


W tym miejscu narodził się Jezus Chrystus

– ZBAWICIEL  i  ŚWIATŁO  ŚWIATA.

„On, Syn Boży,

przez wcielenie swoje 
zjednoczył się jakoś 

z każdym człowiekiem”
(GS, 22).





Szopka – to konkretny wyraz kultury duszy mistyki i apostolatu 

św. Franciszka z Asyżu, jej inicjatora i ojca.

Szopka – jedna z form wizualizacji prawdy wiary o Wcieleniu Syna Bożego;

od XVI w. stosowana w ramach ewangelizacji dynamicznie 
propagowanej przez jezuitów, franciszkanów, kapucynów i inne 
zakony.

Szopka – dzieło twórców ludowych oraz artystów rzeźbiarzy, malarzy i 
grafików.

ok. 1780  r. – w reakcji na cesarski zakaz  Józefa II
szopki stawiane są w izbach wieśniaków i mieszczan

W XX w. – szopkarstwo sztuką 20-go stulecia; 

główny przedmiot kolekcji prywatnych, 
jak też zbiorów wyspecjalizowanych w tym zakresie muzeów; 

temat licznych prac naukowych, konkursów, wystaw lokalnych, krajowych i 
międzynarodowych oraz kongresów międzynarodowych.



Szopka bożonarodzeniowa  jest najczęściej „makietą „ 
przedstawiającą wnętrze stajni betlejemskiej w noc, 
podczas której narodził się Jezus Chrystus

– ZBAWICIEL  i  ŚWIATŁO  ŚWIATA.

Szopka bywa wykonywana jako miniatura, a także jako 
konstrukcja rzeczywistej wielkości.

Może mieć ona formę jaskini lub groty, ale najczęściej 
przedstawiona jest w formie stajenki. 

W każdej szopce znajduje się:  Dziecię Jezus, Maryja 
oraz  św. Józef. 

Najczęściej elementem szopki są także postacie: Trzech 
Króli, pasterzy, a także bydło  (wół i osioł) oraz owce, 
Gwiazda Betlejemska, anioły.

Jest także tak zwana "żywa szopka", to wykonana 
w naturalnej skali kompozycja, w której zamiast figur owiec 
i bydła znajdują się żywe zwierzęta. Zdarza się także, że 
ludzkie  role są grane przez żywe osoby. 

Pierwszą taką scenę zaaranżował 
św. Franciszek  w 1223 r. w Greccio
k/Rieti pod Rzymem.



Niemcy, Gutenzell, historyczna szopka z 1704 r. 



Historyczna szopka z 1910 r.



Szopki krakowskie
to bogato zdobione, wielowieżowe
sceny o architekturze
nawiązującej do zabytków Krakowa,

przedstawiające misterium
Bożego Narodzenia.

Polska, szopka krakowska



Szopka krakowska



We Włoszech,
szopką, która cieszy się takim
samym wielkim powodzeniem , jak
w Polsce szopki krakowskie jest
odmiana szopki bożonarodzeniowej
z Neapolu (Presepe napoletano),

Najczęściej wykonane są one
z malowanej terakoty, rzadziej
z korala lub muszli morskich.

Scenerią jest architektura
Neapolu bądź krajobraz jego
okolic.



Szopka neapolitańska



ŻYWA  SZOPKA  JASNOGÓRSKA 
- Powstaje od 2008 r. na tzw. fosach jasnogórskich, 
zajmując ok. 2,5 tys. m² powierzchni.



Polska, Służewo - mała szopka bożonarodzeniowa w kościele parafialnym  



Szopka polska



Niemcy, szopka domowa



Niemcy, szopka  w klasztorze Ave Maria



Frauenkirche, Nürnberg - Niemcy



Niemcy, kościół parafialny św. Martin w Staufen, szopka wkomponowana w korzenie drzewa



Szopkę wykonał 
i w łupinę orzecha włoskiego
wkomponował 
Ferdinand Elighofer.





Ukraina - Lwów, przed ratuszem



Chorwacja



Czechy,  „król  czeskich szopek”  - szopka ruchoma

1882-1926 - Třebechovice pod Orebem, k/ Hradec Králové,

w sumie  trzech twórców: rolnik Josef Probošt (*1849 +1926) i inni

Wymiary: 6,9 x 1,9 x h= 2,2 m,  2 tys. elementów, 373 figurki



Czechy, Mohelnice



Czechy,  Uherské  Hradiště



Nachod (CZ) – szopka na sprzedaż  
cena: 5.50 koron



1584 – Kłodzko,
ołomunieccy jezuici wznoszą
pierwszą szopkę
na ZIEMI KŁODZKIEJ.

Z k. XVIII w. powstają
pierwsze szopki ruchome
– szczyt ludowej kultury, na:

Ziemi Kłodzkiej,
Pogórzu Gór Orlickich,
Pogórzu Karkonoskim…

Z k. XIX w. – powstają liczne
szopki papierowe.



Wambierzyce, szopka  historyczna  z 1882 r. ślusarza Longina Wittiga  (+ 1895)    
- perła nr 1 Ziemi Kłodzkiej



Kudowa-Z., Czermna, szopka  ruchoma  z 1916 r. Franciszka Stephana (+1953) -
perła nr 2 Ziemi Kłodzkiej



Kudowa-Z., Czermna, szopka skrzynkowa  w domu Franciszka Stephana



Kudowa-Z., Brzozowie, domowa szopka  historyczna  - Eliasz Siegel (*1870 +1915)



Szwecja, katedra w Lund 



Litwa, szopka z ceramiki



Włochy, Rzym, szopka na schodach hiszpańskich



Francja, Prowansja



Szopki z Hiszpanii



W Hiszpanii, w Katalonii dodatkiem do szopki bożonarodzeniowej jest Caganer
(w wolnym tłumaczeniu - defekator). Jest to tradycyjna świąteczna figurka,
przedstawiająca człowieka w trakcie, załatwiania potrzeby.

Figurka ta jest, nieodzownym elementem katalońskiej tradycji .

Od 1940 r., wizerunek hiszpańskiego chłopa w czapce zwanej barretina,
zastępuje się miniaturkami znanych postaci ze świata sportu, polityki.



„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.).     



Portugalia, Fatima



Wenezuela



Szopka meksykańska składana



Meksyk, szopka domowa



Meksyk, Puebla



Brazylia



Brazylia

Brazylia



Do dekoracji szopek 

używa się np. muszli, motyli... …



Kolumbia, Bogota 



Kolumbia, szopka w tykwie



Peru,szopka na sprzedaż w Cuzco.



Peru



Szopka z Egiptu



Afrykańska szopka wystrugana w drewnie



Szopka afrykańska



Szopka afrykańska



Szopka z podkowy i hufnali





Austria, Wörthersee - szopka pływająca na jeziorze 



Bóg pokazał nam 
jak się podarowuje siebie.

Spotkać  BOGA
To  najlepsze 

Co  się  może  ludziom  zdarzyć

Benedykt XVI: 





Szopka odgrywa w  narodach ważną rolę, 

podobnie jak domowy ołtarzyk 
[czy też kącik Pana Boga] 
w codziennym życiu współczesnego człowieka.

W znacznie większym stopniu niż wielkie świątynie i 
uroczyste liturgie  promieniuje szopka tym, 
co my jako ludzie, nadal koniecznie potrzebujemy.

Tzn. sensem naszego krótkiego ziemskiego życia, 

skrywającym się za tęsknotami 
i niepokojami ludzkich serc 
oraz za perspektywą wieczności.” 

(Richard Kolb z Monachium)





Nieprzemijająca aktualność 
szopkowego przesłania:

„Wierzysz,
że Bóg się narodził w      
Betlejemskim żłobie,
lecz biada ci,
jeśli nie narodził się w tobie”

(Adam Mickiewicz)



Dziękuję 
za uwagę !

©  ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz FITYCH



oprac.  m.in. na podstawie WEB - jokoretsinawww.rotfl.com.pl Orla Fallon Bells of Christmas


