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O ŻAKACH, SZOPCE I MURARZA~ 

Z KROWODRzy 

Rokrocznie na rynku krakowskim odbywa się konkurs 
na najpiękniejsze szopki krakowskie, zorganizowany przez 
Dyrekcję Muzeum Historycznego Krakowa. 

Nasuwa się mimo woli pytanie, skąd pochodzi szopka 
krakowska i kim są jej wykonawcy. Już w XIII wieku 
istniał w Krakowie (podobnie zresztą jak w innych mia
stach polskich) zwyczaj urządzania w okresie świąt jase
łek po kościołach. Polegały one na tym, że przy żłobku 
ustawiano figury Matki Boskiej, św. Józefa, pasterzy 
i Trzech Króli (rzeźbione z drzewa i strojnie przybrane) 
oraz śpiewano kolędy i pobożne pieśni. Takie figury jaseł

kowe z XIV wieku zachowały się w klasztorze Klarysek 
u św. Andrzeja. 

W XVII wieku jasełka . ożywiły się przez włączanie, obok 
figur poważnych, także postaci komicznych. żacy i we
sołki, ukryci za kotarą, poruszali figurkami (przy pomocy 
drążków), wygłaszając przy tym odpowiednie do każdej 

postaci, krotochwilne teksty i śpiewając piosenki. .Owe 
śmieszne figury przedstawiały najczęściej pijanych chłopów 
i żołnierzy, śmierć tańczącą -z diabłem, mistrza Twardow
skiego, czarownicę, traczy drzewo trących itp. Komiczne 
części jasełek, dawane na przemian po częściach poważ
niejszych, cieszyły się coraz większą popularnością wśród 

ludu. Rynek Krakowski, gdzie odbywa się .co roku konkurs 
na najpiękniejsze szopki. 



W po~zątkach XVIII wieku władze kościelne zabroniły 

odgrywania jasełek w kościołach. Z tą chwilą jasełka ob
noszone są przez żaków i trefnisiów i zaczynają wędrować 
po mieście. Przybierają przy tym postać dzisiejszej szopki 
(tj. ruchomej scenki, zbudowanej zrazu na kształt szopy), 
póżniej fa!:ady kościelnej, z podłużnym otworem w podło

dze, przez który wysuwa się lalki, osadzone na drążkach. 

Części poważne coraz bardziej znikają, natomiast główną 
częścią szopki stają się wstawki, których treść w pierw
szej połowie XIX wieku ustaliła się, tak jak ją dziś ogląda
my: a więc z Herodem, diabłem, krakowiakiem, żydem, 

góralem, Twardowskim itd. 

Po żakach i owych wesołkach objęli w spadku, w po
czątkach XIX wieku, tradycję szopki krakowskiej rzemieśl
nicy krakowscy, a przede wszystkim murarze ze Zwierzyń
ca i Krowodrzy. Te dwie (naówczas podmiejskie) wsie, 
z których pierwsza dała nam przed 50 laty „Królową 

przedmieścia", druga nieco później wspaniałe typy „Kro
woderskich zuchów", pielęgnowały u siebie uroczy zwy
czaj chodzenia z szopką, zrobioną odgrywaną przez mło
dych -mistrzów kielni i wapna. 

Dzięki nim szopka krakowska zarówno przez swe prze
piękne kształty jak i przez barwność samego widowiska 
zyskała sławę nawet za granicą. Pierwszym szopkarzem, 
którego sława przetrwała do naszych czasów, był Michał 
Ezenekier, a później syn jego, Leon Ezenekier, murarze 
z Krowodrzy. Ojciec Ezenekier chadzał z szopką po Kra
kowie, od reku 1864, przez lat przeszło 40. 

Jesienią, gdy robota na budowie się skończyła, lepił 

śliczne szopki, strugał i ubierał lalki. Berło „króla" szop
karzy objął po nim syn Leon. Szopka ojca znajduje się 

w Muzeum Narodowym. 

Oprócz Ezenekierów chodziły po domach krakowskich 
również inne zespoły murarzy, bawiąc wszystkich, zarówno 
niezwykłą architekturą swych szopek, jak i dowcipnymi 
tekstami monologów i piosenek. 



Niektórzy pamiętają ów długi szereg szopek (jeszcze 
przed pierwszą wojną światową) ustawionych w Rynku Gł .. 
wysokich nieraz na 2 m i rzęsiście oświetlonych. 

A sami szopkarze, cóż za bajeczne typy andrusów kra
kowskich, tych co to z dziada pradziada w zimie zarabiali 
szopką, w lecie natomiast, na budowie, dzielnie manewro
wali kielnią. 

Oni to dostarczyli Krumłowskiemu i Turskiemu nie
smiertnych typów Antków, Franków, Felków, Staszków, do 
wodewilów! 

Nie zaniedbali murarze krakowscy tradycji szopkowej 
i po ostatniej wojnie: w r. 1947 szopka Franciszka Tarnow
skiego -:--- murarza z Krowodrzy - zakupiona została przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki i ofiarowana znakomitemu 
artyście radzieckiemu - Sergiuszowi Obrazcowowi. 
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RADCA ALFONS 
KŁACZKOWSKI 

BALBINA, jego żona 

WANDA 1 · 
ROMAN ich dzieci 
KAMILLA 
ALFRED TRZYWDAR KRĘCKI 
FLORIAN GZYMSIK 
KATARZYNA, jego żona 
KAZIMIERZ, student medycyny 
ZOFIA, nauczycielka 
FELEK . 
FRANEK 
STASZEK 

CHOREOGRAFIA: 

TERESA DOBROWOLSKA 

ASYSTENT REŻYSERA : 

WOJCIECH RADZIEJOWSKI 

OSOBY : 

JAN NOWICKI 

I ALIN A ZELISKA 
lHANNA BIELSKA 
LUDMIŁA TERLECKA 
TOMASZ ZALIWSKI 
LUDMIŁA ŁĄCZY.NSKA 

ZDZISŁAW SŁOWINSKI 

ZENON LAURENTOWSKI 
IRENA JAGLARZOWA 
WOJCIECH RADZIEJOWSKI 
JANINA SEREDY.NSKA 
CZESŁAW MROCZEK 
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MARIAN PYSZNIK 
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W ALEK 

WITOLD, artysta malarz 

ZUZIA 

RÓZIA 

LITERAT 

WALENTY 

WALENTOWA 

PRZECHODZIEŃ 

PANI I 

PANI II 

SŁUŻĄCA 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA 
TADEUSZ \vESOŁOWSKI 

MUZYKA: 

ALOJZY KLUCZNIOK 
KIEROWNICTWO 

MUZYCZNE: 
EDWARD WEJMAN 

DYRYGENT: 
HALINA MUSIAŁOWNA 

ZEONON REK 

TADEUSZ BOGUCKI 

SYLWIA ZAKRZEWSKA 

BARBARA GOŁĘBIEWSKA 

JER2Y MARR 

KAZIMIERZ ZARZYCKI 

BARBARA ZIELU:lSKA 

JULIUSZ KALINOWSKI 

{
HANNA BIELSKA 

IRENA W.AWRYKIEWICZ 

BARBARA ZIELlfiSKA 

ALDONA PAWŁOWSKA 

SCENOGRAFIA : 

MARIAN ST A.l9'CZAK 

ASYSTENT SCENOGRAFA : 

BARBARA JANKOWSKA 



Przedstawienie prowadzi: Suflerka: 

Wanda Jarema Irena Wawrykiewicz 

Kierownik techniczny: 

Mieczyslaw Michalowski 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: 

Helena Orlicka 

krawieckiej męskiej: 

Jan Mrówczyński 

malarskiej : 

Eugeniusz Palarczyk 

stolarskiej: 

Mikołaj Wierzbicki 

modelatorskiej: 

Czeslaw Zagajewski 

perukarskiej: 

Leopold Michalski 

elektrotechnicznej: 

Romuald Kamocki 

Prace tapicersko
dekoracyjne: 

Kazimierz Dzwcmkowski 

Rekwizytor: 

Mieczyslaw Michalski 
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Antoni .r·ertner, Tadeusz Wesołowski i Gustaw Hoioubek 
w jednej ze scen ,,Romansu z wodewilu" na acenie 

krakowskiej. 

Maiarnia z „Romansu z wodewilu" wg autentycznych 
projektów Karola Frycza. 



Plakat zapowiadający przedstawienie „Ro
mansu z wodewilu" na scenie łódzkiego 

teatru „Osa". Projekt wg M. Eilego. 

Orkiestra w składzie: 

Mieczyslaw Gubernat 
skrzypce 

Urszula Raczkowska 
akordeon 

Ryszard Tuszewski 
klarnet 

Jerzy Wielbut 
kontrabas 

Barbara Zaloga 
perkusja 

Piotr Turowski 
trąbka 



W REPERTUARZE: 

Stefan Zeromski 

UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA 
Sztuka w 3 aktach 

* 
Magdalena Samozwaniec 

HOTEL BELLE VUE 
Komedia w 3 aktach 

* 
Joseph Conrad (Korzeniowski) 

JUTRO 

Tadeusz Rittner 

ODWIEDZINY O ZMROKU 
Sztuka w 3 aktach 

Stefan Zeromski 

DRAMATU AKT PIERWSZY 

* 
Tadeusz Rittner 

W MAŁYM DOMKU 
Sztuka w 3 aktach 
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W PRZYGOTOWANIU: 

Lucjan Rydel 

ZACZAROWANE KOŁO 
Baśń dramatyczna w 5 aktach 
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