
קראק המלך 
 

אגדה פולנית 

 
במערה תחת גבעת וואוול בפולין חי דרקון 
איום, פולט אש מלועו. הוא נע בכל האזור 
ועשה כרצונו. טרף צאן ובקר והפחיד את 

האיכרים עד שהם נמנעו לרעות את עדריהם 
במרעה סמוך לנהר ויסלה. 

רבים ניסו להלחם בדרקון אך לפני שיכלו 
להתקרב אליו הוא נשף עליהם אש ושרף אותם 

למוות. 
המלך רצה מאוד להשמיד את הדרקון. הוא 

הזמין אצילים ואבירים להלחם בו והבטיח שמי 
שיצליח להכניע את הדרקון יקבל את בתו 

היפהפייה לאישה וירש את המלכות. 
אצילים ואבירים שונים באו להלחם בדרקון כדי 
לזכות בידה של הנסיכה, אך הדרקון המית את 

כולם. האנשים באזור פחדו עוד יותר, לא העזו 
לצאת מבתיהם והארץ הפכה לענייה מאוד כי 

לא היה מי שיעבוד בשדות. 
יום אחד הופיע בפני המלך שולית סנדלרים 

צעיר בשם קראק וביקש רשות להלחם בדרקון. 
"איך תלחם בו?" שאל המלך "שאין לך סוס או 

שריון או חרב." אך השוליה ענה שלמאבק 
מספיקים לו הכלים שבתרמילו.   

קראק קנה בכפר כבש שחוטה וגם קצת גופרית 
דליקה מהמכרה שבסביבה. אז חתך את 

הכבש בסכין סנדלרים החדה שלו, מילא את 
קרביה בגופרית ותפר אותה חזרה בחוט 

הסנדלרים החזק. את הכבש שם סמוך לפתח 
מאורתו של הדרקון, הסתתר אחרי הסלע 

והמתין. 
אחרי זמן מה יצא הדרקון וכשראה את החיה 
המתה התנפל עליה וטרף את כולה. מהאש 

שבלועו נדלקה הגופרית והוא הרגיש שקיבתו 



בוערת. הוא רץ לנהר ויסלה והתחיל לשתות 
מים אך האש לא כבתה בקלות והוא התמלא 

במים והתנפח. קשה היה לו לזוז והוא כרע ליד 
הנהר, אבל אז קראק התחיל לזרוק אבנים 

עליו. הדרקון ניסה לנשוף עליו אש, אך היה כה 
מלא במים שרק אדים יצאו מלועו. הוא התאמץ 

וניסה עדיין להוציא להבות, אך גופו היה כה 
נפוח שמרוב המאמץ התפוצץ ומת. בסוף 

הארץ התפטרה ממנו. 
קראק התחתן עם הנסיכה. אחרי מותו של 

המלך הוא נעשה למלך בעצמו, כפי שהובטח. 
הוא בנה ארמון מלכותי על גבעת וואוול. 

בארמון זה חיו מלכי פולין שנים רבות. סביב 
לארמון נבנה עיר וקראו לה קראקוב על שם 

השוליה-המלך. 
העיר קראקוב והארמון וואוול נמצאים שם עד 

היום. 
 


