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 Szopka – to konkretny wyraz mistyki 
i apostolatu św. Franciszka z Asyżu –
jej inicjatora.

 Szopka – jedna z form wizualizacji 
prawdy wiary o Wcieleniu Syna 
Bożego; od XVI w. stosowana przez 
jezuitów, franciszkanów, kapucynów 
i inne zakony, w ramach ewangelizacji.

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

 Szopkarstwo – to jedna z dziedzin 
historii sztuki i kultury oraz etnografii; 
główny cel działalności licznych 
muzeów oraz krajowych 
i międzynarodowych stowarzyszeń.



„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)



 1223 – Greccio (k/Rieti i Rzymu), św. Franciszek 
z Asyżu, „ojciec szopki” - zorganizował pierwszą żywą 
szopkę,  a o północy celebrował mszę św. - tzw. 
pasterkę.

 XVI w. – praktyka szopek rozszerza się na północ od 
Alp.

 1560 – Praga, w kościele oo. Jezuitów - pierwsza czeska 
szopka.

 1584 – Kłodzko, ołomunieccy jezuici wznoszą 
pierwszą szopkę na Ziemi Kłodzkiej (ZK).



 1622 – Kraliki (Pn-Wsch Czechy), pierwsza szopka w tutejszym 
sanktuarium maryjnym.  

 1635-48 – Góry Orlickie, w wielu parafiach jezuici zainicjowali tradycję 
budowy szopek.

 1752 – cesarski zakaz przywozu szopek, a w 1772 r. nawet i figurek oraz 
ograniczanie tradycji BN.

 poł. XVIII w. – szopki kościelne istnieją już w większości parafii ZK 
i  Gór Orlickich. 

 ok. 1780 – w reakcji na zakaz cesarski szopki są stawiane w izbach
wieśniaków i mieszczan; powstają szkoły rzeźbiarskie i centra 
produkcji szopek, m.in. w: Karkonoszach (k/ Frydlantu), w regionie 
Jesenika, Kralik

 k. XVIII w. – pierwsze szopki ruchome – szczytem ludowej 
kultury na: Ziemi Kłodzkiej, Pogórzu Gór Orlickich, Pogórzu 
Karkonoskim…

 k. XIX w. – powstają liczne szopki papierowe.



 1855-1955 - Sklenařice (k/ Vysoké nad Jizerou) rolnik Jáchym Metelka sen. (*1825 +1902), realizator 
pierwszej ruchomej szopki (prawzoru dla swego rodu, udźwiękowiona!), szopkę zmodyfikowali dwaj jego 
synowie Václav st. i Václav mł. (*1894 +1961); 

 1870 - Týniště nad Orlicí, Johann Rouss z Pilnikowa. 

 1878 - Harrachov,  rolnik Hruška. 

 1871-1882 – Vamberk, František Neumann oraz Dostál, Johann Heinisch.

 1883-1913 – Jilemnice (Karkonosze), nauczyciel, brat Václava st., Jáchym Metelka (*1853 +1940), jest to 
najdoskonalsza szopka ruchoma regionu Karkonoszy, a od 1935 r. duma Muzeum w Jilemnici.

 1878 -1914 - Jan Metelka Kovárenský (*1855 +1924) ze Sklenařic (bratanek szopkarzy Metelka) 
rozbudował i udźwiękowił czeskimi  kolędami, zakupioną szopkę pana Hruški. 

 1855-1918 - Jindrzychów Gródek, pończosznik Tomáš Krýza (+1918), największa na świecie: 1.398 figurek.

 1882-1926 - Třebechovice pod Orebem, k/ Hradec Králové, rolnik Josef Probošt (*1849 +1926) – „król 
czeskich szopek”.



 1930/31 – Nachod, nauczyciel Jan Karpaš (+1946). 

 1914-1944 - Olešnice w Górach 0rlickich, tkacz - rolnik 
Josef Utz (+1944, zginął tworząc szopkę).

 27 XI 2004 – Sušice - Muzeum Szumawy, najnowsza 
z wielkich ruchomych szopek, dzieło dwóch artystów 
rzeźbiarzy Karla Tittla (* 1954) i  Pavla Svobody (* 1965).



 1798 – Konrad Hilbig.

 po 1880 - 1944 – Boboszów 
k/Międzylesia, murarz i zdun Josef 
Rotter (*1859) wraz z synem Josefem

 1850 - 1882 - Wambierzyce Śl., 
ślusarz 
i rzeźbiarz amator Longin Wittig 
(+ 1895)

 1896-1916 - Kudowa-Z., Czermna, 
rolnik, samouk rzeźbiarz i muzyk 
Franciszek Stephan (+1953)

 (?) - Lewin Kłodzki.

 1967-70 - Bardo Śl., 00. 
Redemptoryści [szopka kościelna]. 

 (?) - Matka Boża Śnieżna na Górze 
Iglicznej k/Międzylesia, 00. 
Redemptoryści [szopka kościelna].

Powstała z k. XVIII w. szopka ruchoma ZK jest znaczącym domowym teatrzykiem religijnym



 budowana przez 20 lat; gabaryty:  6 m x 1 m x h = 1 m;
250 figurek; 2 instrumenty organowe;

 100 lat po pierwszej ruchomej,  jako czwarta wśród 
najstarszych na Ziemi Kłodzkiej;

 jest najstarszą, spośród czterech historycznych szopek 
ruchomych czesko –kłodzkiego pogranicza;

 udźwiękowiona w 1924 r. przez towarzyszący instrument 
organowy - jedyna tego typu w tej części Europy;

 drugi towarzyszący jej instrument organowy z 1937 r., 
w 1938 r. był eksponowany na wystawie we Wrocławiu;

 jako jedyna tego typu, od 1916 r. aż do chwili obecnej 
(czyli przez 100 lat) przez cały rok jest prezentowana 
zwiedzającym w domu rodzinnym, w którym powstała.



1-sza część  centralna – stajnia w grocie betlejemskiej: 

 Dzieciątko Jezus w otoczeniu Matki Bożej i św. Józefa, 

 dwóch klęczących aniołów oraz wół i osioł.



2-ga to scena poszerzona: 

 pokłon pasterzy 

 oraz trzech króli z towarzyszącymi im dworzanami



3-cia – scena otwarta:
 na lewo: pasterski krajobraz regionalny oraz ludzie różnych 

zawodów, owce i zwierzęta 
 na prawo od groty: fasady miejskich domów i krzątający się ludzie.





„Spotkać Boga

To najlepsze

Co się może ludziom zdarzyć”.

„W miłości Trójjedynego Boga

tkwią korzenie 

każdej ludzkiej wspólnoty.
(Benedykt XVI, encyklika Deus caritas est) 



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

(Adam Mickiewicz)




