
29 Ziemia Kłodzka nr 213

Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz  Fitych

bETELEJEM  PO  KUDOWSKU…

„Chrystus się narodził; 
razem z Nim miłość przyszła na świat”

 (ks. prof. Joseph Wittig)

Do znacznej popularności 
Czermnej, dawnej wsi (wzm. 
z 1354 r.) i równocześnie cen-
trum byłego „Czeskiego Zakąt-
ka”, a  obecnie „starówki” Kudo-
wy-Zdroju, zarówno w Polsce, 
w Czechach jak i w wielu krajach 
Europy Środkowej i Zachodniej, 
przyczyniła się z jednej strony 
działalność wybitnych postaci, 
istnienie i pokojowe współżycie 
trzech grup narodowościowych 
i wyznaniowych (katolików, po-
tomków husytów, wyznawców 
kościoła reformowanego i lute-
rańskiego w Pstrążnej), a z drugiej 
występowanie ponad 220 pomni-
ków małej i wielkiej architektury 
sakralnej, rzemiosła, zabudowy, 
kultury ludowej i dróg pątniczych 
oraz malowniczego piękna kra-
jobrazu Obniżenia Kudowskiego. 
Od kilku lat atrakcyjność tego 
miejsca umacnia i wzbogaca szlak 
turystyczny imienia Jana Pawła II, 
wiodący od czermnieńskiego ko-
ścioła do Gór Stołowych i dalej do 
sanktuarium Matki Bożej w Wam-
bierzycach.

 Spoglądając na dzieje tego 
regionu, w świetle prawdy gło-
szącej, iż największym bogac-
twem rodziny, parafii, miasta 
i narodu jest człowiek (Jan Paweł 
II), do grona najwybitniejszych w 
parafii Czermna należy zaliczyć 
m.in.: księdza proboszcza Wen-
tzela Tomaschka (1764 - 1804), 
który wzniósł tzw. Kaplicę Cza-
szek (była ona przede wszystkim 
antyoświeceniową katechezą na 

temat chrześcijańskiej prawdy 
o zmartwychwstaniu ciał i życiu 
wiecznym); Johanna Kubu (XIX 
w.) - w okresie 2-giej pandemii 
cholery, w swym modlitewniku, 
opisał on  zagrożenie panujące 
w Czermnej w latach 1832-1834; 
trzech pionierów zgromadzenia 
redemptorystów ( w różnym 
stopniu zasłużonych także dla 
Ziemi Kłodzkiej): Antoniego 
Jedka (*1834 Słone +1903 Tu-
chów) ze Słonego oraz dwóch 
rodzonych braci Amanda (*1859 
+1907) i Franza Xavera (*1864 
+1926), należących do czerm-
nieńskiej rodziny Franz; Annę 
Bernard (*1865 Wrocław + 1938 
Kudowa-Zdrój) - miejscową po-
etkę i publicystkę, piszącą m.in. 
na temat “Czeskiego Zakątka” 
oraz tutejszego wikariusza w la-
tach 1932-1939 błogosławio-
nego księdza Gerharda Majellę 
Hirschfeldera (*17 II 1907 Kłodz-
ko + 01 VIII 1942 KL Dachau) - 
nieustraszonego duszpasterza 
młodzieży zamęczonego przez 
niemieckich nazistów. Obecnie 
pragniemy przedstawić Czy-
telnikom kolejną, zasłużoną na 
polu chrześcijańskiej kultury, po-
stać Franciszka Stephana (*1881 
Czermna + 1953 Czermna), zna-
nego twórcy - niespotykanej 
dotąd - ruchomej szopki (1896-
1924) oraz dwóch instrumen-
tów organowych (z 1924 i 1938 
r.). Prymas Tysiąclecia ks. kard. 
Stefan Wyszyński mówił: „Gdy 
gaśnie pamięć ludzka, dalej mó-

wią kamienie”, ale  także ludzkie 
dzieła i dojrzałe chrześcijańskie 
świadectwa.

Historia i znaczenie  
katolickich „betlejemów”
Boże Narodzenie – to w tra-

dycji chrześcijańskiej święto 
upamiętniające pełnię czasów, 
tzn. pochylenie się Boga Miło-
ści nad człowiekiem (zob. m.in. 
Łk 2,4-7), co wyraża historyczny 
fakt narodzin Jezusa Chrystusa 
w Betlejem (Betlejem w języ-
ku hebr. oznacza „dom chleba”; 
najstarsze historyczne wzmianki 
celebracji liturgicznych pocho-
dzą z 202 i 224 r.). W chrześcijań-
skiej tradycji jest to uroczystość 
liturgiczna przypadająca na 25 
grudnia (wg kalendarza grego-
riańskiego). Rangę święta pod-
kreśla zwłaszcza sama liturgia 
oraz związane z nią zwyczaje, 
wyrosłe z recepcją obrzędów li-
turgicznych w kulturze różnych 
krajów. Datę 25 grudnia chrze-
ścijanie najprawdopodobniej 
przejęli po Rzymianach, którzy 
w ten dzień świętowali Narodzi-
ny Niezwyciężonego Słońca.

Powiązane z tym świętem 
lokalne szopkarskie tradycje wy-
rosły na bazie kilku komplemen-
tarnych nurtów. W malarstwie 
katakumbowym, Boże Narodze-
nie przedstawiano odwołując 
się do symboli gorejącego krza-
ku Mojżesza czy różdżki Aarona. 
Jednym z najstarszych przykła-
dów rodzącej się czci dla miejsca 
narodzin Jezusa Chrystusa jest 
pierwsza bazylika chrześcijańska 
w Betlejem, którą wzniosła świę-
ta Helena, matka cesarza Kon-
stantyna Wielkiego. Natomiast 
w rzymskiej Bazylice Santa Ma-
ria Maggiore przechowywano 
relikwie betlejemskiej stajni. Nie 
mniej dopiero w XVI w. ukształ-

towała się tu praktyka stawiania 
ich na ołtarzu w okresie Bożego 
Narodzenia. W średniowieczu, 
wyrazem mistyki oblubieńczej 
było skoncentrowanie się na 
prawdzie o Wcieleniu Słowa Bo-
żego (człowieczeństwie Chry-
stusa) oraz tajemnicy pasyjnej. 
W epoce wypraw krzyżowych, 
konsekwencja dojrzałej ducho-
wości mistycznej znajduje swój 
wyraz w „nowym Betlejem” szop-
ce. Bardzo często wskazuje się 
na osobę św. Franciszka, który 
polecił  przygotować misterium 
bożonarodzeniowe (teatr sakral-
ny – szopkę) w skalnej grocie na 
stoku wzgórza koło włoskiego 
Greccio w nocy z 24/25 XII 1223 
r.). Początkowo franciszkanie, 
a później jezuici konsekwent-
nie rozwijali szopkową trady-
cję. Pierwotnie, niekiedy nawet 
przed mszą świętą, na ołtarzach 
adorowano najpierw Dzieciątko 
Jezus ułożone na sianie w żłób-
ku (kołysce; najstarsza praktyka 
w XIV w. w Austrii). Z biegiem 
czasu pojawiły się rzeźbione 
figury, dużych gabarytów, po-
lichromowane, złocone, a na-
wet ubierane w szaty. Pierwsza 
kościelna szopka pojawiła się 
w 1478 r w Neapolu. Praktyka 
tego rodzaju rozszerzyła się na 
Włochy, Francję Austrię, Hisz-
panię i Portugalię, a od 1601 r. 
w Niemczech (w Altötting). Wła-
ściwa szopka, bliższa formom 
pielęgnowanym współcześnie, 
powstała dopiero w XVI w. (to-
warzyszyły jej ludowe zwyczaje, 
m.in. Herody; Gwiazda Trzech-
królewska). Przedstawiała ona 
wnętrze stajni, w noc betlejem-
ską, podczas której narodził się 
Jezus Chrystus. Szopka była 
miniaturką biblijnych realiów, 
a niekiedy także naturalnej wiel-
kości konstrukcją rzeczywistości 

Dom rodziny stephan (zbud. 1852 r.), przy ul. kościuszki 101.

akt urodzin Franciszka stephana (*25 ii 1881 czermna)

akt  zgonu Franciszka stephana (+ 31 Viii 1953 czermna)

fo
t. 

T. 
Fit

yc
h



30  Ziemia Kłodzka nr 213

życia społecznego (stopniowo 
wprowadzano do niej sceny 
świeckie). Miała ona formę jaski-
ni lub groty, ale najczęściej sto-
sowaną była  forma pasterskiej 
stajenki. Na obszarze Niemiec, 
na miejskich placach  katolickich 
księstw, często była stawiana du-
żych gabarytów szopka paster-
ska. Katolicka praktyka szopek 
bożonarodzeniowych stała się 
dodatkowym wyznaniem wiary 
oraz orężem w walce z reforma-
cją. 

Wyjątkowa dynamika roz-
woju tej tradycji w Niemczech 
i w północnych Czechach przy-
padła na okres 1920-1930. 
W tych latach w sposób szczegól-
ny pielęgnowano  tzw. apostolat  
szopek bożonarodzeniowych. 
W obszarze języka niemiec-
kiego szczególnie zasłużonym 
na tym polu był franciszkanin 
Siegfried Schneider OFM (*1894 
+1935). Nazywano go po prostu 
„Krippenpater“, bowiem obok 
szopkowych kazań i publikacji, 
organizował on wystawy i sto-
warzyszenia  przyjaciół szopek. 
W ten sposób ożywił i pogłębił 
sztukę sakralną z nimi związaną, 
zdynamizował i ukształtował no-
wożytny  ruch szopkowy. W kon-
sekwencji prawie we wszystkich 
regionach Niemiec i Austrii, do 
dzisiaj znajdują się liczne  zbiory 
i muzea szopek (zwłaszcza w Ba-
warii i Tyrolu, a także w muzeum 
katedry monachijskiej, oraz 
w Wiedniu).

Szopki bożonarodzenio-
we, jako jeden ze sposobów 
wizualizacji prawd wiary, były 
rozpowszechniane po całym 
świecie przez zakony misyjne. 
Po rozbiorach Polski - z k. XVIII 
w, zakazano wystawiania szopek 
w kościołach, co spowodowało 
rozpowszechnienie się szopek 

wędrownych. Tradycje budowa-
nia i wykonywania szopek nadal 
są bardzo żywe (wyrazem tego 
są kolejne nowe tradycje i formy, 
m.in. szopki o charakterze pa-
triotycznym, tzw. szopki dziecię-
ce, miejskie, dworcowe, patrio-
tyczne, polityczne, satyryczne, 
a wreszcie duże szopki z żywy-
mi zwierzętami…). Rokrocznie 
w wielu krajach, a także w Polsce 
ogłaszane są szopkowe konkur-
sy dla dzieci i młodzieży (m.in. 
konkurs na szopkę krakowską  
- od 1937 r., góralską, wrocław-
ską, itd.). Co więcej, szopki są 
eksponowane zarówno w spe-
cjalistycznych muzeach, jak też 
przez przedsiębiorstwa wysta-
wiennicze i targowe, a naukow-
cy poświęcają tej problematyce 
liczne rozprawy doktorskie i ha-
bilitacyjne. W 1950 r. powstała 
Światowa Organizacja Twórców 
Szopek z siedzibą w Rzymie (jej 
pierwszym prezesem był Włoch, 
a kolejnym jeden z czeskich na-
ukowców, specjalizujących się 
na tym polu).

Szopki, żłóbki, a w języku 
czeskim (betlemy lub jesličky) - 
od prawie ośmiu wieków - są nie 
tylko przejawem folkloru czy też 
rodzajem świętego teatru, który 
wzrusza, tworzy refleksyjny i fa-
milijny klimat, ale też inspiruje 
ducha. W celu zajęcia wobec 
nich właściwej postawy ducho-
wej, użytecznymi są m.in.  celne 
słowa Lwa Tołstoja: „Brama do 
świątyni prawdy i dobra jest ni-
ska – wejdą tam tylko ci, co schy-
lą głowę”. Schylić głowę, tzn. w  
świetle prawdy o sobie samym 
i świecie, przyjąć właściwą po-
stawę, która otwiera nas na każ-
dą Boską tajemnicę i PRAWDĘ, 
aby móc je przyjąć jako bezcen-
ny i ubogacający dar.

W aktualnej sytuacji, kie-
dy Boże Narodzenie stało się 
świętem sklepów i bajecznie 
rozświetlonych ulic, Benedykt 
XVI zachęcając do porzucenia 
fałszywych pewności oraz inte-
lektualnej pychy, która uniemoż-
liwia nam dostrzeżenie blisko-
ści osobowego Boga, podczas 
Pasterki 2011 r. powiedział: „ten 
kto chce wejść do domu Boże-
go w miejscu narodzin Jezusa, 
musi się pochylić. Wydaje mi się, 
że przejawia się w tym głębsza 
prawda, od której oczekujemy, 
by nas poruszyła w tę Świętą 
Noc: jeśli chcemy znaleźć Boga, 
który ukazał się jako dziecko, 
musimy zejść z konia naszego 
„oświeconego” rozumu”.

Jednym słowem, różnego 
typu, stylu, geniuszu  i wielkości 
szopki głoszą ich użytkownikom 
podstawową prawdę, że Bóg 
jest, i to On jest Panem wszyst-
kiego i  przyjacielem każdego 
człowieka.  Szopki jednoznacz-
nie ukazują, Jezus nie przybył 
tylko do „zdrowych”, do sytych 
i życiowo, wyłącznie po ludzku 
zabezpieczonych, ale także do 
ubogich, słabych, grzesznych, 
marginalizowanych i wyłączo-
nych z „kultu”.… Z teologiczne-
go punktu widzenia możemy 
powiedzieć, że kulminacyjny 
punkt historii dialogu miłości 
pomiędzy Bogiem i człowiekiem 
wiedzie przez żłóbek w Betlejem 
i Boży Grób w Jerozolimie. W Be-
tlejem twarz dziecka przybli-
żyła nam twarz Boga. W owym 
Dziecięciu, Bóg zbliżył się do 
każdego człowieka. W Betlejem-
skiej grocie definitywnie została 
przezwyciężona samotność lu-
dzi. Odtąd możemy Go spotkać 
w owym „dzisiaj”, które nie prze-
mija. Bóg stał się człowiekiem, 
aby przynieść ludzi do Boga. Od 
tej chwili nasze życie nie zależy 
już od bezosobowych sił natury 
i ślepych procesów dziejowych. 
Odtąd wszystko ma swój głę-
boki sens. Dom naszego życia 
i osobowej komunii może być 
budowany na skale. Odtąd  mo-
żemy tworzyć historię naszego 
życia i dzieje ludzkości.

Ponadto przesłanie Bożego 
Narodzenia dotyka jeszcze jed-
nej ważnej prawdy i zależności. 
Ktoś kto nie był kochany, nie 
potrafi siebie samego przyjąć, 
kochać oraz realizować swoją 
tożsamość i życiową misję. Tak 
bardzo znaczącym i ważkim jest 
owo bycie przyjętym, najpierw 

przez innych. Niestety ludzka ak-
ceptacja bywa niepewna, zmien-
na i zawodna. W ostateczności 
potrzebujemy bezwarunkowe-
go bycia przyjętym. Tylko kiedy 
Bóg mnie akceptuje, a ja jestem 
tego faktu świadom, w sposób 
definitywny  mogę wyznać: to 
wspaniałe, że żyję i jestem. Do-
brze, że jestem człowiekiem 
i mogę się nim stawać w stopniu 
coraz większym, pielęgnując bi-
blijno-etyczny priorytet „więcej 
być”. Doświadczając prawdzi-
wości słów: kochaj, a będziesz 
kochany, bo miłość oczyszcza, 
uzdrawia i naprawia wszelkie zło 
uprzednio popełnione.

Śląskie tradycje szopek 
bożonarodzeniowych
Początkowo, w Hrabstwie 

Kłodzkim w okresie Bożego Na-
rodzenia w szczególny sposób 
czczono Praskie Jezulatko. Jego 
niewielka woskowa figurka 
(o wys. 44 cm), ubrana w kosz-
towne szaty i ozdobiona koroną  
pochodzi z XVI w.. Znajduje się 
w praskim kościele Matki Bożej 
Zwycięskiej, a jej kustoszami są 
ojcowie karmelici.

Za panowania cesarzowej 
Marii Teresy i Józefa II ogłoszo-
no zakaz budowania szopek 
w obiektach publicznych i ko-
ściołach. Po roku 1750 władze 
austriackie wydały nawet za-
kaz sprowadzania szopek, jako 
tzw. „zabawek” norymberskich. 
W konsekwencji w Czechach, na 
Śląsku, a szczególnie na przygra-
nicznych terenach podgórskich, 
masowo zaczęły powstawać 
małe rodzime wytwórnie i warsz-
taty zajmujące się produkcją 
szopek. Często ich autorami byli 
znani artyści (m.in.: Jerzy Georg  

szopka skrzynkowa rodziny stephan 

Portret Franciszka stephana 
(lata 30-te XX w.)
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Schroetter ur. 1650 zm. 1717 r. 
z Krzeszowa, Michał Klahr senior 
i jego syn Michał Ignacy junior 
z Lądka Zdroju), a także utalen-
towani rzemieślnicy i artyści lu-
dowi.

Najbardziej okazałe pod 
względem kompozycji i gaba-
rytów były szopki budowane 
we wnętrzach lub w otoczeniu 
kościołów. Spotykamy je do 
dzisiaj m.in. w: Bardzie Śląskim 
(barokowa do ok. 1950 r.; współ-
czesna z 1967 r.), w Henrykowie  
(XVII w.), w katedrze wrocław-
skiej (XIX w.) i świdnickiej. Po 
roku 1750 szopka skrzynkowa, 
stała się produktem handlowym 
i jest już wytwarzana w małych 
seriach. Coraz częściej stawała 
się niezbędnym wyposażeniem 
każdej rodziny. 

Do ich produkcji oprócz 
drewna wykorzystywano gips, 
porcelanę, ceramikę wosk oraz 
papier. Inspirując się dynamiką 
epoki baroku, autorzy szopek 
próbowali swe postacie „ożywić”. 
Na początku wykorzystywano 
konwekcję, czyli ruch powietrza 
ogrzanego płomieniami świec. 
Następnie pojawiły się szopki 
poruszane mechanizmem sto-
sowanym w zegarach sprężyno-
wych, a nawet - co należy uznać 
za dużą osobliwość – urucha-
miane kołem napędowym sto-
sowanym w młynach i tkalniach. 
Podłączano do nich katarynki 
i pozytywki, a  później także 
gramofony. Rozwój przemysłu 
w XIX w. wpłynął hamująco na 
warsztaty cechowe. Fabryki pa-
pieru wypierały malarstwo na 
szkle, wykorzystując do druku 
szopek zróżnicowane techniki 
(m.in. stalorytu, litografii i tło-
czenia w kartonie).  

Kolejnym łatwo dostępnym 
i tanim materiałem wytwarzania 
szopek stał się gips. Szczególnie 
znana z tego rodzaju produkcji 

była noworudzka fabryka papie-
ru, której wyroby można spotkać 
obecnie w wielu domach tego 
regionu. Każdy mógł nabyć po 
przystępnej cenie pojedyncze 
postacie i samodzielnie konfi-
gurować sobie szopkę dowolnej 
konstrukcji i wielkości, czerpiąc 
radość oraz autentyczną satys-
fakcję z jej aranżacji.

W przestrzeni kulturowej po-
między Górami Stołowymi, a Gó-
rami Sowimi rozpowszechniły 
się warsztaty specjalizujące się 
w produkcji ruchomych szopek 
skrzynkowych. Ich charaktery-
stycznym rysem było ukazywa-
nie Boga bliskiego i szukającego 
człowieka, miażdżonego w XIX 
w. niekontrolowaną eksplozją 
industrializacji. W konsekwencji 
sceny bożonarodzeniowe osa-
dzano na tle rodzimego, gór-
skiego i przemysłowego pejzażu. 
Oprócz scenerii betlejemskiej, 
wprowadzano do szopek ciężko 
i przez większą część dnia, pra-
cujących górników i rzemieślni-
ków. Największą sławą cieszyły 
się szopki zbudowane w dwu 
ponadregionalnych sanktu-

ariach maryjnych -  w Bardzie ŚL. 
(o rodowodzie barokowym, dzia-
łała jeszcze w latach 50-tych XX 
w.) oraz w Wambierzycach. Do 
dziś  istnieje tu ruchoma szopka 
z 1882 r.. Jest ona efektem aż 28 
lat benedyktyńskiej pracy miej-
scowego zegarmistrza Longinu-
sa Wittiga i jego syna Hermana 
(składa się z 800 rzeźbionych fi-
gurek, z których ponad 500 jest 
ruchomych). W latach 1880-1944 
w Boboszowie koło Międzylesia 
w rodzinnej izbie mieszkalnej, 
funkcjonowała ruchoma szopka 
o napędzie ręcznym, wykonana 
przez murarza i zduna - Josefa 
Rottera (*1859) i jego syna Jose-
fa juniora. Miała ona imponują-
ce wymiary: 7 metrów długości 
i 1,5 metra wysokości. Od 1916 
r. w południowo-zachodniej 
części Ziemi Kłodzkiej, w Kudo-
wie - Górnej Czermnej istniała 
już szopka Franciszka Stephana 
(o której, poniżej powiemy nieco 
więcej). W latach dwudziestych 
XX w. zaznaczyła się na tym polu 
cieplicka Szkoła Rzemiosł Arty-
stycznych Cyrylla i Sylvia del-
l’Antoniów, która kontynuowała 

dawne tradycje artystyczne tego 
regionu.

Współcześnie, największą na 
Dolnym Śląsku ruchomą szopkę 
można zobaczyć w kościele Naj-
świętszej Marii Panny na Piasku 
we Wrocławiu (od 40 lat dzieło 
ks. K. Błaszczyka). Tworzy ją po-
nad 2 tys. drewnianych i plasti-
kowych figurek, z czego ponad 
100 jest ruchomych.

Tradycje czeskich 
betlejemów
Na teren Czech pierw-

sza szopka (w języku czes. 
– Betlém) została przywie-
ziona z Włoch przez jezu-
itów, zbudowana 1560 r.  
w Pradze. W okresie oświecenia, 
podobnie jak i Kościół katolicki, 
tak i sama szopka została zmar-
ginalizowana, a przez cesarza 
Józefa II Habsburga (1764-1790) 
zdegradowana do roli „dziecię-
cej zabawki”. Józefińskie reformy 
spowodowały, iż z końcem XVIII 
w. zamknięto szereg obiektów 
sakralnych i przeprowadzono 
sekularyzację zakonów. Odtąd 
profesjonalni twórcy kościel-
nych szopek całą swoją uwagę 
skupili na potrzebach ludu, tzn. 
na szopkach używanych przez  
rodziny nobilitowane w kapli-
cach zamkowych oraz przez 
katolickie rodziny w mieście i na 
wsi. W konsekwencji w XVIII-
XIX w. w północnych Czechach 
istniało już swoiste „zagłębie” 
szopkowe, które kulminacyj-
ny punkt rozwoju osiągnęło 
z początkiem XX w.. Do dzisiaj, 
w szeregu powiatach powstały 
specjalne muzea i profesjonalne 
bazy danych na temat szopek. 
Niekiedy, jedynie  w ramach naj-
mniejszej jednostki administra-

Podsufitowa szopka ruchoma, z  1916 r., część „pasterska” o długość ok. 1,9 m 

Podsufitowa szopka ruchoma, z  1916 r., część „miejska”, długość ok. 4 m 
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cyjnej obejmowały one po kilka 
tysięcy zinwentaryzowanych 
szopek skrzynkowych.

W krajobrazowym parku Gór 
Orlickich, w niezbyt od Kudowy-
Zdroju odległym ratuszu czeskiej 
miejscowości Olešnice  (zaled-
wie 12 km), każdego dnia można 
oglądać wyrzeźbioną w drewnie 
szopkę skrzynkową znacznych 
rozmiarów (5 x 2 m). Wytworzył 
ją miejscowy rolnik i tkacz cha-
łupnik Josef Utz (*29 IX 1896 
+1944). Już jako chłopiec medy-
tował i podziwiał szopkę mecha-
niczną istniejącą w tutejszym 
młynie. To ona była inspiracją 
jego dzieła, którego finalizację 
przerwała śmierć. Co ciekawe, 
od okresu stalinizmu aż do 1990 
r., a więc przez prawie pół wieku, 
szopka z konieczności pozosta-
wała w ukryciu, a wręcz została 
internowana. Tak bardzo ideolo-
gia komunistyczna obawiała się 
plastycznych wyobrażeń chrze-
ścijańskich prawd wiary.

Aktualnie, przysłowiową 
palmę pierwszeństwa wśród 
czeskich i światowych muzeów 
bożonarodzeniowych szopek 
dzierży Trzebiechowickie Mu-
zeum Betlemu. Znajduje się ono 
w Trzebiechowicach (Třebecho-
vice pod Orebem, leżącym 13 
km od Hradec Králové i ok. 36 
km od Kudowy-Zdroju). Jest to 
pięciotysięczne miasteczko o hi-
storii sięgającej XIV w.. Najsław-
niejszą i najwspanialszą. Sponad 
300-tu tutejszych szopek, a od 
1999 r. wpisaną na listę narodo-
wych zabytków kultury, jest tzw. 
Betlem Josefa Probošta (*25 II 
1849). Głównym jej autorem był 
rolnik i stolarz, który wytworzył 
ją przy pomocy mistrza ciesiel-
skiego.

W efekcie powstał tu szcze-
gólnego rodzaju drewniany teatr 
religijny o niebagatelnych roz-
miarach (długości 7, wysokości 
3 i głębokości 2 m), zawierający 
ponad 2 tys. elementów, w tym 

373 figurki. Prawie połowa z nich 
– 171, przedstawia codzienną 
pracę ludzi różnych zawodów. 
Naturalnie centralną sceną tego 
biblijnego spektaklu jest Boże 
Narodzenie w Betlejem. Wska-
zana szopka nadal wzbudza za-
interesowanie licznych Czechów 
i turystów. Ponadto aż trzykrot-
nie była już eksponowana za 
granicą (m.in. w 1967 r. na EXPO 
w Montrealu).

 Zastanawiającym pozostaje 
fakt, że w Czechach – najbar-
dziej zsekularyzowanym kraju 
Europy - szopki nadal są często 
odwiedzane i prezentowane. 
Co więcej, na licznych czeskich 
stronach internetowych znaj-
dujemy obwieszczenia o tego 
typu wystawach, m.in.: Muzeum 
jasełek, Kryštofovo Údolí (Góry 
Łużyckie); Papírové betlémy - 
muzeum papírových betlémů v 
Zábrdí u Husince; Valašské Me-
ziříčí Vernisáž výstavy Betlémy 
z muzejních  i soukromých sbírek 
(27 XI 2011);  Wystawa „Adwen-
towych szopek”, Brno 3 XII 2011 
– 11 I 2012 itd.).

W tym kontekście, należy 
zauważyć, że większych rozmia-
rów szopki ruchome istniejące 
na Ziemi Kłodzkiej, powinni-
śmy postrzegać z jednej strony 
jako swego rodzaju pokłosie 
fenomenu czeskiej twórczości 
szopkarskiej z okresu k. XIX- 
poł. XX w. oraz z nią związanej 
pobożności, a z drugiej – w nie-
co mniejszym stopniu – jako 
efekt szopkarskiego apostola-
tu z okresu pierwszych dwóch 
dziesięcioleci XX w...

Największe i najbardziej 
znane „czermnieńskie 
betlejem” – to „Kącik 
Pana boga” w  izbie 
rodziny Stephan
W Czermnej - dawnej wsi 

łańcuchowej o długości ok. 
5 km, współcześnie  od 1945 
r. dzielnicy Kudowy-Zdroju, 
w Górnej Czermnej, tam gdzie 
dolina lokalnego obniżenia 
znacznie się zawęża i wraz z dro-
gą i czermnieńskim potokiem, 
w kilku miejscach stanowi pra-
wie wąwóz (w odległości od ok. 
3 km od kościoła parafialnego 
św. Bartłomieja Apostoła, i ok. 
godziny marszu przy różnicy 
poziomów dochodzącej do ok. 
200 m), po obu jego stronach, 
znajduje się kilka budynków, 
wzniesionych w sposób typo-
wy dla tego regionu. W jednym 
z nich, ok. 100 poniżej dawnej 

leśniczówki, obecnie przy ulicy 
T. Kościuszki 101 i pod dawnym 
numerem 275 (który został za-
chowany do dzisiaj, podobnie 
jak i rzadko spotkany nad wej-
ściem głównym oszklony obraz 
Trójcy Świętej; być może była to 
aluzja teologiczna i stylizacja ty-
pologiczna nawiązująca do tzw. 
“Tronu Łaski”), wraz ze swymi 
rodzicami (Józefem - rolnikiem 
i Franciszką – tkaczką chałup-
niczką), żył młody, ubogi i ma-
łorolny gospodarz Franciszek 
Stephan (*25 II 1881 Czermna + 
31 VIII 1953 Czermna; jego grób 
znajduje się w pobliżu zakrystii 
kościoła parafialnego). 

Rodzina miała czeskie po-
chodzenie (dowodzi tego m.in. 
pierwotne brzmienie nazwiska 
Štěpán, zarazem jest to męskie 
imię chrzcielne greckiego po-
chodzenia - Szczepan; przy czym 
imię Štěpán częściej występowa-
ło na Słowacji niż w Czechach). 
W dniu 14 czerwca 1910 r., Fran-
ciszek który osiągnął już wiek 29 
lat, poślubił Franciszkę Springer 
(*15 VII 1881 Czermna +18 VI 
1935 Czermna). Wspomniani 
małżonkowie, wychowywali 
czwórkę potomstwa (Agnieszkę 
–  1912 r.;   Martę  1915-1919, 
zmarła po zaledwie czterech la-
tach życia; Marię  1920-1993 i je-
dynego syna Józefa  1922-2009). 
Po wojnie Agnieszka i Józef za-
mieszkali w Niemczech i tam też 
zakończyli swe ziemskie życie. 
Jednym z najlepszych znawców 
życia i popularyzatorów twór-
czości Franciszka Stephana, ge-
nialnego samouka, jego wyjąt-
kowego talentu i pracowitości, 
był dawny mieszkaniec Czerm-
nej Albert Hantsch (*02 II 1902 + 
03 II 1989 Erfstadt, RFN)1. 

Mieszkalna część starej su-
deckiej chałupy (zbud. 1852 r.) 
należąca do rodziny Stephan, 
ma wymiary ok. 9 m x 13,5 m. 
Tylko z powodu małej obory (18 
m2) i symbolicznej stodółki (ok. 
20 m2), dom ten do dzisiaj jest 
nieco większy, niż inne zbudo-

1  Rodzina Hantsch mieszkała 
w Górnej Czermnej, trzy domy 
niżej - niż podsufitowa ruchoma 
szopka Stephana, ale na tej samej 
stronie. Ojciec autora artykułu 
noszący to samo imię i nazwisko 
- Albert Hantsch (* 9 IV1875 + 
21 I 1958 Czermna) oraz matka 
Anna (+1958), spoczywają na 
czermnieńskim cmentarzu pa-
rafialnym. Pośród ich synów był 
m.in. Robert Hantsch, pallotyn 
który zmarł w 1999 r. w klasztorze 
w Limburgu.

wane w pobliżu. W tym czasie 
wiejskie domy posiadały dwie 
izby – jasną i ciemną. W izbie 
dziennej – jasnej, dominował 
jeden z dwóch układów funkcjo-
nalnych, zawsze tworzących oś: 
wejście, piec i „święty kąt (tzn. 
„kącik Pana Boga” w języku niem. 
Herrgottswinkel”, zaaranżowa-
ne miejsce w domu, najczęściej 
z wiszącym na ścianie krzyżem 
i różnego typu religijnymi przed-
miotami, także niewielkich ga-
barytów szopek; był to „domowy 
ołtarzyk”, nad którym zawiesza-
no krzyż, święte obrazy, ikony 
i palmowe gałązki oraz stawiano 
Pismo św., modlitewniki, katolic-
ki kalendarz i kancjonał, a także 
kwiaty). Do stałych elementów 
jej wyposażenia należały: komo-
da, ława, łóżko. Wielopokolenio-
wa rodzina  drobnych rolników 
i chałupników obok kilku cieląt, 
posiadała także dwie lub  trzy 
dojne krowy, które w okresie orki 
i żniw służyły im również jako 
zwierzęta pociągowe. Pomimo 
wytężonej pracy, jałowe gleby 
usytuowane w strefie przygra-
nicznej, górskie łąki i trudne 
warunki klimatyczne, nie zapew-
niały młodemu gospodarzowi 
Stephanowi godnego utrzyma-
nia rodziny.

Po wiernym i starannym 
wykonaniu swych codziennych 
obowiązków, często ciężkich 
i wyczerpujących prac gospo-
darskich, zwłaszcza w zimowe 
wieczory, zaledwie 15-letni 
Franciszek Stephan poświęcał 
się urzeczywistnieniu swojej 
młodzieńczej pasji. Stanowiło 
ją rzeźbienie szopkowych figu-
rek. Inspirację dla swych prac, 
najprawdopodobniej znalazł on 

Podsufitowa szopka ruchoma, z  1916 r., 
część „pasterska”: pokłon trzech króli  

organy Franciszka stephana z 1924 r. 
(stara widokówka).
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w trakcie oglądania wambie-
rzyckiej szopki ruchomej z 1882 
r. Była ona dziełem zegarmi-
strzowskiego mistrza Longinusa 
Wittiga. Nieco powyżej domu 
Stephanów, koło Czarciej skały, 
przy rozdrożu znajdował się pąt-
niczy drewniany krzyż z blasza-
ną pasyjką, przy którym co roku 
zbierała się kompania 200-300 
czermnieńskich pielgrzymów, 
zmierzających do maryjnego 
sanktuarium w Wambierzycach.

W okresie ponad dwudzie-
stu latu lat (ok. 1896-1916) pra-
cując jedynie zimową porą i wie-
czorami, ale z godną podziwu 
i uznania determinacją, konse-
kwencją, rzeźbiarskim talentem 
oraz starannością, wyrzeźbił z li-
powego drewna aż 150 figurek 
wyobrażających ludzkie posta-
cie i ok. 100 owieczek. W sumie 

wykonał on aż 250 snycerskich 
prac, o niewielkich rozmiarach. 
Figurki przedstawiają zarówno 
sceny z życia pasterzy i narodzin 
Jezusa Chrystusa, jak też wygod-
nych, zajętych swymi sprawami 
mieszczan.

W oryginalnej konstrukcji 
podsufitowej szopki skrzynko-
wej o  długości prawie 6 metrów 
i wysokiej na ponad jeden metr, 
po stronie lewej (na długości ok. 
2 metrów), w scenerii podgór-
skiego krajobrazu umieścił on 
prostą i ubogą, ale jakże gościn-
ną pasterską stajnię, w której na 
peryferiach Betlejem dokonało 
się Boże Narodzenie.  Mocno 
kontrastuje z nią prawa stro-
na szopki. Jest ona dwukrotnie 
dłuższa i  na pierwszy rzut oka 

uderza, wręcz przytłacza, swym 
bogactwem. Dramaturgiczną 
scenerię i przesłanie tej części 
szopki stanowi ciąg połączo-
nych ze sobą fasad wykwintnych 
betlejemskich domów o wyrafi-
nowanych kształtach architekto-
nicznych, należących do boga-
tych mieszczan, którzy są ukaza-
ni w ciągłym ruchu i bez reszty 
zajęci, ale wyłącznie sobą.

Dzięki skomplikowanemu 
systemowi kół zębatych i lino-
wych, tę znaczną liczbę, aż 250 
figurek, wprawiał Josef Stephan 
w ruch. W pierwszej fazie był to 
tylko napęd ręczny, a od 1927 r. 
szopka została już wyposażona 
w dodatkowy napęd elektryczny 
(obie wersje są sprawne do dzi-
siaj). Stephan zbudował szopkę 
z wewnętrznej potrzeby ser-
ca,  czyli dla siebie, potomstwa 
i swoich bliskich. Początkowo 
odwiedzali ją również sąsiedzi 
oraz ich dzieci, zwłaszcza w wie-
czór wigilijny, na kilka godzin 
przed Pasterką. Z biegiem cza-
su  stała się ona przedmiotem 
uwagi oraz atrakcją także dla 
kuracjuszy czy też przyjezdnych 
letników i turystów.

Należy tu podkreślić istotny 
fakt, że rodzina Franciszka Ste-
phana pomimo, że posiadała już 
jedną średnich rozmiarów szop-
kę skrzynkową (o wymiarach: 
100 cm długości, 50 cm wyso-
kości i 40 szerokości), to jednak 
zdecydowała się na  kolejną i to 
o znacznie większych gabary-
tach. Była to szczególna forma 
autoewangelizacji.  Dla plastycz-
nej wizualizacji Tajemnicy Wcie-
lenia (przyjścia Boga Miłości 
na świat),- potraktowanej jako  
rzadki i oryginalny w swym roz-
wiązaniu rodzinny ”Kącik Pana 
Boga” można powiedzieć, że 
świadomie poświęciła swoją je-
dyną izbę jasną (po czesku  izba 
jasna, w dosłownym tłumacze-
niu na język polski brzmi - świe-
tlica) - pokój dzienny i kuchnia 
zarazem, stanowiła  i tak bardzo 
skromną przestrzeń życiową 
o wymiarach 5,85 m x 5,87 m, 
czyli zaledwie 34,34 m2. 

Zbudowana w 1916 r. pod-
sufitowa szopka skrzynkowa 
Stephana, praktycznie niespo-
tykana w okolicy,  zajmowała 
powierzchnię ok. 6 m2. Przy 
czym była ona przynajmniej aż 
od 12-tu do 40-tu razy większa, 
gdy chodzi  o powierzchnię, 
kubaturę oraz liczbę figurek, od 
typowych skrzynkowych szo-
pek, zachowanych jednostkowo 

u tutejszych rodzin wiejskich. 
Dla przykładu, dwie szopki uży-
wane w liturgicznym okresie  
Bożego Narodzenia w Jakubo-
wicach, konkretnie  w domu Ge-
rarda Teuberta, mają  niewielkie 
wymiary (szopka średnich roz-
miarów: powierzchnia - 0,5 m2; 
46 x 110 cm; wysokość 26 cm; 
ilość figurek 24 o wys. 15-20 cm; 
oraz druga, mniejsza szopka: po-
wierzchnia - 0,183  m2; podstawa 
drewniana: 31 x 59 cm; wyso-
kość 50 cm; ilość figurek 5 o wys. 
30 cm.

Pierwsze tak bardzo uda-
ne,  znaczące i ponownie często 
oglądane oraz podziwiane dzie-
ło konstruktora samouka, jednak 
nie do końca usatysfakcjonowa-
ło jego twórcę, człowieka wiel-
kiego ducha, słusznych aspiracji, 
odwagi, wytrwałości, precyzji 
i benedyktyńskiej pracy. Kolejną 
pasję Franciszka Stephana sta-
nowiła muzyka. Był on wielkim 
miłośnikiem muzyki organowej, 
ale grał także na skrzypcach. 
Muzyka stanowiła konstrukcyjny 
i emotywny wymiar człowieka, 
jak i kultury całego regionu Ziemi 
Kłodzkiej oraz jej kod kulturowy. 
W tym miejscu należy dodać, że  
w Hrabstwie Kłodzkim w XIX w.  
zamiłowanie do muzyki było 
w miarę powszechne. Zarazem 
pielęgnowano tu wysoką kultu-
rę muzyczną. Zwłaszcza druga 
połowa tego stulecia stano-
wiła w tym regionie znaczący 
etap rozwoju życia muzyczne-
go. W opinii Andrzeja Prasała, 
w Czermnej - gdzie na tym polu 

starano się dorównać kłodzkiej 
farze (ta stanowiła centrum ko-
ścielnego życia muzycznego dla 
całego Hrabstwa), w tutejszym 
centrum czeskiego zakątka, mu-
zyka kościelna szczytowy punkt 
rozwoju osiągnęła za działal-
ności kantora Josefa Nentwiga 
(*1868 +1957), od roku 1900 
chórmistrza 25 osobowego 
chóru kościelnego i oparcie dla 
orkiestry parafialnej – 15 muzy-
ków. Ponadto z k. XIX w. także 
i szopkom coraz częściej towa-
rzyszyły już bożonarodzeniowe 
melodie odtwarzane z pozyty-
wek. Nie może więc nas dziwić, 
że  teraz Stephan postawił sobie 
kolejne ambitne, jak dla samo-
uka, zadanie zbudowania złożo-
nego instrumentu organowego. 

Należy zauważyć, że przez 
wiele stuleci we Francji i  
w Niemczech organmistrz był 
postrzegany nie tylko jako pro-
fesja (uprawiana praktycznie 
tylko przez mężczyzn), ale jako 
wysoko cenione powołanie. Od 
drugiej połowy XIX w. do lat 
trzydziestych XX w. na Dolnym 
Śląsku  dokonał się niespotyka-
ny dotąd rozwój budownictwa 
organowego. Powstały tu potęż-
ne fabryki organmistrzowskie, 
m.in. założona w 1869 r. Schlag & 
Söhne w Świdnicy (początkowo 
zajmowała ona powierzchnię 11 
tysięcy metrów kwadratowych 
i zatrudniała ponad 100 pracow-
ników. Po 45 latach  w 1914 r. 
zbudowano tu tysięczne organy.   

W tym czasie na kontynencie 
europejskim wygasł największy, 

organy Franciszka stephana z 1938 r. 
prezentowane podczas wystawy sztuki 
ludowej w sali wrocławskiego ratusza 
(stara widokówka).

organy Franciszka stephana z 1938 r. 
prezentowane w domu rodzinnym obok 
podsufitowej szopki ruchomej 
(stan dzisiejszy) 
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od epoki wojen napoleońskich, 
konflikt zbrojny - I wojna świa-
towa (1914-1918). Teraz  przez 
kolejne sześć lat (1918-1924), 
w długie zimowe wieczory 
i noce, 43 letni Franz Stephan 
z wielkim entuzjazmem, po-
święceniem i wielkodusznością 
oraz z żelazną wytrwałością, 
zdobywał potrzebne środki fi-
nansowe, a także komponenty 
i materiały. Ze względu na fakt, 
że domowe organy miały kosz-
tować jak najmniej, całość prac 
realizował sam. W drewnie wy-
konał on piszczałki organowe 
o różnej wielkości.  Osobiście 
wykonał także klawiaturę. Po-
nownie, jedyną dostępną prze-
strzenią, w której możliwym 
było wykonywanie poszczegól-
nych elementów oraz monto-
wanie i strojenie tego złożone-
go instrumentu, była izba dzien-
na, z której korzystali wszyscy 
członkowie pięcioosobowej 
rodziny (tu mieściła  się  szop-
ka, ich sypialnia i jadalnia oraz 
prawdopodobnie typowe dla 
chałupników krosno tkackie). 
Pierwszy domowy instrument 
organowy Franciszka Stephana 
przybliża nam zachowana wido-
kówka (nie istnieje żadna jego 
dokumentacja; do końca lat 
50-tych organy te stały w izbie, 
a po zdemontowaniu większość 
elementów nadal znajduje się 
w skrzyniach). Niewiele możemy 
powiedzieć o konstrukcji tego 
instrumentu. Z całą pewnością 
organy te posiadały trakturę 
mechaniczną, co w ówczesnym 
organmistrzostwie było zjawi-
skiem nietypowym praktycznie 
od lat 80-tych XIX w. budowano 
już organy o trakturze pneuma-
tycznej.  Instrument Stephana 
zawierał klawiaturę ręczną (nad 
nią znajdowało się 8 rejestrów 
- manubriów) i nożną (pedał) 
oraz 125 drewnianych piszcza-
łek o wysokości od 10 do 140 
cm. Dominantą prospektu or-
ganowego był umieszczony na 
jego szczycie, prosty drewniany 
krzyż oraz nieskomplikowany 
wzór malarski wykonany na ca-
łym instrumencie białą farbą, 
w postaci paska. 

Kolejny raz, dzieło go-
spodarza domu rodzi podziw 
i potęguje wdzięczną radość 
całej rodziny. Natomiast jego 
twórcę – autodydaktyka, orga-
ny te szybko uczyniły znanym 
i sławnym. Dom zaczęli odwie-
dzać już nie tylko sąsiedzi i pa-
rafianie, ale również kudowscy 

kuracjusze. Przybywającym, 
przy akompaniamencie muzyki 
organowej puszczano w ruch 
szopkę. Jest wiadomym, że za 
niewielką opłatą, Stephan przy-
grywał turystom na wybudo-
wanych przez siebie organach. 
Opowiadał historię ich budowy 
oraz tłumaczył zasady konstruk-
cji tego instrumentu. Na domo-
wych organach grały turystom 
także jego dwie córki – Agniesz-
ka i Maria. Franciszek Stephan 
– pasjonat, o rzadko spotykanej, 
tak rozleglej skali zainteresowań 
i umiejętności, posiadał zarazem 
bogatą kolekcję skopiowanych 
przez siebie nutowych zapisów 
oficjów roratnich, bożonarodze-
niowych pasterek, nieszporów 
oraz licznych mszy i pieśni ma-
ryjnych.

Już w roku 1925 Stephan no-
sił się z zamiarem budowy kolej-
nego instrumentu, a pierwsze 
organy miały zostać sprzedane. 
W rzeczywistości, po zaledwie 
sześcioletniej przerwie, w roku 
1930 Stephan  liczący sobie 
już 49 lat, ponownie rozpoczął 
wytężoną pracę nad budową 
nowego, tym razem nieco więk-
szego i udoskonalonego instru-
mentu organowego. Po ośmiu 
latach twórczego wysiłku, jesie-
nią 1938 r. kolejne organy były 
już gotowe (niestety tej kolejnej 
radości nie mogła z nim dzielić 
żona Franciszka, która zmarła 
w 1935 r., ukończywszy zaled-
wie 53 lata).

Drugie z kolei organy wy-
konane przez Franciszka Ste-
phana, mającego już nieco 
bogatsze doświadczenia, rze-
czywiście były instrumentem 
doskonalszym, większym i pięk-
niejszym, gdy idzie o architek-
turę prospektu organowego 
(w 1938 r. na wystawie we Wro-
cławiu górna część prospektu 
była bardziej  harmonijna i nie-
co wyższa, niż w chwili obec-
nej). Posiadały one 10 rejestrów 
(manubriów), klawiaturę ręczną 
i nożną oraz 270 drewnianych 
piszczałek (należy zauważyć, że 
organy przy 10 rejestrach po-
siadają zazwyczaj ok. 500 pisz-
czałek, w sytuacji kiedy jest ich 
o połowę mniej,  to prawdopo-
dobnie zastosowano tu system 
rejestrów połówkowych). Z całą 
pewnością instrument nie ma 
10 głosów. Jeśli idzie o jego 
gabaryty, to klawiatura ręczna 
ma szerokość 130 cm, została 
wykorzystana ze starego piani-
na (posiada 52 klawisze - skala 

C-e³; na aktualnym zdjęciu brak 
klawiatury nożnej,  tzw. pedału, 
który aktualni kustosze usunęli, 
ze względu na ograniczony me-
traż i liczne wycieczki szkolne).  
Natomiast starannie wystylizo-
wany prospekt organowy ma 
długość 160 cm i dwa metry 
wysokości. 

Należy tu zauważyć, że jedy-
nie trzy dzieła Stephana: - pod-
sufitowa szopka skrzynkowa 
(o pow. ok. 6 m2; pod nią za kota-
rą, w jednym szeregu znajdowa-
ły się trzy prycze-łóżka), organy 
z 1924 r. i nowe większe organy 
z 1938 r. zajmowały powierzch-
nię ponad 9,5 m2, czyli prawie 
1/3 powierzchni pokoju dzien-
nego (34,34 m2, z tego ok. 1,5 
m2 zajmowała kaflowa kuchnia; 
aktualnie, pozostałą przestrzeń 
użytkową stanowią: korytarz 1x 
3 m; łazienka 1,5 x 3 m i pokój 
3 x 4 m). 

Zarazem można tu mó-
wić o dojrzałym personalizmie 
chrześcijańskim i kulturze. Wy-
rażał go zwłaszcza  szczególny 
„kunszt” zdyscyplinowanego 
i ascetycznego rodzinnego ży-
cia i  harmonijnego współżycia 
ze strumieniami napływają-
cych gości. W tych skromnych 
czterech ścianach rodzinnej 

izby przeplatało się codzienne 
życie ubogiej rolniczej rodziny 
(wspólnoty dusz, które pragnę-
ły kochać Boga całym sercem, 
całym umysłem, wszystkimi 
uzdolnieniami…) z  głębokim 
religijnym przesłaniem piękna 
i nieba otwartego dla każde-
go człowieka, prezentowanym 
przez szopkę, śpiew i muzykę 
kościelną oraz organy - dzieła 
i pasje utalentowanego ojca 
rodziny. Z całą pewnością, tu-
taj dotykało się nieba ich du-
szy oraz duszy kultury ludowej 
żywotnej u mieszkańców Eu-
ropy Środkowej. Bowiem dla 
chrześcijan najważniejsze są 
nie tylko świątynie, ale w ogó-
le te miejsca, gdzie dotknęła 
ich Boża łaska. W konsekwencji 
wielu odwiedzających przyj-
mowało postawę wyciszenia, 
odczuwało dostojność miejsca, 
mimo iż przebywali oni w pro-
stej wieśniaczej chacie. Piękno 
każdego, nawet najmniejszego 
spośród obiektów sakralnych, 
zawsze wskazuje na piękno, 
wielkość i miłość Trójjedynego 
Boga. Stąd nadal są one dla du-
szy ludzkiej cennymi „kamerto-
nami” i drogowskazami.

Nie dziwi więc nas fakt, 
że w krótkim czasie znacznie 

Pomnik nagrobny małżonków Franciszki (+ 18 Vi1935) i Franciszka (+31 Viii 1953) 
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wzrosła liczba odwiedzin. Przy-
bywający tu kuracjusze czy też 
turyści powracający z Gór Sto-
łowych do Kudowy, medytując 
przesłanie ruchomej szopki 
i wsłuchując się w muzykę or-
ganową, odnosili wrażenie że są 
uczestnikami religijnego nabo-
żeństwa. Wśród  gości coraz czę-
ściej pojawiały się znaczące oso-
bistości świata polityki i kultury, 
a także muzycy profesjonaliści. 
Byli oni pod wielkim wrażeniem 
dojrzałej osobowości, talentów 
i benedyktyńskiej pracowito-
ści Franciszka Stephana, jak też 
jego chrześcijańskiej kultury 
(inspirowanej m.in. słowami: 
„jeśliście razem z Chrystusem 
powstali z martwych, szukajcie 
tego, co w górze” zob. Kol 3, 
1) oraz  znaczących dzieł jego 
życia. Nic więc dziwnego, że 
57–letni Pan Stephan w krótkim 
czasie stał się znanym  i sław-
nym, tym razem już nie tylko 
na obszarze czeskiego zakątka 
i Ziemi Kłodzkiej. W konsekwen-
cji, kiedy w grudniu 1938 r. we 
wrocławskim ratuszu zorgani-
zowano wystawę sztuki ludowej 
i zabawek wytwarzanych na Zie-
mi Kłodzkiej (Volkskunst- und 
Spielzeugausstellung), to z tej 
racji w Sali Mieszczańskiej, na 
parterze ratusza, zaprezentowa-
no drugi instrument organowy  
Franciszka Stephana z 1938 r. 
(zob. widokówka, a także kata-
log wystawy).

Wszystkie dzieła tego wy-
jątkowo utalentowanego i pra-
cowitego człowieka odsłaniają 
jego ludzką dojrzałość, głęboko 
chrześcijańskiego ducha i dzie-
cięcą pobożność oraz relacje ro-
dzinne nacechowane trynitarną 
jednością. W pełni zrealizowane 
i naznaczone Bożym błogosła-
wieństwem życie Franciszka 
Stephana, po 72 intensywnych 
i twórczych latach, dobiegało 
końca.  W ostatnim czasie cho-
rował on na niewydolność ser-
ca. Po dwukrotnym przyjęciu 
sakramentu chorych (31 III i 31 
VIII 1953 r.) rankiem 31 sierpnia 
o godzinie 8,30 zmarł w Czerm-
nej. W dniu 3 września, liturgię 
pogrzebową na cmentarzu 
parafialnym poprowadził tutej-
szy ks. proboszcz Józef Tokarz 
(1939-1955).

Spośród  ponad 220 obiek-
tów małej architektury sakralnej 
istniejącej na ziemi kudowskiej, 
największą jej część,  stanowią 
krzyże. Do dzisiaj są to najcen-
niejsze drogowskazy. Każdy 

przydrożny krzyż przypomi-
na nam, do kogo należy świat  
i dokąd zmierzamy. Z drugiej 
strony należy tu podkreślić waż-
ną prawdę, że każde przyjście 
człowieka na świat jest planem 
Bożym, jest dziełem Bożej mi-
łości oraz bezcennym darem 
dla innych ludzi. Pochylając się 
nad biografią czermnieńskiego 
twórcy,  ma się głębokie wra-
żenie, że Franciszek Stephan 
był tego świadom i sam w kon-
sekwentny sposób pragnął być 
Bożym darem i „małą busolą” 
dla mieszkańców czeskiego za-
kątka. Będąc rolnikiem, szopka-
rzem oraz amatorem muzykiem 
i budowniczym aż dwóch in-
strumentów organowych, starał 
się swym współmieszkańcom, 
na swój sposób podarować 
Ewangelię i wszystko to, co słu-
ży duchowemu rozwojowi. Przy 
czym nie był on przywiązany 
do formy przekazu, był bowiem 
przywiązany do Ewangelii. 

Był on konkretną miłością, 
tak jak i wielu anonimowych 
chrześcijan żyjących na Ziemi 
Kłodzkiej, którzy ciężko „zapra-
cowali” na jej wielki przydo-
mek: „Kraina Pana Boga i Ma-
ryi”. W wymagających czasach 
chmurnych stuleci, w prozie 
codziennego życia, trudzili się 
mozolnie, aby pełnić wolę Boga 
(Boży plan miłości) i w kon-
kretny sposób  doświadczali 
ewangelicznej stokrotności, 
gdyż ziemia stawała się niebem. 
W konsekwencji spoglądając 
na świadectwo życia Francisz-
ka Stephana i parafrazując tytuł 
jednego z kluczowych opowia-
dań ks. profesora Josepha Wit-
tiga, możemy powiedzieć że: 
Jezus się urodził w Czermnej 
– centrum dawnego czeskiego 
zakątka, a współcześnie -  „sta-
rówce” Kudowy-Zdroju, jedne-
go z najbardziej znanych pol-
skich uzdrowisk (w wieku XIX 
było to pierwsze kardiologiczne 
sanatorium całych Niemiec, do 
którego chętnie zjeżdżała ber-
lińska elita).

Na różny sposób, wielcy 
twórcy i budowniczowie Euro-
py oraz nasi Rodacy, doceniali, 
pielęgnowali i promowali au-
tentyczną i szeroko pojmowaną 
kulturę. Polski poeta, eseista, 
dramaturg i krytyk literacki, 
a zarazem profesor nauk filolo-
gicznych i pracownik Instytutu 
Badań Literackich PAN - Jaro-
sław Marek Rymkiewicz (* 1935) 
napisał m.in.: „lepiej jest umrzeć 

niż żyć poza kulturą”. Jest fak-
tem wielce wymownym, że 
w Czermnej leżącej na obszarze 
Ziemi Kłodzkiej – „Krainie Pana 
Boga i Maryi”, czyli zamieszkałej 
przez osoby wrażliwe i ukształ-
towane przez rzeczywistość 
sacrum, nawet w ostatnich la-
tach, udało się ustalić występo-
wanie w prostych, skromnych 
i niewielkich pod względem 
powierzchni domach, istnienie 
nie tylko klasycznych “kącików 
Pana Boga”, ale także wręcz 
małych odrębnych kapliczek. 
W tej perspektywie oraz w świe-
tle adagium głoszonego przez 
pierwszych chrześcijan: „duszą 
kultury jest kultura duszy”, na 
czermnieński dom rodziny Ste-
phan, w którego skromnej izbie 
dziennej, już od prawie 100 lat 
istnieje znacznych rozmiarów 
podsufitowa szopka ruchoma, 
a od prawie 80-ciu drugi z rzę-
du instrument organowy, na-
leży nań patrzeć nie tyle jak na 
izbę lokalnej wieśniaczej trady-
cji czy też swego rodzaju mini 
muzeum „ginących zawodów”, 
lub rodzinny zbiór osobliwości 
i atrakcji turystycznych, ale jak 
na znaczący - choć stosunkowo 
rzadki - przykład swoistej “ka-
plicy” domowej i bezcennego 
świadectwa chrześcijańskiego 
życia wielopokoleniowej rodzi-
ny, dawnego „czeskiego zakąt-
ka”. Nic więc dziwnego, że to 
tylko pozornie małe „kudowskie 
Betlejem” należy zaliczyć do kul-
turowych „diamentów” Ziemi 
Kłodzkiej i Dolnego Śląska. 

Współcześnie, w domu wy-
bitnego twórcy szopki i orga-
nów, mieszka Pani Gertruda 
- wdowa, która  w lutym 1962 
r. poślubiła syna śp. Marii (*17 
VI 1920 +18 VIII 1993), a wnuka 
wybitnego twórcy szopki i or-
ganów, Gerharda Stephana (*06 
II 1942 +25 V 1997). Teraz wraz 
z trzema wnukami (w wieku 24-
30 lat) strzeże ona cennych dzieł 
i religijnego klimatu izby dzien-
nej, udostępniając je osobom 
zwiedzającym.
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