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S t r e s z c z e n i e 
 

Katedra Wawelska obdarzona jest przez naród wieloma znaczeniami oraz ogromnym 
emocjonalnym ładunkiem uczuć. To szczególne miejsce, do którego odbywają się pielgrzymki, 
święte i niepowtarzalne, symbol Polski i narodowej tożsamości. Stanowi kronikę dziejów 
narodowych, była świadkiem koronacji królów i ich pochówków, jest miejscem pamięci  
i pamiątek, prawdziwym skarbem narodowej sztuki. Dla pokoleń umęczonych niewolą 
Krakowska Katedra na Wawelu była ostatnią nadzieją na odmianę losu. 

 

Słowa kluczowe: Katedra Wawelska, historia 
 

A b s t r a c t 
 

Wawel Cathedral is by the Polish nation favoured with many meanings and tremendous 
emotional charge of feelings. This is a special place to which pilgrimages are made, holy and 
unique, the symbol of Poland and Polish national identity. It constitutes the chronicle  
of national history, was a witness to king’s coronation and burial, is a place of mementoes and 
memory, true treasure of national art. For generations who suffered under the yoke of bondage 
Cracow Cathedral was the last hope for the change of fate. 
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Przedziwna to świątynia. Próżno szukać gdziekolwiek w Europie podobnej. Posiadają 
Anglicy swoją katedrę w Westminster, Francuzi dziesiątki wspaniałych katedr z paryską 
Notre Dame na czele, Niemcy wspaniałą katedrę w Kolonii, Portugalczycy kościół 
Jerônimos w Lizbonie, żadna przecież z tych przepięknych budowli nie została obdarzona 
przez swój naród tyloma znaczeniami, takim emocjonalnym ładunkiem uczuć, co katedra 
wawelska. Nie zachwyca ona niezwykłą sylwetką, raczej niepokój budzi jej eklektyzm 
stylowy. Wielekroć niszczona, wciąż przebudowywana, przybierała coraz nowe oblicza po 
kolejnych restauracjach. A przecież to właśnie ta świątynia od wielu stuleci stanowi dla 
Polaków miejsce święte, jedyne i niepowtarzalne. Miejsce, do którego odbywają oni 
pielgrzymki, które jest symbolem Polski i polskości. Tu od wieków modlą się wierni, 
szukając wsparcia u stóp Ukrzyżowanego Chrystusa, prosząc o pomoc patrona Polski - św. 
Stanisława. Tu koronowała się większość polskich królów. W jej podziemiach królowie ci 
znaleźli też miejsce wiecznego spoczynku. Kościół ten był stolicą siedemdziesięciu 
biskupów, z których niejeden zapisał się złotymi zgłoskami w historii Kościoła 
katolickiego, ale przede wszystkim - w dziejach narodowych polskich. W tej świątyni przez 
kilka stuleci składano trofea ze zwycięskich bojów, tu znalazły schronienie prawdziwe 
skarby naszej narodowej sztuki. Świątynia ta owinięta została złotą przędzą legend i podań, 
doczekała się też wspaniałej legendy literackiej. Nie ma w Polsce człowieka, który nie 
skłoniłby czoła przed tą niezwykłą budowlą. Ale bo też od  tysiąca lat właśnie tu, na 
wawelskim wzgórzu, Polak mógł zawsze poczuć się Polakiem. Miał prawo podnieść 
wysoko czoło nawet w czasach narodowej niewoli. Wolno mu było wierzyć w odmianę 
losu Polski, upewniać się, że Polska wolna i niepodległa odrodzi się. 

Od blisko tysiąca lat katedra wawelska jest najtrwalszą kroniką dziejów narodowych 
polskich. Tak ją postrzegał u schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów ks. Józef 
Olechowski, kiedy w dniu 16 czerwca 1787 roku, oprowadzając po niej króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, mówił: Tyle ta bazylika ma związków z dziejami narodu 
polskiego, tyle z epokami pomyślności i różnych przypadków tej monarchii, iż gdyby żadnej 
nie było pisanej historii krajów polskich, ściany i marmury jej w większej części poznać by 
ją dały.1 Wtórował ks. Olechowskiemu przybyły do Krakowa z dalekiego Wołynia pod 
koniec XVIII wieku Jan Duklan Ochocki. W swoich pamiętnikach tak pisał o swej wizycie 
w Katedrze: Co krok godła, napisy, pamiątki przenoszące w ubiegłe wieki, cień posępny 
jakby go lata przeszłe rzucały, wszystko razem sprawia, że na zimno oglądać, dziwić się, 
rozbierać nie podobna, ale ze czcią, z uszanowaniem, z niepojętym uczuciem stąpa się po 
ziemi uświęconej tylą popiołami, pogląda na ściany, na których tyle bohaterskich oczów 
spoczywało.2 Tak ją niezmiennie postrzegali pisarze czasów narodowej niewoli. W 1845 
roku Józef Mączyński pisał: Spomiędzy wszystkich kościołów, które Krakowowi wyjednały 
imię drugiego Rzymu, pierwszeństwo przyznać należy kościołowi katedralnemu, temu 
chrześcijańskiemu i polskiemu Panteonowi... Tu, wśród powierzonych Bogu pamiątek  
i wspomnień, żyjesz wielkim życiem przeszłości, tu, jeżeli tylko umiesz czytać uczuciem, 
gmach ten stanie ci się kamienną księgą dziejów kraju i kościoła i będziesz  w niej czytał to, 

                                                 
1 F. Lichocki, Diariusz przyjazdu Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla polskiego do Miasta 

Stołecznego Krakowa, Kraków 1787, s. 6-7. 
2 Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wydane przez 

J. I. Kraszewskiego, Wilno 1857, t. I, s. 246. 
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co cię zachwyci, rozczuli, nauczy i cnotliwym uczyni.3 Wtórował Mączyńskiemu ks. bp 
Ludwik Łętowski w 1859 roku, który dowodził, że kościół wawelski przez całe stulecia stał 
o swojej mocy, jak to wszystko, czego się palec Boży dotknie. Wiele się też obok niego 
obaliło, trzydzieści sześć pokoleń przeszło, trzy rody królewskie zużyły, a elekcyjnych 
panów zbrakło; gdy on trzyma się na Wawelu i rośnie  w poszanowanie z każdym wiekiem. 
Przemijają państwa i narody, a instytucje religijne unoszą się po tym potopie czasu, jak ta 
skrzynia Noego, w której złożone mamy najdroższe wspomnienia sobie.4 Nie inaczej 
spoglądał na katedrę wawelską Wilhelm Gąsiorowski w 1864 roku. W przedmowie do 
poematu Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego o wawelskiej katedrze przekonywał on, iż  
z pomników na obszernej ziemi Polski pozostałych nie ma żadnego, któryby więcej 
przemawiał do potomności o pełnym żywocie naszego narodu nad Katedrę Wawelską. Na 
jej poczerniałych murach czytasz dzieje tak świetnej Polski przeszłości; tutaj śpią snem 
wiecznym jej króle, biskupi, hetmany. Grobowa cisza, jakiś smutek przypadł na te  
w marmurze kowane karty dziejów., tak krwawo po wszystkie dni swego żywota 
pracującego narodu; lecz czujesz w swej piersi, iż jakiś duch unosi się nad nimi, jakaś  
nadzieja wstępuje w twe serce: iż po dniach smutku i próby [w]zejdzie znowu dla niego 
gwiazda szczęścia i chwały.5 

Do wawelskiej katedry przychodzili ludzie, którzy umieli czytać uczuciem. Przybywali 
tacy, którzy szukali tu duchowego wsparcia, którzy u stóp Ukrzyżowanego Chrystusa bądź 
przy trumnie św. Stanisława prosili o łaski, a po ich otrzymaniu - składali dziękczynne 
modły. Jedna z piękniejszych legend wawelskich powiada, że to wszak przed cudownym 
czarnym krucyfiksem modliła się królowa Jadwiga zanim podjęła decyzję o zawarciu 
związku małżeńskiego z Jagiełłą. Przy mieszczącym się tu Ołtarzu Ojczyzny królowie  
i hetmanowie polscy dziękowali Bogu za odniesione na polach bitew zwycięstwa nad 
wrogami. Tu składał Bogu podziękowania za ocalenie Ojczyzny król Jan Kazimierz. Jak 
podają źródła, w czasie tzw. potopu, po kapitulacji szwedzkiej załogi i wyjściu Szwedów  
z miasta, w dniu 4 września 1657 roku, miał on skierować kroki właśnie do katedry. 
Podczas mszy św. - czytamy u pamiętnikarzy - padł król krzyżem na ziemię, dziękując za 
zwycięstwo nad wrogami.6 

Z pokolenia na pokolenie rosła sława tej świątyni. Rosła ona jednak szczególnie  
w epoce narodowej niewoli. Potwierdza to lektura pamiętników i korespondencji ludzi, 
którzy w XIX w. włączyli się w wielki ruch narodowego pątnictwa, przemierzając wzdłuż  
i wszerz ziemie polskie w celu odkrywania zachowanych zabytków „dawnej” Polski. 
Jednym z pierwszych na tym szlaku był Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz i polityk w jednej 
osobie, jeden z najbliższych współpracowników Tadeusza Kościuszki, niezastąpiony 
świadek i uczestnik najważniejszych wydarzeń z epoki Stanisławowskiej, ale także  
z pierwszych czterdziestu lat XIX wieku. Na początku drugiego dziesiątka lat XIX wieku 
przedsięwziął on serię wypraw po ziemiach polskich w poszukiwaniu śladów narodowej 
przeszłości. W 1811 roku, w czasie pierwszej z tych wypraw, dotarł na wawelskie wzgórze. 
Po wizycie w katedrze zanotował w swoich pamiętnikach: Kościół ten ma też 

                                                 
3  J. Mączyński, Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic, Kraków 1845, cz. I, s. 3. 
4  L. Łętowski ks., Katedra krakowska na Wawelu, Kraków 1859, s. IV. 
5  W. Gąsiorowski, Przedmowa [do:] B. Z. Stęczyński, Świątynia Polaków czyli Katedra na Wawelu 

w Krakowie. Poemat historyczny, Kraków 1864, s. 1-2. 
6  „Kalendarz Józefa Czecha” 1888, s. 66. 
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szczególniejszy, nad inne kościoły od królowej Jadwigi ustanowiony obrządek, iż podwoje  
jego nie zamykają się ni w dzień, ni w nocy. Królowa ta ustanowiła fundusz kleryków, 
którzy, odmieniając się, siedzą ciągle w kościele i bez przerwy  pobożne pienia wznoszą do 
nieba. Te głosy podnoszące się, a znowu milczące, ta uroczysta błagalni polskiej powaga, 
zimne spoczywające w niej tylu królów popioły, wyryte w głazach uśpione bohaterów 
posągi, sama cisza miejsca, tkliwym i świętym przejmują uczuciem.7 Równie silne wrażenia  
z wizyty w krakowskiej katedrze odniósł Zygmunt Krasiński, który zwiedził tę świątynię  
w kwietniu 1833 r. W liście do angielskiego przyjaciela, Henryka Reeve’a, zwierzał się: 
zanurzam się cały w owych czasach, których symbole wznoszą się tu wszędzie dokoła mnie, 
przybierając kształty gotyckich arabesek, fantastycznych arkad i naw katedralnych. Spójrz 
tylko na tych wszystkich rycerzy wychodzących ze swoich grobowców, ze wszystkich 
wybranych przez Naród królów, co kroczą ku ołtarzowi i padają na kolana, by przyjąć 
pomazanie Pańskie.  Popatrz na tych wszystkich  moich przodków, co jak mgliste  zjawy 
stoją dokoła. Cała dawna Polska wstała na mój głos, oto ona! Ona jest tu, tu właśnie! 8 Tak 
pisał młody, 21-letni poeta, trudzący się właśnie nad Nie-Boską komedią. Znamienne, że 
podobnie odczuł wizytę w katedrze wawelskiej Józef Ignacy Kraszewski. Po zwiedzeniu 
katedry w 1871 r. ogłosił on na łamach „Tygodnia” artykuł wspomnieniowy, w którym 
napisał, że w katedrze wawelskiej komu by łzy wyschły do ostatniej, przyszedłszy tam  
w rannej godzinie, sam i umęczony na sercu teraźniejszością, choć krwią zapłakać by 
musiał. - Z tej wielkości, na tych popiołach olbrzymów - karle zapasy o nadgryzione kości 
bytu. - Gdyby cały naród zgromadzić u tego męczennika grobu, na królewskich tumbach, 
otoczony posągami wielkich mężów... a pokazać mu przeszłość i dać posłuchać głosu 
umarłych, czyżby nie rzucił się sobie w ramiona - zapomniawszy co go dzieli - czyżby nie 
poczuł się nad wszystko polskim i ofiarnym aż do najtrudniejszej ofiary - miłostki własnej? - 
Nie wiem, zdaje mi się, że ja bym tu przynajmniej podał rękę nieprzyjacielowi... choćby mi 
ją miał uciąć lub ugryźć. - Co za las pomników, napisów, wspomnień, sławy szczątków  
o bolów blizn [...] Toć Pantheon nasz i nekropolis polska.9 

Dla umęczonego niewolą narodu krakowska katedra była ostatnią bodaj nadzieją 
odmiany. Dlatego ludzie po przekroczeniu jej progów mieli tak często łzy w oczach. 
Stanisław Moniuszko po wizycie w tej świątyni pisał: Serce moje nie biło, ale trząść się 
zaczęło. A widok pamiątek i grobów całych dziejów naszych poważnym dreszczem mnie 
przejął.10 Józef Szujski, wielki historyk, dorzucał: Kto tu nie był, kto nie płakał przecie?11 
Zaś jeden z najwybitniejszych naszych twórców, Stanisław Wyspiański, istotę 
symbolicznego znaczenia katedry wawelskiej w życiu Polski ujął w przepięknej metaforze: 
tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się 
Polski częścią, budowy tej częścią.12 

Przywołane wypowiedzi oddają sposób reakcji pisarzy na spotkanie z wawelską 

                                                 
7  J. U. Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, 

Petersburg 1859, s. 44. 
8  Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, Tłumaczenie A. Olędzkiej-Frybesowej; opracował, wstępem, 

kroniką i notami opatrzył P. Hertz, Warszawa 1980, t. II, s. 117. 
9    J. I. Kraszewski, Wycieczka do Krakowa [w:] „Tydzień’ 1871, nr 14. 
10  Słowa Stanisława Moniuszki cytuję za Ambrożym Grabowskim [Teki Grabowskiego, Archiwum 

Państwowe w Krakowie...]. 
11   J. Szujski, Sługa grobów. Tradycja wawelska [w:] Dzieła, Kraków 1885, s. I, t. 1, s. 274. 
12  S. Wyspiański, Wyzwolenie [w:] Dzieła zebrane, Kraków 1958, t. V, s. 55. 
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katedrą. Co znamienne, reakcje twórców nie odbiegają od reakcji zwyczajnych 
pielgrzymów przybywających do tego sanktuarium, przede wszystkim przybyszy ze 
wszystkich stron Galicji, ale także z Poznańskiego, ze Śląska czy z Królestwa. Potwierdza 
to m.in. Kazimierz Borelowski, jeden z organizatorów a także bacznych obserwatorów 
upowszechniającego się na przełomie XIX-XX wieku tzw. pątnictwa narodowego. W 1912 
roku pisał on: Widzieliśmy nieraz dzieci z Cieszyńskiego, przemocą prawie wyrwane ze 
szkoły niemieckiej, jak po kilkudniowym pobycie w Krakowie zaprzysięgały się, iż nigdy już 
więcej do niemieckiej uczelni nie powrócą; widywaliśmy Górnoślązaków, którzy 
z trudnością nakłonieni na wyjazd do Krakowa, nabierali tutaj wiary w polską sprawę. 
Zdarza się, iż całe wycieczki płaczą rzewnie, oglądając Wawel; warto wiedzieć, z jaką czcią 
zwiedzają groby królewskie.13 Nie inaczej reagowali na spotkanie z Polską w katedrze 
wawelskiej wygnańcy, których Los rozrzucił w XIX w. po całym świecie, a którym dane 
było po jakimś czasie przybyć do dawnej stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Oto  
w 1884 roku stanął w progach wawelskiej świątyni Ignacy Domeyko, filomata i przyjaciel 
Mickiewicza, który po upadku listopadowej insurekcji wraz z tysiącami innymi 
powstańcami udał się na emigrację, by - po ukończeniu studiów górniczych w Paryżu - 
osiąść na stałe w Chile. W tym dalekim kraju stosunkowo zyskał uznanie i szacunek, przez 
szesnaście lat sprawując urząd rektora pierwszego chilijskiego uniwersytetu (Universidad 
de Chile). W jego pamiętnikach odnajdujemy zapis wrażeń z odwiedzin katedry 
wawelskiej. Pisał więc: Jest tam w tych kryptach i ozdobnych kaplicach żyjąca nasza 
historia. Kto uwiedziony światem czy próżną nauką oziębnie w miłości do kraju, niech tu 
wejdzie, westchnie, pomodli się - odejdzie Polakiem. Kto zmęczony widokiem tego, co 
cierpią nasze niegdyś butne, bogate dzielnice i co stanowi siłę nieprzyjaciela, upada na 
duchu, stygnie, niech tu wejdzie, popatrzy na krzyże na tych grobowcach - nabierze ducha  
i nadziei. Komu się  zamarzy być Niemcem czy Moskalem, czy Francuzem dla grosza lub  
w braku wiary i rozumu, to też, choć przez ciekawość, zajdzie pod te sklepienia i choć na 
moment ukorzy się - to wszedłszy sam siebie  zaprze się i zawstydzi.14 

Podobne zapiski i wypowiedzi można mnożyć. Próg tej katedry przekraczali ludzie 
różnych stanów. przed grobem św. Stanisława czy Czarnym Krucyfiksem chylili głowy 
królowie polscy i obcy. Odwiedzali ją cesarze15, kierowali do niej kroki wielcy artyści. 
Spieszyli tu najbiedniejsi z biednych - polscy chłopi. W czasie uroczystości koronacyjnych 
katedra była świadkiem wielkiej radości zebranych tłumów. W czasie pogrzebów 
królewskich a także wielkich bohaterów narodowych gromadziła nieprzeliczone tłumy 
żałobników. Kilkakrotnie wrogowie narodu polskiego grabili zgromadzone w niej pamiątki 
i skarby, bezcześcili groby królewskie16. Mimo to, mimo wszystkie klęski i zagrożenia, 
świątynia wawelska przetrwała. Spełniła wielką rolę w ciągu wielu wieków naszej 

                                                 
13    K. Borelowski, Pątnictwo narodowe [w:] „Przewodnik Oświatowy” t. VI, 1912, s. 12. 
14   E. Nieciowa, Wrażenia Ignacego Domeyki z pobytu w Krakowie [w:] „Rocznik Biblioteki PAN 

w Krakowie”, t. II, 1956, s. 338. 
15   Kroniki katedry wawelskiej odnotowały, że w 1364 roku, tzn. w roku konsekracji świątyni, modlił 

się w niej cesarz Karol IV. W 1851 roku zwiedzał ją cesarz Franciszek Józef I. 
16  Austriacy dwukrotnie przymierzali się do zamiany katedry w kościół garnizonowy, w związku 

z czym przygotowali plan przeniesienia z niej do kościoła św. św. Piotra i Pawła grobów 
królewskich. Wielkie niebezpieczeństwo zawisło nad nią w czasie okupacji hitlerowskiej, gdy na 
wawelskie wzgórze wprowadził się gubernator Hans Frank. W ciągu kilku tych wojennych lat 
dokonano konfiskaty dzieł sztuki, zniszczono wiele innych. 
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narodowej historii, w tym także - w czasach powojennego zniewolenia. Dawała pociechę 
duchową Polakom i obcym, umacniała odwieczne związki między losami narodu i losami 
Kościoła. 

W dniu 8 marca 1964 roku, w czasie ingresu do katedry wawelskiej, arcybiskup Karol 
Wojtyła mówił: do tej katedry nie można wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku, bo 
zawiera się w niej - jak mało w której katedrze świata - ogromna wielkość, którą 
przemawia do nas  cała przeszłość.17 Z takim drżeniem wewnętrznym wkraczali do tej 
świątyni nasi przodkowie. Z podobnym wkraczamy i my. Ale zarówno nasi przodkowie jak 
i my zachowujemy ufność, że można znaleźć w niej pokarm duchowy na dalsze życie, że 
można się w niej wzmocnić. Była i pozostała wawelska katedra kamienną księgą dziejów 
kraju i Kościoła. Była i pozostała miejscem, skąd płynie siła i moc, pociecha i radość 
związana z zanurzeniem się dzięki niej w Wielką Historię Polski i Kościoła. Była  
i pozostała świątynią, w której my, pielgrzymi codzienności, znajdujemy wiarę  
w Chrystusa, w Polskę, w lepsze jutro. 

                                                 
17  Abp K. Wojtyła, Kazanie w Katedrze Wawelskiej [w:] „Tygodnik Powszechny” 1964, nr 12, s. 3. 


