
                            Wawel i jego tajemnice   

– wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu 
Wisły; historyczna dzielnica Krakowa.
Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 
161–155 mln lat górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego.
Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane

• Zamek Królewski na Wawelu
• bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława

W 1978 Wawel  wraz  ze  Starym Miastem,  Kazimierzem i  Stradomiem został  wpisany  na  listę
światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 razem ze Starym Miastem, Stradomiem, Kazimierzem,
Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem został uznany za pomnik historii.
Częścią tego kompleksu są także fortyfikacje Wawelu. Odnalezione zostały relikty innych budowli,
pochodzących z różnych epok.  Wzgórze mogło pierwotnie nazywać się  wądół,  wąwał,  wąwel ze
względu na  krasowy charakter  wapieni,  z których jest  zbudowane,  jak i  na liczne jaskinie (np.
Smocza Jama).

Według  Kroniki wielkopolskiej słowo Wawel miało pochodzić od Wøwel (stąd dzisiaj rekonstruuje
się tę formę jako jako „wąwel” z nosowym o, czyli „ǫ” i zestawia z podobnie brzmiącymi wąwóz,
wądół,  u  Brücknera od  „wąwał”=wąwóz  ,  słabość  tej  teorii  tkwi   log  w  mało  logicznym
wywodzeniu nazwy wzgórza, a więc struktury geologicznej wypukłej od wgłębnej).
 Inni uważają, że owo „wąwel” oznaczało „wyniosłość wśród mokradeł”, którymi otoczone było
wzgórze , od „wą” (odpowiednik dzisiejszego „w”) i „wel” (wilgoć, woda) co oznaczało miejsce
położone  „w  wodzie,  otoczone  wodą”  ,  wg  Stanisława  Rosponda wąwel =  grąd,  tj.  „miejsce
wyniosłe i suche wśród łąk błotnistych, ostrów oblany wodą” od psł. *vъlь = stpl. wel,  wla (stąd:
Wleń) .                                                                     1.



 Zestawia się tutaj „Wąwel” z nazwami miejscowymi typu Wąwelnica, Wąwolnica, Wąwelno 
jednak nie tłumaczy procesu fonetycznego, który miałby doprowadzić do przejścia ą → a (Jan 
Długosz Wąwolnicę dwukrotnie podaje jako Wanwelnycza, wcześniej w 1325-1327 r. zapisano 
Wanvelnitia , w 1377 r. Wanwelnicza, jeszcze w 1531 r. Vanwelnicza, czyli z protezą samogłoski 
nosowej w postaci „an”, a brak takich zapisów w stosunku do Wawelu).

Dawniej doszukiwano się też genezy nazwy w zgodnościach bałto-słowiańskich, litewskiemu 
rdzeniu au, av, va, avr, var, vavr, babr, miał odpowiadać ruski varъ, polski wał, stąd wg Mikołaja 
Akielewicza nazwa wsi Wawr, Wawer → Wanwoł, Wąwel, Wawel, tj. miejsce obwarowane.Istnieje 
także teoria, jakoby nazwa Wawel pochodziła od nazwy Babel (s-c-s Вавилонъ, stąd również 
współczesne rosyjskie Вавилон, tr. Wawilon, czyli Babilon, częsta w średniowieczu oboczność 
w:b, m.in. grecka Beta (obecnie Wita), zobacz: Korbea, Kordoba)

Wawel do połowy XI wieku

 Jako  osada  położona  na  skrzyżowaniu  szlaków  handlowych  szybko  się  rozwijał.  Wawel  był
jednym z ośrodków władzy lechickich władców  . O  tych  władcach Kraku i  Wandzie, mających
żyć w VII i VIII wieku, wspomina  XIII-wieczny kronikarz Wincenty Kadłubek. W X wieku ziemie
Wiślan  od  Wandy królowej Lechii  i tym samym Kraków, weszły w skład powstającego państwa
polskiego .Wtedy mówiło się  Polonia  i  Rex Polonorum. W 1000 roku zostało utworzone greckie
chrześcijańskie biskupstwo krakowskie, czego konsekwencją była budowa katedry bizantyńskiej –
siedziby  biskupa.  Oprócz  katedry  na  wzgórzu  istniały  także  inne  zabudowania.  Pierwsze
odnalezione szczątki po budowlach drewnianych pochodzą z IX wieku, a kamienne – z przełomu X
i XI wieku. Z tego okresu pochodzą pozostałości przedromańskich budowli murowanych, takich
jak:
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• Rotunda Najświętszej Marii Panny, prawdopodobnie z przełomu X i XI wieku  ( nazwa  
późniejsza  czyli dorobiona) 

• Kościół św. Jerzego, przebudowywany w późniejszych okresach  ( nazwa  późniejsza  czyli 
dorobiona) 

• rotunda przy bastionie Władysława IV,   bizantyńskie  baptyserium 
• budowla „czworokątna z korytarzykiem” z przełomu X i XI wieku, o nieznanym 

przeznaczeniu, być może grobowiec                                                                                          
• Kościół B (rotunda z dwoma absydami)

Romanizm (poł. XI w. – pocz. XII w.)  datowanie  romanizmy jest  sfałszowane 

Na przełomie 1038 i 1039 Kazimierz Odnowiciel powrócił do Polski i przyjmuje się, że tym
samym  Kraków  został  siedzibą  władzy  królewskiej  i  stolicą  państwa.  Budowę  drugiej
katedry, tzw.  ( z niemiecką nazwą  Herr Manowskiej )  „Hermanowskiej” rozpoczęto pod
koniec XI wieku, właśnie z fundacji Władysława Hermana( Herona  herosa ) Jej konsekracja
nastąpiła w 1142 roku. O budowli tej wiadomo zdecydowanie więcej, choćby ze względu na
jej  zachowany wizerunek na odcisku pieczęci  kapituły krakowskiej z XIII  wieku. Także
pozostałości  są  zdecydowanie  lepiej  zachowane  –  dolna  część  Wieży  Wikaryjskiej
(Srebrnych  Dzwonów)  oraz  w  całości  trójnawowa  krypta  św.  Leonarda,  wsparta  na  8
kolumnach. W 1118 roku pochowano tam biskupa Maurusa, z którego grobu wyjęto m.in.
patenę i kielich. Z tego okresu pochodzą także:

• Sala o 24 słupach,  palatium książęce
• kościół przy Smoczej Jamie (interpretowany ostatnio jako romańska wieża)
• Kościół św. Gereona, prawdopodobnie kaplica pałacowa  Święty Gereon (ur. ok. 270, zm. 

ok. 304 lub w 2. połowie IV wieku w Kolonii)– rzymski żołnierz legendarnej Legii 
Tebańskiej,której  historia  jest zafałszowana na modłę  jezuicko  - katolicką ,  męczennik i 
święty Kościoła katolickiego. 

• Kościół św. Michała (romański)  ( nazwa  późniejsza  czyli dorobiona) 
• rotunda z emporą przy baszcie Sandomierskiej, być może z 2 połowy XI wieku
• czworokątna wieża obronna przy „Kurzej Stopie”-  dorobiona  prześmiewcza  nazwa 

Chodzi  o Stopę Orła =Krzyż Południa (łac. Crux,  dop. Crucis, skrót  Cru) – najmniejszy,
88. co do wielkości, gwiazdozbiór nieba, charakterystyczny dla nieba południowego . Krzyż
Południa był widoczny dla starożytnych Greków, którzy uważali go za część gwiazdozbioru
Centaura. Na szerokości Aten w roku 1000 p.n.e., Krzyż był wyraźnie widoczny, chociaż
nisko nad horyzontem. Jednak z powodu precesji osi Ziemi jego gwiazdy obniżały się na
europejskim  niebie.  Ze  względu  na  precesję  osi  ziemskiej  Grecy  i  inne  kultury
śródziemnomorskie widzieli Krzyż Południa nisko nad horyzontem w czasie ukrzyżowania
Chrystusa.  Rzymianie  mogli  oglądać ten  gwiazdozbiór  także  z  Aleksandrii,  nazywali  go
Thronis Caesaris dla uczczenia Augusta, jednego z wielkich cesarzy Rzymu. 
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Pomimo tego, że przez tysiąclecia cywilizacje znały ten układ gwiazd, nie został uznany
„oficjalnie”  za  gwiazdozbiór  aż  do  czasów,  kiedy  Petrus  Plancius  umieścił  go  między
nogami  Centaura  w  swoim atlasie  nieba  z  1598.  Wciąż  był  wtedy  uznawany  za  część
Centaura.

Tubylcy półkuli południowej mieli najrozmaitsze mity i historie, kojarzone z tym krzyżem. Dla
Maorysów z  Nowej  Zelandii  przedstawia  on  kotwicę,  a  gwiazdy  zewnętrzne  są  liną.  Niektóre
plemiona Aborygenów widziały tam płaszczkę, a gwiazdy zewnętrzne są dwoma ścigającymi ją
rekinami. W astrologii hinduskiej Krzyż nazywa się Trishanku, a Inkowie uwiecznili go w kamieniu
w  Machu  Picchu.   Oprócz  walorów  estetycznych  (czy  nawet  konotacji  religijnych)  kształt
stworzony przez najjaśniejsze gwiazdy ma praktyczne zastosowanie w astronawigacji. Przedłużając
niemal pięciokrotnie linię łączącą gamma (γ) i (α) Cru, trafimy w okolice południowego bieguna
nieba, co pozwala na zgrubne wyznaczenie kierunku południowego. Krzyż Południa, najmniejszy
gwiazdozbiór na niebie, ale przysiadł na niemal najjaśniejszym fragmencie Drogi Mlecznej i ma
zdecydowanie ponadprzeciętną ilość jasnych gwiazd. 

Więcej w :   https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi

cd. Wawel Gotyk (pocz. XIII w. – pocz. XVI w.)

W 1305 lub 1306 roku katedra spłonęła, ale nie w całości, w związku z czym w 1320 roku możliwa
była koronacja Władysława Łokietka. W tym samym roku, z inicjatywy króla, rozpoczęto budowę
nowej,  trzeciej  z  kolei,  która  w swoim głównym zrębie  istnieje  do  dziś.  W 1364  została  ona
konsekrowana. Jest to budowla trzynawowa z transeptem i ambitem, do której od początku budowy
i  przez  następne  wieki  dostawiano  kaplice.  Pierwsze  powstawały  przy  prezbiterium –  w 1322
została konsekrowana kaplica św. Małgorzaty  - nazwa dorobiona-  dziś pełniąca funkcję zakrystii,
a  kilka lat  później  wzniesiono kaplicę nazwaną później  kaplicą Batorego.Oprócz tego,  królowa
Zofia Holszańska (ostatnia żona Władysława Jagiełły) ufundowała kaplicę przy zachodnim wejściu,
nazywaną  później  jej  imieniem,  a  na  polecenie  Kazimierza  Jagiellończyka  wzniesiono  kaplicę
Świętokrzyską.                                                            4.



Zostały także wybudowane inne kaplice (pod koniec XV wieku było ich w sumie 19 - po co tyle  
było   kaplic-  jest to podejrzane - które w wiekach późniejszych zostały mocno 
przebudowane.Władysław Łokietek jest też pierwszym królem, którego pochowano w wawelskiej 
katedrze. Jego sarkofag z piaskowca został ufundowany w połowie XIV wieku przez Kazimierza 
Wielkiego.   Swój nagrobek posiada też właśnie Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, ale do 
najcenniejszych należy bez wątpienia sarkofag Kazimierza Jagiellończyka, wykonany przez Wita 
Stwosza w 1492 roku.

      Wnętrze Kaplicy Zygmuntowskiej z dorobionym   katolickim ołtarzem we  wnęce 
                   przeznaczonej dla władcy .Kaplica Zygmuntowska na Wawelu .

                                                                          5.



CO TO BYŁY ZA  KAPLICE  

Kaplica (łac. cappa zdrobniale  capella kapliczka) – niewielka  chrześcijańska budowla sakralna,
wolnostojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z
ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz. 

Kaplice wzięły swą nazwę od małego drewnianego kościoła w  Tours zwanego Capella, a to od
złożonego tam płaszcza św. Marcina (z łac. cappe, po fr. chape). Kościół ten wzniósł w 1. połowie
V wieku w Tours nad grobem św. Marcina jego uczeń i następca, biskup Brykcjusz (zm. ok. 444).
Kościół-Capella był celem licznych pielgrzymek i w r. 470 został rozbudowany do bazyliki przez
kolejnego biskupa Tours Perpetuusa. Król Chlodwig I po przyjęciu chrztu w r. 496, uczynił płaszcz
św. Marcina relikwią królestwa i zabierał ze sobą na wszystkie wyprawy wojenne; w czasie pokoju
płaszcz  był  składany w izbie  zwanej  Chapelle  w pałacu  króla  w Paryżu pod opieką  kapelana.
Spopularyzowanie  tej  nazwy  wiąże  się  w  pewnej  mierze  z  wykupem  z  Wenecji  relikwii
Chrystusowych w 1239 r. przez Ludwika IX Świętego i wybudowaniem w latach 1241-1248 na ich
potrzeby w  Paryżu świątyni nazwanej  Sainte-Chapelle, w której przechowywano też płaszcz św.
Marcina. Wówczas płaszcz ponownie przesądził o nazwaniu świątyni chapelle – kaplicą.

                       Do języka polskiego słowo kaplica zostało zapożyczone nie bezpośrednio ze
średniowiecznej łaciny, ale poprzez staroczeskie kaplicě. Sama kaplica dała początek także innym
słowom:  kapelan  (bezpośrednio  z  łacińskiego  capellanus)  i  kapłan  (z  łacińskiego  capellanus,
poprzez czeskie kaplan, a także kapela i kapelmistrz (poprzez niemieckie Kapellmeister).W czasach
wczesnego chrześcijaństwa kaplice miały dwa poziomy: dolny, w którym przechowywano relikwie,
oraz górny, przeznaczony na modlitwę. Kaplice związane są z budownictwem sakralnym każdej
cywilizacji.   Wznoszono  je  w  starożytnej  Grecji  i  w  Rzymie  (np.  aedicula)  i  w  różnych
wyznaniach.                                                    6.



kaplica - grupa synonimów 1:  budowla kultowa,  świątynia,  dopiero później jako katolicka 
budowla sakralna, obiekt sakralny,zatem na Wawelu były to świątynie typowo greckie  dla  
władców  z  ich  rzeźbami,narodowe  panteony , które  potem  zostały zastąpione  fałszywymi 
świętymi  katolickimi. 

cd. Wawel

Na  polecenie  Kazimierza  Wielkiego  dokonano  wielkiej  przebudowy  wcześniejszego  nie
wczesnogotyckiego zamku  ale   romańskiego !   Wzniesiono nowy kompleks  składający  się  ze
skrzydła  południowo-wschodniego  od  rotundy  św.  Feliksa  i  Adaukta  po  narożnik  północno-
wschodni.  Wzdłuż  obwodu  północnego  rozbudowano  dawne  palatium  i  kościół  św.  Marii
Egipcjanki, który mógł mieć charakter dworski. Na poziomie wyższych kondygnacji komunikację
zapewniały krużganki na murowanych filarach.  Z czasów Kazimierza Wielkiego zachowała się
tylko  Sala  Kazimierzowska  we  wczesnogotyckiej  tzw.  Wieży  Łokietkowej.  Zamek  został
przebudowany pod koniec XIV wieku przez Władysława Jagiełłę i  Jadwigę, za których rządów
dobudowano tzw. Kurzą Stopkę i Wieżę Duńską. 

Z zamku tego zachowała się także tzw. sala Jadwigi i Jagiełły, w której eksponowany jest obecnie
Szczerbiec.W okresie  tym powstały  na wzgórzu także inne  budowle,  służące licznym księżom,
urzędnikom królewskim i rzemieślnikom oraz mury obronne i baszty: 

Jordanka, Lubranka (później nazwana basztą Senatorską), Sandomierska, Tęczyńska, Szlachecka, 
Złodziejska i Panieńska.

W latach 1507-1536 gruntownie przebudowano siedzibę królewską, a mecenat nad tym ogromnym
przedsięwzięciem  sprawował  sam  Zygmunt  Stary.  Prace  prowadzono  pod  kierunkiem  dwóch
Włochów: Franciszka z Florencji i Bartłomieja Berrecciego, a po ich śmierci Polaka – Benedykta z
Sandomierza. Na szczególną uwagę zasługuje piękny dziedziniec pałacowy. 

Z  lekkich,  wspartych  na  smukłych  kolumnach  arkadowych  krużganków  wchodzi  się  do
przestronnych  i  pełnych  światła  komnat.  Wnętrza  zamku,  ze  wspaniałą  Salą  Poselską  i  jej
kasetonowym stropem, to  świadectwo dużych umiejętności  zarówno włoskich,  jak i  rodzimych
rzemieślników różnych specjalności. Sale zamkowe zdobione były przez  arrasy, których pokaźną
kolekcję zgromadził Zygmunt August.

Renesans (XVI wiek)

W latach 1502-1505 nagrobek Jana Olbrachta został  umieszczony w rzeźbionej niszy w formie
rzymskiego  łuku triumfalnego autorstwa  Franciszka z Florencji.   W 1517 r.  rozpoczęto budowę
ukończonej 16 lat później kaplicy Zygmuntowskiej, grobowca-mauzoleum ostatnich Jagiellonów. Z
tego okresu zachowały się w katedrze także inne nagrobki – kardynała Fryderyka Jagiellończyka i
biskupów:  Piotra  Gamrata,  Piotra  Tomickiego,  Jana  Konarskiego,  Jana  Chojeńskiego,  Samuela
Maciejowskiego.  W 1520  roku  odlano  dzwon  Zygmunta.W katedrze  znajdują  się  także  dzieła
rzekomo manierystyczne -  słowo to jest także z  gatunku fałszerstw aby  rugować wiedzę o
architektach. 
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Dalej- nagrobek Stefana Batorego i biskupa Filipa Padniewskiego – oba autorstwa Santi Gucciego
oraz nagrobek biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa.

Po  jakimś  rzekomym pożarze w 1595 roku, w którym  podobno co nie jest także  prawdą spłonęła
północno-wschodnia  część  zamku,  król  Zygmunt  III  Waza podjął  decyzję  o  odbudowie,  którą
kierował architekt  Jan Trevano.  Była to  przebudowa a nie  budowa od nowa.  Z przebudowy tej
zachowały  się  m.in.  schody Senatorskie  i  kominek w sali  Pod Ptakami.Gdy w 1609 roku król
Zygmunt III na stałe przeniósł się do Warszawy, dla Wawelu rozpoczął się trudny okres. 

Opiekę  nad  zabudowaniami  pełnili  wielkorządcy,  jednak  mimo to,  zarówno  zamek,  jak  i  inne
budynki, niszczały. Do ich złego stanu przyczynili się także Szwedzi, stacjonujący na Wawelu w
latach 1655-1657 i 1702. W 1702 roku w czasie III wojny północnej, gdy na Wawelu stacjonowały
wojska  szwedzkie   podobno  znowu  wybuchł  pożar,  który  niemal  w  całości  strawił  zamek.
Wydaje  się jednak, że  te pożary  zostały zmyślone,   dla późniejszego uzasadniania innych
doróbek  architektonicznych , gdyż  kamienna bryła  architektoniczna  nie pali się  przecież ! 

Wzgórze było okupowane także przez wojska pruskie w 1794 roku, kiedy to zostały zrabowane
nigdy nieodzyskane (z wyjątkiem Szczerbca) insygnia koronne. 

Ze względu na toczące się w XVII wieku wojny, Wawel, jako ważny punkt obronny, wzbogacił się
o unowocześnione mury obronne.

 Przeniesienie siedziby króla do Warszawy nie zmieniło jednak roli i znaczenia  katedry( nazwa
zmieniona na kościelną  katedrę  aby rugować  historię zamku  oraz  panteonu narodowego )
wawelskiej,  która  nadal  była  miejscem  koronacji  i  królewskich  pochówków.  W  tym  czasie
wprowadzono w katedrze wiele zmian – podwyższony został  ambit, powstała istniejąca do dziś
konfesja św. Stanisława (marmurowy ołtarz i srebrną trumnę) oraz ołtarz główny. Wznoszono także
barokowe  nagrobki  (m.in.  biskupów:  Marcina  Szyszkowskiego,  Piotra  Gembickiego,  Jana
Małachowskiego i  Kazimierza Łubieńskiego oraz królów:  Michała Korybuta Wiśniowieckiego i
Jana III Sobieskiego) i kaplice (m.in. kaplica Wazów).    

 XIX wiek

Wraz z trzecim rozbiorem (1795) Wawel znalazł się pod zaborem austriackim. Wojsko austriackie
przekształciło  wzgórze  na  koszary,  co  pociągnęło  za  sobą  liczne  zniszczenia  i  przebudowy:
obmurowano krużganki i zmieniono wnętrza zamku, rozebrano część budynków (m.in. kościoły św.
Jerzego i św. Michała). 

Po upadku powstania krakowskiego i  zlikwidowaniu Rzeczypospolitej  Krakowskiej  na  Wawelu
wzniesiono  trzy  ogromne  gmachy  szpitala  wojskowego.  W  II  połowie  XIX  wieku  Austriacy
przebudowali mury obronne w taki sposób, aby stały się częścią Twierdzy Kraków powstały m.in.
dwie kaponiery .    Równocześnie trwały próby odzyskania wzgórza przez Polaków. Gdy pojawił
się projekt, aby cały Wawel wraz z katedrą zamknąć dla ludności cywilnej, a kapitułę przenieść do
kościoła  Św.  Piotra,  prezydent  miasta  Mikołaj  Zyblikiewicz  zaproponował  przekazanie
wawelskiego zamku na rezydencję cesarską dla Franciszka Józefa I. Powoływano się przy tym na
rodzinne związki Habsburgów z polskimi rodami monarszymi.

                                                                             8.



 (  m.in.  August III  ). Habsburgowie  byli katolikami.   Mikołaj Zyblikiewicz (ur. 28 listopada 
1823 w Starym Mieście, zm. 16 maja 1887 w Krakowie) – polski polityk, adwokat, prezydent 
Krakowa.   Ojciec Szymon był  wyznania greckokatolickiego, ochrzcił Mikołaja w cerkwi. 

                                                                                                                          

Wawel, Civitates orbis terrarum, 1

W dn. 3 września 1880 r. deputacja obywateli  Galicji pod przewodnictwem marszałka krajowego
hr.  Ludwika Wodzickiego złożyła w tej  sprawie  petycję  na  ręce cesarza,  która  została  przyjęta
pozytywnie. Wojskowe władze austriackie zażądały jednak za opuszczenie wawelskiego wzgórza
rekompensaty w wys. 750 000 guldenów na budowę nowego szpitala wojskowego oraz także 750
000  guldenów na  budowę nowych  koszar.  Po  sześciu  latach  rokowań  ostatecznie  ustalono,  że
społeczeństwo polskie ma zapłacić już w nowej walucie 2 714 606 koron i 89 halerzy. Rozpoczęła
się akcja gromadzenia funduszy. Kasa Oszczędności Miasta Krakowa przekazała 800 000 koron, a a
Sejm  Krajowy  Galicji zadeklarował  100  000  koron  rocznie  na  odbudowę  Wawelu.  Cesarz
Franciszek  Józef  przeznaczył  z  prywatnej  szkatuły  także  100 000 koron rocznie  na restaurację
zabytków wawelskich.  Aleksandra Ulanowska zorganizowała wielką kwestę publiczną. Dzięki tym
działaniom  i  licznym  datkom  od  osób  prywatnych,  instytucji  oraz  stowarzyszeń,  udało  się
zgromadzić potrzebną kwotę.W katedrze w tym czasie odbyły się manifestacyjne pogrzeby Józefa
Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki.                                                                                        9.



Przebudowana    w  stylu  klasycystycznym została  kaplica  Potockich,  w  której  umieszczono
pomnik  Artura Potockiego autorstwa wybitnego rzeźbiarza  Bertela  Thorvaldsena.  Druga rzeźba
tego artysty została ustawiona w kaplicy królowej Zofii.

W 1869 roku przypadkowo otwarto trumnę króla Kazimierza Wielkiego, co stało się pretekstem do
urządzenia powtórnego pogrzebu. Równocześnie podjęto inicjatywę odnowy innych  królewskich
grobów – oczyszczono sarkofagi (ufundowane też nowe – m.in. cesarz Franciszek Józef ufundował
sarkofag króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który miał żonę Habsburżankę), a podziemnie
krypty połączono korytarzami.W 1905 roku cesarz Franciszek Józef wyraził zgodę na opuszczenie
przez wojska austriackie Wawelu. Rozpoczęto prace konserwatorskie, którymi kierował  Zygmunt
Hendel, a następnie Adolf Szyszko-Bohusz  ,   który odnalazł Rotundę Najświętszej Marii Panny ???

                            i inne relikty wczesnych budowli.

XX i XXI wiek

 Renowacja wzgórza finansowana była m.in. ze składek społecznych. 

Ofiarodawców upamiętniano wmurowując cegiełki z ich nazwiskami w mur przy północnym 
wjeździe na zamek, przy którym wzniesiono także Bramę Herbową i ustawiono konny pomnik 
Tadeusza Kościuszki.W latach 1904-1907 Stanisław Wyspiański i architekt Władysław Ekielski 
opracowali plan zabudowy wzgórza, noszący grecką  nazwę   Akropolis  .

Ta nigdy niezrealizowana idea zakładała umieszczenie na Wawelu m.in. polskiego sejmu i senatu, 
Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności i Kurii Biskupiej. Całość miała wzorować się na 
starożytnej architekturze – autorzy założyli wybudowanie np. teatru greckiego czy posągu Nike.   

 W tym okresie  katedra  wzbogaciła  się  o  dwa nowe nagrobki:  królowej  Jadwigi (z  1902 r.)  i
symboliczny Władysława Warneńczyka (z 1906 r.), oba autorstwa Antoniego Madeyskiego. Kaplica
królowej  Zofii  została  ozdobiona w latach  1902-1904 przez  Włodzimierza  Tetmajera dekoracją
malarską,  przedstawiającą  polskich  świętych  i  bohaterów  narodowych.  Natomiast  w  skarbcu
katedralnym malowidła w latach 1900-1902 wykonał Józef Mehoffer. On też jest autorem witraży
w oknach  transeptu katedry  (ukazują  one  Chrystusa  Bolesnego,  Maryję  i  geniusze  cierpienia),
malowideł i witrażu w kaplicy Szafrańców oraz witraży w kaplicy Świętokrzyskiej. Swoje projekty
witraży  do  katedry,  nigdy  niezrealizowane,  stworzył  także  Stanisław  Wyspiański.W
dwudziestoleciu  międzywojennym,  tuż  po  odzyskaniu  niepodległości,  polskie  władze  centralne,
uznały  wawelski  zamek,  za  gmach  reprezentacyjny  Rzeczypospolitej  do  użytku  Naczelnika
Państwa, a następnie dla Prezydenta RP.Uchwałą zaś Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r.,
krakowski  zespół  urbanistyczny na Wawelu,  stał  się  jedną z  oficjalnych Rezydencji  Prezydenta
Polski (do dzisiaj,  zachował się apartament Prezydenta RP Ignacego Mościckiego). Do dziś nie
istnieje taki akt prawny, wydany przez władze niepodległej Rzeczypospolitej  (nie licząc decyzji
stalinowskiej KRN, ustanawiającej na Wawelu muzeum), który znosiłby ten zapis.W 1921 r. na
bastionie  króla  Władysława  IV  Wazy stanął  pomnik  Tadeusza  Kościuszki dłuta  Leonarda
Marconiego i Antoniego Popiela.W 1927 r. sprowadzono na Wawel prochy Juliusza Słowackiego i
jego matki  Salomei Becu;  w 1935 r.  pochowano tu  też  Józefa  Piłsudskiego.W czasie  II  wojny
światowej Wawel był siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka. 

                                                                      10.



Ukradziono wówczas wiele cennych zabytków, które do dziś nie wróciły do Polski.

W 1978 r. Wawel wraz ze ścisłym Starym Miastem oraz zabytkami Kazimierza został zapisany na
liście światowego dziedzictwa UNESCO.W 1992 r. sprowadzono na Wawel urnę z ziemią z Monte
Cassino.W 1993 r. sprowadzono na Wawel zwłoki gen.  Władysława Sikorskiego.  W 2001 r., na
Wawelu znalazła się grudka ziemi z mogiły zbiorowej w której pochowany był  Cyprian Kamil
Norwid,  znalazła  miejsce  w  Krypcie  Wieszczów  Narodowych.W lutym 2010  roku  w  Krypcie
Wieszczów  Narodowych  ustawiono  tablicę  ku  pamięci  Fryderyka  Chopina,  w  kwietniu  w
przedsionku krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów pochowano prezydenta  Lecha Kaczyńskiego
wraz z małżonką.  Nie  byli  ani lechickimi władcami  ani  koronowanymi królami  ani wieszczami
narodowymi i z pewnością ich obecność na  Wawelu jest  polityczna  i bardzo niewłaściwa ! 

Wawel w ikonografii

Wizerunek wzgórza wawelskiego w czasie okupacji niemieckiej został umieszczony na banknotach
o nominale 20 złotych emitowanych przez  Bank Emisyjny w Polsce.Wawel znajduje się na trasie
Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Lublina i Sandomierza do Tyńca. Jest to także miejsce styku Via
Regia. Ze Wzgórza Wawelskiego do litewskiego Wilna, przez białoruskie Grodno prowadzi Szlak
Jagielloński.                                                                                                                                          

                                                    JAK  ROZEBRANO  NAM WAWEL                                  
                                           
Na krakowskie Planty z ulicy Floriańskiej przechodzimy bramą w Baszcie Floriańskiej. Na resztki
murów, widoczne z prawej i lewej jej strony, mało kto zwraca uwagę.Chyba,że na obrazy, które w
kilku rzędach wiszą na zabytkowym murze. Mało kto wie, że Kraków miał najbardziej okazałe
budowle obronne miasta, a jego mury szczyciły się pięknymi basztami.    Było ich...no właśnie.
Encyklopedia Staropolska Zygmunta Glogera  podaje liczbę 40, ale zapisy historii miasta mówią o
47 basztach..W końcu Kraków, któremu budowano mury na przełomie XIV i XV wieku, posiadał
dwie linie tych obronnych budowli, zatem o ustalenie liczby baszt raczej dzisiaj trudno. Z nazwy,
Encyklopedia Glogera wymienia ich 37.  Były to osobliwe i ważne punkty miasta handlowego,
uniwersyteckiego i-  było  nie  było-  stolicy  Królestwa.  Tędy bowiem można się  było  dostać  do
miasta. 

                                                                                                                                                    
                                              ryc. Zygmunt Vogel                                                    11.



Franciszek Klein w swojej wspaniałej książce "Planty Krakowskie" wydanej w 1911 roku tak pisze
o krakowskich murach i basztach ; "Murów broniło 31 baszt. Były one rozdzielone pomiędzy cechy
krakowskie, do których należała obrona miasta. Niektóre z baszt w końcu XVIII w. będąc w nie
najgorszym  stanie  były  zamieszkałe  przez  ludność  uboższą:  murarzy,  wyrobników  a  nawet
żołnierzy miejskich, których jeszcze w r. 1797 utrzymywał magistrat piętnastu; mieli oni mundur
granatowy z  czerwonymi wyłogami  i  nosili  tylko  krótkie  pałasze,  oraz  laski.  Wiele  baszt  było
zrujnowanych i bez dachów. Przystęp do miasta otwierało siedem bram: Grodzka - broniona przez
cech  złotników,  Wiślna  -  ślusarzy  i  kotlarzy,  "Forta  Szewska"  -  garbarzy  i  białoskórników,
Sławkowska -  -  cechu krawieckiego,  Floriańska  -  kuśnierzy,  "Forta  Mikołajska"  -  rzeźników i
"Brama Nowa" - piekarzy (w przejściu dzisiejszej ulicy Siennej i głównej alei plantacyjnej).

 Bramy te były zamknięciem dzisiejszych ulic tej samej nazwy, Oprócz tych była jeszcze jedna
mniejsza t,  zw. Poboczna brama, pod Wawelem, od strony Wisły.  Dla wzmocnienia obronności
murów trzy bramy: Sławkowska, Floriańska i Mikołajska, miały jeszcze tzw. rondle czyli bastiony.
Brama  Floriańska  -  choć  złączona  z  rondlem  grubymi  murami  -  dla  utrudnienia  dostępu
nieprzyjacielowi do miasta, była oddzielona głęboką fosą, murowaną z ciosowego kamienia. Na tej
fosie  był  most  zwodzony.  Część  tych  murów  wraz  z  basztami,  bramą  Floriańska  i  rondlem
pozostawiono  pomiędzy  ulicą  Sławkowska  a  Szpitalną.  Z  tej  reszty  możemy  mieć  pojęcie  o
niezwykłym pięknie dawnych murów miejskich.

 Wzdłuż murów miasta rozciągały się szerokim pasem wały i rowy (fosy).
Przestrzeń  ta  była  prawie  niedostępna  i  bagnista,  zasypana  górami  śmieci,  błota  i  rumowi
wywożonymi i  sypanymi  bez  ładu,  zarosła  lasem ostów i  pokrzyw.  Szczególniej  znaną  z  tego
byłzachodnia strona miasta, na przestrzeni od bramy Pobocznej (pod Zamkiem) do Wiślnej i dalej
jeszcze do "furtki" Szewskiej. Tylko wąską drożyną można było tutaj przejść lub przejechać. Mury
miejskie były tu wyszczerbione, (jak koło kościoła św. Michała) baszty opustoszałe, bez dachów, w
stanie największego zaniedbania. 

12.
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Od Szewskiej "furtki" do bramy Sławkowskiej fosy były lepiej zachowane i zarosłe trawą, na której
wypasano  bydło.  W zimie  zaś,  gdy  wody  z  jesiennych  ulew  zamarzły,  bywały  tam  wyborne
ślizgawki.  Z  nich  korzystała  szczególniej  młodzież  rękodzielnicza,  zwłaszcza  w  niedzielne
popołudnia.  Za  kościołem OO,  Reformatów było  nasypisko ziemne czyli  nieskończony rondel,
który Moskale, w czasie Konfederaci Barskiej, zajmując Kraków, zaczęli sypać dla lepszej obrony
miasta,  przymuszając do roboty mieszkańców. Tu także znajdował się  w dawniejszych czasach
zbiornik  wody tzw.  rurmus  czyli  rurhaus,  który  -  czerpiąc  wodę  z  Rudawy za  pomocą koła  z
konewkami - dostarczał jej rurami dla potrzeb miasta. 

Tą  część  miasta  opasywał  mur  podwójny,  pomiędzy  którym,  były  długie,  wąskie  ogrody  z
kręgielniami i piwiarniami. Na przestrzeni od bramy Sławkowskiej do Floriańskiej była głęboka
fosa, kamieniem cała wyłożona i doskonale zakonserwowana. 

Przechodziła ona koło samego arsenału miejskiego (dzisiejszej biblioteki Muzeum XX. 
Czartoryskich).                                                                                                                                       
 Od  bramy  Floriańskiej  do  "furtki"  Mikołajskiej  były  najlepiej  zachowane  dawne  fortyfikacje
miasta:  fosa,  dwa mury i  baszty.  Pomiędzy murami  były  małe  ogródki.  W jednym z  nich,  do
którego  wchodziło  się  z  bramy  Floriańskiej,  były  kramy  z  prochem  strzelniczym  w  liczbie
dziesięciu, co dla miasta było dość niebezpieczne sąsiedztwem. Zewnątrz murów była głęboka fosa
murowana, a wzdłuż niej wysypany szeroki wał, który przed założeniem dzisiejszych plant, był
głównym miejscem spacerów. 
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Wieczorem lub w święto zgromadzała się tam cała publiczność krakowska, chodząc od bramy do
"furtki" Nowej bramy był także wał, otaczający fosę, niski a szeroki. Fosa była zaniedbana. Mury
klasztoru na Gródku, baszty i mur miejski broniły z tej  strony miasta.  Od Nowej do Grodzkiej
bramy fortyfikacje przedstawiały obraz upadku. Okolica tu była pusta, błotna i w nieładzie, rowy
napełnione kałużami. Za kościołami św. Józefa i św. Piotra baszty się rozsypały przeważnie, i był
tylko sam mur.  Okolica ta  była mało uczęszczana i  wąska drożyna tędy wiodła około łąki  św.
Sebastiana,  którą  jeżdżono  i  do  bramy  Grodzkiej." Decyzja  o  zasypaniu  fosy  okalającej  mury
obronne oraz ich wyburzenia podjęta została w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku przez cesarza
Austrii,  gdyż w tym czasie  Kraków włączony został  pod jego panowanie .  Decyzję podjęto ze
względów sanitarnych, bowiem w owym czasie wiele miast europejskich dziesiątkowały choroby
zakaźne.  Zaraz potem rozpoczęto zasypywanie fosy oraz przystąpiono do rozbiórki murów wraz z
basztami.  W ich obronie stanął prof. Feliks Radwański , który pisał: Chronią one przed wiatrami
wiejącymi pod Kościół Mariacki od Kleparza. Niedobre to wiatry, bo smrody i śmieci znosić będą,
a  także  bezbożnie  podwiewać  spódnice  Paniom  Matkom  i  Żonom(...)
Burzenie  murów i  baszt  ciągnęło  się  latami.  Do  murów dobudowano  bowiem wiele  domów i
obiektów budowlanych, których właściciele nie chcieli się zgodzić na ich przeniesienie.   A fosa ?
Jej zasypanie też nie było zadaniem prostym do wykonania bo na miejscu nie było takiej ilości
ziemi i piasku. Materiał do zasypania wożono setkami wozów konnych z odległych okolic oraz z
rzeki Wisły.
                                                                                                                                                    

TAJEMNICE  WAWELSKIE 

 Wawelskie  głowy 

– rzeźby głów, zdobiące strop  sali Poselskiej na  Zamku Królewskiego na Wawelu w  Krakowie.
Rzeźby  powstały  w  warsztacie  Sebastiana  Tauerbacha i  Hansa  Snycerza ok.  1540 r.  W
kasetonowym suficie  sali  znajdowały  się  pierwotnie  194  głowy,  do  dziś  przetrwało  ich  30.
Ozdobiony głowami strop dotrwał, choć w nie najlepszym stanie,  do końca  I Rzeczypospolitej.
Najprawdopodobniej  między  1804 a  1807 r.  został  zniszczony w trakcie  adaptacji  pomieszczeń
zamkowych na austriackie koszary.

 30 ocalonych głów zabrała do  Domku Gotyckiego w  Puławach księżna  Izabela Czartoryska. W
1869 r.  24  z  nich  zostało  wywiezionych  do  Moskwy w związku  z  konfiskatą  części  majątku
należącego do Czartoryskich. 6 dalszych w niewiadomym czasie stało się własnością  Bolesława
Podczaszyńskiego, a po jego śmierci rektora UJ prof. Stanisława Tarnowskiego.

W  1921 r. wdowa po profesorze Róża Tarnowska przekazała je Wawelowi. Po zawarciu  pokoju
ryskiego do Polski powróciły również pozostałe głowy.  W 1927 r. cała ocalona trzydziestka została
umieszczona w kasetonach zrekonstruowanego według projektu  Adolfa Szyszko-Bohusza stropu
sali Poselskiej. Wymowa stropu jest alegoryczna, głowy przedstawiają osoby różnych stanów np.
królów, żołnierzy, dworzan. Ostatnio poddano je konserwacji w 1992 r.

W latach  1925-1927  Xawery  Dunikowski  wykonał  cykl  12  "głów  wawelskich",  m.in.  Adama
Mickiewicza,  Anny Jagiellonki,  Henryka Walezego,  które  nigdy nie  znalazły  się  w stropie  sali

Poselskiej, niemniej jednak do dziś stanowią własność Zamku Wawelskiego.   
                                                      14.   



                                                                                                                                                           

                                           Nr:  2812 - 24.01.1985   Głowy wawelskie  Władca wschodni
  

                                                                                                                                                               
MAGICZNY KRAKÓW

                                                                     15.



                                                                                                                                                               
                                                                                                                     

Prehistoria na Wawelu 

Arrasy, monumentalne tkaniny dekoracyjne, można uznać za szczególną formę malarstwa 
tworzonego na warsztacie tkackim za pomocą wielobarwnych nici. Rozkwit tej sztuki przypadł na 
okres renesansu.Kolekcja arrasów wawelskich dzieli się na trzy odrębne, różniące się charakterem i 
tematyką cykle.  Pierwsza grupa to arrasy figuralne, które nie tylko uczyły Biblii, ale i zachwycały 
urodą oraz erudycją ich twórców. 
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Według biblijnych arrasów wawelskich, najokazalszych w całej kolekcji (do 50 m powierzchni),
wykonano później repliki dla dworu niemieckiego, austriackiego i hiszpańskiego.Druga grupa to
liczący 48 sztuk cykl herbowy, manierystyczny, przebogaty w rozmaite detale - gloria Jagiellonów,
mądrych  i  dalekowzrocznych  władców.    Trzeci  cykl,  zwierzęcy,  nawet  na  tle  mistrzowskich,
biblijnego i herbowego, wyróżnia się niepowtarzalnym, wyjątkowym charakterem, niespotykanym
w takiej skali i urodzie w żadnych zbiorach światowych.  

Władca  wschodni 
                                                

                       WŁADCA  WSCHODNI   -  GDZIE   URZĘDUJE  ?
Data emisji : 24.01.1985 rok

Opis: Głowy wawelskie (I)

Koperta S-0738: Fi 2812 | Kraków 1 - 85 013

Projekt / Wykonanie:
2812 - J.Konarzewski / --,

Rozmiar Koperty: 116 x 110 mm.

Przybliżona wartość znaczków: 0,3 zł

Przybliżona wartość kopert: 1 zł
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Nr. PSPZP: 2782

                                                                                                                                                     
Legenda    smoku wawelskim

Smok (łac. Draco, dop. Draconis, skrót Dra) – znana już wielu starożytnym kulturom konstelacja
dalekiej  północy,  ósma  pod  względem  zajmowanej  powierzchni.  Liczba  gwiazd  widocznych
nieuzbrojonym okiem wynosi około 80. W Polsce widoczna przez cały rok, najlepiej oglądać ją
podczas cieplejszych miesięcy. Jedna z najdawniej nazwanych i najciekawszych konstelacji nieba
północnego.  Rozciąga  się  wokół  Małego  Wozu  –  począwszy  od  gwiazdozbioru  Cefeusza  i
Herkulesa, a skończywszy na Wielkim Wozie.

Nazwa jest  ściśle  związana z  mitologiczną  opowieścią  o  dwunastu pracach Heraklesa.  Jedno z
zadań polegało na wykradnięciu z ogrodu Hesperyd złotych jabłek, które Gaja podarowała Herze w
czasie ślubu z  Zeusem. Strażnikiem wyznaczonym przez Herę do pilnowania tego podarunku był
potężny smok o stu głowach – Ladon. 

Zwykł on owijać się wokół pnia drzewa, zagradzając drogę do niego. Herakles przy wykonywaniu
tej pracy skorzystał z pomocy Atlasa – tytana. Karą Atlasa za udział w tytanomachii był obowiązek
utrzymywania  na  swoich  barkach  całej  kuli  ziemskiej.  Herakles  zaproponował  Atlasowi,  że  w
ramach rewanżu za pewną przysługę na jakiś czas go zastąpi. Heros chciał, aby to Atlas przyniósł
mu złote jabłka z ogrodu Hesperyd, a tytan przystał na te warunki.

 Pozostał jeszcze problem strażnika drzewa, jednak i z nim herosowi udało się uporać – strzała z
jego łuku przeleciała ponad murem i śmiertelnie trafiła smoka. Atlas, po przekazaniu kuli ziemskiej
Heraklesowi, mógł wtedy bez obaw udać się do ogrodu po złote jabłka. Gdy Hera dowiedziała się o
losie Ladona, bolejąc po jego stracie, umieściła jego wizerunek na niebie, blisko bieguna. 
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Na niektórych starych mapach nieba można zobaczyć oba gwiazdozbiory: Heraklesa (Herkulesa) i 
Smoka, przy czym Herakles swoją lewą nogę trzyma na głowie smoka. W innej wersji smok, który 
nie zasypiał, pilnował Złotego Runa; Jazonowi udało się ukraść skarb po uśpieniu 
smoka.Przeważnie kojarzona z potworem reprezentującym siły chaosu, sprzeciwiające się uznanym
bogom. W Babilonii była to Tiamat.Starożytna chińska astrologia lokalizowała gwiazdozbiór 
Smoka między Małą i Wielką Niedźwiedzicą. 

Był utożsamiany z pozytywną siłą sprawczą.                                                                              

                                                                                                                                                                

                     SMOK  WAWELSKI W  LEGENDZIE 

Najstarszy zapis legendy o smoku wawelskim pochodzi z przełomu XII i XIII wieku. Jego autorem
był  Wincenty  Kadłubek.  Na kartach  Kroniki  polskiej,  w uczonym wywodzie,  Mistrz  Wincenty
powiązał dzieje Polski z historią starożytnego Rzymu i uczynił jednym z władców kraju Grakcha,
utożsamianego przez późniejszych kronikarzy z Krakiem
Grakch rządził Polską sprawiedliwie a wdzięczni poddani zamierzali przekazać tron jego męskiemu
potomstwu.  Tak  się jednak  nie  stało,  gdyż  jeden  z  jego  synów  zabił  drugiego  (  a   to  wg
niesprawdzonych  legend). 

 Aby wyjaśnić, w jakich okolicznościach do tego doszło, kronikarz wprowadził postać smoka: 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.
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 Grakch, nie mogąc znieść tej klęski, jako że był względem ojczyzny tkliwszym synem niż ojcem
względem synów, skrycie synów wezwawszy, przedstawił [im swój] zamiar, radę przedłożył.
Grakch polecił synom wykazać się odwagą i zabić smoka. Gdy więc doświadczyli po wielekroć
otwartej  męskiej  walki i  daremnej najczęściej  próby sił,  zmuszeni zostali  wreszcie uciec się do
podstępu. Bowiem zamiast bydląt podłożyli w zwykłym miejscu skóry bydlęce, wypchane zapaloną
siarką. I skoro połknął je z wielką łapczywością całożerca, zadusił się od buchających wewnątrz
płomieni.

Tymczasem walka ze smokiem została wykorzystana przez jednego z braci. Zrzucił on winę za
śmierć brata na potwora i pozbył się konkurenta do tronu: i zaraz potem młodszy napadł i zgładził
brata, wspólnika zwycięstwa i królestwa, nie jako towarzysza, lecz jako rywala Za zwłokami jego z
krokodylowymi postępuje łzami. Łże, jakoby zabił go potwór, ojciec jednak radośnie przyjmuje go
jako zwycięzcę. Często bowiem żałoba przezwyciężona zostaje radością ze zwycięstwa Zbrodnia
wykryto dopiero po pewnym czasie a jej sprawca został skazany na wieczne wygnanie. Stąd po
Grakchu na tron nie wstąpił żaden z jego synów, lecz córka Wanda.

U  Kronikarza  Kadłubka siedziba smoka została tylko ogólnie zlokalizowana a nazwa  Wawel nie
pada. Pogromcami smoka byli synowie Grakcha-Kraka, a nie on sam – ich pomysłem był podstęp z
wypchaniem skór bydlęcych siarką. Zabicie smoka nie wiązało się z założeniem Krakowa. Według
Kadłubka miasto założono „na skale smoka” (in scopulo olophagi) i od imienia zmarłego wcześniej
Grakcha nazwano „Krakowem” (a nomine Gracci dicta Craccouia).

Kronikarze z XIII i XIV wieku[

Opowiadanie Kadłubka podjęli kronikarze z przełomu XIII i  XIV wieku – na Śląsku autor tzw.
Kroniki polsko-śląskiej oraz tworzący w Krakowie bezimienny  franciszkanin,  zwany zazwyczaj
autorem  Kroniki  Mierzwy.  Ten  ostatni  zauważył podobieństwo  tekstu  Mistrza  Wincentego  do
Księgi Daniela i opatrzył go uwagą: tak jak Daniel, który zabił smoka babilońskiego. W Wulgacie
bowiem, którą znał autor Kroniki Mierzwy, wąż z Księgi Daniela nazwany został smokiem: wziął
tedy Daniel smoły, łoju i sierści, ugotował to razem, zrobił ciasto i dał w paszczę smoka. Smok
zjadłszy rozpękł się. Tedy rzekł: Zobaczcie przedmiot waszej czci.

Jako pierwszy zabicie smoka przypisał Krakowi, piszący u schyłku XIV wieku na Śląsku, autor
Kroniki książąt polskich. Według jego wersji bratobójstwo między synami Kraka wydarzyło się już
po zabiciu smoka. Natomiast spisana w końcu XIII lub pierwszej połowie XIV wieku w Poznaniu
Kronika  wielkopolska,  mimo  że  zawiera  najstarszy  zapis  nazwy  Wawel,  pomija  zupełnie
opowiadanie o smoku, wspominając jedynie o bratobójstwie wśród synów Kraka.

Jan Długosz

Związany  z  Krakowem  Jan  Długosz,  w  spisanych  w  drugiej  połowie  XV wieku  Rocznikach
polskich, nadał opowiadaniu o smoku dużą rangę. W pierwszej części długiego tekstu oparł się na
Kadłubku,  ale  z  pewnymi  zmianami.  Według  Długosza  Kraków został  założony  jeszcze  przez
samego Graka (tak po łacinie nazywał Kraka, którego uważał za potomka Tyberiusza Grakcha).
Kilka  lat  później  miasto  zostało  zaatakowane  przez  smoka.
Kronikarz  Długosz jako pierwszy zlokalizował kryjówkę smoka w jaskini wzgórza wawelskiego:
wśród takich jednak pomyślnych i sprzyjających wróżb dręczyło Kraków wielkie nieszczęście. 
Pod  wzgórzem  wawelskim,  na  którym  Krak  wzniósł  zamek,  w  pieczarze  zamieszkał  potwór
olbrzymiej  wielkości,  mający  wygląd  smoka  lub  gada,  a  dla  zaspokojenia  swej  żarłoczności
porywał bydło i trzodę, które mu rzucane, a nie przepuszczał nawet ludziom.
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Gdy zaś długim zmorzony głodem nie znajdował przygodnej lub podrzuconej sobie ofiary, wtedy z
dziką wściekłością wypadał ze swej kryjówki w dzień biały i  rycząc przeraźliwie rzucał się na
najroślejsze bydlęta, konie czy woły zaprzężone do wozu lub pługa, mordował je i zabijał,
 a srożąc się także i wobec ludzi, jeśli nie uszli w bezpieczne [miejsce], brzuch swój napelnial ich
poszarpanym  ciałem.  Ta  żarłoczność  do  tego  stopnia  zatrwożyła  mieszkańców  Krakowa,  że  z
powodu tak niebezpiecznego niszczyciela raczej myśleli o opuszczeniu miasta, niż o dalszym tu
zamieszkaniu. 

  W dalszej części opowiadania Długosz oparł się na wersji zapisanej w Kronice książąt polskich.
Smok  zastał  więc  zabity  przez  samego  Kraka,  któremu  wdzięczni  mieszkańcy  nadali  tytuł
„oswobodziciela  ojczyzny”:  lecz,  gdy  to  stało  się  bardziej  uciążliwe  dla  księcia  niż  dla
mieszkańców, który obawiając się, by po jego śmierci całkiem nie opustoszało miasto, rozkazał
ścierwa rzucane smokowi wypełniać siarką, próchnem, woskiem, żywicą i smołą, zażec ogniem i
tak rzucić bestii, która ze zwykłą jej żarłocznością pochłonąwszy je, od żaru i płomieni trawiących
jej wnętrze od razu padła i  zginęła.  Po zabiciu potwora i okropnego zwierza,  który u pewnych
pisarzy występuje pod mianem smoka, miasto Kraków, wybawione wbrew nadziei od ogromnego
niebezpieczeństwa, zaczęło coraz bardziej rozwijać się i łatwo osiągnęło pierwszeństwo. Sam zaś
książę Krak, który swą sztuką zgładził olbrzymiego potwora, nazwany ojcem i oswobodzicielem
ojczyzny.

Kronikarze z XVI wieku

Wersję Długosza powtórzyli Maciej Miechowita w Kronice polskiej z roku 1521 oraz Bernard 
Wapowski w swojej zaginionej Kronice (jak wynika z zachowanych fragmentów tego dzieła). 
Najstarszy tekst w języku polskim o smoku wawelskim znalazł się na kartach Kroniki świata 
Marcina Bielskiego z 1551 roku. Najprawdopodobniej była to krótka parafraza wersji 
Wapowskiego. 
Bielski wprowadził najpopularniejszy wariant śmierci smoka, który miał pęknąć z przepicia wodą
wiślaną:  Grakus  książę  rozkazał  w  wywnątrzonym  cielcu  siarki,  smoły  a  saletry  z  ogniem
przyprawionym zadać zaprawiwszy, a przeciw jamie jego położyć. Który gdy uźrzał, mnimając, by
cielę, pożarł. A gdy w nim tlało, pił wodę, aż się rozpukł. U Bielskiego (być może za Wapowskim)
po raz pierwszy padła też data śmierci smoka – rok 700 po Chrystusie.

W  połowie  XVI  wieku  krakowska  legenda  była  znana  w  Europie.  W  ogromnym  dziele
Cosmographia („Opis świata”), w rozdziale De Polonia, Sebastian Münster przytoczył opowiadanie
o smoku wawelskim, prawdopodobnie za Miechowitą. W wydaniu dzieła Münstera z 1550 roku
(Bazylea)  zamieszczono najstarsze  przedstawienie  plastyczne  smoka  na  tle  wiernie  oddanego
krajobrazu Krakowa.

W 1555 roku  Marcin Kromer, w dziele O pochodzeniu i czynach Polaków, pierwszy podważył
wiarygodność legendy. Jako pierwszy podał też nazwę kryjówki smoka: w każdym razie głęboka
jaskinia wydrążona w skałach istnieje do dziś dnia: zwą ją Smoczą Jamą (specum draconis vocant). 

W roku 1597 Joachim Bielski, syn Marcina, wydając w Krakowie własne opracowanie ojcowskiego
dzieła, wprowadził postać szewca Skuba (nie Skuby) jako tego, który miał być twórcą pomysłu
zgładzenia smoka: piszą nasi starzy kronikarze, iż pod tą górą Wawel był smok wielki, który troje
dobytku razem zjadał, także i ludzi kradł i jadł, przeto musieli mu dawać obrok każdy dzień troje
cieląt abo baranów. Kazał tedy Krak nadziać skórę cielca siarką, a przeciw jamie położyć rano; co
uczynił  za  radą  Skuba,  szewca  niejakiego,  którego  po  tym  dobrze  udarował  i  opatrzył.  On
wyszedłszy z jamy, mnimał, by ciele, pożarł razem; gdy to w nim tlało, tak długo pił wodę, aż
zdechł. Jest jeszcze jego jama pod zamkiem: zowią Smocza Jama.
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Geneza legendy

W XII wieku smok stał się jednym z ulubionych motywów sztuki i  literatury.  Wiązało się to z
wyprawami krzyżowymi. 

Powracający z  Bliskiego Wschodu rycerze przywozili różne  curiosa, wśród nich bardzo w owym
czasie  poszukiwane  skóry  krokodyla.  W  Kronice Kadłubka  znalazła  się  najstarsza  w  polskiej
literaturze wzmianka o  krokodylich łzach,  podobna do informacji  we francuskim  bestiariuszu z
1210 roku, zgodnie z którą krokodyl płakał po zjedzeniu człowieka. 

Smoki występowały w XII i XIII wieku często na znakach bojowych rycerstwa a skóry krokodyli,
przywożone  jako  trofea  ze  Wschodu,  uważano  niekiedy  za  skóry  smoków  pokonanych  przez
krzyżowców.

Wśród  badaczy  występują  dwa  stanowiska  w  sprawie  wyjaśnienia  genezy  legendy  o  smoku
wawelskim. 

Część z nich uważa, że zapisana przez Wincentego Kadłubka legenda oparta została na żywej w
końcu XII wieku ustnej tradycji krakowskiej. Inni natomiast są zdania, że twórcą legendy był sam
Mistrz  Wincenty,  a  fragment  w  jego  kronice  był uczonym  zastosowaniem  do  dziejów  Polski
popularnych w literaturze średniowiecznej opowieści o smokach.

Hipoteza legendy ludowej

Zwolennikiem  ludowej  genezy  legendy  był  w  Aleksander  Brückner,  który  sądził,  że  krążyło
najpospolitsze podanie o smoku, co ludzi i bydło pożerał, aż go szewczyk Skuba sztuką szewską
zgładził. To podanie znane w formie pierwotnej jeszcze Bielskiemu z XVI w., Wincenty oszlachcił.  

Tezę Brücknera podtrzymywali  Karol Potkański i  Brygida Kürbis. Karol Potkański był zdania, że
podanie o Kraku i związana z nim opowieść o smoku, były bardzo starymi legendami związanymi z
Krakowem[. Brygida Kürbis uważała, że Kadłubek skojarzył lokalną tradycję z którymś ze znanych
mu wątków literackich. 

Za  taką  tezą  przemawia,  jej  zdaniem,  brak  w  zapisanej  legendzie  najmniejszego  nalotu
chrześcijańskiego  –  potwór  został  pokonany  w  walce  nie  siłą  nadprzyrodzoną,  ale  sprytem  i
podstępem – oraz niewątpliwy związek z jaskinią u stóp Wawelu, w której zapewne odkrywano
kości (być może ludzkie) – pozostałości po prastarych warstwach osadniczych. 

Niektórzy  zwolennicy  ludowej  genezy  legendy  dopatrywali  się  w  niej  także  echa  wydarzeń
historycznych  –  smok  był,  według  tej  koncepcji,  symbolem  obecności  Awarów na  wzgórzu
wawelskim w drugiej połowie VI wieku, a pożerane przez bestię ofiary symbolizowały ściągane
przez  najeźdźców  daniny.  Pojawiła  się też  hipoteza,  że  legenda  to  wspomnienie  walk  z
rozbójnikami.
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Hipoteza legendy uczonej

Rycerz walczący ze smokiem. Miniatura w tzw. Kodeksie św. Jerzego, wykonana w latach 1325-
1330. 

Tempera i złoto na pergaminie. Biblioteka Watykańska, sygnatura WGA14523, folio 85 recto.

Twórcą tezy o tzw. legendzie uczonej zapisanej w Kronice Kadłubka, był Oswald Balzer. Analizując
środowisko krakowskie  z  okresu sprzed powstania  uniwersytetu,  doszedł  on do wniosku,  że w
kręgu  miejscowych  intelektualistów  wypracowano  kształt  uczonej,  historycznej  koncepcji
początków narodu, dynastii i miasta. Koncepcja ta została ostatecznie sformułowana przez Mistrza
Wincentego. Z bardzo ostrą krytyką historyków, którzy bronili poglądu o ludowej genezie podania
o smoku wystąpił niemiecki uczony

 Alfred  von  Gutschmid  w  pracy  Kritik  der  polnischen  Urgeschichte  des  Vincentius  Kadlubek.
Stanisław Zakrzewski dowodził, że legenda była trawestacją opowieści o świętym Jerzym, powstałą
na krakowskim dworze Piastów.  Jego tezę  poparła,  analizując  ją  z  punktu widzenia  etnologii i
rozszerzając  o  nowe  wątki  literackie  Cezaria  Baudouin  de  Courtenay  Ehrenkreutz
Jędrzejewiczowa.Twierdzenia  powyższych  uczonych  rozwijał Marian  Plezia,  który  uważał,  że
zwolennicy  ludowej  genezy  legendy  o  smoku  ignorują  jednoznaczną  wymowę  przekazów
historycznych, interpretując je dowolnie, bez merytorycznych podstaw. 

Jakim sposobem pierwotne podanie miałoby się ostać niezmienione do schyłku XVI stulecia obok i
w kontakcie ze zmieniającym się jego kształtem literackim, tego wyjaśnić niepodobna. Szewc Skub
jako sprawca zgładzenia smoka pojawił się dopiero w XVI w. u Bielskiego młodszego, aby od tego
czasu zająć stałe, a nawet poczesne miejsce w legendzie. Nie było też potrzeby "nobilitowania",
owej rzekomo "szewskiej sztuki", skoro w identyczny sposób poradził sobie ze smokiem sam wzór
i  zwierciadło  średniowiecznego  rycerstwa  król  Aleksander  Wielki  – twierdził  Plezia.Plezia
odrzucał jednak  próbę  powiązania  krakowskiej  legendy  z  Biblią  lub  opowieściami  o  świętym
Jerzym. 
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Według niego legenda o smoku wawelskim była w tej postaci, w jakiej jest współcześnie znana z 
zabytków literackich, skrzyżowaniem prastarego wątku, występującego w literaturze antycznej i 
średniowiecznej, o zabiciu smoka przez założyciela miasta z zaczerpniętym przez Mistrza 
Wincentego z Romansu o Aleksandrze Wielkim motywem zgładzenia potwora przez podsunięcie 
mu palącego pokarmu.

Recepcja

Smok wawelski na muralu w Krakowie.

Legendę o smoku wawelskim spopularyzowały podręczniki szkolne oraz zbiory legend i baśni 
polskich wydawane od XIX wieku. 

Niemałą rolę odegrała  też  literatura piękna – w XIX wieku powieści  Józefa Kraszewskiego,  w
wieku XX Stanisława Pagaczewskiego. Książki tego ostatniego zostały zekranizowane w filmach
animowanych  Porwanie  Baltazara  Gąbki i  Wyprawa profesora  Gąbki.  O legendzie  przypomina
„materialny zabytek”, jakim jest Smocza Jama w Krakowie, odwiedzana przez tysiące wycieczek i
turystów. U wejścia do jaskini w 1972 roku ustawiono ( przyznać  trzeba  beznadziejną  i  mizerną)
rzeźbę  Smok  Wawelski,  która  jest  jedną  z  atrakcji  turystycznych  miasta  a  jedna  z  ulic
dobiegających do Wawelu nazywa się Smoczą.

Smok wawelski  (jako  The  Beast  of  Krakow czyli  "Krakowska  Bestia")  pojawił  się  w  ósmym
numerze  komiksu  Nextwave wydawnictwa  Marvel  Comics (scenariusz  Warrena  Ellisa,  rysunki
Stuarta Immonena) oraz w komiksie Hellboy animated .Czarne zaślubiny i inne opowieści w historii
"Sądny dzwonek".  Gatunek wymarłego  archozaura z  Lisowic nazwano  Smok wawelski,  pociąg
TLK  relacji  Warszawa-Kraków-Warszawa  kursuje  pod  nazwą  "Smok  Wawelski"a  nagroda
przyznawana przez organizatorów Krakowskiego Festiwalu Filmowego zwie się Smok Smoków.
Wykorzystano tłumaczenia Brygidy Kürbis (Mistrz Wincenty), Mariana Plezi (Marcin Kromer).
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ALMA MATER Piotr Makuch

WAWEL – STAROŻYTNY BABEL  

Autor  ten z Alma Mater  udowadnia że Wawel to Babel 

a  cała  nasza  historia to mitologia wyrosła na gruncie  cywilizacji hebrajskiej.

WAWELSKIE  KOMNATY

W pomieszczeniu tym znajdowały się też ogromne skrzynie na pieniądze. Wszystkie komnaty 
wielkorządcy charakteryzują się masywnym belkowaniem stropu.
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                                    Zamek na Wawelu w Krakowie - około 1000 roku
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Bramami, basztami i odcinkami murów opiekowały się krakowskie cechy. Im bogatszy i większy 
cech, tym w razie potrzeby bronił większej liczby baszt, a rzeźnicy, szewcy, złotnicy, kuśnierze, 
krawcy, białoskórnicy ,garbarze.
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                                       WAWELSKIE   WIDOKI         

Krak (Krakus  Graechus) − legendarny władca założyciel Krakowa 
Według Kadłubka, którego świadectwo jest najstarsze, miał być jednym z książąt czy namiestników
Polaków walczących z Galami w Panonii lub Karyntii (kronikarz nie stwierdza tego wprost), po 
czym został wybrany królem i dał początek zorganizowanemu państwu polskiemu.
    Krak został namiestnikiem najprawdopodobniej w jakimś rzymskim mieście. 
  Inna rzecz wskazująca na łączność z Rzymem i Tyberiuszem Grakchem znajduje się w opisie
pierwszych czynów Kraka kiedy ogłoszono go królem. 

Prawo,  które stworzył  nowy król,  Kadłubek  ubrał  w formy przejęte od Rzymian „Tak więc
powstał zawiązek naszego prawa obywatelskiego i nastały jego narodziny”, zasady nowego prawa
natomiast opierały się na zniesieniu niewoli i niesprawiedliwości .
Kiedy  działalność  ustawodawcza  została  ukończona  Kadłubek  pierwszy  raz  używa  terminu
„Polska”, którą Krak miał doprowadzić do „świetnego rozkwitu”. Rozkwit jednak nie trwał długo,
ponieważ nowo stworzone państwo napotkało na swojej drodze nowy problem w postaci potwora
zwanego „całożercą.....…

Quetzalcoatl                                                29.
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Azteckie bóstwo. Pierzasty Wąż, Cenny Bliźniak, który podnosi słońce z ciemności, bóg wiatru i 
oddechu życia. Dawca praw, cywilizacji, twórca kalendarza.  Złe duchy kusiły go nieustannie, by 
popełnił morderstwo i złożył ofiarę z człowieka, lecz jego miłość do ludzi była zbyt wielka. 
Fresk w pałacu Teotihuacan ukazuje jego pierwsze wejście na świat w postaci poczwarki, z której 
uwalnia się motyl - symbol doskonałości. Quetzalcoatl jest najłaskawszym dla ludzi spośród bogów
- wymaga tylko jednej ludzkiej ofiary w ciągu roku

Hydra lernejska  czy Wiwern 

Mitologia Greków 

          Wielogłowy wąż wodny, spłodzony przez Tyfona i Echidnę. Hydra posiadała 7 lub 9 
wężowych łbów. Jeden z łbów hydry był nieśmiertelny. Według innych wersji, hydra miała nawet 
50 lub 100 głów. Na miejscu odciętej odrastały dwie lub trzy nowe głowy. Była bardzo jadowita, 
nawet zapach jej śladów miał powodować śmierć.Zgładzenie Hydry było drugą pracą 
Heraklesa. Mityczna Hydra lernejska, którą zgładził, jest utożsamiana z gwiazdozbiorem.

 SMOK WIWERN  

Smok –  fikcyjne  stworzenie,  najczęściej  rodzaj  olbrzymiego,  latającego  gada.  Występuje  w
licznych  mitach  i  legendach  oraz  w  literaturze,  filmach  i  grach.  Według  wielu  mitów  smoki
obdarzone były dużą inteligencją, potrafiły posługiwać się magią, znały ludzką mowę, a także ziały
ogniem. Poza tym posiadały lub strzegły rozmaitych skarbów.Różne zwierzęta podobne do smoków
występowały w mitologiach wielu kultur. Smoki są istotami reprezentującymi siły natury i cztery
żywioły, zwłaszcza zaś ogień i powietrze. Smok był też często używany w roli symbolicznej. W
niektórych powieściach smoki mogły zmieniać się w ludzi.  Typowy smok ma cztery łapy, często
pojawiający się w herbach smok dwunogi nosi nazwę wiwern.

W  większości  języków  europejskich  słowo  smok  pochodzi  od  greckiego  słowa  drakan
(bystrooki), np. ang. dragon, bułg. drakon, niem. Drache, cz. drak.Smoki pojawiają się w wielu
mitologiach, w tym mitologii greckiej. Zazwyczaj, podobnie jak gryfy pełnią funkcję strażników,
przypisywane im są także liczne przymioty jak mądrość i siła. 
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Nigdy  nieusypiający  smok  stał  na  straży  złotego  runa  z  polecenia  boga  Aresa,  inny  pilnował
wyroczni  Apolla  w  Delfach,  jeszcze  inny  zaś  źródła  w  okolicy  późniejszego  miasta  Teby.
Ostatniego zabił Kadmos, jego zęby zaś posiał w ziemi, z czego powstali dzielni wojownicy. Ze
smokami walczyło wielu mitycznych bogów i bohaterów, m.in. Apollo (smok Pyton), Jazon (smok
pilnujący złotego runa), Herakles (Ladon), czy Perseusz (smok Cetus). 

Smok podobnie jak wąż wiązał się z symboliką wody. 

W starożytnym Rzymie traktowany był niekiedy jako istota podziemna czuwająca nad urodzajem.
Był symbolem autorytetu i potęgi, wiązanym ze słońcem i symboliką królewską, podobnie jak lew i
orzeł. Stanowił alegorię wiedzy, mądrości, czujności i dobrej straży.

 Plujący ogniem mógł przedstawiać lato. W heraldyce był oznaką waleczności, a jego zawinięty w
pętle ogon świadczył o sile i energii.

Symbolika  katolicka  czyli spaczona

Za: W. Kopaliński, Słownik symboli; J.E. Cirlot, Słownik symboli; D. Forstner, Świat symboliki
chrześcijańskiej;  J.  Hoult,  Dragons  Their  History  and  Symbolism;  S.  Carr  –  Gomm,  Słownik
symboli  w  sztuce,  motywy,  mity,  legendy  w  malarstwie  i  rzeźbie  Smok  pozostawał  często
stworzeniem groźnym uosabiającym zło i zniszczenie. W psychologii także ludzkie lęki i ciemną
stronę  osobowości.  Stał  w  opozycji  do  bohatera,  który  musiał  pokonać  zło  drzemiące  w  nim
samym, ukazywane pod postacią smoka, by ostatecznie zwyciężyć nad złem. W chrześcijaństwie
utożsamiany z  diabłem,  grzechem,  chaosem,  pogaństwem,  czy  herezją.  Smocza  krew lub  ślina
oznaczać mogła truciznę, sam pysk zaś bramy piekielne. Smoki pojawiają się w wielu mitologiach,
w tym mitologii greckiej. Zazwyczaj, podobnie jak gryfy pełnią funkcję strażników, przypisywane
im są także liczne przymioty jak mądrość i siła.  Tylko  że  ta rzeźba smocza jest bardzo brzydka,
niestety! 

Smok w Czersku!

Bardzo ciekawym przykładem herbów piastowskich jest smok w herbach książąt czerskich. Smok
pojawia  się  na  pieczęciach  Trojdena  I  (  1329  r.)  a  później  jego  następców,  Siemowita  III,
Kazimierza I,  stając się herbem terytorialnym dzielnicy czerskiej,aż do czasów Janusza III.  Ten
ostatni na pieczęci z 1525 r. używa czwórdzielnej tarczy, w polu 1 i 4 widnieje orzeł w mitrze, a w
polu 2 i  3  skrzydlaty smok.  W tym wypadku musiała  nastąpić  recepcja pozytywnych wartości
związanych z symboliką smoka.Mówiąc o smoku w kulturze polskiego średniowiecza większości z
nas nasuwa się na myśl smok wawelski.  Kultura chrześcijańska widzi w nim symbol szatana. Co
więc skłoniło książąt czerskich do uczynienia ze smoka własnego godła?

Słów kilka o smokach

Smok  był  symbolem  kojarzonym  w  kulturze  religijnej  w  Polsce  z  cechami  jednoznacznie
negatywnymi. W łacinie średniowiecznej draco to synonim szatana, szczególnie silnie wpisany w
kulturę dzięki opisom biblijnym.
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 Smok był związany z żywiołem ziemi i wody.Dla porównania, na dalekim wschodzie smok jest
utożsamiany z siłami dobra,  w Birmie wyobraża on stwórcę,  z  którego ust wylewają się wody
pierwotne, w Egipcie łączony był z symbolem mądrości . 

Ludzie  średniowieczni  rozróżniali  kilka  gatunków  smoków,  najmniejszym  była  amphitera -
przypominała węża ze skrzydłami. Również worm przypominał węża, nie posiadał bowiem ani nóg
ani skrzydeł, jednak miał on gigantyczne rozmiary.   Worm w języku niemieckim był nazywany
wurm. Amphisbena posiadała dwie głowy na końcach wężowatego ciała,  wyvern był to z kolei
uskrzydlony i  dwunogi  smok o  długim i  wijącym się  ogonie. Jednak najpopularniejszym na
zachodzie smokiem był smok z czterema nogami i parą skrzydeł, który ział płomieniami.

Dobry smok

Smok jako symbol pozytywnych wartości w Europie Zachodniej funkcjonował na Wyspach 
Brytyjskich, gdzie według legend widniał na proporcach bojowych Brytów i Sasów, a sam król 
Artur był nazywany najwyższym smokiem, zaś wyvern stał się symbolem władcy. Należy przyjąć, że
wraz z upowszechnieniem się legend arturiańskich książęta czerscy przyjęli smoka jako symbol 
władcy. Piech uważa, że ma to związek z przyjęciem smoka jako plastycznego obrazu dobrego 
wojownika, powołuje się przy tym na Galla Anonima, który określenia draco używa w stosunku do 
władcy.
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Tajemnice krakowskich kopców
 Rozmowa z prof. Władysławem Góralem z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
AGH

- 21 czerwca kilkadziesiąt osób wstało przed świtem, by z kopca Krakusa obserwować wschód
Słońca dokładnie nad kopcem Wandy.
Mieli szansę zobaczyć?
- Nie.
Tego dnia Słońce wschodzi dużo bardziej na północ, na lewo od kominów elektrociepłowni Łęg.

- Więc to tylko legenda, że wzajemne położenie kopców jest szczególne?
- Ależ nie.
Po prostu datę 21 czerwca podał ktoś, nie mający rozeznania w astronomii i odtąd bezmyślnie się ją
powtarza.W rzeczywistości wschód Słońca na tle kopca Wandy można obserwować z kopca 
Krakusa 2 maja i 10 sierpnia.

- A zachód nad kopcem Krakusa?
- 4 listopada i 6 lutego.

- Skąd Pan to wie?
- Jestem astronomem i geodetą.
W latach 90. wraz z kolegami z Zakładu Geodezji i Kartografii AGH, za pomocą pomiarów GPS, 
precyzyjnie ustaliliśmy współrzędne geograficzne krakowskich kopców.To pozwoliło nam obliczyć 
wschody i zachody Słońca dla wybranych linii.O dacie majowej pisał też w latach 70. profesor 
AGH Janusz Kotlarczyk.

- Trochę szkoda, że teoria z 21 czerwca się nie sprawdziła.Letnie przesilenie, najkrótsza noc w 
roku...
- Cztery podane przeze mnie daty są jeszcze bardziej szczególne.Jeśli dobrze się przyjrzeć, okaże 
się, że dzielą rok na cztery, w przybliżeniu równe części.
Na dodatek, dokładnie pomiędzy nimi, odnajdziemy terminy niezwykle ważnych wydarzeń 
astronomicznych: 20 marca - wiosenne zrównanie dnia z nocą, 21 czerwca - letnie przesilenie 
Słońca, 22 września - równonoc jesienna i przesilenie zimowe 21 grudnia.
Te daty dzielą rok na osiem, w przybliżeniu równych części, a wyznacza je tylko jedna linia, 
łącząca kopiec Krakusa z kopcem Wandy!I to jest prawdziwy fenomen.

- Powiedział pan: tylko jedna?
Czyżby takich linii było więcej?
- Szukając informacji w Internecie, natrafiłem na opis kopca Kraka w Krakuszowicach.
Legenda głosi, że pochowano w nim syna Krakusa. Na zdjęciach satelitarnych nie mogłem dojrzeć 
owego kopca, więc pojechałem na miejsce. Okazało się, że nie dość, że jest cały zarośnięty 
drzewami, to jeszcze dość dziwnie położony.

- Dziwnie?
- Nie leży na wierzchołku wzgórza, ale na jego zboczu.
Miejscowi tłumaczą, że w tym miejscu młody Krak miał zostać rozszarpany przez wilki lub zabity 
podczas polowania.Zacząłem jednak szukać astronomicznych powiązań między położeniem 
kopcem legendarnego ojca, syna i córki.
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- Znalazł Pan?
- I to nie byle jakie.Tam dopiero zaczyna się ciekawa astronomia.Po pierwsze: linia łącząca 
krakowski kopiec Krakusa i kopiec Kraka z Krakuszowic ma podobne własności, jak linia kopiec 
Krakusa - kopiec Wandy.Jest do niej symetryczna i również dzieli rok na osiem równych części.
Pojawia się także ciekawa zależność między kopcem Kraka a Wandy.
Wiąże się ze szczególnym położeniem wschodu i zachodu Księżyca.

Chwileczkę, przecież Krakuszowice są chyba dość daleko.
- Leżą w gminie Gdów, na północ od Niegowici.W linii prostej od kopca Krakusa to jest 22,7 km.
Od Wandy - 18,4 km.
                                       
- To chyba zbyt daleko, by można je zobaczyć gołym okiem?
- Rzeczywiście.Przy dobrej widoczności krakowskie kopce są ze swoich wierzchołków 
dostrzegalne.Dzieli je dystans 8,63 km.Krakuszowicki jest dalej.Dlatego pomiędzy nimi musiały 
być punkty pośrednie.Mamy już kandydatów na te punkty...

- Chce Pan powiedzieć, że wokół Krakowa takich punktów - kopców może być więcej?
- Tak, określają inne charakterystyczne linie astronomiczne i mamy naukowe podstawy, by tak 
twierdzić.Myślę, że dawni mieszkańcy Krakowa już dwa, trzy tysiące lat temu dostrzegli, iż pewne 
miejsca są szczególne pod względem astronomicznym. Niedawno na terenie Niemiec odnaleziono 
tzw. dysk z Nebry - krążek z brązu, o średnicy 32 cm, na którym, za pomocą złotych wstęg, 
zaznaczono zakres wschodów i zachodów Słońca w tej miejscowości.Wiek dysku określono na 3,6 
tys. lat.Świadczy to o wysokim poziomie astronomii na terenie Europy Środkowej w początkowej 
epoce brązu.

- Więc krakowskie kopce byłyby...
Czym?
Kalendarzem?
- Z mojego punktu widzenia, mówiąc językiem współczesnym, są to znaki astronomiczno -
geodezyjne.W literaturze przypisuje się im różne funkcje: sygnalizacyjno - obserwacyjne, 
grzebalne, na pewno religijno - rytualne.

- Kto mógł je wznieść?
- Ja wiążę je z elitami, które wzbogaciły się na kopalniach w Bochni i Wieliczce. Sól z solanek na 
skalę przemysłową pozyskiwano tam już w neolicie.
Z wielu miejsc w rejonie Wieliczki krakowskie kopce są świetnie widoczne. Choć, oczywiście, 
siedzibą owych elit było zapewne wzgórze wawelskie.

- Wawel?
- Tak.
W Krakowie jest to miejsce pierwszorzędne.Kopce są ściśle powiązane astronomicznie z jego 
wierzchołkiem.Dla stojącego tam obserwatora, kopiec Krakusa i - nieistniejący już - kopiec Estery, 
wyznaczają ekstremalne położenia wschodu i zachodu Księżyca.

- Nie rozumiem.
- Ruch Księżyca na nieboskłonie jest bardziej skomplikowany niż ruch pozorny Słońca na 
niebie.Wiąże się to z nachyleniem jego orbity do płaszczyzny, po której Ziemia okrąża Słońce.Raz 
na 18,6 roku Księżyc wschodzi w najbardziej na południe wysuniętym punkcie horyzontu.Patrząc z 
wierzchołka wzgórza wawelskiego, wypada to właśnie nad kopcem Krakusa.Po 9,5 roku, czyli w 
połowie tego okresu, Księżyc zachodzi natomiast nad kopcem Estery.
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- Czyli gdzie?- Na miejscu trybun dzisiejszego stadionu ''Wawel''.
Powiem jeszcze, że linia wzgórze wawelskie - kopiec Estery jest prawie równoległa do linii kopiec 
Wandy - kopiec Kraka w Krakuszowicach...

- Ale jak ludzie sprzed kilku tysięcy lat mogli to wymierzyć?
- Nie wiemy, czy znali trygonometrię.

Starożytni Grecy znali.
Może zaimportowali jakiegoś naukowca?Ta wiedza na pewno świadczy o ich wysokim poziomie.
Podobnie kunszt budowniczych - najlepszy dowód, że prehistoryczne kopce wciąż stoją, podczas 
gdy Piłsudskiego i Kościuszki po deszczach niemal się rozpłynęły.

- Daty, które podał Pan na początku pokrywają się z głównymi świętami kalendarza 
celtyckiego.Może tam trzeba szukać twórców tego systemu?

- Może.  Celtowie dzielili rok na połowę: letnią i zimową.Początek roku wypadał w ok. 1 listopada, 
czyli mniej więcej wtedy, kiedy z kopca Wandy zachód Słońca widać na tle kopca Krakusa. Letnia 
połowa rozpoczynała się w maju, gdy wschód Słońca obserwowano na tle kopca Wandy.  Ale tego, 
czy te wzniesienia są dziełem Celtów, na tej podstawie nie można przesądzić.

- Czy jest szansa, że będziemy mieli w Krakowie własny, ''ziemny Stonehenge''?
- W kamieniach ze Stonehenge jest zapisanych wiele interesujących zależności, ale linia krakowska,
określona przez kopiec Wandy i kopiec Krakusa, nie jest w nich tak wyrażnie zaznaczona.Kopce i 
niektóre naturalne wzgórza wokół Krakowa i Wieliczki tworzą coś w rodzaju prehistorycznej sieci 
astronomiczno - geodezyjnej.To jest wysokiej klasy ciekawostka.Napisałem o niej już trzy artykuły 
naukowe i temat nie jest wyczerpany... Udokumentujemy ją odpowiednio i nie chcę powiedzieć, że 
będziemy mieli krakowski Stonehenge, ale nie będzie to rzecz gorsza.
Tekst: Katarzyna Kobylarczyk Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 2 lipca 2006 r.

                           KURHANY MITYCZNYCH WŁADCÓW POLSKI 
                                               KRAKOWSKIE  KOPCE 
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   Prace wykopaliskowe na kopcu prowadzono w latach 1934-1937. Następnie obiekt    
zrekonstruowano (rekonstrukcję nasypu ukończono dopiero w roku 1956).Badania archeologiczne 
Kopca Krakusa w Krakowie. Korzenie dębu wydobyte na poziomie 3 metrów poniżej 
współczesnego szczytu kopca .Kopiec Krakusa zawsze ściśle związany był z historią  miasta. 
Nie zmieniło się to i w połowie ubiegłego wieku, kiedy Kraków rozpoczął karierę .
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                                       Wawel Royal Castle, early 19th century                                        38.



         Wawel, sala w apartamentach Zygmunta III Wazy w tak zwanej Kurzej Stopce fot. W.              
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Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka dłuta Wita Stwosza w katedrze wawelskiej 
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Katedra Wawelska… Kaplica Świętokrzyska… 

43.
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 Król Władysław Warneńczyk - fragment nagrobka .

                                                                             45.    



Król Władysław Jagiełło - fragment nagrobka 

                                                           WA WEL  TO  LEW   
                                                  

                                                

KAPLICA  ZYGMUNTOWSKA

Kaplica,Capella ,Kapella (Koza, α Aur/Alfa Aurigae) – najjaśniejsza gwiazda w konstelacji 
Woźnicy
Gwiazdozbiór Woźnicy (w  astronomii,  astrologii zwykle:  Woźnica,  łac. Auriga,  dop. Aurigae,
skrót Aur) – wyraźny gwiazdozbiór nieba północnego, 21. co do wielkości, stosunkowo Łatwy do
znalezienia w obszarze  Drogi Mlecznej znany już w starożytności. Liczba gwiazd dostrzegalnych
nieuzbrojonym okiem:  około  90.  W Polsce  widoczny  od  jesieni  do  wiosny.  Jego  najjaśniejsza
gwiazda, Kapella nazywana także Kozą, wiązana z mityczną kozą Amalteją.Postacią przedstawioną
w tym gwiazdozbiorze jest woźnica, który w prawej ręce dzierży bat, a w lewej ręce trzyma kozę z
koźlętami. Istnieje wiele mitów związanych z tą postacią. Jeden z nich wskazuje, że trzymana przez
Woźnicę  koza to Amaltea,  której  mlekiem był karmiony mały  Zeus. Inny mit utożsamia postać
woźnicy z  Erichtoniosem, który był synem boga ognia i  sztuki kowalskiej  Hefajstosa.  Miał  on
wynaleźć wiele rzeczy ułatwiających ludziom życie codzienne; między innymi wóz konny oraz
pług. 

Erichtonios –  to heros  attycki, król Aten.
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 Cztery najjaśniejsze gwiazdy konstelacji tworzą charakterystyczną figurę podobną do latawca. 

Kolejna interpretacja nawiązuje do postaci Myrtilosa, syna Hermesa i zarazem woźnicy króla 

Ojnomaosa. Hermes umieścił swego syna między gwiazdami właśnie jako Woźnicę. 

Według kolejnej konstelacja przedstawia Faetona, syna greckiego boga Słońca Heliosa. Helios 

wyjeżdżał codziennie swym ognistym powozem na niebo, aby dostarczyć światło Ziemi.

Cała  antyczna  sztuka i kultura a także nauki filozoficzne oraz  astronomia były nierozerwalnie 

złączone z mitologią i religią , której częścią są  mity jako historyczne  opowieści wraz z systemem 

heliakalnym Boga  Słońce

                                                               MAGNIFICAT
 Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, 
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.  
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, 
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. 
                                           Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, 
                                          łaskawym okiem wejrzał na Słowiańską Górę 
                                          Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,  
                                           odtąd Błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, 
 którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
 Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,  
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
                                           Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, 
                                           rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
                                           Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, 
                                           wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne                                              

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, 
bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
 Przyjął do łaski sługę  Polaka  zacnego
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego.
                                          
                                         Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, 
                                          Piastowiczowi z potomstwem jego wiecznym czasem.
                                          Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, 
                                          chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

                                            Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, 

                                           teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Opracowanie 

Redaktor Naczelna Białego Orła  

Krystyna Ziemlańska                                    47.



Czakram wawelski – według powstałej w XX w. legendy tzw. „miejsce mocy” w postaci kamienia

mającego rzekomo znajdować się na terenie nieistniejącego już kościoła św. Gereona na Wzgórzu 

Wawelskim. 

Legenda opowiada o wizycie w latach 30. XX wieku na Wawelu dwóch Hindusów, którzy ponoć
rozmawiali w niezrozumiałym dla osób postronnych języku „o czymś”. Domysły zaczęły powoli
żyć własnym życiem. Tajemniczy temat rozmowy z biegiem czasu stał się „miejscem specjalnej
energii”, a następnie kamieniem ukrytym za ścianą dziedzińca wawelskiego (nigdy nie stwierdzono
istnienia żadnego specjalnego kamienia w tym miejscu). 

Jeżeli jednak opowieści o częstych pielgrzymkach Hindusów na Wawel są prawdziwe, to może być
to skutkiem działalności  teozofki  Wandy Dynowskiej.  Jak pisze prof.  Michał  Rożek,  to Wanda
Dynowska  w  dwudziestoleciu  międzywojennym  rozsławiła  wawelski  kamień.  To  według  niej
Apoloniusz z Tiany założył  „centr  duchowy Krakowa”.  Od roku 1935 przebywała w Indiach i
popularyzowała  tam  ezoterykę  Krakowa  i  czakram  wawelski.  W latach  po  wizycie  w  Polsce
premiera Indii Nehru panowało w Krakowie dość powszechne przekonanie, że udał się do podziemi
wawelskich, aby tam modlić się przy tajemniczym kamieniu. 

Pierwotnie nie używano jeszcze terminu „czakram”. Termin ten nie występuje jeszcze w wydanej w
latach  60.  Wielkiej  Encyklopedii  Powszechnej.  Dopiero  w  latach  80.  XX  wieku  na  fali
zainteresowania ideami New Age określono to miejsce mianem „czakramu Ziemi”, nawiązując do
tantrycznego pojęcia ćakr, czyli siedmiu punktów energetycznych w ciele ludzkim. Zgodnie z nowo
powstałym pomysłem, nieistniejącym w tradycji indyjskiej, na Ziemi również ma się znajdować
siedem miejsc o specjalnej energii,  wyczuwanej przez niektóre osoby. Stworzone przez różnych
autorów listy tych miejsc bardzo się między sobą różnią, ale w większości zawierają takie pozycje,
jak Rzym, Jerozolima, Delhi itd. 

Z czasem legenda czakramu wawelskiego obrosła w coraz bardziej nieprawdopodobne opowieści. 
Wśród środowisk wyznających poglądy pseudonaukowe największą popularność zdobyła sobie 
teoria, 

wedle której ów „kamień mocy” miał na Wawelu umieścić 

wielki  cudotwórca  Apoloniusz z Tiany,

 żyjący w I wieku grecki neopitagorejczyk.

 

Częstym błędem wśród osób wierzących w istnienie czakramu jest podawanie, iż kościół, w którym
rzekomo się on znajduje, nosi wezwanie „św. Gedeona” i jest kaplicą. 

Sprawa „czakramu” na Wawelu została na tyle dobrze rozreklamowana, że wspominają o nim także
zagraniczne media. 
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Wyznawcy przy czakramie

Idea czakramu jako tajemniczego miejsca pozytywnej energii bywa wykorzystywana do promocji
turystycznej różnych obiektów również w innych regionach Polski, na przykład zamku w Lublinie.
Korzystając z popularności wawelskiego czakramu również Niepołomice zaczęły reklamować się
własnym  „miejscem  mocy”  na  tamtejszym  zamku,  w  którym  wedle  twórców  legendy  ma  się
znajdować fragment „magicznego kamienia” z Wawelu, umieszczony tam jakoby przez Kazimierza
Wielkiego. O czakramie zaczyna się mówić także w Kościele Mariackim w Gdańsku. Pojawiło się
również  wiele  firm  posiadających  w  nazwie  słowo  „czakram”.  Sprawa  czakramu  pojawiła  się
ponownie  w mediach na  początku XXI wieku,  gdy dyrekcja  Zamku Królewskiego na  Wawelu
czyniła  wysiłki  mające  na  celu  zdyskredytowanie  legendy,  motywując  to  z  jednej  strony
niszczeniem ściany przez opierających się  o nią  wierzących,  licznie przybywających w nadziei
uzdrowienia przez dobroczynną energię, a z drugiej strony niezgodnością z wiarą katolicką oraz
ośmieszaniem w ten sposób miejsca o wartościach historycznych i kulturowych. 

Wawel, Civitates orbis terrarum, 1617 
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Kościół  św.  Michała –  nieistniejący  już  kościół,  wznoszący się  od  średniowiecza  na  wzgórzu
wawelskim w Krakowie, zburzony w latach 1803–1804. 

Data powstania kościoła oraz jego pierwotny wygląd nie są znane.  Według Jana Długosza miał
zostać zbudowany przez Mieszka I. 

W toku badań archeologicznych odnaleziono relikty murów romańskich, w związku z czym część
badaczy przypuszcza, że świątynia ta była murowana. 

Część  badaczy  w  przeszłości  uważała,  że  historia  kościoła  św.  Michała  sięga  do  czasów
przedpiastowskich  i  przypisywała  mu  szczególne  znaczenie.  M.in.  Tadeusz  Wojciechowski
przypuszczał, że wzniesiono go na miejscu przedchrześcijańskiego  kultu i był to najstarszy kościół
na Wawelu. 

Z kolei Henryk Łowmiański wysunął hipotezę, że kościół pełnił funkcję katedry dla pierwszego
greckiego  biskupa krakowskiego Prohora. 

W 1355 kościół został przebudowany w stylu gotyckim za sprawą Kazimierza Wielkiego. 

                                             A  jak ten  gotyk w  tamtych czasach  wyglądał ? 

Jan Długosz   rzekomo wspomina, że zastąpiono wówczas świątynią murowaną budowlę 
drewnianą, możliwe jest więc, że romański murowany kościół uległ wcześniej destrukcji.

 Kościół gotycki był zbudowany z cegły, składał się z nawy i zakończonego wielobocznie 
prezbiterium. 
Sklepienie nawy było oparte na jednym, centralnym słupie. 

Cud  architektury  ! Ale  czy  gotyckiej ?  Może   to był ten   kościół romański. 

Gotyk – to  rozwój sklepień zwłaszcza krzyżowych, podwyższono sklepienia nadając im kształt
ostrołukowy. Przez zastosowanie żeber i wprowadzanie coraz to drobniejszego podziału płaszczyzn
pomiędzy żebrami uzyskano różne odmiany sklepień krzyżowo-żebrowych: sklepienie gwiaździste,
sieciowe.  Drobniejszy  podział  ułatwiał  wykonanie  sklepień,  co  przy  przykrywaniu  dużych
przestrzeni  było  bardzo  ważne.  Po  wprowadzeniu  wysklepek  uzyskano  sklepienia  kryształowe.
Jednocześnie  rozwinięto  system  podpór  zapewniających  stateczność  sklepień  wprowadzając
przypory z łękami .

Do kościoła przylegały przybudówki.

Z chwilą wkroczenia Austriaków do Krakowa Wawel przeznaczono na cele wojskowe. W 1803 r.
zdecydowali oni o zburzeniu świątyni (m.in. wraz z sąsiednim kościołem św. Jerzego), rok później
już nie istniał, a jego wyposażenie sprzedano na licytacji.    Obecnie na zewnętrznym dziedzińcu
zamku wawelskiego, który powstał dzięki austriackim wyburzeniom, wyeksponowany jest zarys
fundamentów gotyckiego kościoła św. Michała.
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Przykład  gotyku.
Portal zachodni (królewski) przy katedrze w Chartres ( ok. 1145) - te posągi architektoniczne są 
najwcześniejszymi gotyckimi rzeźbami i były rewolucją w stylu i wzorem dla pokolenia rzeźbiarzy.

Obok pokraczne rzeźby  także  gotyckie !  XIV-wieczny międzynarodowy gotyk 
Maria Magdalena w katedrze św. Jana w Toruniu . 

Straszydło  katolickie-   Pieta z  Lubiąża 

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (ang. European Route of Brick Gothic, EuRoB) – trasa 
turystyczna obejmująca miasta z ceglaną architekturą gotycką w krajach położonych nad Morzem 
Bałtyckim – głównie w Danii, Niemczech i Polsce. Coś  nam to mówi.                                51.



Na szlaku znajdują się gotyckie kościoły, klasztory, mury obronne, bramy, baszty, zamki, ratusze i 
inne gotyckie budowle z cegły. 

Sztuka wczesnopiastowska – czyli jaka ? 

Wawel – prace prowadzone na Wzgórzu Wawelskim ujawniły istnienie pochodzących z okresu 
sprzed panowania Kazimierza Odnowiciela  ( 1016- 1058)  trzech budowli na planie centralnym: 

• rotundy dwuabsydowej, tzw. kościoła B (do centralnego walca przylegały dwie absydy 
umieszczone naprzeciw siebie, w absydzie zachodniej umieszczono emporę), 

• czteroabsydowej rotundy  (tetrakonchos, w której cztery absydy usytuowane na 
przecinających się pod kątem prostym osiach; była to najprawdopodobniej 
 rotunda dwupoziomowa z przylegającą do niej od strony zachodniej czworoboczną wieżą i 
niewielką kolistą wieżyczką schodową), 

• jednoabsydowej.

Z okresu panowania Kazimierza Odnowiciela pochodzą pozostałości tzw. Sali o 24 słupach. 

Budowla ta zaliczana jest do architektury przedromańskiej   !! i uważa się, że odgrywała rolę 
palatium. 

Najprawdopodobniej była to dwupoziomowa rezydencja, w której aula reprezentacyjna mieściła się
powyżej  sali  o  wnętrzu  podzielonym na  pięć  naw przez  cztery  rzędy  po 6  filarów.  Z  czasów
Kazimierza  Odnowiciela  pochodzi  także  kościół  św.  Gereona  na  Wawelu.  Była  to  budowla
trójnawowa z transeptem. Prezbiterium oraz nawy zakończone były absydami. Pod prezbiterium
umieszczono  kryptę.  Odnaleziono  także  ślady  po  tzw.  budowli  czworokątnej  o  nieznanym
przeznaczeniu i stołpie. 

Palatium.
Nazwa  wywodzi  się  z  łaciny  klasycznej  w  której  określano  tak  zespół  dawnych  cesarskich
budynków  mieszkalnych  na  rzymskim  Palatynie,  od  VIII  wieku  przechodzących  na  własność
biskupów  i  papieży.  W  IX  wieku  mianem  palatium  nazywane  były  budynki  wznoszone  w
stołecznych zespołach dworskich i warownych. Pierwsze, okazałe palatia karolińskie (Akwizgran,
Ingelheim,  Padeborn)  stanowiły wzorzec dla  rezydencji  cesarzy  z  dynastii  Ottonów (Bamberg,
Goslar,  Werla,  Magdeburg),  Staufów  (Kaisewerth,  Wimpfen,  Eger,  Gelenhausen),  a  także
Kapetyngów  (Paryż)  i  Piastów  (Ostrów  Lednicki,  Płock,  Przemyśl,  Wawel).
 
  Palatium składało się z budynku mieszkalno – reprezentacyjnego połączonego z kaplicą. 

Wewnątrz najważniejsze miejsce zajmowała podłużna aula – miejsce ceremonii, uczt, 
przyjmowania gości. Pomieszczenia mieszkalne, administracyjne i gospodarcze znajdowały się na 
uboczu. Występowały palatia zarówno jedno, jak i dwu piętrowe, a czasem nawet trójpoziomowe. 

Palatium (wzgórze rzymskie Palatyn) – nazwa używana dla określenia starożytnego lub 
średniowiecznego głównego budynku zamku (niem. Palas), pałacu cesarza, króla .

Tetrakonchos.  Budowle tego typu znane były w starożytności, np. w rzymskiej architekturze 
sakralnej, w średniowieczu w Europie, Bizancjum i na Bliskim Wschodzie .
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Budowla centralna – budowla wzniesiona zgodnie z zasadami układu centralnego, czyli na planie
mającym  co  najmniej  dwie  krzyżujące  się  osie  symetrii  i  o  wnętrzu  i  bryle  ukształtowanych
odśrodkowo względem obrotowej osi symetrii.   Najprostsze rozwiązania tego typu to zbudowane
na planie koła cylindryczne budowle w kształcie walca (rotundy), budowle na planie kwadratu lub
wieloboku  (najczęściej  ośmioboku).  Znane  są  także  bardziej  skomplikowane  rozwiązania
wzniesione na planie prostokąta, owalu, elipsy, trójkąta, krzyża greckiego z apsydami lub bez nich
oraz budowle  na planie  czterolistnym (tetrakonchos) i  trójlistnym (układ  treflowy).  W tych
ostatnich  rozwiązaniach  nad  częścią  środkową  stawiano  kopułę  lub  sklepienie  wieloboczne  o
wysokości  dominującej  nad  resztą  obiektu.   Tłumaczenie  z języka  angielskiego-Tetrakonch,  po
grecku dla „czterech muszli”.
                                                                  Budowla centralna  

             

                            Wawel  ma   budowlę  centralną. Tylko przebudowaną                               53.



Mamy  smoka  na Wawelu  

Ateny
Za ojczyznę demokracji uważa się Ateny, starożytną grecką polis położoną w Attyce. Około XI –
VII wieku p.n.e. na południe i północ od Akropolu powstało miasto z agorą, otoczone w V wieku
p.n.e.  murami  obronnymi  -  według  mitów  całą  Attykę  pod  panowaniem  ateńskim  zjednoczył
Tezeusz. Pierwszy kodeks prawa karnego i cywilnego Ateńczycy zawdzięczają Drakonowi. 

Drakon  Drako  (stgr. Δράκων – „Smok”) – prawodawca ateński, żył w VII wieku p.n.e., twórca
pierwszego pisanego kodeksu praw ateńskich.  Wybrany został  na archonta  (jeden z  dziewięciu
najwyższych urzędników w starożytnych Atenach) w 621 r. p.n.e. 

Imię Drakona pozostaje tradycyjnie związane z prawodawstwem surowym i krwawym z powodu
archaicznej surowości kar; historyk grecki Plutarch (Żywot Solona 17) nazywał prawa „pisanymi
krwią”.  W rzeczywistości  opinie  o  okrucieństwie  są  przesadzone,  a  ta  niewielka  część,  która
pozostała  nam z  jego dzieła,  pokazuje,  że starał  się  on złagodzić obowiązujące  w tym okresie
zwyczaje.

 Za czasów archonta Dioklesa (409–408 r. p.n.e.), za sprawą Ksenofonta i na mocy uchwały bule, 
wyryto kopię praw Drakona odnoszących się do zabójstwa na marmurowej steli, która, jakkolwiek 
zachowana w części, przetrwała do naszych czasów. Zasługą Drakona było ustalenie zapisu normy 
prawa zwyczajowego, chroniąc ją przed nadużyciami sędziów, a najważniejsze było wprowadzenie 
do prawodawstwa rozróżnienia na zabójstwo zamierzone i niezamierzone; ponadto obok procesu za
zabójstwo wprowadził również proces za nakłanianie. 

Ustanowione przez niego prawa ( θεσμοί - thesmoi ) były pierwszą pisemną konstytucją Aten .  
Umieszczono je na drewnianych tablicach ( ἄξονες - aksony ), gdzie były przechowywane przez 
prawie dwa wieki na stelach o kształcie trójstronnych piramid ( κύρβεις - kyrbeis ). Tablety 
nazwano aksonami , być może dlatego, że można je obracać wzdłuż osi piramidy, aby odczytać 
dowolną stronę. Konstytucja zawierała kilka głównych innowacji: 

• Zamiast ustnych praw znanych specjalnej klasie, arbitralnie stosowanych i 
interpretowanych, wszystkie prawa zostały napisane, a tym samym zostały podane do 
wiadomości wszystkim piśmiennym obywatelom (którzy mogliby odwołać się do Areopagu 
o niesprawiedliwość): „konstytucja utworzona za Draco, kiedy pierwszy kodeks prawa 
został sporządzony ”. ( Arystoteles : Konstytucja Ateńska , część 5, sekcja 41 )

W większości języków europejskich słowo „smok” wywodzi się z łac. dracō, będącego 
zapożyczeniem ze stgr. δράκων drákōn, dosł. „bystrooki”, od stgr. δέρκεσθαι dérkesthai 
„spoglądać przenikliwie, bystro, np. ang. dragon, bułg. дракон drákon, niem. Drache, cz. drak. 

Smoki pojawiają się w wielu mitologiach, w tym mitologii greckiej. Zazwyczaj, podobnie jak gryfy
pełnią funkcję strażników, przypisywane im są także liczne przymioty jak mądrość i siła. 
Smok podobnie jak wąż wiązał  się  z symboliką wody.  W starożytnym Rzymie traktowany był
niekiedy  jako  istota  podziemna  czuwająca  nad  urodzajem.  Był  symbolem  autorytetu  i  potęgi,
wiązanym ze słońcem i symboliką królewską, podobnie jak lew i orzeł. 
Stanowił alegorię wiedzy, mądrości, czujności i dobrej straży. Plujący ogniem mógł przedstawiać
lato. W heraldyce był oznaką waleczności, a jego zawinięty w pętle ogon świadczył o sile i energii.
Smoka ukazywano także gryzącego własny ogon, jak węża Uroborosa, wówczas był emblematem
wiecznego ruchu, cykliczności i odnowy.
Patrz wyżej. 
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