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Krak walczy ze smokiem wawelskim, 
reprodukcja obrazu K. Górskiego z ok. 1930 roku



Tablica pamiątkowa, mury Wawelu

Jednym z wielu świadectw mówiących o tym, że wierzono w istnienie 
smoka wawelskiego  jest kamienna tablica na murze obronnym Wawelu, 
koło Smoczej Jamy. Pochodzi ona z ok. 1860 roku i została ufundowana 
przez księcia Stanisława Jabłonowskiego. Celem ufundowania tej tablicy 
było upamiętnienie historii pokonania smoka przez Kraka.



Rzekome kości smoka wawelskiego, 
katedra wawelska

Przez wiele stuleci uważano, że wiszące na ścianie katedry wawelskiej 
kości są pozostałościami po smoku wawelskim. W tradycji historycznej 
uchodziły one też za resztki po gigantycznych zwierzętach, a do takich 
rzekomo należały smoki. Przyrodnik i jezuita Gabriel Rzączyński  
w dziele Auctuarium Historiae Naturalis Regni Poloniae, wydanym  
w 1745 roku,  pisał o tych kościach jako o resztkach po gigantach, czyli 
wielkich zwierzętach: quod  Gigantis costa esse vulgo putatur. Kilkadziesiąt 
lat temu oceniono te kości pod względem naukowym i bez wątpliwości 
uznano je za pozostałości po prehistorycznych zwierzętach: wielorybie, 
nosorożcu i mamucie. 



Św. Michał Archanioł walczy ze smokiem, 
rzeźba z XIV wieku, katedra wawelska, Kraków

Największym smokobójcą był św. Michał Archanioł – czczony jako 
zwycięzca nad złem, należał do najbardziej znanych świętych w świecie 
chrześcijańskim. Jego postać pochodzi z Apokalipsy św. Jana: Michał  
i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem Ap 12, 7.



Katedra wawelska



Krak to postać legendarna, według dawnych polskich kronik nakazał 
on zabicie smoka wawelskiego, osobiście jednak z nim nie walczył.

Lud dziękuje Krakowi za pokonanie smoka, 
rep. poczt., sprzed 1939 r., 

wg W. Eliasza-Radzikowskiego (1840-1905)



Kronika Jana Długosza przyczyniła się w dawnych czasach do 
spopularyzowania legendarnej historii o smoku wawelskim.

Jan Długosz, Historia Polonica, wydanie z 1615 roku



Jan Długosz, herbu Wieniawa (łac. Ioannes Dlugossius, Longinus; ur. 
w 1415 r. w Brzeźnicy, zm. w 1480 r. w Krakowie) – słynny polski historyk, 
kronikarz, duchowny, geograf, pierwszy heraldyk polski, dyplomata  
i wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Jego zasługą jest 
m.in. spopularyzowanie historii o smoku wawelskim.

 Jan Długosz, W. Eljasz - Radzikowski (1840-1905)



Historia Polonica 
(Chronica Polonorum) 

Mistrza 
Wincentego Kadłubka, 

wydanie z 1612 roku

Mistrz 
Wincenty Kadłubek, 

grafika 
z poł. XIX wieku

Biskup krakowski, zakonnik cysterski Mistrz Wincenty Kadłubek 
był twórcą Kroniki Polskiej, powstałej na przełomie XII i XIII wieku.  
W tym dziele, jako pierwszy napisał o wawelskim potworze, jednakże 
nie nazywał go smokiem, lecz podał jego dziwną nazwę – olophagus ( inni 
kronikarze po nim pisali holophagus lub olofag). Nazwa ta jest sztucznym 
tworem językowym pochodzenia greckiego i oznacza całożercę. W jego 
kronice czytamy: Był bowiem w załomach pewnej skały okrutnie srogi 
potwór, którego niektórzy zwać zwykli całożercą. Żarłoczności jego każdego 
tygodnia według wyliczenia dni należała się określona liczba bydła. Jeśliby 
go mieszkańcy nie dostarczyli, niby jakichś ofiar, to byliby przez potwora 
pokarani utratą tyluż głów ludzkich.



Przez wiele stuleci uznawano Kraka za postać historyczną i przypisywano 
mu zasługę w pokonaniu smoka wawelskiego.

Krak, ilustracja na podstawie Kroniki polskiej z 1597 r.



Prorok Daniel truje smoka babilońskiego, 
grafika z 1565 roku

Prorok Daniel pokonał smoka dzięki podstępnemu podaniu mu trutki: 
Wziął tedy Daniel smoły, łoju i  sierści, ugotował to razem, zrobił ciasto  
i dał w paszczę smoka. Smok, zjadłszy, rozpękł się Dn 14, 25. Księga Daniela 
była obok Apokalipsy najbardziej znaną biblijną księgą w średniowieczu 
i  w  czasach nowożytnych, gdyż dotyczy ona spraw ostatecznych.  
W przekonaniu o końcu świata żył twórca wawelskiej historii z potworem 
Wincenty Kadłubek – człowiek religijny, bogobojny – czczony 
przez Kościół. Dlatego bliższe prawdy jest interpretowanie historii  
o  zwycięstwie nad potworem wawelskim w  duchu religijnym, 
ukształtowanym przez Biblię, którą uważano za jedyne wiarygodne 
źródło wiedzy o początku i końcu świata. 



Krak walczy ze smokiem, rzeźba Franciszka Kalfasa, 
1925 rok, Kraków, ul. Sienna 16 

(dziedziniec Archiwum Państwowego)



Smocza Jama na Wawelu, 
miejsce, w którym miał przebywać legendarny smok



Pomnik smoka wawelskiego, 
rzeźba Bolesława Chromego, 1969 rok, 

koło Smoczej Jamy



Krak walczy ze smokiem, 
Władysław Skoczylas, grafika z 1916 roku 

Motyw walki Kraka ze smokiem inspirował wielu artystów. Problemem 
jednak jest fakt, że według dawnych kronik Krak nie walczył ze smokiem, 
lecz nakazał go pokonać.



Widok Wawelu od strony południowej

Zamek na Wawelu to miejsce, z którym kojarzy się historia smoka 
wawelskiego. Według legendy miał on przebywać w załomach skały 
tego wzgórza, a jak inni podają we wnętrzu jaskini zwanej Smoczą 
Jamą.  Postać tego smoka kryje w sobie wiele sekretów. Najstarsze 
źródła historyczne podają, że był to potwór zwany całożercą. Dopiero 
później zaczęto pisać o nim jako o smoku, zapewne pod wpływem 
religijnych wizji smoka jako zła i szatana oraz jako skutek ówczesnej 
wiedzy przyrodniczej, która uwzględniała istnienie smoków jako 
realnych zwierząt. 



Jest to słynne zagraniczne dzieło o historii świata, w którym po raz 
pierwszy napisano o smoku wawelskim.

Sebastian Münster, Cosmographiae uniuersalis, 
Basilae 1552, strona tytułowa



Jest to pierwsza ilustracja smoka wawelskiego i najobszerniejszy tekst  
o nim jaki ukazał się w zagranicznych nowożytnych dziełach. 

Sebastian Münster, Cosmographiae uniuersalis, 
Basilae 1552, 

strona  poświęcona historii smoka wawelskiego



Krak, grafika z 1578 roku 

Krak, inaczej Krakus lub Gracchus to postać legendarna, w dawnej 
historiografii uważana za jednego z pierwszych władców, który rzekomo 
żył w  pierwszej połowie VIII wieku. Tradycja przypisuje mu pokonanie 
smoka wawelskiego. Jednakże żadne źródła historyczne o tym nie mówią, 
dawni kronikarze zarówno Wincenty Kadłubek, jak i Jan Długosz, Maciej  
z Miechowa, Marcin Kromer i Marcin Bielski pisali o podstępnym 
podaniu smokowi trutki przez synów Kraka lub jego służących. Joachim 
Bielski pisał, że smoka zgładzono dzięki pomysłowi szewca Skuby.  
Motyw Kraka jako pogromcy smoka jest historyczną pomyłką 
wprowadzoną do literatury przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, który 
w Starej baśni napisał:  W smoku palą się wnętrzności, trzewia ogień mu 
wyżera.(…) Wtem Krak z  mieczem idzie z grodu, łeb żmii strasznej ucina, 
na żerdź go wtyka wysoko.



Dom Jana Długosza pod Wawelem w Krakowie 

Nasz wspaniały historyk Jan Długosz w Rocznikach, czyli kronikach 
słynnego Królestwa Polskiego pisał o wawelskim potworze: W jaskini 
bowiem góry Wawelu, na której Krak zamek swój był zbudował, potwór 
niesłychanej wielkości, mający postać smoka albo węża zadławcy (olophagus) 
obrał sobie legowisko, a na zaspokojenie żarłoczności swojej porywał bydlęta 
i trzody, jakiekolwiek mu się nawinęły, nie przepuszczając nawet ludziom.
(…) Gdy przecież taki stan rzeczy zdał się uciążliwym panującemu książęciu 
więcej jeszcze niźli ludowi, gdy zwłaszcza obawiał się Krak, aby po śmierci 
jego całkiem nie opuszczono miasta, rozkazał ścierwa przeznaczone smokowi 
na pożarcie wypełnić wewnątrz siarką i próchnem, woskiem i żywicą,  
a w zwierzchniej warstwie zapuściwszy nieco tliwa, rzucić mu jak zwykło 
na pastwę. Gdy więc smok według zwyczaju i z przyrodzoną pochłonął je 
chciwością, wnet zajętym w trzewiach ogniem i skwarzącym je coraz głębiej 
płomieniem dręczony, legł i żywota postradał.



Joachim Lelewel, grafika z poł. XIX wieku

Joachim Lelewel należał obok Adam Naruszewicza do pierwszych 
krytyków smoczej wawelskiej historii. W jego dziele Dzieje narodu 
polskiego pisał o tym zdarzeniu: Powiadają, że Krakus książę Polski, 
przeniósł stolicę miasta przez siebie założonego Krakowa, które nazwał 
od krakania kruków Krakowem. Tam pod tym nowym miastem, zjawił się 
smok, który ciężkie sprawiał zniszczenia. Napadał na wsi, zjadał bydło, 
pożerał ludzi. Żeby go zgubić podrzucono mu nieżywego barana siarką 
wypchanego, z zatloną wewnątrz siarką. Ta siarka więcej się w brzuchu 
smoka żarząc spaliła go. Inni powiadają, że go dobił  syn młodszy Krakusa, 
a starszy zazdroszcząc bratu, zdradliwie go zabił, za to z Polski wygnany 
został. (…) Bajeczki to wszystko, często niezgrabne i śmieszne. Smoków na 
świecie nie ma, i co o nich bają, to są bajki . Co o jego spaleniu powtarzają, 
to oczywiste brednie, bo siarka bez przystępu powietrza palić się nie może, 
ani w nieżywym baranie, a tym mniej w brzuchu smoka. 



Zamek Królewski na Wawelu 

Wbrew pozorom to na Wawelu znajduje się kilkadziesiąt różnych 
wizerunków smoków, trzeba tylko uważnie poszukać!



Na tropach smoka 
wawelskiego

wyd. II, 2017 r.


