że jest to tatarska
mogiła. Czy pochowano tu Tatarów? Czy poległych w jakiejś bitwie?
Czy miejscowych? Tego nie wiadomo365.
SZCZUROWA (MP, pow. brzeski)
Nazwę miejscowości Szczurowa tłumaczy opowieść z wątkiem tatarskim. Otóż pewien myśliwy został wtrącony do lochu. Tam zaprzyjaźnił
się ze... szczurem. Karmił zwierzę, które z wdzięczności mu pomogło.
Szczur przegryzł gardło strażnikowi, odebrał klucze i przyniósł więźniowi, który otworzył celę i wydostał się na wolność. Gdy nastały czasy
tatarskich najazdów, szczur znów ruszył z pomocą: przeciw najeźdźcom ruszyła armia szczurów. Przestraszeni Tatarzy uciekli. Stąd też
pochodzi nazwa – Szczurowa.
SZCZYTNO (WM, miasto pow.)
W okolicach Szczytna wytyczono pieszy szlak turystyczny, tzw. Tatarski,
liczący około 28. kilometrów. Wiedzie z okolic jeziora Domowego Małego,
dalej przy jeziorze Marksoby, następnie przez miejscowości Jerutki, Jeleniów, obok jeziora Krawno, aż do Babięt. Upamiętnia przejście oddziałów tatarskich i polskich podczas potopu szwedzkiego w roku 1656366. Tak
opisał podobne wydarzenie Henryk Sienkiewicz w powieści Potop: Tej
samej nocy jeszcze, w której Tatarzy minęli słup graniczny, niebo zaczerwieniło się łunami, rozległy się wrzaski i płacz ludzi deptanych stopą wojny. Kto
polską mową o litość umiał prosić, ten z rozkazu wodza był oszczędzany, ale
natomiast niemieckie osady, kolonie, wsie i miasteczka zmieniały się w rzekę
ognia, a przerażony mieszkaniec szedł pod nóż367.
SZUFNAROWA (PK, pow. strzyżowski)
We wsi znajduje się kamień o nazwie Dudniacz. Wygląda niczym
wydrążona skała. Legenda mówi, że stał tutaj zamek Szufnara.
364
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Zarówno Szufnar, jak i jego syn brali udział w niejednej wyprawie na
Tatarów. Gdy syn zginął, oszalały w złości i rozpaczy Szufnar przywiódł z wyprawy zastęp tatarskich jeńców. Trzymał ich w podziemiach
zamku i co roku jednego własnoręcznie zabijał lub uśmierzał głodem.
Po śmierci ostatniego jeńca okrutny pan zamku zachorował. Uderzył
piorun i roztrzaskał zamek. Ostały się tylko skały Dudniacza368.
SZYPERKI (PK, pow. niżański)
Przy skrzyżowaniu dróg w Szyperkach stoi kaplica pod wezwaniem
dawniej Najświętszej Maryi Panny, obecnie Narodzenia NMP. Wzniesiono ją w XIX wieku, początkowo jako kościół greckokatolicki, jednocześnie jako upamiętnienie pomordowanych w czasie najazdów tatarskich. Mówi się także, że kaplica stoi na dawnym cmentarzysku.
ŚRODA ŚLĄSKA (DŚ, miasto pow.)
Jeśliby dać wiarę opowieściom okołotatarskim ze Środy Śląskiej, to
okazałoby się, że właśnie z powodu postępowania mieszkańców tego
miasta doszło do najazdów tatarskich na ziemie polskie. Powody te
wyjaśnia legenda. Otóż żona chana mongolskiego wybrała się ze swoim
orszakiem do Europy. W jakim celu? Czy szukała odpowiedzi na jakieś
pytania? A może kierowała nią ciekawość świata? W różnych wersjach
tej legendy bywa określana jako cesarzowa tatarska lub azjatycka. Na
dłużej zatrzymała się w Środzie Śląskiej. Wówczas na jej orszak napadli mieszkańcy miasta. Ona sama zginęła, orszak uległ rozproszeniu,
a jedynie jej dwie dwórki zdołały się ukryć i po wielu latach wróciły do
ojczyzny, gdzie opowiedziały władcy, co spotkało je i jego żonę. Wtedy
chan zapragnął zemsty i zaplanował najazd na polskie ziemie. Miały
być zatem odwetem chana, którego żona została zabita przez chciwych mieszkańców.
To nie koniec wątków tatarskich i biblijnych w opowieściach ze
Środy Śląskiej. Po zwycięstwie pod Legnicą Tatarzy zatrzymali się
pod Środą. Legenda mówi, że mieszkanki miasta podjęły najeźdźców
jadłem i napitkiem. Upojeni Tatarzy zasnęli. Wtedy dokonano rzezi
tak wielkiej, zginęło tak wielu ludzi, aż powstało jezioro krwi.
ŚWIBIE (ŚL, pow. gliwicki)
Kaplica poświęcona błogosławionej Benignie znajduje się w Świbiu na
Śląsku. Jej kult nie jest tak rozpropagowany jak innych świętych i bło368
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gosławionych polskich, w których żywotach pojawiły się wątki związane z najazdem tatarskim w XIII wieku. W Świbiu o cysterce Benignie mówi się jako o jedynej męczennicy, która straciła życie w czasie
najazdu na Wrocław w roku 1241369.
ŚWIĘTY KRZYŻ (ŚK, pow. kielecki)
Pobenedyktyński klasztor na Świętym Krzyżu zawdzięczał swoją
nazwę relikwiom krzyża, na którym umarł Chrystus. Miał je podarować Emeryk, syn króla węgierskiego Stefana I. Legenda mówi, że
w czasie drugiego najazdu tatarskiego w roku 1260 zginęli wszyscy
mnisi, ale relikwie, uprzednio ukryte, uchowały się. Około stu lat później na klasztor najechały wojska litewsko-tatarskie i wówczas doszło
do zrabowania relikwii krzyża i wywiezienia ich na Litwę.
Legenda o tym wydarzeniu bliska jest biblijnej opowieści o perypetiach związanych z kradzieżą Arki Przymierza przez Filistynów.
Po przejęciu Arki spotkały ich tak wielkie niepowodzenia, że zdecydowali się oddać ją Izraelitom, aby odwrócić od siebie zemstę Boga:
Przez posłańców zwołali wszystkich władców filistyńskich. Powiedzieli
do nich: «Odeślijcie Arkę Boga izraelskiego i niech wróci na swoje miejsce, i nie naraża na śmierć mnie i mego ludu». Popłoch bowiem ogarnął
całe miasto: bardzo tam zaciążyła ręka Boga (1 Sm 3,11).
Według legendy Tatarzy wraz z Rusinami napadli na klasztor świętokrzyski, skąd wykradli relikwie i je wywieźli. Jednak spadły na nich
wielkie klęski, zarazy, rażenia piorunami, że w końcu postanowili
oddać drzewo krzyża, aby odwrócić od siebie zły los, co też się stało370.
ŚWILCZA (PK, pow. rzeszowski)
We wsi Świlcza, na południowy zachód od głównej szosy, położony jest
wąwóz o nazwie Skrzynowina. Skąd takie określenie? Tutaj, jak chce
lokalna opowieść, mieszkańcy w dawnych czasach skrzyknęli się,
ponoć nie raz, by razem stawić czoła najazdom. Słowo Skrzynowina
zatem ma pochodzić od skrzyknięcia się371.
Świlcza była ufortyfikowana dzięki swojemu właścicielowi, Spytkowi Ligęzie. Na fortyfikacje, wzniesione na wypadek częstych tu,
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zwłaszcza w XVII wieku, najazdów tatarskich, składały się wały ziemne
i drewniane parkany. Do dziś drogi, które biegły wzdłuż wałów, nazywane są w tej wsi „zapłocia”. Lokalne opowieści głoszą, że wały niejeden raz uratowały mieszkańców.
TATAR (ŁD, pow. bełchatowski)
Tatar jest wsią sołecką w powiecie bełchatowskim, w województwie
łódzkim. Przynależy do parafii w pobliskich Chabielicach. Istnieje
legenda, według której nazwa tej wsi miałaby pochodzić od jeńców
tatarskich, pojmanych w czasie tzw. trzeciego najazdu mongolskiego
na tereny polskie w latach 1287–1288. Mówi się jeszcze, że być może
uwieczniony w nazwie został sam fakt przejścia Tatarów wiodącym
tędy szlakiem. Pochodzenie nazwy jest niejasne372.
TATARY (PL, pow. białostocki)
Pod Tykocinem leży wieś Tatary. Prawdopodobnie osiedlono tu Tatarów doglądających dworskich stajni i koni. Śladem po grodzie jest
„Zamczysko”, położone około trzech kilometrów od centrum miasta.
Wiadomo, że do XIV wieku był to gród zarządzany przez kasztelana373.
TATARY (WM, pow. nidzicki)
Na Mazurach, we wsi Tatary, około dwóch kilometrów na południowy
wschód od Nidzicy, znajduje się głaz zwany Tatarskim Kamieniem.
Z geologicznego punktu widzenia jest to zbudowany z gnejsu głaz narzutowy, pozostawiony przez cofający się lodowiec. Jego obwód wynosi 19
metrów, ma około 6,5 metra długości, 4 metry szerokości oraz wysokość
1,8 metra. Dawniej kamień był większy, ale okoliczni mieszkańcy odbijali jego części, pozyskując materiał na koła młyńskie. Na jego szczycie postawiono kamienną kulę, z którą wiąże się legenda. Opowieść
powstała jednak na gruncie wydarzeń historycznych. W roku 1656
tereny te zostały najechane przez wojska Rzeczypospolitej i oddziały
tatarskie na jej służbie. Stało się tak, ponieważ ówczesny władca tych
ziem, należących do wrogiego Rzeczypospolitej państwa pruskiego, Fryderyk Wilhelm, był sojusznikiem Szwedów. A już od roku trwał potop
szwedzki, czyli najazd sąsiadów z północy na tereny Polski.
Aby więc uniemożliwić Fryderykowi udzielenia pomocy najeźdźcom szwedzkim, Polacy wraz ze służącymi w jej oddziałach Tatarami
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najechali na te tereny. Planowali atak na zamek w Nidzicy i rozłożyli
się obozem w pobliżu twierdzy. Ktoś z zamkowej obrony wypatrzył
tatarskiego wodza, posilającego się przy wielkim, charakterystycznym
głazie, wyróżniającym się z tła. Wystrzelił z łuku, ugodził Tatara i zabił
go. Na pamiątkę tego wydarzenia wielki głaz nazywa się Tatarskim
Kamieniem. Tym razem jednak Tatarzy w legendzie występują nie jako
najeźdźcy i grabieżcy Polaków, lecz ich sprzymierzeńcy i pomocnicy
w starciach z innym wrogiem. Pamięć o Tatarskim Kamieniu trwała
przez wieki. Gdy po II wojnie światowej tereny te stały się częścią
Polski, miejscowości, w której znajduje się Tatarski Kamień, nadano
nazwę Tatary, w nawiązaniu do słynnego obiektu. Niemiecka nazwa
wioski brzmiała Berghof374.
TATARY (MZ, pow. ostrołęcki)
Nie są znane dokładne okoliczności powstania wsi Tatary nieopodal
Kadzidła na Kurpiach. Podania głoszą, że Tatarzy osiedlili się tutaj po
wyprawie Gosiewskiego na Prusy Książęce w roku 1656.
TATARY (WP, pow. krotoszyński)
Nieznane są szczegóły nadania takiej nazwy wsi wielkopolskiej. Prawdopodobnie osiedlono tu jeńców tatarskich.
TELATYN (LB, pow. tomaszowski)
Od roku 2013 herbem gminy Telatyn jest święty Michał Archanioł ukazany na czerwonym tle, depczący buńczuk. Jest to symboliczne nawiązanie do wydarzeń z roku 1672, gdy w okolicach miejscowości doszło
do koncentracji wojsk polskich i ruskich pod wodzą ówczesnego hetmana, późniejszego króla, Jana Sobieskiego, w celu pokonania oddziałów tatarskich, co w historiografii określane jest jako „wyprawa na
czambuły tatarskie”. Michał Archanioł, patron wojsk polskich, depcze
buńczuk, co ma symbolizować zwycięstwo wyprawy Sobieskiego375.
TOPOLA (ŚK, pow. kazimierski)
Wieś ta ma także swoje związki z Tatarami. Otóż według miejscowych
opowieści zamieszkiwali ją od dawna Tatarzy, jeńcy osadzeni tutaj
przez biskupa krakowskiego po tzw. trzecim najeździe w latach 1287–
1288, którzy na żyznych, nadrzecznych ziemiach stworzyli wspaniałe
374
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ogrody warzywne. Tatarzy wiedzieli, że wylewająca Nidzica sama najlepiej użyźni ziemię. Słynne były ich uprawy cebuli, czosnku i ogórków. Ci, którzy wiedzieli o wyjątkowych plonach z tutejszych, tatarskich ogrodów, mieli mawiać „Ach, te pola!”376. I w ten sposób z czasem
powstała nazwa Topola.
TRZCIANA (PK, pow. rzeszowski)
Teren dzisiejszej wsi Trzciana pokrywały niegdyś bagna i torfowiska.
Lokalna legenda mówi, że w czasie jednego z najazdów tatarskich
w tutejszych rozlewiskach ukryli się czterej mnisi z Sandomierza.
W kryjówce wznieśli dla siebie szałas z trzcin i mchu. Nazwali to miejsce Trzcianą. Dziś na miejscu ich szałasu stoi trzciański kościół – tak
chce legenda377.
TRZEBNICA (DŚ, miasto pow.)
Jedną z postaci uznanych za święte w Kościele rzymskokatolickim,
której biografia silnie wiąże się z wątkami tatarskimi i która cieszy
się w Polsce popularnością, jest św. Jadwiga Śląska. Była żoną księcia
Henryka Starego i matką Henryka Pobożnego, który poległ w bitwie
pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku. Ponoć rozpoznała zdekapitowane
ciało syna po stopie, bowiem Henryk miał sześć palców u jednej nogi.
Jadwiga z pochodzenia była Niemką. Świętą została uznana już w roku
1267. Miastem szczególnie powiązanym z Jadwigą jest Trzebnica na
Dolnym Śląsku, gdzie znajduje się sanktuarium jej poświęcone.
Księżna ufundowała tam klasztor i sprowadziła cysterki z Bambergu.
Było to także miejsce wychowywania córek tzw. klas wyższych, a także
schronienia dla zamożnych wdów. W kościele trzebnickim znajduje
się barokowy sarkofag świętej.
Według legendy Tatarzy przybyli po bitwie legnickiej także do
Trzebnicy. Mieli domagać się zmiany konwersji mieszkańców, a także
oddania im kościoła fundacji Jadwigi. Legenda nie precyzuje, jakiej
konwersji mieliby się domagać Tatarzy, ale prawdopodobnie chodziło o przyjęcie islamu. Wieść niesie, że polegli rycerze leżą pochowani w jaskini pod trzebnickim kościołem. Właściwie nie zmarli, lecz
śpią, czekając na wezwanie, gdy będą potrzebni, by stanąć do walki za
wiarę378.
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Trzebnica na Dolnym Śląsku jest miastem kojarzonym przede
wszystkim z osobą św. Jadwigi Śląskiej, która tu ufundowała klasztor
cysterek i kościół, a także została pochowana w ufundowanej przez
siebie świątyni. Jedną z tych trzebnickich cysterek miała być błogosławiona Benigna, której historia życia również zawiera wątki powiązane z Tatarami. Pochodziła ponoć z rycerskiego rodu z Kujaw. Według
legendy zginęła z rąk Tatara, broniąc swego dziewictwa. Nie wiadomo,
czy miało się to stać w Trzebnicy, czy Wrocławiu. Mimo że oficjalnie nie
przeprowadzono jej procesu beatyfikacyjnego, Benigna cieszyła się kultem lokalnym na Śląsku i Kujawach. Jej wspomnienie obchodzi się 20
czerwca379.
TULIGŁOWY (PK, pow. jarosławski)
Nazwa wsi ma wywodzić od wyrażenia „tulić/przytulić głowy”. „Przytulili głowy”, czyli znaleźli tutaj schronienie, uciekinierzy z Kudrenic, wsi na Podolu. Przywieźli ze sobą otaczany kultem obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W roku 1624, podczas
najazdu wojsk Kantymira, tutejszy kościół został spalony, ale obraz
w cudowny sposób ocalał380.
Typowy dla miejscowości podkarpacki schemat dotyczący historii
i legendy cudownego obrazu wiąże się z wizerunkiem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przechowywanym w kościele pod
wezwaniem świętego Mikołaja w Tuligłowach. Jest to właściwie ikona
namalowana na lipowej desce. Z wizerunkiem wiąże się podwójny
wątek tatarski. Legenda mówi, że w roku 1393 ikonę przywieźli do Tuligłowów ze wsi Kudryńce na Podolu uciekinierzy obawiający się najazdów tatarskich. Wieś najechały oddziały pod wodzą Kantymira Mirzy
w czerwcu 1624 roku. Ówczesny drewniany kościół został podpalony
i doszczętnie spłonął. Obraz natomiast w sposób cudowny pozostał nienaruszony. Legenda nie podaje szczegółów tych zdarzeń, niemniej wizerunek przetrwał i zaczęto go czcić jako obiekt, który w cudowny sposób
ostał się po najeździe tzw. niewiernych. Jego kult przekracza granice
lokalne. Tuligłowy są jednym z ważniejszych sanktuariów archidiecezji
przemyskiej381.
W Tuligłowach do dziś zachowały się pozostałości obwarowań,
znane pod nazwą Okop. Tradycja mówi, że tu chronili się okoliczni
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chłopi oraz szlachta podczas najazdów tatarskich. Wysokość wałów
wynosi około czterech metrów, zaś bastionów do siedmiu. Otaczały
plac – majdan – w kształcie kwadratu o boku mierzącym 75 metrów.
Natomiast nieopodal wsi znajduje się grodzisko Borusz. Legendy
mówią, że gród został napadnięty przez Tatarów i nie zdołał się obronić. Mieszkańcy zginęli, a gród... zapadł się pod ziemię. Ponoć co roku,
w Wielkanoc, słychać tu tajemnicze bicie dzwonów382.
TURSKO WIELKIE (ŚK, pow. staszowski)
We wsi Tursko Wielkie, która była miejscem bitwy z Tatarami 13
lutego 1241 roku, istnieje rezerwat przyrody o nazwie Zamczysko
Turskie. Na jego terenie pozostały wały ziemne usypane w kształcie
pięciokąta. Wieść gminna niesie, że znajdowało się tutaj tatarskie
obozowisko. Wykopaliska archeologiczne dowodzą jednak, że była
to XVII-wieczna siedziba kalwińska. Jednak wersja tatarska jest bardziej żywotna383.
TWARDOGÓRA (DŚ., pow. oleśnicki)
Ta dolnośląska miejscowość także w pewnym stopniu zawdzięcza
swoją nazwę Tatarom. Otóż legenda mówi, że w roku 1241, gdy ważyły
się losy Polaków w czasie bitwy legnickiej, mieszkańcy Twardogóry
stawili TWARDY opór: dlatego też miasto – na pamiątkę męstwa
wojowniczych mieszkańców – nazwano Twardogórą384.
TWIERDZA (PK, pow. strzyżowski)
Obok wsi Frysztak znajduje się niewielka miejscowość o nazwie Twierdza. Legenda mówi, że po drugim najeździe tatarskim powstała tam
twierdza. Chronili się w niej miejscowi chłopi. Nazwa wsi łączy się z jej
obronnym charakterem385.
ULUCZ (PK, pow. brzozowski)
Część wsi nazywa się Mogilna. Dlaczego? Otóż według tradycji jest tam
mogiła poległych Tatarów386.
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URZĘDÓW (LB, pow. kraśnicki)
Urzędów na Lubelszczyźnie doświadczył w XV wieku niszczycielskich
najazdów tatarskich. W roku 1507 usypano wokół miejscowości wały
ziemne, które miały zapobiec dalszym niszczeniom. Legenda mówi,
że usypali je sami Tatarzy! Byli to wzięci do niewoli jeńcy. Dlatego też
umocnienie to nosi powszechnie znaną nazwę „wałów tatarskich”387.
USTROŃ (ŚL, pow. cieszyński)
Ustroń także swoją nazwę ma zawdzięczać wydarzeniom związanym
z najazdem tatarskim. Działy się ponoć podczas pierwszego najazdu
w roku 1241, a napastnicy ze Wschodu mieli tutaj spalić jeńców, których nie mogli uprowadzić ze sobą. Miejsce to nazwano z łacińska
„Ustor”, co ma oznaczać tego, który pali zwłoki, lub też „Ustrina”, czyli
miejsce spalenia zwłok. Z czasem, jak chce ludowa etymologia, Ustor
przekształciło się w Ustroń388.
USTRZYKI DOLNE-JASIEŃ (PK, pow. bieszczadzki)
Obraz z Kresów, uznawany za cudowny i dodatkowo powiązany z Tatarami, znajduje się w dzielnicy Ustrzyk Dolnych, zwanej Jasień, do niedawna odrębnej wsi. Teren ten powrócił do Polski w roku 1951, po
regulacji granicy ze Związkiem Radzieckim. Jasień jest miejscem lokalizacji sanktuarium i kultu Matki Boskiej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej. Legenda podaje, że w roku 1612 Tatarzy spalili miejscowość
Żeleźnicę na Wołyniu. W zgliszczach została znaleziona nienaruszona
ikona maryjna, którą przewieziono do wsi Rudki niedaleko Lwowa.
Tam oddawano jej cześć do roku 1946, kiedy to świątynia, już wówczas
w granicach ZSRR, została zamknięta dla kultu. Potajemnie przewieziono ją do Przemyśla, potem wróciła do Rudek, by znów w roku 1968
znaleźć się w Polsce, właśnie w Jasieniu. Obraz skradziono w roku
1992, teraz oddaje się cześć jego kopii389.
USZEW (MP, pow. brzeski)
Tutejsi mieszkańcy bywają do dziś przezywani Tatarami. Uważa się,
że dawno temu osiedlono w tym miejscu jeńców tatarskich i siedmiogrodzkich390.
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WARSZAWA (MZ, miasto woj.)
Stolica także ma swoją ulicę Tatarską. Jest to droga biegnąca wzdłuż
północno-zachodniego ogrodzenia cmentarza muzułmańskiego na
Powązkach. Oficjalna nazwa tej nekropolii brzmi Muzułmański Cmentarz Tatarski. Jej powstanie przypada na rok 1867, kiedy to zamknięto
cmentarz dla wyznawców islamu w innej części Warszawy. Chowano tu przede wszystkim żołnierzy armii carskiej wyznania muzułmańskiego oraz Tatarów polskich. W tym przypadku ulica Tatarska
zawdzięcza swą nazwę sąsiedztwu cmentarza muzułmanów i Tatarów391.
Z kolei warszawski Powsin miał być zasiedlony jeńcami tureckimi
i tatarskimi, sprowadzonymi przez króla Jana III Sobieskiego392.
WĄCHOCK (ŚK, pow. starachowicki)
W pocysterskim klasztorze w Wąchocku, w miejscu niedostępnym
dla wiernych, mianowicie w zakrystii kościelnej, używane tam szafy
i komody mają wmontowane obrazy przedstawiające portrety cystersów, którzy polegli podczas wielu najazdów tatarskich na to miasto393.
WĄWOLNICA (LB, pow. puławski)
W mieście znajduje się sanktuarium, gdzie czci się figurę Matki
Boskiej Kębelskiej. Działo się w roku 1278, gdy Tatarzy po spustoszeniu Lublina krążyli po okolicy. We wsi Kębło urządzili postój i przeglądali łupy. Wśród nich znaleźli figurę Matki Boskiej, z której ponoć
mieli drwić. W tym samym czasie część oddziałów tatarskich poniosła klęskę w lokalnej potyczce. Tatarzy zdecydowali się na wycofanie,
próbując zabrać wszystkie łupy. Wówczas figurka miała ich porazić
światłem oraz cudownie unieść się w powietrzu. Jak chce legenda,
Tatarzy uciekli, zostawiając łupy i jasyr. Ludność zaczęła oddawać
cześć figurze, którą po latach przeniesiono do pobliskiej Wąwolnicy, gdzie jest czczona do dziś. Figura należy do typu tzw. pięknych madonn, prawdopodobnie pochodzi z warsztatu śląskiego lub
pomorskiego394.
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WIELOPOLE SKRZYŃSKIE (PK, pow. ropczycko-sędziszowski)
Las rozciągający się na południe od podkarpackiej wsi Wielopole
Skrzyńskie nazywa się Piekiełko. Lokalna legenda mówi, że w nim to
ukryła się miejscowa ludność podczas jednego z najazdów. Tatarzy
mieli podpalić las, wiele osób zginęło w płomieniach. Upamiętniając
tamte tragiczne zdarzenia, las nazywa się Piekiełkiem, bowiem ludzie
spłonęli tam niczym w piekle395.
W Wielopolu zachowała się tradycja wielkanocnego bębnienia.
Używany tutaj bęben został podarowany, wedle tradycji, przez króla
Jana III Sobieskiego. Był to wyraz jego wdzięczności za gościnę, gdy
wracał z wyprawy na Wiedeń w roku 1683. W Wielopolu uroczyste bębnienie odbywa się w noc rezurekcyjną, a następnie po południu w Niedzielę Wielkanocną396. Bęben używany w tej ceremonii jest pochodzenia tatarskiego lub tureckiego.
WIELOWIEŚ (PK, pow. tarnobrzeski)
Na szlaku świętego Jacka Odrowąża znajduje się także Wielowieś pod
Sandomierzem. Jacek miał przechodzić również tędy. Mówi się także,
że było tu obozowisko Tatarów, gdy podczas różnych najazdów nacierali na Sandomierz397.
WIDEŁKA-TATARY (PK, pow. kolbuszowski)
Część wsi nazywana jest Tatary. Dlaczego? Otóż miejscowa tradycja mówi,
że tutaj osiedlono jeńców tatarskich i tureckich w połowie XVII wieku398.
WIDORADZ (ŁD, pow. wieluński)
Wątek podobny do biblijnego zatopienia wojsk dotyczy też miejscowości Widoradz. Nacierające oddziały tatarskie kierowały się na Wieluń. Nie udało im się jednak zdobyć miasta, bowiem potopili się w rozległych błotach widoradzkich, w rozlewisku tutejszej rzeczki zwanej Struga Węglewska. Legenda dodaje, że w topieli zginęli wszyscy
najeźdźcy399.
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WIERZBICA (MZ, pow. radomski)
Za osiedleńcze wsie tatarskie uważa się Wierzbicę pod Radomiem
oraz dawną wieś, obecnie dzielnicę Radomia, Malczew. Mieszkańcy
Wierzbicy są dziś określani przez sąsiadów jako Tatarzy400.
WITÓW (ŁD, pow. piotrkowski)
Biblijny wątek przetrwania kataklizmu i rozpoczynania wszystkiego na
nowo znajdziemy w legendzie dotyczącej klasztoru norbertanek w Witowie i najazdu tatarskiego w roku 1241. Według legendy z pożogi uratowały się trzy mniszki. Z miejsca zagłady postanowiły uciekać w stronę
Piotrkowa i schroniły się niedaleko Świerzowa, w trzcinach nadrzecznego parowu. Tam zostały odnalezione przez niejakiego Dzierżka
(Dzierżysława), który miał się nad nimi zlitować i ufundować im nowy
klasztor w Busku (dziś Busko-Zdrój). Inna wersja legendy, w odmianie
buskiej, głosi, że Dzierżko odnalazł je wędrujące w pobliżu Buska. Niemniej zostały uratowane i stały się współzałożycielkami nowej norbertańskiej siedziby. Pojawia się tu wątek podobny do opisanej w Księdze
Samuela ucieczki Dawida, uciekającego przed prześladowcą Saulem.
Jednocześnie nowy klasztor, początek, to echo wątku potopu z Księgi
Rodzaju (Rdz 6–9). Zagładę miał przetrwać Noe z rodziną oraz zwierzętami na arce: Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet
(Rdz 9,18). Zauważmy zbieżność trzech mniszek i trzech synów Noego,
którzy zaczynali „nowe życie” po klęsce. Co ciekawe, Jan Długosz wspomina o zniszczeniu klasztoru w Witowie i w konsekwencji – przeniesieniu konwentu norbertanek do Buska. W relacji Długosza była to pragmatyczna decyzja, natomiast w ludowej legendzie pojawiają się wątki
biblijne przesycone elementami baśniowymi.
26 stycznia obchodzi się lokalnie święto norbertanek witowskich. Atak na klasztor pojawił się także w powieści Branki w jasyrze,
autorstwa Deotymy (Jadwigi Łuszczewskiej)401 [...] w krótkich kożuchach,w spiczastych czapkach zakrzywionych jak krogulcze dzioby, z szablami i siekierami, napierali Tatarzy. Spoza narożnych murów sypali się
bez końca, spod każdego krzaka powstawali jak widma. W sieni zapanował sądny dzień. Zakonnice i panienki uciekały w głąb korytarzy, do sal,
do cel, na poddasze. Tatarzy za nimi402.
400

https://echodnia.eu/radomskie/wierzbica-odkryli-ludzkie-szczatki-na-budowie-drogikosci-pochodza-od-kilku-osob/ar/c1-12706652 (dostęp: 19.04.2020).
401
A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2009, s. 483.
402
J. Łuszczewska, Branki w jasyrze, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/deotyma-branki-w-jasyrze pdf, s.25. (dostęp: 19.04.2020).
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W Witowie, nieopodal rzeki Strawy, znajduje się miejsce zwane
„Panieńskim Dołem”. Nazwa ma w tle legendę z tatarskimi wątkami.
Otóż, gdy podczas mongolskiego najazdu doszło do ataku na klasztor norbertanów i norbertanek witowskich, mężczyźni zginęli, natomiast zakonnice uciekły w stronę Piotrkowa. Uratowały się tylko trzy
z nich. Miejsce, gdy ukrywały się nad rzeką, to dziś właśnie Panieński Dół.
WŁODAWA (LB, miasto pow.)
Miasto ma również swoją legendę z wątkiem tatarskim. Rycerz Włodzimierz wyruszył na wyprawę na Tatarów. Gdy wracał, zobaczył
szczególnej urody miejsce nad Wisłą, które bardzo mu się spodobało.
Od jego imienia nowo założony gród nazwano Włodawą403.
WODZISŁAW ŚLĄSKI (ŚL, miasto pow.)
Część tej miejscowości nosi nazwę Tatarskie Pole – mówi się, że w tym
miejscu doszło do bitwy z najeźdźcami, prawdopodobnie podczas
pierwszego najazdu w roku 1241404.
WOLA RADZISZOWSKA (MP, pow. krakowski)
W Woli Radziszowskiej znajduje się wzgórze zwane Pochów. Jego
nazwa, według ludowej etymologii, wywodzi się od słowa „pochować
się”, bowiem tam chowała się miejscowa ludność w czasie najazdów
tatarskich405.
WOLA SOLECKA PIERWSZA-TATARSKA CHOINA (MZ, pow. lipski)
Przysiółek, który nazywa się Tatarska Choina lub Zafolwarcze, być
może zawdzięcza swoją nazwę wydarzeniom z XIII wieku. Legenda
mówi, że podczas jednego z najazdów mongolskich w pobliżu wsi
doszło do bitwy, w której miał zginąć wódz tatarski, nazywający się
ponoć Pęty. Wieść gminna głosi, że tam znajduje się także wielkie
tatarskie cmentarzysko406.

403
https://www.nowytydzien.pl/wlodawa-ciekawostki-dziejow-ciekawostki-lokalne-97/
(dostęp: 19.04.2020).
404
https://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/tatarscy-przodkowie/ar/c8-6165989 (dostęp:
19.04.2020).
405
http://skarby.bliskokrakowa.pl/artykul/319/wola-radziszowska (dostęp: 19.04.2020).
406
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/przewodniki/pdf/przewodnik-lipski.pdf
(dostęp: 19.04.2020).
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WOLA ZARCZYCKA-KOŁACZNIA (PK, pow. leżajski)
Jedna z piękniejszych legend o wodzu tatarskim, poległym i pochowanym na Podkarpaciu, dotyczy kurhanu w przysiółku Kołacznia, należącym do Woli Zarczyckiej pod Leżajskiem. Kurhan znajduje się dziś na
terenie leśnym, uznanym za rezerwat. Obszar ten chroni jedyne w Polsce stanowisko naturalnego występowania rośliny o nazwie różanecznik żółty, zwanej też azalią pontyjską (rhododendron luteum). Różanecznik
porasta pagórek, prawdopodobnie artefaktyczny, czyli być może kurhan.
Według legendy pochowano w nim wodza tatarskiego (chana!), który zginął w czasie zasadzki. Postrzelił go ponoć ukryty łucznik. Tatarzy dopadli
strzelca i ukarali, ale wodza nie dało się uratować i zmarł. Pochowano go
w miejscu śmierci, usypując nad jego zwłokami kurhan w kształcie półksiężyca. Podobno któryś z towarzyszy wetknął weń gałązkę, żeby odnaleźć później grób wodza. Gałąź rozrosła się w drzewo, a potem kwitnące
zarośla. Takie jest tłumaczenie występowania tutaj różanecznika, który
naturalnie rośnie na Kaukazie i w Azji Mniejszej. Kwitnie tylko kilka dni
w roku, na początku maja. Piękne, pachnące, egzotyczne kwiaty w środku
sosnowego lasu upamiętniają spoczywającego tu jakoby tatarskiego
wodza. Kurhan w kształcie półksiężyca miał nawiązywać do symbolu
islamu – religii wyznawanej przez poległego Tatara407.
WOLICA (MP, pow. bocheński)
Dopełnieniem opowieści z Wiśnicza i Bochni jest legenda łącząca się
z Wolicą nad Wisłą w pobliżu Krakowa. Według niej pomiędzy Wolicą
a wsią Kościelniki stał zamek, przy którego budowie pracowało 250. tatarskich jeńców. Jednym z nich był niejaki Selim Mirza. Nie mógł znieść niewoli, więc potajemnie zbudował dla siebie skrzydła. Odleciał na nich, ale
po krótkim locie, niczym Ikar, spadł na ziemię w Wiśniczu. I jeden z tamtejszych krzyży miał być wzniesiony w miejscu jego upadku408.
WOLICA (PK, pow. przeworski)
We wsi, jak chce tradycja, podczas najazdu Kantymira w roku 1624
Tatarzy mieli magazyn broni. Na taki magazyn mówiono „zwolica”
i stąd ma się wywodzić uproszczona dziś nazwa wsi. Z kolei w sąsiednich Urzejowicach miał urzędować wódz wojsk409.
407

http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=&l4
=&l5=dzieje-wsi-wola-zarczycka (dostęp: 19.04.2020).
408
https://www.zamosciopedia.pl/index.php/ci-cm/item/1592-CMENTARZ%20TATARSKI (dostęp: 19.04.2020).
409
http://www.tvprzeworsk.com.pl/wolica/ (dostęp: 19.04.2020).
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WOŹNIKI (ŚL, pow. lubliniecki)
Miejscem osiedlenia się jeńców tatarskich mają być także Woźniki
Śląskie i pobliskie Grodzisko. W roku 1241 tamtejsi chłopi powstrzymali podobno oddział tatarski, który został zepchnięty w okoliczne
bagna. Jeńcy zostali w osadzie na zawsze, osiedlając się tam410.
W innej wersji legendy, w Woźnikach, w miejscu zwanym dziś Grojec, stał onegdaj zamek. Podczas napadu Tatarów mieszkańcy zamku
podziemnymi tunelami uciekli na bagna i założyli wioskę, dzisiejsze
Woźniki. Sam zamek miał się zapaść pod ziemię i dziś w tym miejscu
znajdują się wapienne bloki chronione przez teren rezerwatu.
WRĘCZYCA WIELKA (ŚL, pow. kłobucki)
Jak wieść gminna niesie, we Wręczycy Wielkiej osadzono tatarskich
jeńców. Zmuszono ich do pracy na roli i w kuźniach.
WROCŁAW (DŚ, miasto woj.)
Jedną z ważnych postaci Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce,
której życie wiąże się z wątkami tatarskimi, jest błogosławiony Czesław. Pochodził, podobnie jak dwie inne osoby związane zarówno
z Kościołem katolickim, jak i Tatarami, z możnego, śląskiego rodu
Odrowążów. Czesław wstąpił do zakonu dominikanów we Wrocławiu. Już za życia zyskał opinię świętego. Uważa się, że to dzięki jego
modlitwom miasto zostało uratowane podczas najazdu tatarskiego
wiosną 1241 roku. Za sprawą Czesława stał się cud. Dominikanin
żarliwie się modlił i nad wrocławskim grodem pojawiła się na niebie
ogromna, świetlista kula ognia, jak chce legenda. Na jej widok Tatarzy zamarli i ze strachu mieli natychmiast odjechać spod Wrocławia.
Inna wersja wyjaśnia, że owa kula w jakiś tajemniczy sposób sama
pokonała najeźdźców.
W mieście, przede wszystkim w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha, można zobaczyć materialne pamiątki związane z błogosławionym Czesławem. Wejście do kaplicy jego imienia ochrania ozdobna
krata z motywem kuli ognistej. Wewnątrz znajduje się alabastrowy
sarkofag, w którym został pochowany. Na sarkofagu umieszczono 16
scen z jego życia. Co ciekawe, na jednej z nich przedstawiono Czesława
udzielającego chrztu tatarskim najeźdźcom411.
410
B. Szczech, W kręgu górnośląskich podań i legend. Miasto i gmina Woźniki, Woźniki
2011, s 24.
411
https://info.dominikanie.pl/2015/07/jak-blogoslawiony-czeslaw-przepedzil-tatarow/
(dostęp: 19.04.2020).
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We Wrocławiu znajduje się także ulica Tatarska. Przebiega w osiedlu Brochów, na południowym wschodzie miasta. Wytyczono ją w roku
1970, początkowo o nawierzchni ziemnej. Mimo że w jej pobliżu znajduje się poniemiecka, murowana zabudowa mieszkalna, to jednak
układ dojazdowy do tych budynków był inny. Zatem nazwa ulicy nie
jest wynikiem repolonizacji nazw poniemieckich, lecz wybór jej wiązał się z dopasowaniem do okolicznych ulic: Birmańskiej, Nepalskiej,
Koreańskiej, Chińskiej itp. Przy okazji, mimowolnie, nawiązano do
przeszłości miasta, którego ludność w XIII wieku ucierpiała z powodu
najazdów mongolskich412.
WROTKOWO-TATARY (WM, pow. gołdapski)
Przysiółek wsi Wrotkowo nosi nazwę Tatary, która najpewniej nawiązuje do Tatarów z wyprawy Wincentego Gosiewskiego w roku 1656.
W roku 1938, podczas akcji germanizacji nazw miejscowości w Prusach Wschodnich, zmieniono nazwę Tartarren na Noldental. Niedaleko Tatarów znajduje się Góra Tatarska o wysokości 308 m. Wiąże się
z nią legenda, znana z kilku wariantów: w polskiej wyprawie do Prus
(1656, 1657) uczestniczyły oddziały tatarskie. Po zdobyciu Ełku Tatarzy pojmali do niewoli wielu mężczyzn. Wracając, zatrzymali się, aby
odpocząć na górze w lesie. Tam upili się i posnęli. Wtedy podkradły
się żony jeńców i uwolniły swych mężów, ci zaś pozabijali śpiących
Tatarów. Miejsce to nazwano później Górą Tatarską413. Na jej szczycie
znajduje się zanikające jeziorko wytopiskowe, też zwane Tatarskim,
i rośnie trujący tojad. Obecnie uznawana jest za rezerwat414.
WYŚMIERZYCE (MZ, pow. białobrzeski)
Wyśmierzyce na Mazowszu, z bogatą legendą tatarską, zawdzięczają
nazwę królowi Wyszemirowi, który miał wykrzyknąć: „WY ŚMIERZYCIE ordy!”, czyli „pokonacie ordy!”, kierując te słowa do wód rzeki
Pilicy. Działo się to podczas pierwszego najazdu w roku 1241. Gród
wyśmierzycki, schowany wśród bagien i lasów, zdawał się być bezpieczny. Do jego bram przybył jednak Mściwój, aby ostrzec Wyszemira, że Tatarzy dowiedzili się o grodzie oraz poznali prowadzącą do
niego drogę od strony Wisły. Zbliżała się nawała Tatarów pod wodzą
412

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,wydarzenia,276,mongolowie_pod_wroclawiem.html (dostęp: 19.04.2020).
413
http://archive.is/akluS (dostęp: 19.04.2020).
414
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/aktualnosci-tatarska_
gora_rezerwatem_przyrody__.html (dostęp: 19.04.2020).
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Bajdara i Kajdana. Obroną kierowali Wyszemir, Trydom i Mściwój.
Trwała walka najeźdźców z obleganymi. Gdy sytuacja grodzian była
coraz trudniejsza, na pomoc oblężonym przyszła Pilica i puszcza.
Wzburzone wody rzeki, wezwane do pomocy przez króla Wyszemira,
przepuszczone leśnymi szlakami, zalały wojska Tatarów. Od słów
dziękczynno-pochwalnych króla na cześć wód Pilicy nazwano na
pamiątkę gród – Wyśmierzyce415.
ZABORZE (MP, pow. oświęcimski)
Niewielka wieś Zaborze w gminie Oświęcim ma także swoją „tatarską”
ulicę, zwaną Tatarska Grobel. Przebiega ona między stawami Adam
Duży i Krzemieńczyk Duży i umożliwia alternatywny dojazd z Zaborza do Grojca. Choć nie przetrwała legenda wyjaśniająca etymologię
nazwy, można łączyć ją z najazdami tatarskimi na Polskę w XIII wieku.
Wiadomo, że Tatarzy najechali pobliski Oświęcim. Kilka kilometrów
na wschód od Zaborza, w wiosce Osiek, zachował się kopiec, gdzie
według legendy pochowano poległych w walce z Tatarami. Być może
nazwa Tatarska Grobel jest nazewniczym echem historii najazdu
sprzed wieków416.
ZAGNAŃSK (ŚK, pow. kielecki)
Dąb Bartek w Zagnańsku spowija wiele legend. Ta dotycząca Tatarów
mówi, że pod drzewem zakopane są skarby króla Jana Sobieskiego
i jego żony Marysieńki, ukryte przed niejakim Sulejmanem i jego
Tatarami417.
ZAGÓRZE (MP, pow. wadowicki)
Jaskinia, która bywała miejscem schronienia okolicznych mieszkańców, m.in. przed Tatarami, znajduje się też w małopolskiej miejscowości Zagórze, przy drodze z Wadowic do Suchej Beskidzkiej.
Nazywana jest Mysiorową Dziurą lub Jamą. Ta szczelinowa jaskinia
powstała w skale piaskowej. Choć nie wiążą się z nią legendy tatarskie, to jednak wspomina się o niej, jako o pewnej kryjówce przed
grabieżcami: Tatarami i Szwedami. Nazwa jaskini nawiązuje do
legendarnego rycerza Mysiora, który miał w niej swe schronienie.
415

http://www.wysmierzyce.pl/historia-wysmierzyc/nazwa-wysmierzyce.html (dostęp:
19.04.2020).
416
https://gminaoswiecim.pl/pl/1960/5639/tatarska-grobel-znow-bedzie-otwarta-.html
(dostęp: 19.04.2020).
417
https://www.polishnews.com/db-bartek (dostęp: 19.04.2020).
175

Stąd napadał na kupców i tu też przechowywał zrabowane dobra.
A w razie najazdu „obcych” – miejscowi szukali schronienia w kryjówce zbójnika418.
ZAKOPANE (MP, miasto pow.)
Nazwę Doliny Kościeliskiej w Zakopanem tłumaczy ludowa etymologia powiązaniami z Tatarami. Otóż i tutaj dotarły oddziały najeźdźców tatarskich. Górale bronili się zaciekle, atakując ze stoków napierających z doliny najeźdźców. Zrzucali na nich kamienie i kłody. Tatarzy razili strzałami. Po obu stronach było wielu poległych. Ich kości
miały latami leżeć w owej dolinie. Dlatego też nazwano ją Kościeliską419.
Podobna opowieść dotyczy Doliny Białej Wody, także w Zakopanem. W dolinie, po obronie górali, pozostały kości poległych. Jednak
nie zostały uwiecznione w nazwie.
W Zakopanem znajduje się ulica Tatary. Biegnie na północy miasta,
pomiędzy dzielnicami Kamieniec i Guty. Jej nazwa pochodzi od słynnego góralskiego rodu Tatarów, którzy osiedlili się właśnie w tej części
stolicy Tatr.
ZALAS-TATARUCHY (MP, pow. krakowski)
Przysiółek wsi Zalas pod Krakowem nazywa się Tataruchy. Legenda
mówi, że po bitwie pod Grunwaldem zostali tam osadzeni Tatarzy420.
ZAMOŚĆ (LB, miasto pow.)
Ulica Tatarska jest także na mapie Zamościa. Znajduje się na wschodzie miasta i łączy z wylotową ulicą Lwowską. Tatarską wytyczono
w latach dwudziestych XX wieku, a na mapie pojawiła się oficjalnie
w roku 1932. Nadal jest to droga gruntowa. Jej nazwa nawiązuje do
tzw. pomnika tatarskiego, który do dziś zachował się przy ulicy Lwowskiej. Ten około metrowej wysokości kamienny postument pochodzi
prawdopodobnie z XVII wieku. Nie wiadomo, czym właściwie jest,
może oznacza miejsce pochówku? Jeśli tak – to czyje? Może to oznaczenie drogi? A może przymiotnik „tatarski” przylgnął do niego całkiem przypadkowo? Trudno powiedzieć. Nazwa pomnika była na tyle
powszechnie znana i używana, że nieodległą ulicę nazwano Tatarską.
418
http://www.krajoznawcy.info.pl/legendy-wokol-mysiorowej-jamy-24521 (dostęp: 19.
04.2020).
419
https://www.tatry-przewodnik.com.pl/blog/?dolina-koscieliska (dostęp: 19.04.2020).
420
http://www.gwarek-malopolski.pl/pdf/malopolska_05-17_online.pdf (dostęp: 19.04.2020).
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Nie przeprowadzono w jego pobliżu badań archeologicznych. Zatem
ulica Tatarska w Zamościu nawiązuje do innego obiektu, określanego
jako „tatarski”, którego historia pozostaje nieznana421.
W roku 1999 zlikwidowano materialny ślad po tzw. tatarskim kurhanie, tudzież tatarskim cmentarzu w Zamościu. Jednak pamięć o tym
miejscu przetrwała i wciąż można ją usłyszeć z ust mieszkańców.
Cmentarz ten znajdował się nieopodal cmentarza prawosławnego,
zlokalizowanego pomiędzy ulicami Bołtucia, Odrodzenia i Wyszyńskiego. Opowiadano o duchach i dziwnych zdarzeniach, jakie miały tu
miejsce. Wiele wskazuje na to, że był to tzw. kosz, a pierwotnie placyk
otoczony wałem. Tatarzy mieli tam stacjonować w czasie najazdów,
czynić wypady, przywozić łupy itd.422
ZATOR (MP, pow. oświęcimski)
Legenda związana z Tatarami dotyczy także miejscowości Zator.
Mieszkańcy wiedzieli o zbliżającej się nawale. Mieli za mało sił, by stanąć do walki, więc uciekli się do podstępu. Część obrońców wyruszyła
konno na zachód od miejscowości. Na rozstaju dróg jeźdźcy przekuli
podkowy koniom, nakładając je w drugą stronę, po czym wrócili do
grodu. Ślady kopyt wskazywały więc, jakoby udali się na zachód i opuścili gród. W rzeczywistości wszyscy zebrali się w ukryciu. Tatarzy
zasugerowali się kierunkiem odcisków podków i nie zdecydowali się
atakować grodu zatorskiego. Myśleli, że nikogo tam nie będzie, a dla
nich liczył się jasyr. Poszli za śladem, czyli „za torem” śladów końskich.
Stąd wzięła się nazwa Zator423.
ZEMBRZYCE, TARNAWA DOLNA (MP, pow. suski)
Miejscowa legenda tłumaczy, że tradycje szewstwa i garbarstwa na
wysokim poziomie w Zembrzycach i Tarnawie Dolnej, a także we
wsiach w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej, to zasługa osiedlonych
tam przed wiekami Tatarów. Mieli się pojawić jako osiedleńcy już
w czasach najazdów w XIII wieku424.
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https://www.zamosciopedia.pl/index.php/ul-ul/item/3036-ULICA%20TATARSKA
(dostęp: 19.04.2020).
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https://www.zamosciopedia.pl/index.php/ci-cm/item/1592-CMENTARZ%20TATARSKI
(dostęp: 19.04.2020).
423
https://www.powiat.oswiecim.pl/legendy/legenda-o-zatorze-i-nawalnicy-tatarskiej/
(dostęp: 19.04.2020).
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http://www.historycy.org/index.php?showtopic=68490 (dostęp: 19.04.2020).
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ZŁOTORYJA (DŚ, miasto pow.)
W Złotoryi od roku 1941 stoi fontanna – pomnik górnika poległego
w bitwie legnickiej 9 kwietnia 1241 roku. Miejscowa legenda mówi, że tamtejsi górnicy, wezwani do walki przez księcia Henryka Pobożnego, licznie
ruszyli pod Legnicę, gdzie wielu z nich zginęło. Mówi się także, że okoliczne kopalnie złota podupadły, bo górnicy stracili życie pod Legnicą425.
ZWIERZYNIEC (LB, pow. zamojski)
Wieść gminna niesie, że stawy zwane Zwierzyńczyk w Zwierzyńcu na
Roztoczu zostały wykopane przez jeńców tatarskich i tureckich, wziętych do niewoli przez ordynatów Zamoyskich.
ŻARKI (MP, pow. chrzanowski)
Ludowa etymologia nazwy wsi Żarki w pobliżu Libiąża jest następująca: po drugim najeździe tatarskim w XIII wieku wielu najeźdźców dostało się do niewoli. Po odpracowaniu lat niewoli mogli wracać w swoje strony, ale nie chcieli. Władca krakowski zgodził się na
ich stałe osiedlenie, ale za cenę przyjęcia chrztu. Nieposłuszni Tatarzy uwięzili jednak księdza, który miał im udzielić katechezy i sakramentu, a także napadali na przejeżdżających kupców. Rycerze polscy,
celem udzielenia im nauczki, kilkukrotnie zrobili tzw. żarki, czyli spalili ich wioskę. Stąd wywodzi się nazwa Żarek426.
ŻELICHÓWKA (PK, pow. lubaczowski)
Krzyż „turek” stoi dziś na cmentarzu w Żelichówce – pierwotnie znajdował się w Lubaczowie na wschodzie miejscowości, na grobie ofiar
lub najeźdźców tatarskich427.
ŻĘBOCIN (MP, pow. proszowicki)
W Żębocinie znajduje się kurhan o nazwie „Boża Męka”. Stoi przy drodze prowadzącej ze wsi do Proszowic. Ma kształt ściętego stożka, a na
jego szczycie stoi kolumna w postaci „latarni umarłych” z XVII wieku.
Dawniej był ponoć na kolumnie napis, dziś nieczytelny: „Boże, ukarz
Tatarów za tę mękę”. Mieli być tu pochowani polegli w czasie najazdu
tatarskiego na te tereny w 1241 roku428.
425

https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr54/tatarzy.htm (dostęp: 19.04.2020).
http://www.visit.powiat-chrzanowski.pl/legendy-i-wierzenia.html (dostęp: 19.04.2020).
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http://www.lubaczow.pl/go.php?lubaczow_dzis/art32.html (dostęp: 19.04.2020).
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https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/26678,proszowice-kurhan-boza-meka-z-figura.html (dostęp: 19.04.2020).
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