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TADEUSZ FITYCH

Fenomen szopek betlejemskich na Śląsku

„Chrystus się narodził; 
razem z Nim miłość przyszła na świat”1

 (ks. prof. Joseph Wittig, Nowa Ruda)

Do znacznej popularności Czermnej, dawnej wsi (wzm. z 1354 r.) i 
równocześnie centrum byłego „Czeskiego Zakątka”, a  obecnie „sta-
rówki” kurortu Kudowy-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 (kato-
lików, potomków husytów, wyznawców kościoła reformowanego i 
luterańskiego w Pstrążnej), a z drugiej występowanie ponad 220 po-
mników małej i wielkiej architektury sakralnej, rzemiosła, zabudo-
wy, kultury ludowej i dróg pątniczych oraz malowniczego piękna 
krajobrazu Obniżenia Kudowskiego. Od kilku lat atrakcyjność tego 
miejsca umacnia i wzbogaca szlak turystyczny imienia Jana Pawła 
II, wiodący od czermnieńskiego kościoła do Gór Stołowych i dalej do 
sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach.

 Spoglądając na dzieje tego regionu, w świetle prawdy głoszącej, 
iż największym bogactwem rodziny, parafi i, miasta i narodu jest 
człowiek (Jan Paweł II), do grona najwybitniejszych parafi i Czerm-
na należy zaliczyć m.in.: księdza proboszcza Wentzela Tomaschka 
(1764-1804), który wzniósł tzw. Kaplicę Czaszek (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 modlitewni-
ku, opisał on  zagrożenie panujące w Czermnej w latach 1832-1834; 
trzech pionierów zgromadzenia redemptorystów (nb. w różnym 
stopniu zasłużonych także dla Ziemi Kłodzkiej): Antoniego Jedka 

1 Miłość i Prawda są dwoma imionami Boga. Zob. Benedykt XVI, Przesłanie na Anioł 
Pański 03 III 2013 r.
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(*1834 Słone +1903 Tuchów) ze Słonego oraz dwóch rodzonych bra-
ci Amanda (*1859 +1907) i Franza Xavera (*1864 +1926) należących 
do czermnieńskiej rodziny Franz; Annę Bernard (*1865 Wrocław + 
1938 Kudowa-Zdrój) - miejscową poetkę i publicystkę piszącą m.in. 
na temat „Czeskiego Zakątka” oraz tutejszego wikariusza w latach 
1932-1939 błogosławionego księdza Gerharda Majellę Hirschfelde-
ra (*17 II 1907 Kłodzko +01 VIII 1942 KL Dachau) – nieustraszonego 
duszpasterza młodzieży zamęczonego przez niemieckich nazistów. 
Obecnie pragniemy przedstawić Czytelnikom zarówno cenne dzieło 
sztuki ludowej oraz jego twórcę. Jest to kolejna czermnieńska postać 
zasłużona na polu chrześcijańskiej kultury Ziemi Kłodzkiej. Jest nią 
Franciszek Stephan (*1881 Czermna +1953 Czermna) autor niespo-
tykanej dotąd bożonarodzeniowej szopki ruchomej (1896-1924) oraz 
nowatorskiej koncepcji jej udźwiękowienia, w postaci dwóch kolej-
no, samodzielnie wytworzonych instrumentów organowych (z 1924 i 
1938 r.). Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński mówił: „Gdy 
gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”, ale  także ludzkie 
dzieła i dojrzałe chrześcijańskie świadectwa.

Historia i znaczenie katolickich „Betlejemów”
Boże Narodzenie – to w tradycji chrześcijańskiej święto upamięt-

niające pełnię czasów, tzn. pochylenie się Boga Miłości nad człowie-
kiem (zob. m.in. Łk 2,4-7), co wyraża historyczny fakt narodzin Je-
zusa Chrystusa w Betlejem (Betlejem w języku hebr. oznacza „dom 
chleba”; najstarsze historyczne wzmianki celebracji liturgicznych po-
chodzą z 202 i 224 r.). W chrześcijańskiej tradycji jest to uroczystość li-
turgiczna przypadająca na 25 grudnia (wg kalendarza gregoriańskie-
go). Rangę święta podkreśla zwłaszcza sama liturgia oraz związane z 
nią zwyczaje, wyrosłe z recepcją obrzędów liturgicznych w kulturze 
różnych krajów. Datę 25 grudnia chrześcijanie najprawdopodobniej 
przejęli po Rzymianach, którzy w ten dzień świętowali Narodziny 
Niezwyciężonego Słońca.

Powiązane z tym świętem lokalne szopkarskie tradycje wyrosły na 
bazie kilku komplementarnych nurtów. W malarstwie katakumbo-
wym, Boże Narodzenie przedstawiano odwołując się do symboli go-
rejącego krzaku Mojżesza, czy różdżki Aarona. Jednym z najstarszych 
przykładów rodzącej się czci dla miejsca narodzin Jezusa Chrystu-
sa jest pierwsza bazylika chrześcijańska w Betlejem, którą wzniosła 
święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Natomiast w 
rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore przechowywano relikwie 
betlejemskiej stajni. Jednakże dopiero w XVI w. ukształtowała się tu 
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praktyka stawiania ich na ołtarzu w okresie Bożego Narodzenia. W 
średniowieczu, wyrazem mistyki oblubieńczej było skoncentrowanie 
się na prawdzie o Wcieleniu Słowa Bożego (człowieczeństwie Chry-
stusa) oraz tajemnicy pasyjnej. W epoce wypraw krzyżowych kon-
sekwencja dojrzałej duchowości mistycznej znajduje swój wyraz w 
„nowym Betlejem” szopce. Bardzo często wskazuje się na osobę św. 
Franciszka, który polecił  przygotować misterium bożonarodzeniowe 
(teatr sakralny – żywą szopkę) w skalnej grocie na stoku wzgórza w 
Greccio koło Rieti, w nocy z 24/25 XII 1223 r. Początkowo francisz-
kanie, a później jezuici i kapucyni konsekwentnie rozwijali szopko-
wą tradycję jako apostolat. Pierwotnie, niekiedy nawet przed mszą 
świętą, na ołtarzach adorowano najpierw Dzieciątko Jezus ułożone 
na sianie w żłóbku (kołysce; najstarsza praktyka w XIV w. w Austrii). 
Z biegiem czasu pojawiły się rzeźbione fi gury, dużych gabarytów, 
polichromowane, złocone, a nawet ubierane w szaty. Pierwsza ko-
ścielna szopka pojawiła się w 1478 r. w Neapolu. Praktyka tego ro-
dzaju rozszerzyła się na Włochy, Francję Austrię, Hiszpanię i Portu-
galię, a od 1601 r. w Niemczech (w Bawarii, w Altötting). Właściwa 
szopka, bliższa formom pielęgnowanym współcześnie, powstała 
dopiero w XVI w. (towarzyszyły jej ludowe zwyczaje, m.in. Herody; 
Gwiazda Trzechkrólewska). Przedstawiała ona wnętrze stajni, w noc 
betlejemską, podczas której narodził się Jezus Chrystus. Szopka była 
miniaturką biblijnych realiów, a niekiedy także naturalnej wielkości 
konstrukcją rzeczywistości życia społecznego (stopniowo wprowa-
dzano do niej sceny świeckie). Miała ona formę jaskini lub groty, ale 
najczęściej stosowaną była forma pasterskiej stajenki. Na obszarze 
Niemiec, na miejskich placach  katolickich księstw, często stawiano 
dużych gabarytów szopkę pasterską. Katolicka praktyka szopek bo-
żonarodzeniowych stała się kolejną wizualizacją wiary, jej wyzna-
waniem oraz orężem w walce z reformacją. W tej części Europy, o 
prawie trzy wieki wyprzedziła ona inną tradycję protestanckiego ro-
dowodu, tzw. bożonarodzeniowych choinek.

Pomimo oświeceniowych zakazów stawiania szopek w kościo-
łach, od drugiej połowy XVIII w. szopki stawiane były w mieszczań-
skich i wieśniaczych domach. Ponadto szybko rozpowszechniły się 
zwłaszcza dwie jej formy: tzw. skrzynkowa2, oraz szopka ruchoma i 
zarazem udźwiękowiona. Wyjątkowa dynamika rozwoju szopkowej 

2 Jedną z jej inspiracji - odnośnie formy - mogła być znana w Czechach i w Hrabstwie 
Kłodzkim bożonarodzeniowa praktyka stawiania fi gurki Dzieciątka Jezus lub „Praskiego Je-
zulatka” leżącego i zawiniętego w pieluszki. Była ona prezentowana w skrzyni o niewielkich 
rozmiarach, od frontu  zabezpieczonej szkłem.



134  

tradycji na obszarze języka niemieckiego oraz m.in. w północnych 
Czechach przypadła na okres 1920-19303. W tych latach w sposób 
szczególny pielęgnowano  tzw. apostolat  szopek bożonarodzenio-
wych. Szczególnie zasłużonym na tym polu był franciszkanin Sieg-
fried Schneider OFM (*1894 +1935). Nazywano go po prostu „Krip-
penpater“, bowiem obok szopkowych kazań i publikacji, organizo-
wał on wystawy i stowarzyszenia przyjaciół szopek4. W ten sposób 
ożywił i pogłębił sztukę sakralną z nimi związaną, zdynamizował i 
ukształtował nowożytny ruch szopkowy. W konsekwencji, niemalże 
we wszystkich regionach Niemiec, Austrii i Czech do dzisiaj znajdu-
ją się bogate zbiory i liczne profesjonalne muzea szopek (zwłaszcza 
w Bawarii i Tyrolu, Trzebiechowicach k/Hradec Králové, a także w 
muzeum katedry monachijskiej oraz w Wiedniu, a w Polsce u jezu-
itów w Nowej Wsi).

Szopki bożonarodzeniowe, jako jeden ze sposobów wizualizacji 
prawd wiary, były rozpowszechniane na całym świecie, głównie 
przez zakony misyjne. Po rozbiorach Polski – z końca XVIII w. – za-
kazano wystawiania szopek w kościołach (podobnie jak w 1750 r. w 
Austrii), co spowodowało rozpowszechnienie się szopek wędrow-
nych i domowych. Tradycje budowania i wykonywania szopek nadal 
są bardzo żywe (wyrazem tego są kolejne, nowe szkoły i warsztaty 
twórców oraz ich formy, m.in. szopki o charakterze patriotycznym, 
tzw. szopki dziecięce, miejskie, dworcowe, patriotyczne, polityczne, 
satyryczne, a wreszcie duże szopki z żywymi zwierzętami). Rokrocz-
nie w wielu krajach, a także w Polsce ogłaszane są szopkowe kon-
kursy dla dzieci i młodzieży (m.in. konkurs na szopkę krakowską - 
od 1937 r., góralską, wrocławską, bardzką, itd.). Co więcej, szopki są 
eksponowane zarówno w specjalistycznych muzeach, jak też przez 
przedsiębiorstwa wystawiennicze i targowe, a naukowcy poświęcają 
tej problematyce liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W 1950 r. 
powstała Światowa Organizacja Twórców Szopek z siedzibą w Rzy-
mie (jej pierwszym prezesem był Włoch, a kolejnym jeden z czeskich 
naukowców, specjalizujących się na tym polu). Co więcej, w okresie 

3 Między innymi w niemieckim mieście Telgte od 1934 r. istnieje muzeum „RELíGIO - 
Westfälisches Museum für religiöse Kultur“, które nie tylko posiada własny zbiór szopek bo-
żonarodzeniowych, ale każdego roku organizuje wystawę na ich temat oraz publikuje rocznik 
poświęcony tej problematyce.

4  Czeskie „Stowarzyszenie Przyjaciół Szopek” powstało 10 listopada 1990 r., a w poło-
wie roku 2003 liczyło ponad 700 członków, zorganizowanych w 16 oddziałach regionalnych. 
Ponadto od roku 1990 ukazują się w Czechach dwa  popularnonaukowe czasopisma poświę-
cone szopkom: rocznik „Betlémy a betlémáři” oraz kwartalnik „Zpravodaj Příbramských be-
tlémářů”.
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od 15 do 18 listopada 2012 r. w Innsbrucku – stolicy Tyrolu – miał 
miejsce już 19. z kolei Światowy Kongres Szopek. Po raz trzeci w ich 
historii, zgromadzenie tego rodzaju odbywało się na terenie Austrii. 
Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż w krajach alpejskich (a zwłaszcza 
w Tyrolu) tradycja szopek ma wyjątkowo długą i dynamiczną trady-
cję.

Szopki, żłóbki, a w języku czeskim (betlemy lub jesličky; w gwarze 
góralskiej jasła oznaczają żłób) – od prawie ośmiu wieków – są nie 
tylko przejawem folkloru, etnografi i i sztuki sakralnej5 i ludowej, czy 
też rodzajem świętego teatru, który wzrusza, tworzy refl eksyjny i fa-
milijny klimat, ale też inspiruje ducha (a nie dziejami powstawania 
dziecięcych zabawek, jak to do dzisiaj akcentują zwolennicy kultury 
laickiej). Jednym słowem, są one cennym, choć subiektywnym odczy-
taniem i głoszeniem Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. W celu zaję-
cia wobec nich właściwej postawy duchowej, użytecznymi są m.in.  
celne słowa Lwa Tołstoja: „Brama do świątyni prawdy i dobra jest 
niska – wejdą tam tylko ci, co schylą głowę”. Schylić głowę, tzn. w  
świetle prawdy o sobie samym i świecie, przyjąć właściwą postawę, 
która otwiera nas na każdą Boską tajemnicę i PRAWDĘ, aby móc je 
przyjąć jako bezcenny i ubogacający dar.

W aktualnej sytuacji, kiedy Boże Narodzenie stało się świętem 
sklepów i bajecznie rozświetlonych ulic, Benedykt XVI zachęcając 
do porzucenia fałszywych pewności oraz intelektualnej pychy, która 
uniemożliwia nam dostrzeżenie bliskości osobowego Boga, podczas 
Pasterki 2011 r. powiedział: „ten kto chce wejść do domu Bożego w 
miejscu narodzin Jezusa, musi się pochylić. Wydaje mi się, że prze-
jawia się w tym głębsza prawda, od której oczekujemy, by nas po-
ruszyła 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 wszystkiego i przyjacielem każdego człowieka.  Szopki 
jednoznacznie ukazują, że Jezus nie przybył tylko do „zdrowych”, 
do sytych i życiowo, wyłącznie po ludzku zabezpieczonych, ale także 
do ubogich, słabych, grzesznych, marginalizowanych i wyłączonych 
z „kultu”. Z teologicznego punktu widzenia możemy powiedzieć, że 

5 Sztuka jest dziedziną ludzkiej działalności i wespół z nauką, moralnością oraz religią 
współtworzy kulturę. Zob. H. Kiereś, Sztuka, w: Powszechna Encyklopedia Filozofi i, t. 9 
Lublin 2008, s. 310-312; R. van Bühren, ‘Zeichen und Symbol überirdischer Wirklichkeit’ – 
Die mystagogische Dimension der Sakralkunst (Kunst und Kirche in der Lehre des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, Teil I), „L’Osservatore Romano” 2013 z 8 lutego, s. 6 [wydanie tygo-
dniowe w j. niemieckim].
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kulminacyjny punkt historii dialogu miłości pomiędzy Bogiem i czło-
wiekiem wiedzie przez żłóbek w Betlejem i Boży Grób w Jerozolimie. 
W Betlejem twarz dziecka przybliżyła nam twarz Boga. W owym 
Dziecięciu, Bóg zbliżył się do każdego człowieka6. W Betlejemskiej 
grocie defi nitywnie została przezwyciężona samotność ludzi. Odtąd 
możemy Go spotkać w owym „dzisiaj”, które nie przemija. Bóg stał 
się człowiekiem, aby w pewnym stopniu zjednoczyć się z każdym 
człowiekiem i doprowadzić ludzi do Boga. Od tej chwili nasze życie 
nie zależy już od bezosobowych sił natury i ślepych procesów dzie-
jowych. Odtąd wszystko ma swój głęboki sens. Dom naszego życia 
i osobowej komunii może być budowany na skale. Odtąd  możemy 
tworzyć historię naszego życia i dzieje ludzkości. W tym przeświad-
czeniu umacniają nas także celne słowa bł. Matki Teresy z Kalkuty 
(* 1910 Skopje): „Gdy patrzymy na krzyż, pojmujemy wielkość Jego 
miłości. Kiedy patrzymy na stajenkę betlejemską, rozumiemy deli-
katność Jego miłości do ciebie i do mnie, do twojej rodziny i każdej 
rodziny”.

Ponadto przesłanie Bożego Narodzenia dotyka jeszcze jednej waż-
nej prawdy i zależności głoszącej, że wiara w miłość pobudza do mi-
łości. Ktoś kto nie był kochany, nie potrafi  ani przyjąć siebie same-
go, ani też kochać oraz realizować swoją tożsamość i życiową misję. 
Tak bardzo znaczącym i ważkim jest owo bycie przyjętym, najpierw 
przez innych. Niestety ludzka akceptacja bywa niepewna, zmienna 
i zawodna. W ostateczności potrzebujemy bezwarunkowego bycia 
przyjętym. Tylko kiedy Bóg mnie akceptuje, a ja jestem tego faktu 
świadom, w sposób defi nitywny  mogę wyznać: to wspaniałe, że 
żyję i jestem. Dobrze, że jestem człowiekiem i mogę się nim stawać w 
stopniu coraz większym, pielęgnując biblijno-etyczny priorytet „wię-
cej być”. Doświadczając prawdziwości słów: kochaj, a będziesz ko-
chany, bo miłość oczyszcza, uzdrawia, odnawia i naprawia wszelkie 
zło uprzednio popełnione.

Śląskie tradycje szopek bożonarodzeniowych7

Początkowo, w Hrabstwie Kłodzkim w okresie Bożego Narodze-
nia w szczególny sposób czczono Dzieciątko Jezus lub Praskie Jezu-
latko umieszczane w skrzyneczce zabezpieczonej szkłem. Jego nie-

6 „Bóg  jest  tak  wielki, że  może  stać  się  mały. Bóg jest tak potężny, że może stać się 
bezbronny. Zwraca się do nas jako bezbronna Dziecina, żebyśmy umieli Go kochać”. Zob. 
Benedykt XVI z 24 XII 2005 r..

7 Źródłową syntezę budowania jezuickich szopek  na Śląsku opublikował J. Lanz – zob. J. 
Lanz, Krippenkunst in Schlesien, Marburg 1981, s. 10-60.
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wielka woskowa fi gurka (o wys. 44 cm), ubrana w kosztowne 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 najpierw ogłoszo-
no zakaz budowania szopek  w obiektach publicznych i kościołach. 
Po roku 1750 na polecenie cesarza obowiązywał sprowadzania szo-
pek, ironicznie nazwanych mianem tzw. „zabawek” norymberskich. 
W kolejnych dekadach tego półwiecza cesarskie dyrektywy na różny 
sposób ograniczały także i sam obchód świąt Bożego Narodzenia. W 
konsekwencji w Czechach, na Śląsku, a szczególnie na przygranicz-
nych terenach podgórskich Ziemi Kłodzkiej (gdzie żyli liczni cieśle, 
tkacze i górnicy), masowo zaczęły powstawać małe rodzime wytwór-
nie i warsztaty zajmujące się produkcją szopek. Często ich autorami 
byli znani artyści (m.in.: Jerzy Georg Schroetter *1650 +1717 r. z Krze-
szowa, Michał Klahr senior +1742 i jego syn Michał Ignacy junior z 
Lądka Zdroju), a także utalentowani rzemieślnicy i artyści ludowi.

Najbardziej okazałe pod względem kompozycji i gabarytów były 
szopki budowane we wnętrzach lub w otoczeniu kościołów. Spoty-
kamy je do dzisiaj m.in. w: Bardzie Śląskim (barokowa do ok. 1950 
r.; a współczesna ruchoma i całoroczna z 1970 r. w krypcie), w Hen-
rykowie  (XVII w.), w katedrze wrocławskiej (XIX w.) i świdnickiej. 
Po roku 1750 zarówno szopka skrzynkowa, jak i domowa kompo-
nowana indywidualnie z nabywanych fi gurek, stały się produktem 
handlowym (była wytwarzana w małych seriach przez warsztaty ro-

 Fot. ze zbiorów ks. bpa R. Hauke.



138  

dzinne i manufaktury) i coraz częściej stawała się niezbędnym wypo-
sażeniem każdej rodziny (zasobniejsze posiadały szopki skrzynkowe 
lub nawet ruchome). 

Podobnie, jak to miało miejsce w północnych Czechach z końcem 
XVIII w., także i w przestrzeni kulturowej pomiędzy Górami Stoło-
wymi, a Górami Sowimi rozpowszechniły się warsztaty specjalizu-
jące się w produkcji szopek skrzynkowych i ruchomych. Ich charak-
terystycznym rysem było ukazywanie Boga bliskiego i szukającego 
człowieka, miażdżonego w XIX w. niekontrolowaną eksplozją indu-
strializacji. W konsekwencji sceny bożonarodzeniowe osadzano na 
tle rodzimego, górskiego i przemysłowego pejzażu. Oprócz wyide-
alizowanej scenerii betlejemskiej, wprowadzano do szopek ciężko 
pracujących kowali, rzemieślników i górników. Największym zainte-
resowaniem i sławą cieszyły się szopki zbudowane w dwu ponadre-
gionalnych sanktuariach maryjnych - w Bardzie Śl. (o rodowodzie 
barokowym, istniała jeszcze w latach 50-tych XX w.) oraz w Wam-
bierzycach „Śląskiej Jerozolimie”,  od drugiej poł. XVII w. dominu-
jącego ośrodka kultu maryjnego dla trzech narodów. Po zaginięciu 
w Wambierzycach Śl. pierwszej na Ziemi Kłodzkiej szopki ruchomej 
świeckiego pustelnika Konrada Hilbiga z 1798 r., do dzisiaj  istnieje 
tu ruchoma szopka bożonarodzeniowa z 1882 r. Jest ona efektem aż 
28 lat benedyktyńskiej pracy Longinusa Wittiga – wszechstronnego 
rzemieślnika i przedstawiciela noworudzkiego szopkarskiego rodu. 
Współcześnie w parafi alnym muzeum szopek przez cały rok pre-
zentowany jest zespół aż ośmiu tego typu dzieł, w tym aż siedmiu 
jego syna Hermanna (*1857 +1932)8. W  prezentowanej kolekcji prac 
jedynie dwóch Wittigów znajdujemy aż 800 rzeźbionych fi gurek, z 
których ponad 500 jest w ruchu. Ponadto w okresie od ok. 1880-1944 
w Boboszowie koło Międzylesia w rodzinnej izbie mieszkalnej, funk-
cjonowała ruchoma szopka o napędzie ręcznym, wykonana przez 
murarza i zduna – Josefa Rottera (*1859) i jego syna Josefa juniora. 
Miała ona imponujące wymiary: 7 metrów długości i 1,5 metra wy-
sokości. Od 1916 r. w południowo-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej, 
w Kudowie-Zdroju, Czermnej istniała już szopka Franciszka Stepha-
na (o której, poniżej powiemy nieco więcej). W latach dwudziestych 
XX w. na polu szopkarstwa zaznaczyła się cieplicka Szkoła Rzemiosł 

8 Uzewnętrznił się w ten sposób  kolejny etap dziejów śląskiego i europejskiego szop-
karstwa. Owe siedem szopek Hermanna Wittiga były wyrazem trendu animowania fi gurek 
szopkowych  (za pomocą mechaniki ruchowej), a ilustrujących coraz bardziej liczny szereg 
wydarzeń - tak biblijnych, jak i społecznych, m.in.: kolejnych scen z życia publicznego Jezusa 
i objawień Maryi, czy też warunków ciężkiej pracy i życia prostych ludzi.
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Artystycznych Cyrylla i Sylvia dell’Antoniów, która kontynuowała 
dawne tradycje artystyczne tego regionu.

Współcześnie, największą na Dolnym Śląsku ruchomą szopkę 
można zobaczyć w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we 
Wrocławiu (od 40 lat tworzył ją, od roku już śp. ks. K. Błaszczyk). 
Tworzy ją ponad 2 tys. drewnianych i plastikowych fi gurek, z cze-
go ponad 100 jest ruchomych. Natomiast na Ziemi Kłodzkiej w roku 
2012 przygotowano szereg wystaw i konkursów dla współcześnie 
tworzonych szopek. W Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju 
od 4 grudnia 2011 r. do końca lutego 2012 r. istniała możliwość obej-
rzenia okresowej wystawy „Pod gwiazdami Betlejem”. Pod intry-
gującym tytułem kryła się ekspozycja szopek bożonarodzeniowych, 
nawiązujących swoim charakterem do różnych kultur europejskich, 
afrykańskich czy południowoamerykańskich. Zbiory należą do Mu-
zeum w Telgte (Niemcy) – miasta partnerskiego Polanicy Zdroju. W 
analogicznym okresie kolekcję 30-tu współczesnych szopek prezen-
towano we wnętrzu bazyliki NMP w Bardo Śl., w ramach X. Jubile-
uszowej Wystawy Szopek.

Początkowo do produkcji szopek oprócz drewna wykorzystywa-
no gips, porcelanę, ceramikę, wosk, papier, a od XX w. coraz bar-
dziej zróżnicowaną gamę materiałów: węgiel, szkło, tkaniny, słomę, 
tekturę itd. Inspirując się dynamiką epoki baroku, autorzy tych mini 
teatrzyków religijnych próbowali  fi gurki „ożywić”, a całe  ruchome 
szopki także udźwiękowić. Podłączano do nich katarynki i pozytyw-
ki, a  później także gramofony. Na początku, w celu osiągnięcia efektu 
ruchu wykorzystywano chociażby konwekcję, czyli wznoszący ruch 
ciepłego powietrza ogrzanego płomieniami świec. Następnie poja-
wiły się szopki poruszane mechanizmami zegarowymi, a nawet - co 
należy uznać za dużą osobliwość – uruchamiane kołem napędowym 
stosowanym w młynach i tkalniach. Rozwój przemysłu w XIX w. 
wpłynął hamująco na warsztaty cechowe. Fabryki papieru wykorzy-
stując do druku szopek coraz to bardziej nowatorskie i zróżnicowane 
techniki (m.in. stalorytu, litografi i i tłoczenia w kartonie) wypierały 
nie tylko rozpowszechnione dotąd religijne malarstwo na szkle, ale i 
znacznie droższe produkty warsztatów snycerskich.  

Na Ziemi Kłodzkiej szczególnie znana z tego rodzaju produkcji 
była noworudzka fabryka papieru. Jej wyroby można jeszcze obecnie 
spotkać w wielu domach tego regionu. Każdy mógł nabyć po przy-
stępnej cenie pojedyncze postacie i samodzielnie konfi gurować sobie 
szopkę dowolnej konstrukcji i wielkości, czerpiąc radość oraz auten-
tyczną satysfakcję z jej aranżacji.
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Tradycje czeskich betlejemów i renesans szopek
Na teren Czech pierwsza szopka (w języku czes. – Betlém) zosta-

ła przywieziona z Włoch przez jezuitów, zbudowano ją w Pradze w 
roku 1560. W okresie oświecenia, podobnie jak i sam Kościół kato-
licki, tak i bożonarodzeniowa szopka została ośmieszona i zmargi-
nalizowana przez władców absolutnych. Cesarz Józef II Habsburg 
(1764-1790) zdegradował ją do karykaturalnej roli „dziecięcej zabaw-
ki”. W końcu józefi ńskie reformy spowodowały, iż z końcem XVIII 
w. zamknięto już nie tylko szereg obiektów sakralnych, ale nawet na 
ogromną skalę przeprowadzono sekularyzację całych zakonów i ich 
stanów posiadania. Odtąd profesjonalni twórcy kościelnych szopek 
całą swoją uwagę skupili na potrzebach ludu, tzn. na szopkach uży-
wanych przez  rodziny nobilitowane w kaplicach zamkowych oraz 
przez katolickie rodziny w mieście i na wsi. W konsekwencji w XVIII-
XIX w. w północnych Czechach istniało już swoiste „zagłębie” szop-
kowe, które kulminacyjny punkt rozwoju osiągnęło z początkiem XX 
w. Do dzisiaj, w szeregu czeskich miast i powiatów powstały specja-
listyczne muzea i zarazem wytworzono profesjonalne bazy danych 
na temat szopek. Niekiedy, jedynie w ramach najmniejszej jednostki 
administracyjnej obejmowały one po kilka tysięcy zinwentaryzowa-
nych szopek skrzynkowych.

W krajobrazowym parku Gór Orlickich, w niezbyt od Kudowy-
Zdroju odległym ratuszu czeskiej miejscowości Olešnice  (zaledwie 
12 km), każdego dnia można oglądać wyrzeźbioną w drewnie szopkę 
ruchomą znacznych rozmiarów (ok. 5 m x 2 m)9. Wytworzył ją miej-
scowy rolnik i tkacz chałupnik Josef Utz (*29 IX 1896 +1944). Już jako 
chłopiec medytował i podziwiał szopkę mechaniczną istniejącą w tu-
tejszym młynie. To ona była inspiracją jego dzieła, którego fi nalizację 
przerwała śmierć (był to wypadek w trakcie rozbudowy szopki). Co 
ciekawe, od okresu stalinizmu aż do 1990 r., a więc przez prawie pół 
wieku, szopka z konieczności pozostawała w ukryciu, a wręcz zo-
stała internowana. Tak bardzo ideologia komunistyczna obawiała się 
plastycznych wyobrażeń chrześcijańskich prawd wiary.

Aktualnie, przysłowiową palmę pierwszeństwa wśród czeskich 
i światowych muzeów bożonarodzeniowych szopek dzierży Trze-

9 Odrestaurował ją Pan Kamil Andres  właściciel profesjonalnej pracowni specjalizującej 
się w przeglądach i konserwacji szopek ruchomych  czeskich Trzebiechowic.  Na moją proś-
bę podaje on gabaryty odrestaurowanych przezeń szopek m.in.: Jana Metelky ze Sklenařic 
(451 cm x 65 cm); betlém Antonína Schauera z Vysokého Mýta (36 cm x 63 cm x 18 cm); 
Proboštův betlém Třebechovice (689 cm x výška 235 cm x hloubka 189 cm); betlém Gustava 
Simona z Frýdlantu (400 cm x 200 cm).
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biechowickie Muzeum Betlemu10. Znajduje się ono w Trzebiechowi-
cach (Třebechovice pod Orebem, leżącym 13 km od Hradec Králové 
i ok. 36 km od Kudowy-Zdroju). Jest to pięciotysięczne miasteczko 
o historii sięgającej XIV w. Najsławniejszą i najwspanialszą z ponad 
300-tu tutejszych szopek, a od 1999 r. wpisaną na listę narodowych 
zabytków kultury, jest tzw. Betlem Josefa Probošta (*25 II 1849) – „król 
czeskich szopek”. Głównym jej autorem był rolnik i stolarz, który wy-
tworzył ją m.in. przy pomocy mistrza ciesielskiego.

W efekcie powstał tu szczególnego rodzaju drewniany teatr religij-
ny o niebagatelnych rozmiarach (długości 7 m, wysokości 3 m i głę-
bokości 2 m), zawierający ponad 2 tys. elementów, w tym 373 fi gurki. 
Prawie połowa z nich – 171, przedstawia codzienną pracę ludzi róż-
nych zawodów. Naturalnie, centralną sceną tego biblijnego spektaklu 
jest Boże Narodzenie w Betlejem. Wskazana szopka nadal wzbudza 
zainteresowanie licznych Czechów i turystów. Ponadto, aż  trzykrot-
nie była już eksponowana za granicą (m.in. w 1967 r. na EXPO w 
Montrealu).

10 Trzebiechowickie Muzeum Szopki Betlejemskiej (eryg. 1925 r. – to jedyna tego rodzaju 
placówka w Czechach i w Europie) – http://www.betlem.cz/pl/muzeum1/o–muzeum/.

Występowanie szopek BN ma Śląsku XVIII/XIX w.; źródło: J. Lanz, Krippen-
kunst in Schlesien, Marburg [1981], s. 4.
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 Zastanawiającym pozostaje fakt, że w Czechach – najbardziej zse-
kularyzowanym kraju Europy – szopki nadal są często odwiedzane 
i prezentowane. Co więcej, na plakatach wielu miast, jak i na licz-
nych czeskich stronach internetowych znajdujemy obwieszczenia 
zarówno o bardzo bogatych programach obchodów świąt Bożego 
Narodzenia w poszczególnych miastach, a także o praktycznie co-
rocznych wystawach betlejemskich szopek. Przykładowo, dotyczyły 
one takich placówek muzealnych i miast, jak m.in.: Muzeum jasełek, 
Kryštofovo Údolí (Góry Łużyckie); Papírové betlémy – muzeum pa-
pírových betlémů v Zábrdí u Husince; Valašské Meziříčí Vernisáž 
výstavy Betlémy z muzejních i soukromých sbírek (27 XI 2011);  Wy-
stawa „Adwentowych szopek”, Brno 3 XII 2011 – 11 I 2012); w „Cze-
skim Betlejem” – Nové Město n/Metuje: wystawa pt. „ Půjdem spolu 
doBetléma” – 1 XII 2012- 2 II 2013 r.; Police n/Metuje  wystawa pt. 
„Betlémy” 8 XII 2012 - 6 I 2013 r. itd.

Ruchoma szopka Franciszka Stephana - „perła” Ziemi Kłodzkiej 
i czeskiego zakątka

Na Ziemi Kłodzkiej, w 1584 r. pierwszą szopkę bożonarodzeniową 
zbudowali w Kłodzku jezuici, którzy przybyli z Ołomuńca (np. we 
Wrocławiu pierwsza szopka betlejemska powstała dopiero w 1591 r.). 
Liczącą już prawie 430 lat tradycję szopkowego apostolatu i szopkar-
stwa Hrabstwa Kłodzkiego11, od XVII w. kształtowała kultura religij-
na i dynamiczny ruch pielgrzymkowy, jaki rozwijał się w przestrzeni 
trzech największych centrów pielgrzymkowych: Wambierzyc, Barda 
Śl. i Kralik (to ostatnie jest położone w pobliżu czeskiej granicy, na tra-
sie do Mariazell – austriackiej „Jasnej Góry”), a zwłaszcza dynamicz-
ny rozwój sieci jezuickich klasztorów i kolegiów Czechach, Morawach 
i na Śląsku12. Należy też zauważyć, że większych rozmiarów szopki 
ruchome istniejące na Ziemi Kłodzkiej powinniśmy postrzegać z jed-
nej strony jako swego rodzaju pokłosie fenomenu czeskiej twórczości 
szopkarskiej z okresu koniec XIX – połowa XX w. oraz z nią związanej 
pobożności, a z drugiej – w nieco mniejszym stopniu – jako efekt szop-
karskiego apostolatu z okresu pierwszych trzech dziesięcioleci XX w.

11 Źródłową syntezę dziejowego procesu budowania szopek w Hrabstwie Kłodzkim opu-
blikował J. Lanz, op. cit., s. 13-19.

12 U genezy jezuickich szopek kościelnych z 2 poł. XVI w. tkwi zamiar uczynienia prawd 
wiary bardziej zrozumiałymi dla ludu (także poprzez ich wizualizację). Został on odnotowany 
w ich relacjach z 1586 r.. Nie mniej szopka bożonarodzeniowa stała się ulubionym środkiem 
jezuickich misji oraz ich systemu edukacyjnego, a także jedną z form reakcji na reformację 
M. Lutra dopiero po ofi cjalnej wypowiedzi generała zakonu Klaudiusza Aquavivy (1580–
1615) z 1592 r. Zob. ibid., s. 10.
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W Czechach, najbardziej dynamicznym regionem w dziedzinie ru-
chomych szopek bożonarodzeniowych było pogórze karkonoskie. Z 
końcem XIX w. istniało tam ponad 100 tego typu dzieł, a najbardziej  
na tym polu zasłużonym byli szopkarze z rodu Metelka (Sklenařice, 
k/Vysoké nad Jizerou, Pn-Zach. Czechy)13.  Natomiast, jeżeli chodzi o 
Ziemię Kłodzką, to w opinii berlińskiego badacza Waltera Großpiet-
scha, z końcem XIX w. szopki ruchome (których początki powstawa-
nia odnotowano w trzech największych miejscach pielgrzymkowych: 
Wambierzyce, Bardo Śl. i Kraliky – CZ) bardzo szybko znalazły wielu 

13 Zob. m.in. V. Vaclík, Lidové betlémy v Čechách a na Moravě, Praha 1987, s. 37-55; R. 
Zrůbek, Vánoční jesličky: lidové umění kraje Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 1999, s. 
3-15.

Rozprzestrzenianie się szopek ruchomych w Hrabstwie Kłodzkim XIX/XX 
w.; źródło: W. Großpietsch, „Mechanische Geburten” - Krippentradition in der 
Grafschaft Glatz (Schlesien), Die Weihnachtskrippe 59(1994),  1994, s. 90.
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kontynuatorów i rozprzestrzeniły się na całym obszarze tego regio-
nu. Co więcej, stały się one przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania nie tylko w miejscach publicznych, ale także w domach pry-
watnych. Niekiedy, jak w przypadku  szopki Franciszka Stephana, 
w Czermnej szopka ruchoma zajmowała całą długość 6-cio metro-
wej ściany jedynej izby mieszkalnej, albo jak w przypadku szopki w 
Lewinie Kłodzkim – nawet całą powierzchnię izby. W konsekwencji 
niemalże w każdym mieście i w co drugiej wsi istniała jedna, albo 
nawet kilka szopek ruchomych. Na mapce Ziemi Kłodzkiej, sporzą-
dzonej przez Großpietscha dla przełomu XIX/XX w.,  znajdujemy aż 
30 bardziej znanych szopek ruchomych. Częściej występowały one w 
pn.-zach. części tego regionu. Zrealizowano tam aż 20 tego typu prac. 
Przy czym w regionie Wambierzyc i Radkowa  naniósł autor znaczą-
cą częstotliwość ich występowania, tzn. aż pięciu tego typu szopek. 
Drugie znaczące skupisko trzech prac szopkarskich odnotował on w 
Lewinie, Kudowie-Zdroju i Czermnej.

Współcześnie, na ziemi kudowskiej największe i najbardziej zna-
nym jest domowe „czermnieńskie Betlejem” – zarazem jest to prak-
tycznie niespotykany wariant  tzw. „kącika Pana Boga” w  izbie ro-
dziny 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 drogą i czermnieńskim potokiem w kilku miejscach stanowi 
prawie wąwóz (w odległości ok. 3 km od kościoła parafi alnego św. 
Bartłomieja Apostoła i ok. godziny marszu przy różnicy poziomów 
dochodzącej do ok. 200 m), po obu jego stronach, znajduje się kil-
ka budynków, wzniesionych w sposób typowy dla tego regionu. W 
jednym z nich, ok. 100 m poniżej dawnej leśniczówki, obecnie przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki 101 i pod dawnym numerem 275 wraz ze 
swymi rodzicami (Józefem – rolnikiem i Franciszką – tkaczką chałup-
niczką) żył młody, ubogi małorolny gospodarz Franciszek Stephan 
(*25 II 1881 Czermna + 31 VIII 1953 Czermna; jego grób znajduje się 
w pobliżu zakrystii kościoła parafi alnego). 

Rodzina miała czeskie pochodzenie (dowodzi tego m.in. pierwotne 
brzmienie nazwiska Štěpán, zarazem jest to męskie imię chrzcielne 
greckiego pochodzenia – Szczepan; przy czym imię Štěpán częściej 
występowało na Słowacji niż w Czechach). W dniu 14 czerwca 1910 
r. Franciszek poślubił Franciszkę Springer (*15 VII 1881 Czermna +18 
VI 1935 Czermna). Wspomniani małżonkowie, wychowywali czwór-
kę potomstwa (Agnieszkę – 1912 r.;   Martę  1915-1919; Marię  1920-
1993 i jedynego syna Józefa  1922-2009). Po wojnie Agnieszka i Józef 



 145 

zamieszkali w Niemczech i tam też zmarli. Jednym z najlepszych 
znawców życia i popularyzatorów twórczości Franciszka Stephana, 
genialnego samouka, jego wyjątkowego talentu i pracowitości, był 
dawny mieszkaniec Czermnej Albert Hantsch (*02 II 1902 + 03 II 1989 
Erfstadt, RFN)14. 

Izba biała – czyli mieszkalna część starej sudeckiej 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 zbudowane w pobli-
żu. W tym czasie wiejskie domy posiadały dwie izby – jasną i ciemną. 
W izbie dziennej – białej (lub jasnej), dominował jeden z dwóch ukła-
dów funkcjonalnych, zawsze tworzących oś: wejście, piec i „święty kąt” 
(tzn. „kącik Pana Boga” w języku niemieckim „Herrgottswinkel”, za-
aranżowane miejsce w domu, najczęściej z wiszącym na ścianie krzy-
żem i różnego typu religijnymi przedmiotami, także niewielkich ga-
barytów szopek; był to „domowy ołtarzyk”, nad którym zawieszano 
krzyż, święte obrazy, ikony i palmowe gałązki oraz stawiano Pismo 
Święte, modlitewniki, katolicki kalendarz i kancjonał, a także kwia-
ty). Do stałych elementów jej wyposażenia należały: komoda, ława, 
łóżko. Wielopokoleniowa 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 strefi e przy-
granicznej, górskie łąki i trudne warunki klimatyczne, nie zapewnia-

14 Rodzina Hantsch mieszkała w Górnej Czermnej, trzy domy niżej - niż podsufi towa ru-
choma szopka Stephana, ale na samej stronie. Nb. 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 parafi alnym. Jednym z ich synów był m.in. Robert 
Hantsch, pallotyn, który zmarł w 1999 r. w klasztorze w Limburgu.

Akt urodzin Franciszka Stephan (*25 II 1881 Czermna).

Akt  zgonu Franciszka Stephan (+ 31 VIII 1953 Czermna).
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ły młodemu gospo-
darzowi Stephanowi 
godnego utrzymania 
rodziny.

Franciszek Stephan 
już jako młodzieniec 
oddawał się swojej 
twórczej pasji, którą 
stanowiło rzeźbienie 
szopkowych fi gurek. 
Tworzył je w zimowe 
wieczory po zakończe-
niu pracy w gospodar-
stwie. Inspirację dla 
swych prac, najpraw-
dopodobniej znalazł on w trakcie oglądania wambierzyckiej szopki 
ruchomej z 1882 r. Była ona dziełem mistrza Longinusa Wittiga (nieco 
powyżej domu Stephanów, koło Czarciej Skały, przy rozdrożu znaj-
dował się pątniczy drewniany krzyż z blaszaną pasyjką, przy którym 
co roku zbierała się kompania 200-300 czermnieńskich pielgrzymów, 
zmierzających do maryjnego sanktuarium w Wambierzycach).

W okresie ponad dwudziestu latu lat (ok. 1896-1916) pracując je-
dynie zimową porą i wieczorami, ale z godną podziwu i uznania de-
terminacją, konsekwencją, rzeźbiarskim talentem oraz starannością, 
wyrzeźbił z lipowego drewna aż 150 fi gurek wyobrażających ludzkie 
postacie i ok. 100 owieczek. W sumie wykonał on aż 250 snycerskich 
prac, o niewielkich rozmiarach (10-13 cm dla osób). Figurki przed-
stawiają zarówno św. Rodzinę w scenie narodzin Jezusa Chrystusa, 
pokłon pasterzy i Trzech Króli, jak też wygodnych, zajętych swymi 
sprawami mieszczan.

W oryginalnej konstrukcji podsufi towej i ruchomej szopki skrzyn-
kowej Franciszka Stephana o  długości prawie 6 metrów i wysokiej 
na ponad jeden metr, po stronie lewej (na długości ok. 2 metrów)15, 

15 Pomysłodawcą i realizatorem, pierwszej w Czechach, prostej ruchomej szopki (prawzo-
ru dla kolejnych tego typu prac swego rodu), która powstawała i była modyfi kowana w latach 
1855-1955 był rolnik, ojciec wielodzietnej rodziny Jáchym Metelka sen. (*1825 +1902), ze 
Sklenařic k/Vysoké nad Jizerou, zach. Czechy. Była to dużych rozmiarów szopka narożna (o 
wym.: 6 m x 3 m x h=1,5 m); tworzyło ją aż 350 fi gurek; od początku była udźwiękowiona. 
W późniejszym  czasie papierowe fi gurki przemalowywali a szopkę nadal rozbudowywali 
dwaj jego synowie Václav st. i Václav mł. (*1894 +1961). W 1967 r. zakupiło ją muzeum w 
Libercu, gdzie obecnie prezentowana jest już jej druga znacznie mniejsza wersja (2 m x 2 m).

Dom rodziny Stephan (zbud. 1852 r.), przy ul. 
Kościuszki 101                                    (fot. T. Fitych)
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w scenerii podgórskiego krajo-
brazu umieścił on prostą i ubo-
gą, ale jakże gościnną pasterską 
stajnię, w której na peryferiach 
Betlejem dokonało się Boże Na-
rodzenie.  

W kompozycji  jego szopki  
możemy wyróżnić trzy  zasadni-
cze  części. Pierwszą i centralną 
część stanowi dlań wspomnia-
na już stajnia urządzona w gro-
cie betlejemskiej (dostrzegamy 
tu: Dzieciątko Jezus w otoczeniu 
Matki Bożej i św. Józefa;  dwóch 
klęczących aniołów oraz zwierzę-
ta: woła i osła). Drugą, tzw. po-
szerzoną scenę, tworzą pierwsze 
osoby, które w tym wydarzeniu 

odczytały „pełnię czasów” i przy-
bywają z pokłonem do nowona-
rodzonego Jezusa – „namiotu Sło-

wa”. Są to pasterze oraz trzej królowie z towarzyszącymi im dworami. 
Wreszcie scenę trzecią – otwartą na jego cały regionalny świat, stanowi 
w wizji Stephana, patrząc od lewej: środowisko ubogich, prostych wie-
śniaków i rzemieślników, miejsce ich pracy i zamieszkania, otaczają-
cego ich świata zwierząt, krzewów i roślin. Mocno kontrastuje z nią 
prawa strona szopki – zdominowana przez licznych, egocentrycznie 
zamkniętych w sobie i pochłoniętych dążeniem „więcej mieć” miesz-
czan. Jest ona dwukrotnie dłuższa i  na pierwszy rzut oka uderza, wręcz 
przytłacza, swym bogactwem. Dramaturgiczną scenerię i przesłanie tej 
części szopki stanowi ciąg połączonych ze sobą fasad bogatych domów 
(niektórym znawcom przypominają one mieszczańskie domy Wam-
bierzyc i Lewina Kłodzkiego) o wyrafi nowanych kształtach architekto-
nicznych, należących do ludzi bogatych, którzy są ukazani w ciągłym 
ruchu i jako bez reszty zajęci, ale wyłącznie sobą.

Ruchoma szopka Stephana, pomimo iż pod względem kompozycji 
nie jest być może do końca nowatorską, to jednak stanowi ona syn-
tetyczny i szczególnego rodzaju zapis przemyśleń i refl eksji jej auto-
ra. Jest to przejmująca medytacja prostego i utalentowanego rolnika, 
efekt jego osobistego odkrywania Tajemnicy Wcielenia. Na swój, lu-
dowy sposób, inspirując się podobnym dziełem Longinusa Wittiga z 

Portret Franciszka Stephan 
(lata 30-te XX w.) (fot. T. Fitych).
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1882 r. i tego typu czeskimi pracami, opowiada on o najmniej znanym 
okresie życia Jezusa – o Jego narodzinach. Przez co stara się dać sobie 
i nam odpowiedź na fundamentalne pytania: skąd, dlaczego i po co 
Dziecię Jezus przychodzi? Czyli o pochodzenie Jezusa, o Jego istotę i 
posłannictwo16, a wreszcie podejmuje kluczową kwestię: co narodze-
nie Jezusa znaczy dla każdego z nas? Analogiczny cel – wyjaśnienia 
tych ściśle ze sobą połączonych pytań, postawili sobie i na różny spo-
sób zrealizowali zarówno autorzy czterech Ewangelii, jak też liczni 
przedstawiciele sztuki i literatury.

Wspomniane już 250 fi gurek zostało wprawionych w ruch dzię-
ki skomplikowanemu systemowi zębatych i linowych kół. W pierw-
szej fazie użytkowania szopki był to tylko napęd ręczny, a od 1927 
r. szopka została już wyposażona w dodatkowy napęd elektryczny 
(obie wersje są sprawne do dzisiaj). Całoroczna bożonarodzeniowa 
szopka Stephana powstała z wewnętrznej potrzeby serca jej twórcy 
(składała się na nią: wiara, patriotyzm i sztuka). Był nią także zamiar 
integralnego przekazania prawdy o przyjściu Boga Miłości swemu 
potomstwu i bliskim. Początkowo, ruchomą szopkę wzbogaconą 
o organową muzykę sakralną odwiedzali sąsiedzi oraz ich dzieci, 
zwłaszcza w wieczór wigilijny, na kilka godzin przed północną Mszą 
św. tzw. „Pasterką”. Z biegiem czasu  stała się ona przedmiotem ro-
snącej uwagi oraz atrakcją także dla pielgrzymów zmierzających co-
rocznie do Wambierzyc, kuracjuszy, czy też przyjezdnych letników i 
turystów.

Należy tu zarazem podkreślić kolejny istotny fakt. Pomimo, iż ro-
dzina Franciszka Stephana posiadała już jedną, średnich rozmiarów, 
betlejemską szopkę skrzynkową (o wymiarach: 100 cm długości, 50 
cm wysokości i 40 cm szerokości), to jednak zdecydowała się na  ko-
lejną, tym razem całoroczną, znacznie większych rozmiarów, pod-
sufi tową i ruchomą. W ten sposób ukształtowała się z tej inicjatywy 
szczególna forma autoewangelizacji. Dla bardziej komunikatywnej i 
plastycznej wizualizacji Tajemnicy Wcielenia (przyjścia Boga Miłości 
na świat) – potraktowanej  w sposób niespotykany i oryginalny w 
swym rozwiązaniu, Stephan wytworzył całoroczny bożonarodzenio-
wy „Kącik Pana Boga”. On i jego rodzina świadomie poświęcili swoją 
jedyną izbę jasną (po czesku – izba jasna, w dosłownym tłumaczeniu 
na język polski brzmi – świetlica). Był to ich pokój dzienny i kuchnia 
zarazem. Stanowił on i tak już bardzo skromną przestrzeń życiową o 
powierzchni zaledwie 34,34 m2  (wymiarach 5,85 m x 5,87 m). 

16 „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu“ (J 18,37).
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Zbudowana w 1916 r. podsufi towa szopka skrzynkowa Stephana, 
do dzisiaj praktycznie niespotykana zarówno w pobliskich regio-
nach okolicy, jak i w Europie Środkowej,  zajmowała powierzchnię 
ok. 6 m2. Przy czym była ona przynajmniej aż od 12-tu do 40-tu razy 
większa, jeżeli chodzi o powierzchnię, kubaturę oraz liczbę fi gurek 
od typowych skrzynkowych szopek, zachowanych jednostkowo u 
tutejszych rodzin wiejskich. Dla przykładu, dwie szopki używane w 
liturgicznym okresie  Bożego Narodzenia w Jakubowicach, konkret-
nie  w domu Gerarda Teuberta mają  niewielkie wymiary (szopka 
średnich rozmiarów: powierzchnia wynosi 0,5 m2; 46 cm x 110 cm; 
wysokość 26 cm; ilość fi gurek 24 o wysokości 15-20 cm; oraz druga, 
mniejsza szopka: powierzchnia – 0,183  m2; podstawa drewniana: 31 
cm x 59 cm; wysokość 50 cm; ilość fi gurek 5 o wys. 30 cm).

Pierwsze tak bardzo udane, znaczące i podziwiane dzieło kon-
struktora samouka, jednak nie do końca usatysfakcjonowało jego 
twórcę. Kolejną wielką pasję Franciszka Stephana stanowiła muzyka 
kościelna i ludowa. Był on wielkim miłośnikiem muzyki organowej, 
ale grał także m.in. na skrzypcach. Muzyka stanowiła konstrukcyjny 
i emotywny wymiar człowieka, jak i kultury całego regionu Ziemi 
Kłodzkiej. W tym miejscu należy dodać, iż w Hrabstwie Kłodzkim 
XIX w. zamiłowanie do muzyki było w miarę powszechne. Pielęgno-
wano tu zarazem wysoką kulturę muzyczną. Zwłaszcza druga po-
łowa tego stulecia stanowiła, w regionie tym znaczący etap rozwoju 

Podsufi towa szopka ruchoma, z  1916 r., część „pasterska” o długość ok. 1,9 m 
(foto: T. Fitych)
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życia muzycznego. W opinii Andrzeja Prasała, w Czermnej - gdzie 
na tym polu starano się dorównać kłodzkiej farze (ta stanowiła cen-
trum kościelnego życia muzycznego dla całego Hrabstwa), w tutej-
szym centrum czeskiego zakątka, muzyka kościelna swój szczytowy 
punkt rozwoju osiągnęła za działalności kantora Josefa Nentwiga 
(*1868 +1957). Od roku 1900 był on chórmistrzem 25 osobowego chó-
ru kościelnego i oparciem dla orkiestry parafi alnej składającej się z 15 
muzyków. Ponadto z końcem XIX w. także i szopkom coraz częściej 
towarzyszyły już bożonarodzeniowe utwory odtwarzane z pozyty-
wek. Nie może więc nas dziwić, że Stephan postawił sobie kolejne 
ambitne, jak dla samouka zadanie, zbudowanie instrumentu organo-
wego, który z natury rzeczy jest konstrukcją wielce złożoną. 

Należy zauważyć, że przez wiele stuleci we Francji i w Niemczech 
organmistrz był postrzegany nie tylko jako profesja (uprawiana prak-
tycznie tylko przez mężczyzn), ale jako wysoko cenione powołanie. 
Nota bene  od drugiej połowy XIX  w. do lat trzydziestych XX w. na 
Dolnym Śląsku  dokonał się niespotykany dotąd rozwój budownic-
twa organowego. Powstały tu potężne fabryki organmistrzowskie, 
m.in. założona w 1869 r. Schlag & Söhne w Świdnicy (początkowo 
zajmowała ona powierzchnię 11 tysięcy metrów kwadratowych i za-
trudniała ponad 100 pracowników, ale zaledwie po 45 latach  w 1914 
r. zbudowano tu tysięczne z rzędu organy).   

W tym czasie na kontynencie europejskim zakończyła się I woj-
na światowa (1914-1918). Teraz przez kolejne sześć lat (1918-1924), 
w długie zimowe wieczory i noce, 43 letni Franz Stephan z wielkim 
entuzjazmem, poświęceniem i wytrwałością gromadził potrzebne 
środki fi nansowe oraz komponenty i materiały potrzebne do zbu-
dowania organów. Miały być one  niespotykaną dotychczas formą 

Podsufi towa szopka ruchoma, z  1916 r., część „miejska”, długość ok. 4 m 
foto: T. Fitych
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udźwiękowienia szopki17. Ze względu na fakt, że domowe organy 
miały kosztować jak najmniej, całość prac realizował sam. W drewnie 
wykonał piszczałki organowe o różnej wielkości.  Osobiście wykonał 
także i klawiaturę. Ponownie, jedyną dostępną przestrzenią, w której 
możliwe było wykonywanie poszczególnych elementów oraz mon-
towanie i strojenie tego złożonego instrumentu, była izba dzienna, 
z której korzystali wszyscy członkowie pięcioosobowej rodziny (tu 
mieściła  się już szopka, ich sypialnia i jadalnia, a czasowo prawdo-
podobnie  nawet i chałupnicze krosno tkackie). Pierwszy domowy 
instrument organowy Franciszka Stephana ilustruje nam zachowana 
archiwalna widokówka (nie istnieje żadna dokumentacja techniczna 
czy fotografi czna; do końca lat 50-tych organy te stały w izbie, a po 
zdemontowaniu większość elementów nadal znajduje się w skrzy-
niach). Niewiele możemy powiedzieć o konstrukcji tego instrumen-
tu. Z całą pewnością organy te posiadały trakturę mechaniczną, co w 
ówczesnym organmistrzostwie było zjawiskiem nietypowym (prak-
tycznie od lat 80-tych XIX w. budowano już organy o trakturze pneu-
matycznej).  Instrument Stephana zawierał klawiaturę ręczną (nad 
nią znajdowało się 8 rejestrów – manubriów) i nożną (pedał) oraz 125 
drewnianych piszczałek o wysokości od 10 cm do 140 cm. Dominan-
tą prospektu organowego był umieszczony na jego szczycie prosty, 
drewniany krzyż oraz nieskomplikowany wzór malarski wykonany 
na całym instrumencie białą farbą w postaci paska. 

Kolejny raz dzieło gospodarza domu wzbudziło podziw i spotęgo-
wało radość całej rodziny. Natomiast jego twórcę organy te szybko 
uczyniły znanym i sławnym. Dom zaczęli odwiedzać już nie tylko 
sąsiedzi i parafi anie, ale również kudowscy kuracjusze. Przybywają-
cym, przy akompaniamencie muzyki organowej puszczano w ruch 
całoroczną szopkę bożonarodzeniową. Jest wiadomym, że czyniono 
to na zasadzie niewielkich datków. Stephan często przygrywał tury-
stom na wybudowanych przez siebie organach, po czym opowiadał 
historię ich budowy oraz tłumaczył zasady konstrukcji tego instru-
mentu. Na domowych organach grały turystom także jego dwie córki 
– Agnieszka i Maria. Franciszek Stephan – pasjonat, o rzadko spoty-
kanej kulturze duchowej oraz tak bardzo rozleglej skali zaintereso-
wań i umiejętności, posiadał zarazem bogatą kolekcję skopiowanych 

17 Jest to o tyle ważne gdyż muzyka sakralna, a zwłaszcza chorał gregoriański pozwalają na 
właściwe przeżywanie  liturgii i prawidłowe umacnianie się Słowem Bożym. Zob. m.in. M. 
Rossi, In Töne gemeißeltes Gotteswort (Im Gregorianischen Choral ist die Melodieführung 
vollkommen der Schrift untergeordnet), „L’Osservatore Romano (2013) z 8 lutego, s. 6 [wy-
danie tygodniowe w j. niemieckim].
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przez siebie nutowych zapisów (dotyczyły one: ofi cjów roratnich, bo-
żonarodzeniowych pasterek, nieszporów oraz licznych mszy i pieśni 
maryjnych).

 Już w roku 1925 Stephan nosił się z zamiarem budowy kolejnego 
instrumentu, a pierwsze organy miały zostać sprzedane. W rzeczy-
wistości, po zaledwie sześcioletniej przerwie, w roku 1930  Stephan  
liczący sobie już 49 lat, ponownie rozpoczął wytężoną pracę nad 
budową nowego, tym razem nieco większego i udoskonalonego in-
strumentu organowego. Po ośmiu latach twórczego wysiłku, jesienią 
1938 r. kolejne organy były już gotowe (niestety tej kolejnej radości 
nie mogła już z nim dzielić żona Franciszka, która zmarła w 1935 r., 
ukończywszy zaledwie 53 lata).

  Drugie z kolei organy wykonane przez Franciszka Stephana, były 
już instrumentem doskonalszym, większym i piękniejszym, jeżeli cho-
dzi o architekturę prospektu organowego (np. w 1938 r. na wystawie 
we Wrocławiu górna część prospektu była bardziej  harmonijna i nie-
co wyższa, niż w chwili obecnej). Posiadały one 10 rejestrów (manu-
briów), klawiaturę ręczną i nożną oraz 270 drewnianych piszczałek 
(należy zauważyć, że organy przy 10 rejestrach posiadają zazwyczaj ok. 
500 piszczałek w sytuacji, kiedy jest ich o połowę mniej, zastosowano 
prawdopodobnie system rejestrów połówkowych). Z całą pewnością 
instrument ten nie ma 10 głosów. Klawiatura ręczna ma szerokość 130 
cm. Została  przejęta ze starego pianina (posiada 52 klawisze – skala 
C-e³; na aktualnym zdjęciu brak klawiatury nożnej  tzw. pedału, który 
aktualni kustosze usunęli, ze względu na ograniczony metraż i liczne 
wycieczki szkolne). Natomiast starannie wystylizowany prospekt or-
ganowy ma długość 160 cm i dwa metry wysokości. 

Należy tu zauważyć, że już jedynie te trzy zaprezentowane dzieła 
Stephana: 1) ruchoma podsufi towa szopka skrzynkowa (o pow. ok. 
6 m2; pod nią za kotarą, w jednym szeregu znajdowały się trzy pry-
cze-łóżka); 2) organy z 1924 r.; 3) nowsze i większe organy z 1938 
r., zajmowały w sumie powierzchnię ponad 9,5 m2, czyli prawie 1/3 
powierzchni rodzinnego pokoju dziennego (34,34 m2, z tego ok. 1,5 
m2 zajmowała kafl owa kuchnia; aktualnie, pozostałą przestrzeń użyt-
kową stanowią: korytarz 1 m x 3 m; łazienka 1,5 m x 3 m i pokój 3 m 
x 4 m). 

Można tu mówić zarazem o dojrzałym personalizmie chrześcijań-
skim i wysokiej kulturze twórcy i jego rodziny. Wyrażał go szcze-
gólny „kunszt” zdyscyplinowanego i ascetycznego życia, rodzinnego 
zwłaszcza w trakcie powstawania wspomnianych dzieł oraz harmo-
nijnego współżycia ze strumieniami napływających gości. W tych 
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skromnych czterech ścianach je-
dynej izby białej przeplatało się 
codzienne życie ubogiej rolni-
czej rodziny z  głębokim religij-
nym przesłaniem piękna i nieba 
otwartego dla każdego człowie-
ka, prezentowanym przez szop-
kę, śpiew i muzykę kościelną 
oraz organy – dzieła i pasje uta-
lentowanego ojca rodziny. Wie-
lu odwiedzających przyjmowało 
postawę wyciszenia, odczuwa-
ło dostojność miejsca mimo, że 
przebywali oni w prostej wie-
śniaczej chacie.

Nie dziwi więc fakt, iż w krót-
kim czasie znacznie wzrosła licz-
ba odwiedzin. Przybywający tu 
kuracjusze, czy też turyści po-
wracający z Gór Stołowych do 
Kudowy, medytując przesłanie 
ruchomej szopki i wsłuchując się 
w muzykę organową odnosili 
wręcz wrażenie, że są uczestni-
kami religijnego nabożeństwa. 
Wśród  gości coraz częściej po-
jawiały się znaczące osobistości 
świata polityki i kultury, a tak-
że profesjonalni muzycy. Byli oni pod wielkim wrażeniem dojrzałej 
osobowości, talentów i benedyktyńskiej pracowitości Franciszka Ste-
phana, jak też jego chrześcijańskiej kultury (inspirowanej m.in. sło-
wami: „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 Stephan w krótkim czasie stał się znanym 
i sławnym, tym razem już nie tylko na obszarze czeskiego zakątka 
i Ziemi Kłodzkiej. Podczas wystawy sztuki ludowej i zabawek wy-
twarzanych na Ziemi Kłodzkiej (Volkskunst- und Spielzeugausstellung) 
zorganizowanej w grudniu 1938 r. we wrocławskim ratuszu,  na par-
terze – w Sali Mieszczańskiej zaprezentowano nie tyle jakąś zabawkę, 
ale drugi z kolei instrument organowy Franciszka Stephana z 1938 r. 
(zob. archiwalna widokówka, a także katalog wystawy).

Organy Franciszka Stephana z 
1938 r. prezentowane podczas 
wystawy sztuki ludowej w sali 

wrocławskiego ratusza 
(stara widokówka)
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Religijno-kulturowe znaczenie osoby Stephana – twórcy rucho-
mej betlejemskiej szopki 

Wszystkie dzieła tego wyjątkowo utalentowanego i pracowitego 
człowieka odsłaniają jego ludzką dojrzałość, głęboko chrześcijańskie-
go ducha i dziecięcą pobożność oraz relacje rodzinne nacechowane 
trynitarną jednością. W pełni zrealizowane i naznaczone Bożym bło-
gosławieństwem życie Franciszka Stephana, po 72 intensywnych i 
twórczych latach, dobiegało końca.  W ostatnim czasie chorował on 
na niewydolność serca. Po dwukrotnym przyjęciu sakramentu cho-
rych (31 III i 31 VIII 1953 r.) rankiem 31 sierpnia o godzinie 8.30 zmarł 
w Czermnej. W dniu 3 września, liturgię pogrzebową na cmentarzu 
parafi alnym poprowadził tutejszy ks. proboszcz Józef Tokarz. 

Wśród  ponad 220 obiektów małej architektury sakralnej istniejącej 
na ziemi kudowskiej – małej ojczyźnie Stephana, największą jej część 
stanowią krzyże18. Do dzisiaj są to znaki największej miłości Boga 

18 Należy podkreślić tu fakt, że krzyże stawiano w miejscach, do których dotarła ewangeli-
zacja. Ponadto trzeba zauważyć, iż od poł. XIX w. w Kościele katolickim z kultem i postawą 
modlitwy wobec wizerunku i  znaku krzyża związane były liczne odpusty zupełne i cząstko-
we. I tak m.in.: za udział i ucałowanie krzyża świętego w czasie uroczystej adoracji podczas 
liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek; za ucałowanie z czcią przedmiotu kultu religijnego 
(w pierwszym rzędzie – krzyża.) poświęconych przez papieża lub biskupa; za modlitwę w 
intencji zmarłych przed obrazem Jezusa Ukrzyżowanego; a także pobożne uczynienie znaku 
Krzyża Świętego. Zob. m.in. Kodeks Prawa Kanonicznego (kanon 992) i Katechizm Kościoła 
Katolickiego (nr 1471).

Organy Franciszka Stephana z 1938 r. prezentowane w domu rodzinnym 
obok podsufi towej szopki ruchomej (stan dzisiejszy)                  foto: T. Fitych
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wobec ludzi i w konsekwencji najcenniejsze drogowskazy religijne i 
moralne. Każdy przydrożny krzyż przypomina nam, do kogo należy 
świat i dokąd zmierzamy. Pochylając się nad biografi ą czermnień-
skiego twórcy, odnosi się głębokie wrażenie, że Franciszek Stephan 
był tego świadom i sam w konsekwentny sposób pragnął być Bożym 
darem i „małą busolą” dla mieszkańców czeskiego zakątka. Będąc 
rolnikiem, szopkarzem oraz amatorem muzykiem i budowniczym aż 
dwóch instrumentów organowych, starał się swym współmieszkań-
com, na swój sposób, podarować Ewangelię i wszystko to, co służy 
integralnemu, czyli także duchowemu rozwojowi. Na swój sposób 
realizował on ewangelizację przez sztukę, czyli „na drodze piękna” 
wyrażanego w sztuce ludowej i muzyce19. Przy czym nie był on przy-
wiązany do jakiejkolwiek formy przekazu, był bowiem przywiązany 
do Ewangelii. 

Możemy więc twierdzić, że całe życie tego utalentowanego, praco-
witego i dojrzałego chrześcijanina było odpowiedzią na miłość Boga 
oraz drogą poświęcenia się Stwórcy i napotykanym ludziom. Co 
więcej, jego wiara w nadprzyrodzoną miłość20 pobudzała do miłości 
współmieszkańców i odwiedzających jego dom21. Franciszek Stephan 
był więc konkretną miłością, podobnie, jak i wielu anonimowych 
chrześcijan żyjących na Ziemi Kłodzkiej, którzy ciężko „zapracowali” 
na jej wielki przydomek: „Kraina Pana Boga i Maryi”. Nawet w wy-
magających czasach pruskich rządów, w szarej prozie codziennego 
życia, trudzili się mozolnie, aby pełnić wolę Boga (realizować Boży 
plan miłości) i w konkretny sposób  urzeczywistniając chrześcijańską 
gościnność oraz wrażliwość na Prawdę, Dobro i Piękno, wykuwali 
nową jakość międzyludzkich relacji, namacalnie doświadczali auten-
tyczności Bożych Słów i obietnic oraz ewangelicznej stokrotności. W 
efekcie ich niewielka, a wyjątkowo piękna ojczyźniana ziemia stawa-
ła się „przedsmakiem” nieba. 

Spoglądając w całościowej chrześcijańskiej perspektywie na świa-
dectwo życia Franciszka Stephana i parafrazując tytuł jednego z klu-

19 Wspomniany rodzaj ewangelizacji został na nowo uwypuklony m.in. w końcowym prze-
słaniu Synodu Biskupów nt. nowej ewangelizacji z 28 X 2011 r.

20 Zob. m.in. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16). Brak 
tej rzeczywistości prowadzi w życiu ludzi i całych społeczeństw do negatywnych konsekwen-
cji: „Gdzie Bóg nie jest na pierwszym miejscu, narażona jest na szwank ludzka godność. 
Jest więc pilną potrzebą doprowadzenie do tego, by współczesny człowiek odkrył prawdziwe 
oblicze Boże, które się nam objawiło w Jezusie Chrystusie” (Benedykt XVI 28 VIII 2005 r.).

21 Ten fundamentalny wymiar chrześcijańskiej i ludzkiej tożsamości relacjonalnej na nowo 
podjął Benedykt XVI – zob. Wiara w miłość pobudza do miłości, orędzie Ojca Świętego Be-
nedykta XVI na Wielki Post 2013 r., Watykan, 15 października 2012 r..



156  

czowych opowiadań wybitnego profesora wrocławskiego uniwer-
sytetu księdza Josepha Wittiga, możemy powiedzieć że: Jezus przez 
autentyczną miłość urodził się w Czermnej – w centrum dawnego 
czeskiego zakątka, a współcześnie – „starówce” Kudowy-Zdroju, jed-
nego z najbardziej znanych polskich uzdrowisk (w wieku XIX było 
to pierwsze kardiologiczne sanatorium całych Niemiec, do którego 
chętnie zjeżdżała m.in. berlińska elita).

Na różny sposób, wielcy twórcy i budowniczowie Europy oraz 
nasi rodacy od wieków doceniali, pielęgnowali i promowali auten-
tyczną i szeroko pojmowaną kulturę. Polski poeta, eseista, dramaturg 
i krytyk literacki, a zarazem profesor nauk fi lologicznych i pracownik 
Instytutu Badań Literackich PAN – Jarosław Marek Rymkiewicz (* 
1935) jednoznacznie i odważnie napisał: „lepiej jest umrzeć niż żyć 
poza kulturą”. Jest faktem wielce wymownym, że w Czermnej leżą-
cej na obszarze Ziemi Kłodzkiej – „Krainie Pana Boga i Maryi”, czyli 
zamieszkałej przez osoby wrażliwe i ukształtowane przez rzeczywi-
stość sacrum, nawet w ostatnich latach, udało się ustalić występowa-
nie 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 świetle adagium głoszonego przez pierwszych chrześcijan: „duszą 
kultury jest kultura duszy”, na czermnieński dom rodziny Stephan, w 
którego skromnej izbie dziennej, już od prawie 100 lat istnieje znacz-
nych rozmiarów całoroczna podsufi towa szopka ruchoma, a od pra-
wie 80-ciu drugi z rzędu instrument organowy, należy nań patrzeć 
nie, jak na izbę lokalnej wieśniaczej tradycji, czy też swego rodzaju 
mini muzeum „ginących zawodów”, lub rodzinny zbiór osobliwości 
i atrakcji turystycznych, ale jak na znaczący – choć stosunkowo rzad-
ki – przykład swoistej „kaplicy” domowej i bezcennego świadectwa 
chrześcijańskiego życia wielopokoleniowej rodziny. Zarazem jest 
to wyjątkowo cenny rozdział dziejów autentycznej wiary pielęgno-
wanej przez mieszkańców dawnego „czeskiego zakątka”. Poprzez 
świadectwo swego codziennego życia umożliwiali oni ogólnoludz-
ki i kulturowy rozwój swej wspólnoty. Nic więc dziwnego, że tylko 
dla osób nieprzygotowanych czermnieńska ruchoma szopka to jedy-
nie kopciuszkowie i niewiele znaczące dzieło sztuki ludowej. Kiedy 
jednak uwzględnimy pełny kontekst kulturowo-religijny oraz etapy 
rozwoju szopkarstwa w tej części naszego kontynentu, to wówczas 
„kudowskie Betlejem” przyjdzie nam zaliczyć do kulturowych „pereł 
i diamentów” Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. 

 W tym miejscu należy przytoczyć słowa wypowiedziane przez 
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Jana Pawła II w dniu 15 grudnia 2001 r. na Watykanie. Papież mó-
wiąc: „Obserwujemy proces jednoczenia się krajów Europy i globa-
lizacji wielu dziedzin życia w świecie. Ten proces nie może doko-
nywać się z pominięciem duchowej i kulturalnej tradycji narodów. 
Trzeba zatem zadbać, aby przebiegał przy pozytywnym, twórczym 
współudziale osób i środowisk odpowiedzialnych za kulturę, za za-
chowanie i rozwój rodzimego dziedzictwa całych stuleci”, skierował 
je nie tylko do delegacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. 

Współcześnie, chociażby w pobliskich w Czechach,  chrześcijańska 
tradycja betlejemskich szopek przeżywa swój renesans (pojmowana 
jest głównie jako cenna sztuka ludowa i wyraz regionalnej tożsamo-
ści). Co więcej, doczekała się ona poważnych opracowań naukowych, 
a same szopkarskie dzieła zostały starannie zabezpieczone przez wy-
specjalizowane w tym kierunku muzea, natomiast na Ziemi Kłodz-
kiej panuje jeszcze diametralnie różna sytuacja. Z historycznych 
szopek ruchomych przetrwały do naszych czasów zaledwie dwie. 
Wambierzycka szopka bożonarodzeniowa Longinusa Wittiga liczy 
już sobie 131 lat, a druga tego typu „perła Ziemi Kłodzkiej” – szopka 
Franciszka Stephana z Czermnej, osiągnie niebawem 100-lecie swego 
istnienia. Na merytoryczne opracowania wspierające chociażby tury-
stykę kulturową, jak też na poważne badania naukowe czeka nadal, 
zarówno zasłużony na polu szopkarstwa ziemi noworudzkiej ród 
Wittigów, jak też najbardziej znane i cenne szopki ruchome Ziemi 
Kłodzkiej oraz ich autorzy.

*   *  *

Aktualnie, w domu wybitnego twórcy czermnieńskiej (kudow-
skiej) ruchomej betlejemskiej szopki i organów, mieszka Pani Gertru-
da - wdowa, która  w lutym 1962 r. poślubiła syna śp. Marii (*17 VI 
1920 +18 VIII 1993), a wnuka wybitnego twórcy szopki i organów, 
Gerharda Stephana (*06 II 1942 +25 V 1997). Obecnie wraz z trzema 
wnukami (w wieku 24-30 lat) przez cały rok strzeże ona rodzimej 
tradycji chrześcijańskiej oraz cennych dzieł i religijnego klimatu tzw. 
izby jasnej (białej), udostępniając je osobom zwiedzającym.

  
Źródła:
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Weihnachtskrippenphänomen in Schlesien  
Zusammenfassung

Dieser Beitrag beschreibt die Person des ehemaligen Bewohners des Dor-
fes Grenzeck (Tscherbeney), einer der ältesten Pfarrgemeinden im Glatzer 
Tal, Franz Stephan (1881-1953). Bis jetzt wurde er nur einseitig und ober-
fl ächlich vorgestellt, aber in den neuesten Untersuchungen erscheint er als 
eine sehr talentierte und verdiente Persönlichkeit im Bereich der breit ver-
standenen christlichen Kultur. Er war ein armer Bauer, aber gleichzeitig wid-
mete er sich seiner Lebensleidenschaft – dem Krippenbau. Stephan war auch 
ein Amateurmusiker und Baumeister von zwei Orgelinstrumenten. In den 
Jahren 1896-1916, ausschließlich im Winter und abends arbeitend, schnitzte 
er aus Lindenholz bis 250 kleine Figuren für eine bewegliche Krippe, die 
zum familiären Herrgottswinkel wurde. Nach Jahren wurde diese Krippe 
um zwei Orgelinstrumente und um liturgische Kirchenmusik bereichert. Sie 
wurde in einem Raum seines Hauses untergebracht und zum Begeisterungs-
objekt von vielen Besuchern. Die Tradition des Krippenbaus entwickelte 
sich auch in Nordböhmen. Es entstand dort sogar ein „Krippenrevier“, das 
den Entwicklungshöhepunkt am Beginn des 20. Jahrhunderts erreichte. Bis 
heute entstanden in vielen Bezirken Fachmuseen und professionelle Daten-
banken über Weihnachtskrippen.            


