
AGNIESZKA POŹNIAK, KARINA JARZYŃSKA

„PAPIESKIE SANKTUARIUM MARYJNE”
W ZAKOPANEM-KRZEPTÓWKACH.
NARRACJA MITYCZNA, JEJ TWÓRCA I JEJ BOHATER

Pielgrzymujesz tu i już rozumiesz dobrze, jaka 
jest rola Maryi, Kościoła i Ojca Świętego w 
dziele zbawienia świata

Mirosław Drozdek SAC1

Człowiek żyje w przestrzeni. Funkcjonując w niej nie czyni tego jednak bezrefleksyjnie
-  buduje,  zmienia,  modyfikuje  i  organizuje  przestrzeń  wokół  siebie.  Nadaje  jej  sensy.
Przestrzeń  ustrukturyzowana,  kulturowa,  staje  się  przestrzenią  znaczącą;  można  w  niej
wyróżnić część odczuwaną jako świecka i tę „sakralną”, i to nie tylko ze względu na fakt, że
jest  np.  świątynią  danej  religii  czy  miejscem  pielgrzymek  lub  organizowania  misteriów.
Sakralną nie tylko przez to, że jest sanktuarium chrześcijańskim, ale w szerszym rozumieniu -
w sensie Eliadowskim2 - jako przestrzeń mocna, w której łączą się i przenikają sfery kosmosu,
która w niezwykły sposób wpływa na człowieka, której pragnie on doświadczać, gdyż czerpie
z niej siłę. Idąc śladem Eliadego - nic nie może dokonać się - dopóki nie zyskamy orientacji,
ukierunkowania.  I  stąd  dążenie  człowieka  do  poszukiwania  miejsc  o  szczególnych
właściwościach, kryjących „moce”, o których „nie śniło się filozofom”, a które odwiedza się
aby doświadczyć kontaktu z czymś niezwykłym, przeżyć silne emocje.

Poranna jutrzenka pieści śnieżne szczyty w 
dolinach otrząsa zwiędłe liście drzew na 
Krzeptówkach kościół jeszcze mgłą spowity 
włączył się w modlitwy i góralski śpiew Stąd Pani 
Fatimska na Tatry spogląda Jej to gospodarstwem 
piękne Zakopane a Swój lud z miłością i troską 
dogląda bo serca Górali wdzięczne i oddane3.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach, zwane popularnie
„Sanktuarium na Krzeptówkach”, lub po prostu Krzeptówkami4, zaczęło powstawać w 1950
roku, kiedy to do tej dzielnicy Zakopanego przybyli pierwsi ojcowie pallotyni. Ich zadaniem
miało  być  stworzenie  ośrodka,  który  będzie  propagował  orędzie  Matki  Bożej  i  pomagał
Polakom w wypełnianiu ślubów z 1946 roku . W roku 1959 stała już w tym miejscu kaplica
Niepokalanego  Serca  Maryi,  do  której  w  dwa  lata  później  trafiła  figura  Matki  Bożej
Fatimskiej. Sanktuarium rozwijało się powoli i nic nie wskazywało na to, żeby w jego rozwoju
miał nastąpić jakiś gwałtowny wstrząs. Aż do godziny 17:15 w dniu 13 maja 1981 roku.

1 Żywe wotum, M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 1997, s. 48.
2 Zob. M. Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa 1999.
3 Za: http://www.kobieta.pi/wiersze/pokazwiersz.php?wierszid=1435302942  . Autor: renia   

(widziane 22.11.2008 g. 9:45).
4 Znamienny fakt utożsamienia nazwy dzielnicy z tym konkretnym miejscem - Sanktuarium.

5 W tym roku miały miejsce uroczystości poświęcenia opiece narodu polskiego Niepokalanemu 
Sercu Maryi Panny.
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Tu w tragicznych chwilach gromadził się lud by 
wybłagać zdrowie dla Sługi Bożego za Matki 
przyczyną Bóg uczynił cud i przywrócił życiu 
nam Ojca Świętego.6

Ta data - moment zamachu na papieża Jana Pawła II - stała się przełomowa w dziejach
tego miejsca, zmieniła kierunek rozwoju sanktuarium, oraz wywarła wpływ na życie wiernych,
a  także - a może przede wszystkim -  na życie głównego twórcy krzeptówkowskiego mitu.
Mowa  o  ks.  Mirosławie  Drozdku  SAC,  inicjatorze  powstania  i  wieloletnim  kustoszu
sanktuarium, a zarazem istotnym bohaterze naszego artykułu.

W  artykule  tym  pragniemy  dokonać  rekonstrukcji  mitu  wykreowanego  przez  k  u-
stosza, jednocześnie odpowiadając na pytania o mechanizm jego powstawania i prze twarzania,
o faktyczny obiekt kultu praktykowanego na terenie sanktuarium i o roi ę, jaką pełni to miejsce
w  skali  lokalnej,  narodowej  i  kosmicznej.  Tym  samym  do  istniej  ą-  cych  opowieści7 o
sanktuarium  dodamy  własną  refleksję,  będącą  wynikiem  próby  spojrzenia  na  to  miejsce
„okiem  antropologa”,  próbującego  wytłumaczyć  sobie  czym  jest  jego  przestrzeń  dla
współczesnego odbiorcy. Spróbujemy opowiedzieć historię, którą „opowiadają” Krzeptówki 8, i
zidentyfikować treści, jakie przekazuje sanktuarium wchodzącemu do niego człowiekowi.

Rekonstrukcja  opowieści,  której  narratorem,  nośnikiem  i  zarazem  bohaterem  jest
sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Rrzeptówkach, wymaga przyjrzenia się tak
jemu samemu (jako bogatej ikonograficznie przestrzeni znacz ącej), jak i różnym projektom
powstałym  w  ramach  tego  ośrodka  religijnego.  Znaków  domagających  się  interpretacji
znajdziemy  tam  niezmiernie  dużo;  trudno  nie  dostrzec  redundancji  haseł,  emblematów  i
symboli  -  pozwala  to  mówić  o  sytuacji  nadmiarowo  ści  znaczącego  i,  niejednokrotnie,  o
estetyce kiczu sakralnego. Jednocześnie na każdym kroku dowiadujemy się, jak powinniśmy
wyglądać,  jak  się  zachowywać,  czego  się  wystrzegać  a  co  praktykować;  w jakiej  intencji
ofiarowywać modlitwy. W poszukiwaniu zrozumienia przyczyn takiego właśnie wyglądu tego
kompleksu, warto spojrzeć nań także jako na centrum animacji życia religijnego. Mamy tu na
myśli przede wszystkim projekty pielgrzymkowe i wydawnicze. Uderzająco obfita oferta, jaką
proponuje pod tym względem krzeptówkowska świątynia, pozwala się domyślać, że ktoś chce
nam tutaj  powiedzieć coś ważnego. Ważny trop stanowi okoliczność,  że zarówno sam fakt
zaistnienia budynku, jak i jego przeznaczenie, architektura i wystrój, a także interesujące nas
projekty, są autorstwa praktycznie jednej osoby - niedawno zmarłego ks. Mirosława Drozdka
(1942-2007). Około dwudziestoletni okres sprawowania przez niego opieki nad sanktuarium
wypada uznać za czas budowania narracji mitycznej wyznaczaj ącej rolę tego obiektu w skali
lokalnej  (Podhala),  narodowej  i  -  jak  postaramy  si  ę  wykazać  w  dalszej  części  tekstu  -
kosmicznej.

Na początku rekonstrukcji interesującej nas opowieści proponujemy zadać pytanie o
osobę jej  głównego autora.  Kim był  Mirosław Drozdek? Jak doszło do tego,  że  tak ściśle
związał  swe  życie  z  Krzeptówkami?  Decydującym  wydarzeniem,  które  zaważyło  na  jego
losach, była - jak sam przyznaje - pierwsza audiencja generalna dla Polaków,

6 Źródło: http://www.kobieta.pl/wiersze/pokazwiersz.php?wierszid=1435302942   (widziane 
23.11.2008, g. 17:50).

7 Spośród  istniejących opracowań najbliższym naszej  perspektywie  jest  studium P.  Owczarka,
Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Podhalańska opowieść o ściętym. Od historii do mitu. Studium antropologiczne ,
Kraków 2006.

8 Por. tytuł książki W. Burszty i K. Piątkowskiego, O czym opowiada antropologiczna opowieśćy 
Warszawa 1994.
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zorganizowana przez Jana Pawła II kilka dni po wstąpieniu na tron papieski. Nowo wybrany
papież-Polak sformułował wówczas następującą prośbę:

Bądźcie ze mną! Nie pozostawiajcie mnie samego! Módlcie się za mnie na Jasnej Górze i
wszędzie. Pomóżcie mi! Niech ten papież, który jest krwią z waszej krwi i sercem z waszych serc,
dobrze służy Kościołowi i światu.9

Obecny tam prymas Stefan Wyszyński obiecał -  w imieniu całego narodu - spełnić
prośbę.  Innym  świadkiem  tego  wydarzenia  był  pallotyn,  ksiądz  M.  Drozdek,  który  tak
wspominał je:

natychmiast zrozumiałem, że te słowa i to zobowiązanie stają się programem mojego życia oraz
pracy duszpasterskiej. Po powrocie z Rzymu zastanawiałem się, która z placówek pallotyńskich
byłaby najlepszym terenem dla realizacji tego pragnienia.10

Jak się domyślamy, zdecydował że będzie to „skromna kaplica Matki Bożej Fatimskiej
na  Krzeptówkach,  osadzona  u  stóp  Krzyża  na  Giewoncie”,  między  innymi  ze  względu  na
„umiłowanie przez Jana Pawła II  polskich Tatr”11.  Następnie przedstawił przełożonym plan
działania i uzyskał zgodę na jego realizację. Odtąd modlitwa w intencjach Jana Pawła II stała
się „charyzmatem” tego miejsca. Liczne publikacje sanktuarium z Krzeptówek przypominają o
tym zobowiązaniu, nazywając je „moralnym obowiązkiem, jaki ciąży na każdym Polaku”12.
Przez wiele lat funkcjonowała tam „Złota Księga” modlitw za Jana Pawła II, która podobno
liczy już ponad 40 tomów (dane z r. 1997). Wierni zaświadczali w niej o wypełnieniu przez
siebie wspomnianego zobowi ą- zania, na przykład takimi słowy: „Wieczna cześć i chwała,
Matko Boża Fatimska, która znasz losy świata. Miej w opiece i trosce swojej naszego Ojca
Świętego Jana Pawła II, który dla nas, Polaków, jest Alfą i Omegą” (Wdzięczni z Torunia). 3

Należy jednak pamiętać, że kontekst objawienia fatimskiego jeśli towarzyszył modlitwom za
papieża z Polski, to na początku działalności księdza Drozdka pod Giewontem działo się tak
jedynie na zasadzie koincydencji - tak się złożyło, że ten ksiądz, pallotyn, był obecny podczas
wspomnianej  audiencji  i  poczuł się  osobiście  odpowiedzialny za wypełnienie  zobowiązania
kardynała  Wyszyńskiego,  że  do  realizacji  tego  powołania  wybrał  ośrodek  administrowany
przez swój zakon, położony w Tatrach - ulubionych przez Karola Wojtyłę - a w końcu, że
ośrodek ten funkcjonował pod wezwaniem Matki Bo żej Fatimskiej. Nadszedł jednak moment,
który  wszystkie  te  elementy  połączył  w całość  spójną  logiką  mitu.  Oto  jak  relacjonuje  to
wydarzenie sam M. Drozdek:

Tego wieczoru jak co dzień wraz z wiernymi odmawiałem Różaniec za Ojca Świętego w
kaplicy Niepokalanego Serca Maryi. W pewnej chwili podeszła do mnie jedna z kobiet i szepnęła
„Był  zamach  na  Ojca  Świętego.  Ojciec  Święty  w  szpitalu”.  Przerwaliśmy  modlitwę.  [...].
Uświadomiliśmy sobie, że właśnie w tym momencie nasz Papież najbardziej potrzebuje modlitwy.
Pełni  niepokoju  wróciliśmy  do  odmawiania  Różańca.  Zaraz  potem była  Msza  św.  w intencji
ocalenia  życia  Ojca  Świętego.  Po  Mszy św.  z  trwogą i  nadzieją  czekaliśmy  na  wiadomość z
Rzymu. Padliśmy na  kolana  przed Fatimską Panią.  Błagaliśmy Ją  o cud.  Pamiętam, że nikt  z
wiernych  zebranych na  Różańcu  w kaplicy nie  poszedł  do domu.  Wszyscy trwali  na  gorącej
modlitwie,  Do  nieustannej  modlitwy  za  Jana  Pawła  II  wezwaliśmy  całe  Zakopane.  I  całe
Zakopane sie modliło.  [...] Między Krzeptówkami a kliniką Gemelli  powstał duchowy pomost.
Wiem, że oprócz żarliwej modlitwy wierni ofiarowali Panu Bogu post, umartwienie i inne ofiary,
niekiedy bardzo wielkie. I tak aż do dnia, w którym Papież wyszedł z kliniki Gemelli. To było
prawie  sto dni  ciągłej  modlitwy błagalnej [...]  Pamiętnego dnia,  w pierwszych godzinach mo-
dlitwy o uratowanie Papieża, między godz. 20:00 a 21:00 podjęliśmy ważną decyzję: «Je- żeli
Bóg uratuje życie Jana Pawła II, to na tym miejscu wybudujemy kościół dziękczynie

9 23 października 1978, za: M. Drozdek, Polska Fatima, Mielec 2007, s. 5.
10 M. Drozdek, Polska Fatima..., op. cit., s. 6.
11 Ibidem.
12 Żywe wotum, op. cit., s. 15.
13 Ibidem s. 29.

5



nia za uratowane życie Najwyższego Pasterza». I z ogromną radością dotrzymaliśmy słowa! To
wotum wdzięczności za ocalone życie Papieża. Ten kościół najpierw powstał w sercach wiernych.
Zbudowała go modlitwa, ofiara i troska o zdrowie i życie Papieża” [podkr. autorek]14.

Dwa  elementy  tej  opowieści  są  niezwykle  istotne  dla  późniejszego  procesu  po-
wstawania mitu krzeptówkowskiego Sanktuarium. W przekonaniu odwiedzaj ących to miejsce
pielgrzymów,  turystów  i  mieszkańców,  tak  jak  i  w  historiach  opowiadanych  przez
przewodników  czy  księży  pallotynów,  historia  Sanktuarium  rozpoczyna  się  w  momencie
zamachu na papieża Jana Pawła II. W powszechnej świadomości powstało ono jako wotum za
uratowane życie papieża, i dopiero wtedy. Wcześniejsze 30 lat historii odeszło w zapomnienie.
Sanktuarium stało się  zarazem -  na poziomie mitu -  owocem wspólnej  decyzji  wszystkich
modlących  się  przez  te  pamiętne  „sto  dni”  wiernych,  podczas  gdy  wiadomo,  że  zarówno
pomysł, jak i ostateczna decyzja, należą do ówczesnego Kustosza. Tym sposobem dokonał się
przewrót.  Gwałtowny  wstrząs  spowodował,  że  Sanktuarium  zaczęło  żyć  innym  życiem  -
życiem mitu.

Zanim jednak dokonamy właściwej  rekonstrukcji  tej  opowieści,  warto przyjrzeć się
bliżej postaci jej kreatora. Bardziej od jego biografii członka Stowarzyszenia Aposto 1- stwa
Katolickiego  i  niezwykle  aktywnego  animatora  życia  religijnego  (budowa  sanktuarium  i
funkcja  jego  kustosza,  organizacja  pielgrzymek  i  uroczysto  ści  religijnych,  działalność
wydawnicza i redakcyjna, funkcja kapelana zakopiańskiej Solidarności), interesująca jest przy
tym jego „hagiografia”. W ten sposób można bowiem zakwalifikować niektóre poświęcone mu
teksty,  a  także  wymowę  uroczystości  pogrzebowych  czy  wystawionego  później  pomnika.
Najważniejszym autorem, dla którego postać księdza Drozdka nosi znamiona świętości, jest
Wincenty  Daszewski,  wieloletni  współpracownik  kustosza,  zwłaszcza  przy  licznych
publikacjach związanych z sanktuarium. Główne elementy takiej „hagiografii” znajdziemy w
tekście  wspomnieniowym  napisanym  przez  Daszewskiego  po  śmierci  Drozdka  i
opublikowanym w „Naszym Dzienniku”:

Trzeba o Nim mówić więcej, głębiej, głośniej, z czcią i miłością, łzami i nadzieją! O czym
opowiadać, co podkreślić? Przede wszystkim, że był święty. I że był wielki. I że wreszcie odszedł
po  swoją  wielką  nagrodę.  [...]  Nie  żył  dla  siebie,  był  cały  dla  Maryi.  Znak  fatimski  był  mu
drogowskazem we wszystkim.  Oddawał codziennie  życie  w służbie  fatimskiego orędzia.  Jego
największą miłością był Ojciec Święty Jan Paweł II. [...] Apostołował na wszelki sposób, bardzo
cenił ewangelizacyjną rolę mediów. Nie żałował pieniędzy dla Maryi. [...] Zawsze pracował za
kilkanaście osób. Nie było czasu na sen, na posiłki.  Maryja go wzywała, Maryja przynaglała.
Mówił: „Trzeba rzucić wszystko i biec, biec, biec!». «Maryja nas potrzebuje”, „Odpoczniemy po
śmierci, teraz nie czas” - powtarzał. Wiemy, że oddał się Maryi jako żertwa ofiarna za zagubiony
w mrokach grzechu świat. Wiemy, że Niebo tę ofiarę przyjęło. Kustosz to rozumiał. Mówił, że
może  to  cierpienie  jest  ważniejsze  niż  wiele  lat  jego  szaleńczej  pracy  apostolskiej,  [podkr.
autorek]15

Pojawia się tutaj kilka istotnych elementów - funkcja orędownika objawienia z Fatimy,
tak  zwana  „religijność  maryjna”  cechująca  Drozdka,  stosunek  czci  wobec  Jana  Pawła  II,
ofiarność i pracowitość połączona z wysoką oceną wartości cierpienia jako zadośćuczynienia
za cudze grzechy, a także świadomość ogromnej roli mediów w święcie współczesnym. Część
tych elementów łączy Drozdka z inną ważną postacią polskiego katolicyzmu, co uświadamia
nam uwaga Daszewskiego:

Był zapatrzony w św. Maksymiliana Kolbego - i był jak on. Przy Jego łóżku zawsze leżała
książka Szaleniec Niepokalanej - przeczytał ją setki razy, wciąż do niej powracał. Był tak podobny
do Założyciela Milicji Niepokalanej!16

14 Ibidem, s. 7.
15 W. Daszewski, Raduj się, Pani Fatimska!, „Nasz Dziennik”, 2007.05.26-27, nr 122 (2835), s. 10.

16 Ibidem.
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Z uwagi tej można również wyczytać sugestię świętości - skoro M. Drozdek miałby
być „taki jak” zmarły śmiercią męczeńską więzień Auschwitz. Wydaje się, że właśnie element
męczeństwa miałby tutaj stanowić podstawę do sakralnej kwalifikacji kustosza sanktuarium z
Krzeptówek. Cierpiał on na chorob ę nowotworową (przez długi czas nie leczoną ze względu
na brak woli pacjenta). Pod koniec życia, w liście do wiernych, pisał w następujący sposób:

Kiedyś głosiłem Wam Ewangelię Fatimy z sanktuaryjnej ambony i na szlaku pielgrzymim.
Dziś głoszę Wam „wyższą Ewangelię Fatimy”, którą Jan Paweł II nazwał „Ewangelią cierpienia”,
a która dla Siostry Łucji była zwieńczeniem całego orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Wizjonerka
uświadamia nam, że nasze choroby są niczym w porównaniu z chorobą współczesnego świata. Bo
czym są nasze choroby? Cierpieniem, które ma moc otwierać niebo!17

Obok  cierpień  fizycznych  M.  Drozdek  doświadczał  poważnych  problemów  natury,
nazwijmy to, społecznej - został mianowicie zidentyfikowany przez dwóch zak o- piańskich
historyków,  a  następnie  księdza  Isakowicza-Zaleskiego,  jako  TW  „Ewa”,  agent  Urzędu
Bezpieczeństwa  PRL  w  latach  1985-1989.18 Sam  zainteresowany  zaprzeczał  podstawności
takiej  identyfikacji;  w  czym  popierała  go  część  członków  hierarchii  kościelnej  i  samych
wiernych. Na pogrzebie Drozdka padły słowa:

Nie  można  zapomnieć  o  jego  ostatnim  odcinku  życia,  wielkim  cierpieniu:  moralnym  i
fizycznym. Zniszczyło go posądzenie o współpracę, dzika lustracja!19

W wolnej Polsce, ubiczowany kłamstwem dziennikarza i mediów, cierpiałeś po cichu, choć
serce pękało z bólu. Dźwigałeś krzyż oszczerstw i poniżenia bez słowa skargi.20

Jak widzimy,  cierpienie  i  śmierć  księdza Drozdka zostają  tu  włączone do dyskursu
związanego  z  męczeństwem.  Innego  typu  wartość  naddaną  opowieść  ta  zyskuje  dzięki
praktykowanemu  z  wyraźnym  upodobaniem  przez  współpracowników  i  braci  zakonnych
kustosza  sytuowaniu  jej  w  relacji  do  różnych  ważnych  wydarzeń  historii  świata  i  roku
liturgicznego.  Postępuje  tak  cytowany  już  Łaszewski21,  autor  homilii  pogrzebowej,
wiceprowincjał  pallotynów ks.  Czesław Parzyszek22,  czy wreszcie osoby odpowiedzialne za
tablicę poprzedzającą pomnik nagrobny kustosza. Podczas rzeczonej homilii padły zastanawiaj
ące słowa:

17 M. Drozdek, Drodzy Bracia i Siostry, „Wielkie rocznice Fatimy”, (biuletyn okolicznościowy). 
red. W. Łaszewski, Sekretariat fatimski na Krzeptówkach, Ząbki 2007, s. 3.

„Ks. Drozdek został zwerbowany w 1985 roku, kiedy na Krzeptówki miał przyjechać Wałęsa.
SB miało na niego dwa haki: sprawy obyczajowe, a także jego rozliczenia finansowe. Ks. Drozdek donosił
głównie na księży diecezjalnych. Był aktywny do końca komuny, odbył w sumie kilkadziesiąt spotkań ze
swoim prowadzącym esbekiem”, B. Zalot, Ks. Zaleski ujawnia, „Tygodnik Podhalański” 02.03.2007. Patrz
też: J.J.,  TW Ewa to Drozdek,  „Tygodnik Podhalański” 01.12.2006; M. Korkuć, J.  Szarek,  Zakopiańska
Solidarność 1980-1989, Zakopane 2006; T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki, Kraków 2007.

19 Cz. Parzyszek, Nie lękajcie się... Maria omnia vincit, „Wielkie rocznice Fatimy”, op. cit., s. 42.

20 A. Fryjewicz, Umiłowany księże Mirosławie, niezastąpiony kapelanie Solidarności, „Wielkie 
rocznice Fatimy”, s. 52.

21 „25 maja 2007 r., dwa lata po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, dziesięć lat po jego wizycie
w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, w trakcie trwania uroczystości związanych z 90.
rocznicą objawień w Fatimie, w maryjnym miesiącu maju odszedł do swej Niebieskiej Pani ks. Mirosław
Drozdek”, W. Łaszewski, op. cit., s. 1.

22 „Data jego śmierci i pogrzebu też są wymowne: zmarł w miesiącu maryjnym maju, w przeddzień
święta Królowej Apostołów... [...] A jutrzejszy pogrzeb odbędzie się w święto Matki Kościoła i w rocznicę
odejścia do Pana sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Cz. Parzyszek, op. cit., s. 42.

23 Można  tam  było  przeczytać,  że  rok  śmierci  kustosza  (2007)  to:  10.  rocznica  papieskiej
konsekracji sanktuarium, 90. rocznica objawień w Fatimie i 100. lat od początku obecności pallotynów w
Polsce.
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Są takie spotkania, w których doświadczamy wprost SACRUM - Pana życia i śmierci. Do
takich chwil, zdarzeń, spotkań należy ta śmierć.24

Prawdopodobnie chodzi tu o znaczącą datę śmierci kustosza,  poprzez którą mia łaby
nastąpić  swoista  epifania,  boskie  potwierdzenie  sensowności  działań  skupionych  wokół
sanktuarium  i  osoby  księdza  Drozdka.  Inne  sformułowania,  jakie  pojawiły  się  podczas
pogrzebu  a  które  wskazuj  ą  na  wysoką  rangę  przypisywaną  tej  postaci  tak  przez
duchowieństwo, jak i wiernych, to: „Wstawiaj się za nami”2 , „Oręduj za nami”26, „Pasterzu na
ugorze skalnej ziemi naszych dusz. [...] Wierzymy, że także teraz będziesz czuwał nad nami
znad grani Giewontu, z niebieskiej polany.” 7

Ciało zmarłego zostało pogrzebane w fundamencie sanktuarium. W uroczyst o- ściach
pogrzebowych brało udział około 200 kapłanów (w tym kard. Stanisław Dziwisz, ks. Tadeusz
Rydzyk), postaci życia publicznego (m.in. prezydent Lech Wałęsa) i wielu Górali w strojach
regionalnych; ich zapis można dotąd zakupić w sanktuaryjnym sklepiku. Na pomniku, tablicy
nagrobnej  i  we  wnętrzu  świątyni  zamieszczono informacje  o  kustoszu,  którym towarzyszy
każdorazowo hasło Maria semper vincit („Maryja zawsze zwycięża”).

By lepiej zrozumieć źródła i specyfikę „religijności maryjnej” księdza Drozdka, a tym
samym mityczny kontekst, w jaki wpisane zostało przez niego sanktuarium na Krzeptówkach,
warto wrócić jeszcze na moment do postaci św. Maksymiliana Kolbe - jak już ustaliliśmy,
traktowanego  przez  kustosza  jako  wzorzec  osobowy.  Twórca  i  redaktor  „Rycerza
Niepokalanej” poddał szczególnej refleksji dogmat o Niepokalanym poczęciu Maryi, planował
nawet wydanie ksi ążki na ten temat. Pisał następująco:

Bóg w niezliczonej ilości możliwych istot wyobrażających różne Jego doskonałości widział
też  od  wieków  Istotę  ze  wszech  miar  doskonałą  nie  pokalaną  żadną  skazą  grzechu,
odzwierciedlającą Jego przymioty Boże tak wiernie, jak tylko to jest możliwe istocie stworzonej.
Rozkoszował  się  tym widokiem i  postanowił  od  wieków  powołać  Ją  do  bytu  w  określonym
czasie.28

Dalej  nakreślił  on  apokryficzną  wizję  genezy  konfliktu  między  Matką  Boską  a
Szatanem.  Mianowicie  gdy  „na  początku  czasów”  Bóg  przedstawił  zastępom anielskim tę
szczególną istotę, część spośród nich - znani również skądinąd buntownicy - nie chciała się
pogodzić z tak wysokim jej statusem, za co zostali ukarani. Stąd późniejsza „zemsta” Szatana
w rajskim ogrodzie,  a  w  końcu  biblijna  zapowiedź,  że  „Ona  zetrze  głowę  twoją”,  zaś  ty
będziesz „czyhał na piętę Jej” (por. Rdz 3, 15). Tak silne ubóstwienie Maryi dało Kolbemu
podstawę do sformułowania następującej modlitwy:

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza/ Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. [...]
W  Tobie  Jednej  bez  porównania  bardziej  uwielbiony  stał  się  Bóg,  niż  we  wszystkich

Świętych Swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał”
(podkr. autorek).29

Interpretacja  śmierci  Mirosława Drozdka jako męczeństwa w służbie  orędzia  Matki
Bożej Fatimskiej mogła mieć w tych słowach swoje źródło. Ważnym elementem

24 Cz. Parzyszek, op. cit., s. 40.
25 Ibidem, s. 43.

26 Anonim, Pożegnanie - parafianie, „Wielkie rocznice Fatimy”, op. cit., s. 50.
27 A.  Fryjewicz,  op.  cit.,  52.  Podobnie  brzmi  fragment  wspomnienia  W? Łaszewskiego;  „Gdy

czyniąc znak krzyża, rozpoczynał Mszę Świętą w sanktuarium pod Giewontem, otwierało się nad Nim
Niebo”, W. Łaszewski, op. cit.

28 M. M. Kolbe, Pisma, t. 2, Niepokalanów 2008, s. 667.
29 Ibidem.
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„krzeptówkowskiego mitu” stało się także - obecne u Kolbego - ostre przeciwstawienie woli
Maryi i Szatana, postrzeganie ich jako odwiecznych przeciwników; b ędzie o tym mowa w
ostatniej części tekstu.

Ostatnim z elementów łączących obie postaci, o jakim chciałybyśmy wspomnieć, jest
postrzeganie mediów jako ważnego narzędzia w pracy animatora religijnego. Już Kolbe pisał o
niebezpiecznych konsekwencjach lekceważenia ich władzy w świecie współczesnym, kładąc
nacisk na fakt, że tworzenie i rozpowszechnianie mediów katolickich (zwłaszcza prasy i radia)
jest  konieczną  odpowiedzią  na  działania  przedstawicieli  ideologii  katolicyzmowi  wrogich
(masoneria,  Żydzi,  pozostałe  wyznania  religijne).  Tak  samo M.  Drozdek  poczuwał  się  do
wypełnienia misji rozpowszechniania materiałów katolickich (tak prasowych jak i książek czy
broszur) oraz -  co nie  mniej ważne - starał  się być obecnym w programach telewizyjnych
(transmisje  uroczystości  odbywających  się  w  Zakopanem  i  Watykanie)  oraz  radiowych
(współpraca z „Radiem Maryja”.30 Przekazywał w ten sposób odbiorcom spójny komunikat,
którego  osią  było  zawsze  orędzie  fatimskie,  osoba  Jana  Pawła  II  i  góralszczyzna  jako
rezerwuar  autentycznej  religijności  polskiej  (obecność  kapeli  góralskiej  podczas  mszy  na
Krzep- tówkach, reprezentacja Górali na ważnych uroczystościach w Watykanie - w tym na
pogrzebie  Jana  Pawła  II,  jako  przedstawiciele  Polski,  itp.).31 Pośród  tych  przedsięwzięć
medialnych dużą wagę przywiązywał ksiądz M. Drozdek do redagowanej przez siebie serii
„Biblioteka fatimska”. 2 W latach 1992-2007 ukazało się w jej ramach 41 pozycji, z których 18
jest autorstwa lub pod redakcj ą księdza M. Drozdka a 9 - jego współpracownika, Wincentego
Łaszewskiego; pozostałe są głównie tłumaczeniami tekstów autorów amerykańskich (R. Fox i
T.  Tindal-Robertson)  i  włoskich.  Do  tego  należy  doliczyć  teksty  homilii  Jana  Pawła  II,
wspomnienia  siostry  Łucji  (wizjonerki  fatimskiej)  i  dwa  tomy  tekstów  poetyckich  pod
redakcją  Marii  Matejowej-Torbiarz.  Jeśli  chodzi  o  tematykę  serii:  najwięcej,  17  pozycji,
dotyczy  orędzia  fatimskiego  i  jego  aktualności;  oprócz  tego  znajdziemy  po  kilka
modlitewników,  książek  na  temat  modlitwy  różańcowej,  nabożeństw  wielkosobotnich  i
apostolatu  rodzin.33 Dane  pozwalające  zrekonstruować  interesującą  nas  narrację  -
krzeptówkowski  mit  czerpałyśmy  ze  wspomnianych  książek  oraz  z  przeprowadzonych  na
terenie sanktuarium badań terenowych i obserwacji. Czas przyjrzeć się ich wynikom.

Ikonografia „Papieskiego Sanktuarium Maryj nego”

Sanktuarium na Krzeptówkach swą niezwykłość zawdzięcza temu, że:

tu możemy mówić o podwójnym „doświadczeniu obecności”. Obok umiłowanej
Matki stoi bowiem jeszcze jedna postać - Jan Paweł II, wpisany już w sam tytuł maryjnej
świątyni, która jest „wotum dziękczynnym za uratowane życie Ojca Świętego”.34

30 Podczas pogrzebu ks. Drozdka ks.  T. Rydzyk „wspomniał  wspólne spotkania Rodziny Radia
Maryja  z  Drogim  Kustoszem  na  Jasnej  Górze,  na  Krzeptówkach  czy  też  w  Toruniu,  na  wspólnych
pielgrzymkach  do  Fatimy,  Rzymu.  Zauważył,  że  już  po  raz  27.  łączy  się  Rodzina  Radia  Maryja  z
Kizeptówkami”, M. Bochenek, W objęciach Maryi, „Nasz Dziennik”, 2007.05.29, nr 124 (2837), s. 9.

31 Ksiądz M. Drozdek zorganizował 24 pielgrzymki z kapelą góralską do Jana Pawła II przed 
Bożym Narodzeniem. Patrz: M. Drozdek, Polska Fatima..., op. cit., s. 11.

32 Według wydanego przez sanktuarium już po śmierci M. Drozdka biuletynu „Wielkie rocznice
Fatimy” nosi ona tytuł: „Wielka Biblioteka Fatimska”. W innym miejscu czytamy: „Wydawanie tej serii
stawia Zakopane na pierwszym miejscu w świecie pod względem promowania orędzia fatimskiego”, M.
Drozdek, Orędzie fatimskie na polskiej ziemi, Czersk 2008, s. 69.

33 Pełna lista (z wyjątkiem pozycji najnowszych) dostępna pod adresem: http ://
w w w. smbf. pl/?k=3&p=8.

34 Źródło: http://www.smbf.pl/?k=l&p=l   (widziane 22.11.2008, g. 21:10).
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Już  zbliżając  się  do  sanktuarium  wiemy,  że  wchodzimy  w  obszar  niezwykły  i
dochodzimy do miejsca szczególnego. Choć po śmierci ks. Drozdka zniknęły transparenty z
fragmentami  wypowiedzi  Jana  Pawła  II,  jeszcze  kilka  lat  temu  powiewaj  ące  nad  drogą
prowadzącą do sanktuarium, wciąż obecne są inne znaki - biało-niebieskie i bia- ło-żółte flagi
papieskie  oraz  tablice  informacyjne.  Program  ikonograficzny  wykracza  poza  obszar
Sanktuarium, wspomniane znaki wyznaczają strefę niejako narastającej świętości, która pełnię
swej koncentracji osiąga po przekroczeniu bramy sanktuarium. Przed przejściem tej granicy
jeszcze rzut oka na sanktuarium z perspektywy ulicy. W y- raźnie widać trzy dominanty w
przestrzeni  -  z  lewej  budynek  nowego  ko  ścioła,  z  prawej  krzyż,  będący  kopią  krzyża  z
Giewontu35 oraz, po środku, nieco mniejszy, ale eksponowany pomnik papieża Jana Pawła II.
Sygnalizuj ą one trzy główne wątki, wyraźnie widoczne w dalszym planie ikonograficznym
(odpowiednio) - tre ść objawienia fatimskiego, wątek narodowo-patriotyczny i postać papieża-
Polaka. Obecność papieskich znaków - emblematów, herbów i innych odniesień - tworząca
silny dyskurs papieski, który dominuje na Krzeptówkach, zauważalna jest już w architekturze
bramy, która jest połączeniem papieskiego zawołania -  totus tuus - i monogramu maryjnego.
Brama, ten symbol przejścia, granica między dwoma światami, między jedną przestrzenią a
drugą, tym a tamtym, określa charakter obydwu przestrzeni. Dokonuje wykluczenia przestrzeni
wewnętrznej  {sacrum) z przestrzeni zewnętrznej  (profanum) i jednocześnie nadaje jej piętno,
będące  piętnem  papiesko-maryjnym.  W  przestrzeni  Sanktuarium,  w  śród  treści,  które
przekazuje nam jego ikonografia, możemy odnaleźć ślady wspomnianej wcześniej podwójnej
obecności. Ślady papieża i ślady Matki Boskiej Fatimskiej. Ta druga (sic\)  „obecna” 6 jest w
ołtarzu  głównym  kościoła  i  w  starej  kaplicy  (Kaplicy  Niepokalanego  Serca  Maryi),  w
monogramach  maryjnych,  motywie  ró  żańca  otaczającego  prezbiterium,  w  obrazkach
rozmieszczonych  na  ścianach  budynków  na  terenie  Sanktuarium  i  w  postaci  figur  w
przyległym parku, a także w niezliczonej ilości figurek najrozmaitszej wielkości, które można
nabyć w sklepiku z dewocjonaliami. Wśród tych sygnałów obecności Maryi można rozpoznać
między innymi treści związane z proroctwem fatimskim (o tym szerzej później).

O obecności papieża w pierwszym rzędzie przypomina stojący na dziedzińcu przed
kościołem pomnik.37 Rozłożone ręce zdają się być gestem powitalnym a jednocześnie,  gdy
spojrzymy z tyłu, wydają się ogarniać gestem opiekuńczym ukochane przez papieża Tatry i
całą Polskę („od Tatr po Bałtyk”).38 Poza pomnikiem papieża przed kościołem natkniemy się
jeszcze na drugi jego pomnik w parku przy sanktuarium, a także na wielokrotnie powtarzające
się: herb papieski, flagi, cytaty z jego wypowiedzi, zawołania sursum córcia („w górę serca”) i
totus tuus („cały twój”). Prezbiterium kościoła zaprojektowano w kształcie papieskiej tiary, a
we wspomnianym ju ż parku ustawiono ołtarz z mszy pod Wielką Krokwią, którą odprawił
papież w 1997 roku. Postać papieża obecna jest ponadto na dwóch stacjach drogi krzyżowej (V
i XII) - w stacji V Jan Paweł II zamiast Szymona z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi, w
stacji XII zaś stoi on pod krzyżem zamiast Apostoła Jana. W jednej z publikacji ks. Drozdka
napotykamy fragment odnoszący się do Jana Pawła II, w którym jego sakralizacja okazuje si ę
być  jeszcze  bardziej  radykalna.  Mianowicie  w  relacji  kustosza  z  obrz  ędu  konsekracji
krzeptówkowskiej świątyni przy okazji pielgrzymki papieża w 1997 roku czytamy:

35 Szerzej na temat krzyża i jego roli w dalszej części pracy.
36 Obecność rozumiemy tu jako mityczną, a nie realną obecność.
37 Pomnik, autorstwa prof. Czesława Dźwigaj a, powstał w 1994 r. Odlany jest z brązu, ma 

wysokość prawie dwóch metrów. ^
38 Jak  czytamy  w  materiałach  sanktuarium:  „na  wiele  sposobów  przypomina  [ono]  o  Ojcu

Świętym; zbliżającym się do bramy sanktuarium pielgrzymów wita stojący przed wejściem do świątyni
pomnik Ojca  Świętego,  który wyciąga  ręce  w stronę Giewontu”,  W. Łaszewski,  Cztery zasady Fatimy,
„Wielkie rocznice Fatimy”, op. cit., s. 17.
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Jak  Chrystus  w  Niedzielę  Palmową,  tak  on,  Najwyższy  Pasterz  Kościoła,  wstępował  do
swojej  świątyni,  która rosła razem z Nim, wyrosła z Jego cierpienia.  Pani Fatimska ru szyła z
ołtarza do Niego, pochyliła się w geście rąk Matki, jak w dniu zamachu, gdy leżał u bram śmierci.
I poprowadziła go do ołtarza, który miał namaścić i złożyć na nim siebie samego w dziękczynnej
ofierze. [...] I znowu Fatima była sercem Jana Pawła II.39

We fragmencie  tym papież  nie  tylko  zostaje  porównany do  samego Chrystusa,  ale
wręcz zyskuje status do niego analogiczny.  Wypowiedź Drozdka sugeruje,  że Jan Paweł II
ofiarował swe życie na ołtarzu sanktuarium. Następnie - o czym opowiada dalszy fragment
relacji kustosza - dochodzi do metaforycznej „epifanii” i „zmartwychwstania” papieża:

Po  zakończonej  Eucharystii  Ojciec  Święty  jeszcze  długo  klęczał  przed  Najświętszym
Sakramentem. Rozmawiał z Matką Bożą. Okrył go obłok, a ramiona Matki objęły jak syna: „Oto
Syn  Twój”.  Kiedy  wychodził  ze  świątyni,  rozległo  się  radosne  „Alleluja”.  I  nastał  poranek
Wielkanocny, gdy wszystko już zmartwychwstało i trwa wiecznie.40

Kolejnym  interesującym  miejscem  w  przestrzeni  ikonograficznej  sanktuarium  jest
niewielka  kapliczka,  znajdująca  się  na  placu  z  prawej  strony  kościoła.  W  tym  miejscu
odwołamy się do bazyliki z Wadowic, o której Anna Pochłódka pisze:

Mimo że zmarły papież nie został jeszcze ani beatyfikowany, ani kanonizowany, w innym
miejscu kościoła ma już swoją kaplicę. Chyba dla ocalenia doktryny nosi ona nazwę „kaplicy w
przygotowaniu”.  Mimo to  kaplica  jest  czynna,  ludzie  i  tak się  tam modlą,  zresztą  wstawiono
klęczniki, ławki i stojak na świeczki.41

Kapliczka  przy  krzeptówkowskim  Sanktuarium  nie  została  nawet  opatrzona  i  n-
formacją „w przygotowaniu”, jednocześnie sprawiając wrażenie poświęconej Janowi Pawłowi
II. W środku znajduje się płyta na kształt nagrobnej płyty papieża z jego właściwego grobowca
w Watykanie, oraz jego figurka stoj ąca na ołtarzu, w otoczeniu kwiatów - przed nią modlą się
pielgrzymi. Tu jedynym usprawiedliwieniem dla takiej formy kultu stara się być napis Santo
Subito na brzegu ołtarza, sugerujący, że jest to miejsce modlitwy nie „do” papieża, ale „o” jego
rychłą beatyfikację. Ostatnim, niezwykle interesującym elementem opowieści ikonograficznej
Sanktuarium, jest krzeptów- kowskie „okno papieskie”. Jest to niezwykły przykład cytowania
jednego miejsca m i- tycznego dla (zre)konstruowania mitu w innym miejscu. Na budynku w
głębi placu widnieje zdjęcie zdjęcia z papieskiego okna z ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie
(budynek kurii metropolitalnej) i,  co jeszcze bardziej znaczące, zdjęcie to jest co jakiś czas
zmieniane, podobnie jak zdjęcia w „oryginale” papieskiego okna.42

Sanktuarium jako centrum w skali lokalnej
Geografia mityczna sanktuarium na Krzeptówkach, wykreowana poprzez projekt jego

twórcy i kustosza, w wymiarze lokalnym opiera si ę na fizycznym położeniu obiektu w obrębie
miasta  Zakopane  i  u  stóp  góry  Giewont.  Takie  usytuowanie  implikuje  koniec  z-  ność
określenia  stosunku  interesującej  nas  instytucji  religijnej  do  kultury  Górali  podhalańskich,
stanowiącej podstawę tożsamościową miejscowej ludności. Ksiądz M. Drozdek był

39 M. Drozdek, Polska Fatima..., op. cit., s. 9.
40 Ibidem, s. 10.
41 A. Pochłódka, „Tu w tym mieście, wszystko się zaczęło Znakipapieskości w otoczeniu wizualnym 

Wadowic, „Konteksty” 2008, nr 3-4, s. 86-100.
42 W kontekście rozważań nad charakterem obecności papieża na terenie sanktuarium interesująca

jest  następująca  uwaga  księdza  Drozdka  na  marginesie  przeglądu  zawartości  „Złotej  Księgi”  modlitw
wiernych je odwiedzających: „dla dzieci Papież jest tu obecny tak samo namacalnie, jak pracujący tu księża
i siostry zakonne! z uśmiechem czytamy: «Pozdrowienia dla Jana Pawła II  i  wszystkich księży i  sióstr
Pallotynów od klas 2a, 2b i 2c» (94.05)”, Żywe wotum..., op. cit., s. 36.
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daleki od lekceważenia tej okoliczności. Najbardziej widocznym tego znakiem jest architektura
wzniesionej  z  jego  inicjatywy  świątyni  i  wystrój  jej  wnętrza.  Wspomniałyśmy  już  o  jego
staraniach, by wierni w strojach regionalnych, a zwłaszcza kapela góralska, byli widocznym
elementem  transmitowanych  przez  telewizj  ę  uroczystości  religijnych,  spośród  których
najważniejsze były bożonarodzeniowe wizyty w Watykanie u Jana Pawła II. Można zapytać -
skąd pomysł takich wizyt? I szerzej: jaka jest relacja „góralskiego” charakteru świątyni do jej
istotnej misji religijnej?

Otóż elementem niezbędnym dla zrozumienia tej relacji jest świadomość identyfikacji
przez  mieszkańców  Podhala  osoby  Jana  Pawła  II  jako  „prawdziwego”  Górala.  Typowe
wyrażenie tego dowodzące pojawia się w sanktuaryjnym biuletynie, gdzie o papieżu mówi się:
„ten twardy góral, Największy Baca Kościoła”.43 Równie znamienna jest wypowiedź jednej z
respondentek Przemysława Owczarka,  odnosząca się do sytuacji  po zamachu w 1981 roku:
„Tak się wtedy człowiek czuł, jakby to ktoś, komuś z najbliższej rodziny coś się stało [...].
Przecież  to  nasz  Polak,  góral”.44 Szczególna  więź  Karola  Wojtyły  z  Góralami  została
podkreślona w akcie „Hołdu Górali polskich”, złożonym w roku 1997 podczas Mszy św. pod
Wielką Krokwią i wyraziście upamiętnionym na terenie sanktuarium. Tekst wypowiedzianej
wówczas  przysięgi  znajduje  się  na  jednej  z  tablic  informacyjnych  w  Parku  Fatimskim.
Dowiadujemy si ę z niego, że Bóg „Naród Polski wydźwignął, wyniósł w wielkim Synu gór
naszych, [...] pchnął na szlak zwycięstw nad złem” (przede wszystkim w postaci „czerwonej
niewoli”). Widoczna jest tu identyfikacja papieża z góralszczyzną i przekonanie o szczególnym
powołaniu  narodu  polskiego  (walka  z  komunizmem).  Osoba  Karola  Wojtyły  najpełniej
zrealizowała to  powołanie  („największy z  rodu Polaków”)45,  co dało góralom podstawę do
poczucia wyjątkowości na tle całego narodu, jako szczególnie bliskim temu bohaterowi. Prawd
o- podobnie  właśnie to pokrewieństwo pozwala im porównywać swój akt  do chrztu Polski
przez Mieszka I, jak to czynią w tekście hołdu. Opodal tablicy znajdziemy ołtarz, przy którym
dokonano tego aktu. Ołtarz opatrzono pamiątkowym witrażem odtwarzającym jego przebieg,
na  którym obok postaci  osób  biorących  udział  w uroczystości  można  zobaczyć  białą  linię
prowadzącą od figury Matki Bożej Fatimskiej do białego krzyża, umieszczonego na szczycie
góry.  Pierwowzorem  tego  obrazu  jest  tkanina  rozpi  ęta  w  roku  1997  między  ołtarzem
papieskim a Wielką Krokwią, natomiast figura Maryi jest tu elementem nowym, pozwalającym
interpretować przedstawienie  z witraża jako nawiązanie  do słów papieża wypowiedzianych
podczas pamiętnej mszy, a dotyczących innej góry i innego krzyża - mianowicie Giewontu. Jak
czytamy na tablicy informacyjnej „Ołtarz papieski”: figura została „umieszczona w miejsce
tronu papieskiego.  Nawi ązuje  do symbolu «koleby życia  u stóp Krzyża na Giewoncie»,  o
którym  mówił  Jan  Paweł  II”.  Zabieg  ten  wypada  uznać  za  wpisujący  się  w  szereg
komunikatów  oznajmujących  szczególnie  centralne  i  sakralne  nacechowanie  terenu
sanktuarium.

Krzyż na Giewoncie pełnił ważną rolę w homilii Jana Pawła II spod Wielkiej Krokwii.
Jej  fragment  -  niezwykle,  jak  się  miało  okazać,  płodny  „mitotwórczo”  -  umieszczono  na
kolejnej tablicy:

43 W. Łaszewski, Czas fatimski -Jana Pawła //, „Wielkie rocznice Fatimy..op. cit., s. 37.
44 P. Owczarek, Karol Wojtyła - Jan Paweł II..., op. cit., s. 242.1 jeszcze anegdota: „Stary góral z

Gubałówki, zapytany o miejsce w Tatrach szczególnie przez Ojca Świętego łubiane, zadumał się, a po
chwili rzekł: «Całe Tatry są Świętoojcowe...»”, za: U. Własiuk,  http://www.niedziela.pl/artykul.php?id=l
12254105400006004.

45 Uznawanie Jana Pawła II za sprawcę upadku Związku Radzieckiego jest ważnym elementem
dotyczącego go mitu bohaterskiego, jaki rekonstruuje Owczarek, a który funkcjonuje nie tylko na Podhalu.
Wprost wypowiada to w jednym ze swoich tekstów M. Drozdek: „Papież obalił komunizm”. Po czym zaraz
dodaje: „w roku 1992 przyznał to publicznie sam Gorbaczow”, Fatima dziś. Aktualność orędzia Matki Bożej
Fatimskiej na progu nowego milenium, M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 2002, s. 6.
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Kiedy  kończył  się  wiek  XIX,  a  rozpoczynał  się  współczesny,  ojcowie  wasi  na  szczycie
Giewontu ustawili  krzyż. Ten krzyż tam stoi  i  trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem
naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i
dalej, w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi
ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w szczególny sposób w tym pięknym zakątku Polski.
[...] I ten krzyż mówi całej Polsce: SURSUUM CORDA! W górę serca! Trzeba, aby cała Polska,
od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursuum
corda! W górę serca! (Podkr. KJ)46.

Już wcześniej papież wypowiedział podobną myśl:

Kiedy patrzę na was, widzę właściwie jeden wielki Przybytek Pański, jedną wielką Świątynię
Bożą,  na  której  szczycie  stoi  Krzyż  umieszczony  na  Giewoncie.  To  na  Rok  Święty
rozpoczynający  nasze  stulecie  wasi  przodkowie  go  tam  umieścili.  Ten  krzyż  jest  jak  gdyby
zwieńczeniem  wielkiej  Świątyni  Tatr,  Świątyni  Podhala,  a  poniekąd  to  i  Świątyni  naszej
Ojczyzny. (Podkr. autorek).47

Tak rozległa interpretacja symboliczna miejsca zajmowanego przez krzyż z Giewontu
w geografii Polski jest propozycj ą stosunkowo niedawną. W roku 2001 upłynęło sto lat od
momentu  jego  ustawienia,  do  czego  doszło  wskutek  inicjatywy  ksi  ędza  Kazimierza
Kaszelewskiego i pracy około 500 Górali. Był on zawsze wyrazistym el e- mentem uniwersum
symbolicznego górali podhalańskich czy nawet Polaków w ogóle, odbywano też nań regularne
pielgrzymki  z  Zakopanego.4 O  jego  wadze  może  też  świadczyć  fakt,  że  tuż  przed  wizytą
papieża w 1997 roku, jakby w zapowiedzi jego słów, radni Zakopanego zmienili herb miasta -
w jego tarczy umie ścili krzyż na Giewoncie pod skrzyżowanymi kluczami św. Piotra z herbu
watykańskiego. Odkąd jednak Jan Paweł II wypowiedział cytowane słowa, zawarta w nich tre
ść zdominowała dyskurs na ten temat. Zostały w nich wyznaczone dwie linie: horyzontalna,
biegn ąca „od Tatr po Bałtyk” (od Zakopanego do Gdańska), i wertykalna, oś łącząca niebo z
ziemią,  wskazująca na właściwy kierunek dążeń Polaków  (sursum corda!, „w górę serca”).
Jako „zwieńczenie Świątyni naszej Ojczyzny” krzyż z Giewontu postrzegany jest odtąd jako
wyznaczający centrum duchowe Polski.

Przypomnijmy,  co  na  temat  symbolizmu  środka  świata  pisał  Mircea  Eliade.  Otóż
miałaby go wyznaczać „góra święta”, gdzie spotykają się ze sobą ziemia i niebo. Do tak pojętej
axis mundi, miałaby się upodabniać każda świątynia czy pałac i z tego względu są one uważane
za centrum. Analogicznie - taka świątynia (miasto) są uważane za miejsce w którym stykają się
niebo, ziemia i piekło.49 Być może w tym wypadku doszło do upodobnienia w następującym
kierunku - święta góra Giewont otrzymała krzyż50 i przez to uczyniła centrum świata z całego
miasta Zakopane; kiedy w mieście tym powstała świątynia „pod Giewontem”, zaczęła stanowić
symboliczny  axis  mundi tym bardziej,  że  na  jej  terenie  postawiono replikę  wspomnianego
krzyża. Odnosząc się do przytoczonego fragmentu homilii Jana Pawła II, ksiądz M. Drozdek
powiedział następujące słowa:

Myślę że to, co najważniejsze było, zrobiliśmy w pierwszym rzędzie - kopia krzyża została
umieszczona obok sanktuarium na Krzeptówkach jako pierwsza [...] i pielgrzymi

46 Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej 6 czerwca 1997, Zakopane.
47 Jan Paweł II, 9 marca 1980 r., Rzym.
48 19 sierpnia, w kolejne rocznice poświęcenia krzyża w 1901 roku, i 14 września, w kościelne 

święto Podniesienia Kjzyża.
49 M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2000, s. 397.
50 Nie tylko religioznawcy zdają sobie sprawę z tego symbolicznego związku: „Nie przypadkowo

umieszczany  jest  [krzyż]  w  takich  miejscach,  z  których  mówi  najwyraźniej  i  najowocniej.  Czy  nie
przemawiał do Ciebie Bóg na Giewoncie z tego wspaniałego ołtarza gotyckiej świątyni? [...] Bo krzyż ma
prawo stać na górze, bo krzyż wrósł w scenerię gór”. Sz. Gacek,  Modlitewnik dla pielgrzymujących na
Giewont, Zakopane 2002, s. 31.
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tutaj przebywający zauroczyli się pięknem tego krzyża, którego nie mogli ujrzeć na Giewoncie, bo
wielu z nas tam nie wędrowało.51

Przemysław Owczarek  zwraca  uwagę,  że  ustawiona  na  terenie  sanktuarium replika
krzyża z Giewontu różni się nieco od oryginału. Przede wszystkim mamy tam symbol papieski
(godło watykańskie) i postać Jana Pawła II wpisaną niejako w sylwetkę krzyża, a po drugie -
umieszczono  w  nim relikwiarz  Krzyża  Świętego,  co  „nie  pozwala  pojmować  repliki  jako
zwykłej kopii”. U dołu tablicy zamieszczono mał ą wnękę z relikwiami Krzyża Świętego. Jak
czytamy u Owczarka:

Jeśli  przyjąć  założenie,  iż  krzyże  stawiane  na  granicach  i  wieńczące  szczyty  świątyń
wyobrażają  axis mundi, to postać Jana Pawła II wpisana jest w tę symbolikę jako ikonicz- ny,
trójwymiarowy  symbol,  stanowiąc  jednocześnie  jej  część.  Ikonografia  repliki  krzyża  ukazuje
centralne miejsce, jakie w wizji Kosmosu zajmuje Jan Paweł II. [...] Uważam, że sanktuaryjny
krzyż  jest  typowym  odzwierciedleniem  przyjętych  wcześniej  założeń  o  zajmowaniu  przez
bohatera miejsca między Tym a Tamtym światem [...], potwierdzają to wypełniające ikonosferę
sanktuarium ikonograficzne przedstawienia. Motywy góry, krzyża i postaci papieża nakładają się
na siebie tworząc na zasadzie metonimii ciąg obrazujący odwieczną w mitycznym postrzeganiu
świata ideę.52

Zanim  zajmiemy  się  bliżej  miejscem  Jana  Pawła  II  w  kosmicznym  wymiarze
krzeptówkowskiego  mitu,  wróćmy jeszcze  do  nowego  znaczenia,  jakie  nadał  on  „  świętej
górze” Giewont poprzez słowa homilii. Replika krzyża, jaką umieszczono na Krzeptówkach,
nie jest jedyną formą reakcji na wymowę papieskich słów.53 Inne tego typu repliki stanęły w
Sopocie,  w Pustkowie koło Szczecina (od maja 2006) i  na  Polach Lednickich -  co można
interpretować  jako  wyraz  fizycznej  afirmacji  wirtualnej  linii,  nakre  ślonej  przez  papieża
pomiędzy Bałtykiem a Tatrami.54 Podobne znaczenie mają niewątpliwie dwie pielgrzymki -
Kaszubów pod Giewont i Górali nad morze - jakie odbyły si ę w latach 2006 i 2007. W 105.
rocznicę postawienia krzyża miała miejsce 25. Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę, która
wyjątkowo kończyła  swą  trasę  u  jego stóp.55 Ksiądz Krzysztof  Samul,  jeden  z  opiekunów
przedsięwzięcia, tak mówił o jej celu: „pielgrzymi postanowili [...] jak gdyby odwrócić słowa
papieża i pójść trasą z Helu na Giewont”56. Kaszubów gościło w Zakopanem krzeptówkowskie
sanktuarium, co nie powinno nas dziwić. Rok później odbyła się z kolei pielgrzymka Górali na
Hel - w ramach „rewizyty” Kaszubom, a przede wszystkim w myśli słów Jana Pawła II z 1997
roku.

W kontekście takiej specyficznej „religijnej rywalizacji” tych dwóch grup etnicznych
można czytać także inne ciekawe przedsięwzięcia - przekłady Ewangelii na od-

51 M. Drozdek, w czasie uroczystości promocji „Ewangelii po góralsku”, serwis Watra.
52 P. Owczarek, Karol Wojtyła-Jan Paweł II..., op. cit, s. 356.
53 Wspominamy tu tylko o projektach związanych w jakiś sposób z sanktuarium na Krzeptówkach;

warto jednak pamiętać  o takich akcjach  społecznych jak  „podświetlić  krzyż!”  W.  Śliwińskiego  (patrz:
http://www.giewont.gorskaprzystan.pl/historia.html  )  i „Górale dla Tybetu” Bartka Dobrocha i B. Skolika
(patrz:  http://goraledlatybetu.visavis.pl  ).  Aby  docenić  skalę  społecznej  recepcji  papieskiego  wezwania
warto sięgnąć do artykułu Tomasza Kwaśniewskiego Polak szczytuje („Duży Format”, dodatek do „Gazety
Wyborczej” z 2008.09.02).  Jeden z rozmówców autora, pan Krzysztof,  na pytanie,  dlaczego wszedł na
Giewont udzielił następującej odpowiedzi: „Ja to tak nazywam, że to jest papieski szczyt. Papież o tym
dużo mówił, my jesteśmy katolikami, więc weszliśmy po prostu, dla zasady. Poza tym mówi się, że ten
krzyż patrzy od gór po samo morze” [podkr. autorek].

54 Potwierdzają to następujące słowa: „Krzyż na Giewoncie i Krzyż w Gdańsku są wyznacznikami
Polski, a Krzyż ten ma na całą Europę ramiona i wolność krzyżami się mierzy”, ks. bp. Józef Zawitkowski,
Zamiast wstępu. Poetyckie zamyślenia o Krzyżu na Giewoncie, red. M. Mateja-Torbiarz, Warszawa 2001, s.
7.

55 Pielgrzymka trwała 4 tygodnie, trasa liczyła 970 km, udział wzięło w niej 350 osób; patrz: http://
www.e-zakopane.info.pl/prasowa.php?id=7471  .

5 Patrz: http://www.e-zakopane.info.pl/prasowa.php?id=7471  .
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powiędnie języki gwarowe. W ten sposób ksiądz M. Drozdek usytuował projekt „Ewangelii po
góralsku”,  którego  był  inicjatorem,  a  wykonawczyni  ą  Maria  Matejowa-  Torbiarz
(emerytowana  naczelnik  Wydziału  Kultury  Urzędu  Miasta  Zakopane).5 Podczas  promocji
świeżo wydanego tomu ksiądz M. Drozdek mówił o nim następująco:

Kiedy  dowiedzieliśmy  się,  że  Kaszubi  przetłumaczyli  Nowy  Testament  na  swoją  gwarę,
górale  im pozazdrościli  -  my  też  potrafimy.  W ten  sposób  chcieliśmy  stanąć  obok  Kaszub  i
Kaszubów, żeby równo razem z nimi iść, stąd ten krzyż na Giewoncie ma jednoczyć Polskę od
Tatr do Bałtyku.58

Idea  przekładu  czterech  ksiąg  Ewangelii  zrodziła  się  podczas  obchodów  100-lecia
umieszczenia krzyża na Giewoncie [...]. Jan Paweł II wzywał, by Boży znak z Giewontu stał się
czytelnym wezwaniem dla  całego  narodu,  inny  znak  Boży  -  Biblia  -  powinien  więc  również
przemówić w nowy sposób! Przemówić mocnym, góralskim głosem i umocnić wiarę tych, którzy
są dziedzicami tego krzyża, który ich ojcowie wznieśli ponad szczytami Tatr.5

Ścisły związek publikacji z papieskimi słowami podkreśla jej okładka - z rysunkiem
krzyża z Giewontu. Porządek dystrybucji egzemplarzy tekstu wyglądał następująco: „pierwszy
egzemplarz Ewangelii w gwarze otrzymał Ojciec Święty, drugi ksiądz biskup Dziwisz, trzeci
Prymas Polski, czwarty Pani Maria Matejowa” , itd. Świadczy to również o traktowaniu tej
pracy jako powstałej w łączności z wezwaniem papieża i o przywiązywaniu do niej znaczenia
większego,  niż  tylko  użyteczność  dla  wiernych  posługujących  się  gwarą  również  w  życiu
religijnym.

W tym samym czasie nakładem sanktuarium, w ramach „Biblioteki fatimskiej”, ukazał
się interesujący dla nas tom Poetyckie zamyślenia o Krzyżu na Giewoncie, również efekt pracy
(tym razem redakcyjnej)  M.  Matejowej-Torbiarz,  z  ilustracjami  Ewy Dyakowskiej-Berbeki
(które stanowią także element wystroju wnętrza sanktuarium). Jak głosi strona tytułowa - tom
ukazał  się  w stulecie  ustawienia  krzyża na Giewoncie,  „w hołdzie  Ojcu  Świętemu Janowi
Pawłowi II z wdzięcznością za Jego przebywanie sercem wśród wiernych Górali” . Zostały w
nim zebrane wybrane prace,  które wpłyń ęły na konkurs (łącznie było ich aż 641).  Pośród
wielu  interesujących  (bardziej  dla  antropologa  niż  literaturoznawcy)  tekstów  znajdziemy
fragmenty łączące postać papieża ze „świętą górą”, np.: „Giewont zgarbiony jak Papież / Nad
Podhalem  krzyż  wznosi  /  ludziom  błogosławi!”61 Autorzy  prac  nadają  krzyżowi  cechę
trwałości („Choćby nic nie ostało/ We świecie, / Krzyz na Giewoncie / Ostanie!” 62) i pewnej
wszechobecności -  w czasie i  przestrzeni („Wydźwignięty/ praojców wiarą [...]/  ramionami
objął przestrzeń / i pokoleń nadzieje” 3 a także: „wrósł mocno w skałę / rozpostarł ramiona /
żelazne ale

57 Ewangelie  w przekładzie  Marii  Matejowej  Torbiarz  na  gwarę  górali  sklanopodhalań-  skich z
Zakopanego, Poznań 2002. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Zakopane - Krzeptówki 2002. Podtytuł
brzmi: „Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia Wyd. Pallotinum 1982” - a w istocie mamy tu do
czynienia z parafrazą. Jak mówi autorka: „konsekwentnie używałam języka, w którym mówiła do mnie
moja matka, w którym nauczyła mnie pierwszego pacierza”, za: http://wyborcza.p1/l,75517,2539684.html.

58 M. Drozdek podczas promocji „Ewangelii po góralsku”, nagranie dostępne na stronie: 
http://www.watra.pl/kosciol/sanktuarium/biblia  .

59 M. Drozdek, Słowo wprowadzające, [w:] Ewangelie w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz..., op.
cit., s. 7.

60 Źródło: http://www.watra.pl/kosciol/sanktuarium/biblia   (III 2009).
61 Poetyckie  zamyślenia...,  op.  cit.,  s.  15.  Podobną  analogię  dostrzega  respondentka  Bartka

Dobrocha, Kinga (gimnazjalistka z Krzeptówek): „Papież jest jak skała, jak Giewont”, patrz: B. Dobroch,
http://tygodnik2003-2007.onet.p1/0,1222878,druk.html.

62 Poetyckie zamyślenia..., op. cit., s. 24.
63 Ibidem, s. 37.
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święte”64).  Napotykamy także ślady skojarzenia między rzeczonym krzyżem a Matką Bożą,
zapośredniczone poprzez sanktuarium fatimskie: „A tam - wysoko / Składasz hołd / Tej - której
/ TOTUS TUUS - / Gaździnie na Krzeptówkach / U stóp jej kładziesz / Bukiecik szarotek/1
POLSKĘ...”65 Dla zrozumienia tego fragmentu istotna jest także znajomość papieskiej homilii
spod  Wielkiej  Krokwi,  rysuj  ącej  obraz  Polski  jako  obejmowanej  ramionami  krzyża.  Jeśli
natomiast znamy ten fragment - co ułatwia nam umieszczona na terenie sanktuarium tablica, a
także przeniesiony do Parku Fatimskiego ołtarz, przy którym te słowa zostały wypowiedziane -
zaczynamy rozumieć,  czemu miały służyć inicjatywy księdza Drozdka takie jak utworzenie
repliki krzyża z Giewontu, goszczenie pielgrzymki Kaszubów i późniejsza pielgrzymka na Hel,
publikacja Ewangelii po góralsku czy tomu wierszy o tym bogatym w symboliczne znaczenia
krzyżu.  Za  cel  tych  przedsięwzięć  -  realizowany  z  mniejszą  lub  większą  świadomością  -
wypada uznać uczynienie z krzeptówkowskiego sanktuarium świętego centrum góralszczyzny i
realizacji orędzia papieskiego, a także, być może, rezerwuaru autentycznej polskiej -katolickiej
religijno ści.

Skala narodowa i globalna

Projektowanie na sanktuarium funkcji centrum duchowego Polski - w obrębie dyskursu
mitycznego, którego głównym kreatorem był ksiądz M. Drozdek - mogliśmy zaobserwować
już przy okazji relacji tej świątyni do jej najbliższego otoczenia (góralszczyzna, góra Giewont).
Dalsza obserwacja pozwoli nam jednak zauważyć, że w przestrzeń i działalność sanktuarium
fatimskiego w Zakopanem-Krzeptówkach zostały wpis a- ne komunikaty opowiadające o jego
centralności również w szerszym wymiarze. Zwornikiem tego poziomu opowieści będzie znów
przede  wszystkim  osoba  Jana  Pawła  II,  tym  razem  jako  nieodrodnego  syna  i  godnego
reprezentanta narodu polskiego.

Taka  identyfikacja  papieża  zyskuje  swoje  uzasadnienie,  jeśli  uznamy cały naród za
generalnie  katolicki.  Tego  typu  pogląd  zostaje  zaprezentowany  na  jednej  z  tablic
umieszczonych na terenie sanktuarium. Czytamy tam, że „katolicyzm nie jest dodat kiem do
polskości, zabarwieniem jej na swój sposób, ale tkwi w jej istocie” (Roman Dmowski, Kościół,
naród i państwo), oraz że „zespolenie katolicyzmu z polskością nie ma nic wspólnego z płytko
pojmowaną dewocją  [...].  Katolicyzm jest  po prostu źródłem naszego bytu i  nieodzownym
warunkiem naszego istnienia” (S.  Tworkowski,  Krzyż Dowbora). W tym samym kontekście
należy czytać inną tablicę, na której namalowano postać papieża jako wyłaniającą się z konturu
Polski. W ten sposób centrum religijne, jakim jest sanktuarium, staje się centrum kraju jako
takiego  -  skoro  właśnie  religijność  (katolicka)  jest  jego  istotą.  Jednocześnie,  jako  miejsce
modlitw  w  intencji  Jana  Pawła  II  -  staje  na  straży  najważniejszej  dla  Polaków  postaci,
przewodnika i wyraziciela całego narodu.

Polsce  jako  krajowi  katolickiemu  przypisywana  jest  też  wyjątkowa  rola  w  skali
międzynarodowej. Treści odwołujące się do tego poglądu możemy odnaleźć przede wszystkim
w  publikacjach  z  serii  „Biblioteka  fatimska”.  Opowieść  o  objawieniu  maryjnym  w
portugalskiej Fatimie jest tam ściśle połączona z historią powołania Polaka na tron papieski.
Dostrzega się tam analogie w typie religijności Polaków i Portugalczyków, a konkretnie - w jej
maryjności. Ważnymi znakami tej paraleli są akty powierzenia opiece Maryi każdego z tych
krajów - najpierw Portugalii w 1142 roku przez króla Afonso Henriąuesa (dzięki czemu miał
on  zwyciężać  w walkach  z  muzułmanami66)  i  po raz  drugi  w 1646 roku  przez  Jana  IV,  a
następnie Polski w 1656 roku przez Jana Kazimierza. Jednak - jak piszą autorzy „Biblioteki
fatimskiej” - żaden z krajów nie wywiązał się wystarczająco ze złożonych ślubów, w ciągu
wieków zyskiwały tam na znacze

64 Ibidem, s. 43.
65 Ibidem, s. 28-29.
66 T. Robertson, W. Łaszewski, Fatima, Kościół i trzecie tysiąclecie, Warszawa 1995, s. 18.
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niu  „siły  liberalne”  i  masoneria,  aż  doszło  do  I  wojny  światowej,  odczytywanej  jako
konsekwencja odwrócenia się od katolicyzmu, w tym od czci wobec Matki Bożej. W lipcu
1916 roku  papież  Benedykt  XV,  zaniepokojony  o  losy  świata,  wystosował  apel  do  dzieci
komunijnych o modlitwę w intencji pokoju. Niebawem trojgu pastuszków z Fatimy miał się
objawić „Anioł Pokoju”,  przygotowując ich do wizyty Maryi  -  co jest  interpretowane jako
bezpośrednia odpowiedź „nieba” na modlitwy dzieci67.

Jedną z trzech tajemnic orędzia fatimskiego - którego historią i szczegółową treścią nie
tu miejsce się zajmować6 -jest wskazanie na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi jako
drogę ocalenia ludzkości przed zasłużoną karą od Boga za popełnione grzechy.  Elementem
tego nabożeństwa  miałoby  być  kolegialne  poświęcenie  Rosji  temuż  sercu  przez  biskupów
Kościoła. Zanim jednak doszło do realizacji tego aktu (z inicjatywy Jana Pawła II,  w 1984
roku), dokonano poświęcenia dwóch innych krajów wedle tego schematu - chodzi mianowicie
o Polskę i Portugalię. Jak pisze M. Drozdek:

Jesteśmy pierwszym po Portugalii  krajem, który podjął  się  realizacji  wezwań fatimskich i
oddał się Niepokalanemu Sercu Maryi. Jako drugi kraj na świecie poznaliśmy skuteczność tego
zawierzenia i mogliśmy cieszyć się niezwykłymi owocami oddania się Matce Bożej - wolnością
Kościoła w ustroju totalitarnym.69 jag

Jak widzimy akt ten postrzegany jest jako bardzo skuteczny - w wypadku Portugalii
jego konsekwencją miałaby być neutraność tego kraju podczas II wojny światowej, a dzięki
temu uniknięcie wojennych zniszczeń i  późniejszy dobrobyt.  Podobieństwo między dwoma
krajami nie wyczerpuje jednak mitycznego potencjału historii opowi e- dzianej przez Drozdka:

Można mieć nadzieję, że Polska nie tylko na wzór Portugalii będzie cieszyć się szczególną
opieką Matki Bożej i  zdoła pokonać piętrzące się przed nią trudności,  ale że też wniesie swój
własny  wkład  w  wypełnienie  się  największej  zapowiedzi  Pani  Fatimskiej  -  triumfu  jej
Niepokalanego Serca.

Tym „własnym wkładem” Polaków jest  -  jak nietrudno nam si  ę domyśleć -  osoba
Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.

Ciekawy wywód sugerujący pewne „uzupełnianie się” Polski i Portugalii we wspólnej
walce o wypełnienie maryjnego orędzia zawiera książka Wincentego Łasze w- skiego Łucja,
Jan Paweł II i my.71 Opisując koleje losu fatimskiej wizjonerki i jej zmagania się z ciążącym na
niej brzemieniem orędzia Łaszewski stwierdza w pewnym momencie, że Łucja nie była sama
w swojej  misji.72 Pośród spotykających ją  niepowodzeń „skąd  ma wiedzieć,  że  na drugim
końcu Europy, w maleńkim miasteczku Wadowice, w połowie maja narodzi się Karol Wojtyła,
który będzie fatimskim papieżem?”73 Według autora osoba Wojtyły została Łucji zesłana przez
Boga do pomocy. Podobne słowa padają w innym miejscu:

Boża logika [...] wyznacza drogę fatimską biegnącą od Portugalii, przez Rzym, Polskę, aż do
wyboru papieża Polaka, który wniósł na Stolicę Piotrową polskie doświadcze

67 Ibidem, s. 24.
68 Pozostałe „tajemnice” to: wizja piekła jako kary za grzechy, jakiej doświadczyły dzieci, oraz

cierpienie papieża (zamach?), wojny i „czasy męczenników” jako skutki ociągania się z realizacją orędzia
(ta ostatnia ujawniona w 2000 roku). Patrz: W. Łaszewski, Łucja, Jan Paweł II i my. Wspólne posłannictwo,
Szczecinek 2005, s. 44.

M. Drozdek, Orędzie fatimskie..., op. cit., s. 70. Chodzi tu o poświęcenie opieki nad Polską 
Niepokalanemu Sercu Maryi przez kardynała Hlonda w roku 1946.

70 Ibidem, op. cit., s. 73.
71 W. Łaszewski, Łucja, Jan PawełII..., op. cit.
72 Pozostali dwaj wizjonerzy, Hiacynta i Franciszek Marto, zmarli jeszcze w dziecięctwie. Zostali 

później beatyfikowani przez Jana Pawła II, jako pierwszy mimo tak młodego wieku.
3 W. Łaszewski, Łucja, Jan PawełII..., op. cit., s. 62.
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nie maryjne i który przez interwencję Pani z Fatimy wprowadził Kościół na drogę wypełnienia jej
próśb.74

I jeszcze bardziej dobitnie: „Boża Opatrzność [...] niejako zapragnęła uczynić polskie
doświadczenie zwycięstwa przez Maryję, doświadczeniem całego Kościoła”.75 Oto podstawa
do odpowiedzi na pytanie,  dlaczego papieżem „czasów wypełnienia orędzia” został  właśnie
Polak.  Wojtyła  miał  okazję  uczyć  się  „w polskiej  szkole  maryjnej”,  dzięki  czemu między
innymi poznał opinię prymasa Augusta Hlonda, że „zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez
Maryję”.76 Swoje zaufanie  wobec mocy Matki  Bożej  wyraził  przez wybór zawołania  Totus
Tuus („cały twój”, w domyśle: Maryi) w momencie, gdy uzyskał godność biskupa.

Wspomniane motto miało zostać uzupełnione o treści objawienia fatimskiego dopiero
po kilku latach pod początku pontyfikatu. Jak czytamy w biuletynie  Wielkie rocznice Fatimy,
„w życiu Karola Wojtyły pierwszy raz Fatima dochodzi do głosu 13 maja 1981 r. Wtedy z
bezpiecznej koleiny uświęconej wielowiekową tradycją pobożności maryjnej wybiła go kula
zamachowca”.77 Data zamachu - rocznica domniemanego spotkania dzieci z Fatimy z Matką
Bożą  -  została  zinterpretowana  przez  papieża  w  świetle  przekazanego  im  objawienia.
Zaświadcza o tym między innymi taka jego późniejsza wypowiedź:

Może również na to został wezwany „z dalekiego kraju” ten Papież, może na to był potrzebny
zamach na Placu św. Piotra właśnie 13 maja 1981 r., ażeby to wszystko [orędzie fatimskie] stało
się bardziej przejrzyste i  zrozumiałe,  ażeby głos Boga mówiącego poprzez dzieje człowieka w
«znakach czasu» mógł być łatwiej słyszany i łatwiej zrozumiany?78

Jak już wiemy, podczas zamachu w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej na Krzep- tówkach
Górale  modlili  się  z  księdzem  Drozdkiem  z  okazji  rocznicy  objawienia.  Wiadomość  o
wydarzeniach  w  Watykanie  została  przez  nich  automatycznie  umieszczona  w  kontekście
„fatimskim”.  Ich świadomość  zbieżności  dat  wyprzedziła  tym samym interpretację  samego
papieża - ten poprosił o materiały dotyczące objawienia dopiero w połowie lipca, po rozmowie
z Gabrielem Turowskim.79 Autorzy biuletynu określają to skojarzenie jako „polskie odkrycie”.
Innym,  dość  oryginalnym  pomysłem  tego  typu  jest  podkreślana  przez  nich  symboliczna
obecność  nabożeństwa  pierwszych  sobót  miesiąca80 w  życiu  papieża.  W  tekście  zostaje
nakreślony przebieg „szlaku fatimskiego” Jana Pawła II, biegnącego od dnia 2 sierpnia 1981
(pierwsza  „pierwsza  sobota  miesiąca”,  w  jakiej  uczestniczył  papież  po  zapoznaniu  się  z
materiałami  dotyczącymi  objawienia)  do  2  kwietnia  2005 (dzień  śmierci,  a  zarazem dzień
pierwszosobotni).81 Z kolei  związek zamachu z  orędziem miałby się  zasadzać nie  tylko na
zbieżności czasowej:

W tym jednym wydarzeniu zbiegły się jak w soczewce wszystkie prawdy Fatimy. Walczący z
Bogiem komunizm posunął się do tego stopnia w swej nienawiści, że postanowił zabić Papieża. W
ten sposób «błędy Rosji», o których mówiła Matka Boża Fatimska, osiągnęły swe apogeum.

U podstawy takiego rozumowania stoi założenie, jakoby sprawca zamachu - Ali Agca -
działał za przyczyną komunistycznych władz. Wśród Podhalan - i nie tylko -

74 T. Robertson, W. Łaszewski, Fatima, Kościół.., op. cit., s. 202.
75 Ibidem., s. 212.
76 Żywe wotum..., op. cit., s. 59.

77 W. Łaszewski, Czas fatimski Jana Pawła II..., op. cit., „Wielkie rocznice Fatimy”, s. 23.
78 Ibidem, s. 21.
79 Ibidem, s. 24.
80 Jeden z elementów orędzia to wezwanie wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszych

sobót miesiąca.
W. Łaszewski, Czas fatimski..., op. cit., s. 27.

82 Żywe wotum..., op. cit., s. 62.
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częste  było  takie  podejrzenie,  choć  wyciągano  również  wnioski  bardziej  ogólne,  po przez
sprawstwo sił żydowskich i masońskich, aż po utożsamienie zamachowca z samym Szatanem,
ucieleśnionym  złem.83 Duchowa  walka  o  życie  papieża  -  prowadzona  na  Krzeptówkach
nieprzerwanie  przez  100  dni,  głównie  poprzez  modlitwę  różańcową  pod  przewodnictwem
księdza Drozdka - jawi się w tym kontekście jako walka dobra ze złem, mocy Maryi (takiej,
jaką  się  objawiła  w  Fatimie,  Niepokalanej  Matki  Różańcowej)  z  siłami  piekielnymi.
Interpretacja daty zamachu jako rocznicy objawienia fati niskiego w połączeniu z elementami
polskim i góralskim, obecnymi na Krzeptówkach podczas tych wydarzeń - wspólnie pozwoliły
wyciągnąć wniosek, że życie Jana Pawła II zostało oszczędzone przede wszystkim z uwagi na
ten  „zryw  modlitewny”.  Na  prz  e-  konaniu  tym  zostało  uflmdowane  krzeptówkowskie
sanktuarium; tym samym stało si ę ono fundamentem mitu.

Skala kosmiczna
Pojawienie się postaci Szatana otwiera rekonstruowaną przez nas opowieść na szerszy

wymiar,  który  proponujemy  nazwać  kosmicznym.  Wchodź  ą  tu  w  grę  działania  istot
nadprzyrodzonych, przede wszystkim Maryi i Szatana jako jej przeciwnika. Jego działanie jest
rozpoznawane w bardzo różnych zjawiskach. Ksiądz M. Drozdek w swoich pismach formułuje
kryterium, wedle którego można identyfikować obecność „Złego”:

Spotykane trudności są jakąś formą potwierdzenia słuszności tego, co robimy. A dodam, że
mamy tu pewną zasadę: wiemy, że szatan nie interesuje się sprawami małymi i błahymi, atakuje
rzeczy wielkie  i  mające znaczenie.  Stąd praca  w sanktuarium nie  może się  obyć bez  krzyża i
cierpień.84

W jednej  z publikacji  z  serii  „Biblioteka fatimska” możemy zapoznać się z kolei  z
interpretacją dziejów samego orędzia fatimskiego w kategoriach walki dobra ze złem, czyli - w
tym wypadku - Szatana i  Maryi.  Luigi  Bianchi  pisze,  że  fakt objawienia  w Fatimie i  jego
przyjęcie  przez  dzieci  wywołało  reakcję  Szatana:  „próbował  odwetu.  Posłużył  się  swoimi
zwolennikami - ludźmi bez skrupułów i bez litości, gotowymi rozlać swój jad wszędzie tam,
gdzie pojawił się ślad Boga”.85 Chodzi tu o funkcjonariusza miejscowej policji, który małych
wizjonerów zamknął w areszcie i przesłuchiwał w czasie kolejnej zaplanowanej wizyty Maryi
w Cova de Iria. Z kolei do czasów współczesnych odnosi się stwierdzenie:

Dziś bardziej niż kiedykolwiek Fatima jest dla szatana zawadą [...]. Dlatego szatan walczy nie
tylko z samą Niewiastą, ale i z jej apostołami.86

Zostaje  ono  za  chwilę  umieszczone  w  kontekście  fragmentu  Pisma  świętego:  „I
rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa” (Ap 12,
17). Metafora walki zyskuje następnie swoje rozwinięcie:

83 P. Owczarek, Karol Wojtyła - Jan Paweł II..., op. cit., s. 270. Nieco dalej Owczarek zamieszcza
charakterystyczny  fragment  przeprowadzonego  przez  siebie  wywiadu  na  temat  zamachowca:  „on  z
Muzułmanów był. Tera to pół Rosji to Muzułmanie, nie, to oni... Wiecie, we Włochach to już były takie
powiązania mafijne, to, co tera u nas. Gangi bandyckie, co okradają banki. A tam mafia to już ze 20 roków,
to świat przestępczy jest. [...] To jaki demon go opętał, to nie jest wiara od Boga, tylko od diabła. A tero to
tych satanistów to mało jest. Na całym świecie to już jest. To jest syćko od diabła”, op. cit., s. 271.

84 Żywe  wotum..  .op.  cit.,  s.  11.  Oprócz  sanktuarium  z  Krzeptó  wek  jeszcze  jedna  świątynia
fatimska  w Polsce  powstawała  z  towarzyszeniem przeciwności,  mianowicie  kościół  w Turzy  Śląskiej:
„Kiedy do władz dotarło, pod jakim wezwaniem buduje się świątynię, nakazano wstrzymać budowę” (M.
Drozdek,  Orędzie  fatimskie...,  op.  cit.,  s.  31).  Taka  interpretacja  wydarzeń  świadczy  o  przypisywaniu
władzom PRL znajomości treści orędzia fatimskiego, wzywającego do walki z „błędami Rosji”. Trudno
powiedzieć, czy jest ona podstawna; na pewno jest reprezentatywna dla sposobu myślenia tak M. Drozdka,
jak i jego współpracowników.

85 L. Bianchi, Fatima - Ewangelia według Maryi, Warszawa 2000, s. 82.
86 Ibidem, s. 85.
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Maryja  daje  swoim  dzieciom  narzędzia  zwycięstwa.  Puklerzem  jest  modlitwa  i  pokuta,
mieczem - różaniec, źródłem siły - Eucharystia, strategią walki - poświęcenie jej Niepokalanemu
sercu.87

Na szczęście - jak czytamy w innym miejscu - ,jeśli jest spisek piekieł, to ist nieje też
strategia niebios”.88

Na  czym  miałoby  polegać  zwycięstwo  Maryi?  Odpowiedzi,  jakie  znajdziemy  w
publikacjach związanych z sanktuarium są dość ogólnikowe, np. „światło Fatimy [...] ukazuje
wierzącym źródło nadziei na nowy, lepszy świat”89, tudzież:

Zwycięstwo będzie zawsze przed nami, bo nic dokonuje się ono w ramach millenarystycznej
koncepcji dziejów, lecz w historii zbawienia. [...] Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie wielkim
misterium, niezrozumiałą tajemnicą, nieczytelną dla tych, którzy kierują się tylko rozumowaniem
i logiką tego świata.90

Takie  sformułowanie  otwiera  wręcz  nieskończoną  przestrzeń  interpretacji  zacho-
dzących wydarzeń i pozwala upatrywać spełnienia obietnicy zwyci ęstwa Niepokalanego Serca
w praktycznie dowolnych „znakach czasu”. W innym miejscu Łaszewski pisze:

choć szatan i źli ludzie nieraz będą próbowali pokrzyżować plany Boże, to uda się im co najwyżej
spowolnić czas ich urzeczywistniania, ale nie zdołają ich unicestwić. Bóg zna przyszłość i wie, że
ostatecznie czas popłynie w kierunku dobra. W niebie został opracowany skuteczny plan. W jego
ramach Bóg wyznaczył  człowieka  na  strażnika  orędzia  [nowe pokolenie],  które  miało pchnąć
ludzkość ku zbawieniu - wbrew obowiązującej modzie, wbrew grawitacji zła.91

Nie jest to jedyne miejsce, w którym wspomina się „nowe pokolenie”, które miałoby
się  stać  motorem  i  świadkiem  zmian.  Jeśli  natomiast  chodzi  o  czas  wypełnienia  orędzia,
odzywa się tu - mimo cytowanych wcześniej uwag Robertsona - myślenie millenarystyczne:

Kończy się wiek. Zacznie się następny. Ile fatimskich zapowiedzi się wypełniło? Ile czeka na
swe spełnienie w naszym pokoleniu? Czy staniemy na wysokości zadania i wykonamy wszystko,
o  co  prosi  Maryja?  Czy  uratujemy świat?  Czy  swą  modlitwą  i  pokutą  uratujemy wiele  dusz
idących na wieczne potępienie? 2

O skuteczności  modlitwy i  pokuty  -  konkretnie  modlitwy różańcowej  -  przekonuje
tablica  informacyjna  na  terenie  sanktuarium  nosząca  tytuł  „Krucjaty  różańcowe”.  W
charakterze motta widnieje na niej zdanie, które miał wypowiedzieć Pius IX: „Dajcie mi milion
rodzin odmawiaj ących różaniec, a świat będzie uratowany”. Znajdziemy tam również opisy
pięciu wydarzeń, na których przebieg miała mieć cudowny wpływ modlitwa różańcowa bądź
bezpośrednio  Matka  Boża.  Zatytułowane  są  w  sposób  dość  enigmatyczny:  „Obawiam  się
jednak  ich  modlitwy...”93,  „Cud  nad  Wisłą”  ,  „Hiroszima  i  Nagasaki”95,  „Wiktoria
wiedeńska”96, „W rocznicę Fatimy”.97 Rodzaj komentarza

87 Ibidem, s. 98.
88 T. Robertson, W. Łaszewski, Fatima, Kościół..., op. cit., s. 163.
89 L. Bianchi, Fatima - Ewangelia..., op. cit., s. 102.
90 T. Robertson, W. Łaszewski, Fatima, Kościół..., op. cit., s. 216.
91 W. Łaszewski, Łucja, Jan Paweł II..., op. cit., s. 138.
92 L. Bianchi, Fatima - Ewangelia..., op. cit., s. 103.
93 Miał powiedzieć Sulejman Wspaniały atakujący Europę, po tym, jak papież wezwał wiernych do

modlitwy  różańcowej.  To  ze  względu  na  nią  bitwa  pod  Lepanto  w  1571  r.  miała  zakończyć  się
zwycięstwem flot hiszpańskiej i niemieckiej.

4 Zwycięstwo Polaków jako manifestacja mocy Maryi w jej święto; „modliła się cała Warszawa”.

95 Tragedię przepowiadali dwaj mistycy, którzy przeszli przez miasta wzywając do odmawiania
różańca. Mieszkańcy nie odpowiedzieli; w konsekwencji cudownie ocalały jedynie dwa domy - po jednym
w każdym mieście - w których codziennie odmawiano różaniec, oraz zgromadzenie założone przez św.
Maksymiliana Kolbe.
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do  nich  ma  prawdopodobnie  stanowić  napis:  „Ilekroć  muzułmanie  ruszali  na  podbój
chrześcijańskich narodów, tylekroć Kościół ogłaszał krucjatę i brał do ręki swój niezawodny
oręż -  Różaniec”.  Jak już zobaczyliśmy wcześniej,  w omówioną serię wydarzeń doskonale
wpisuje się historia nieudanego zamachu na życie Jana Pawła II.

Jednak  to  wydarzenie  stanowiło  dopiero  kolejny  etap  walki.  Jak  zostaje  zasug  e-
rowane w książce Robertsona, jeśli wierni nie sięgną po wskazany „oręż”, na świat spadną raz
jeszcze  tragedie  XX  wieku.98 Współcześnie  mielibyśmy  się  zatem  znajdować  w  podobnej
sytuacji,  jak  omówione  wyżej,  jednak  tym  razem,  być  może,  o  charakterze  ostatecznym.
Zostajemy wezwani do podj ęcia się działań, od których może zależeć wynik toczącej się walki
dobra ze złem. Ksiądz M. Drozdek - wedle relacji Wincentego Łaszewskiego - był przekonany
o bardzo bliskim rozwi ązaniu kosmicznego konfliktu. Taka myśl przyświecała niewątpliwie
jego słowom, że „nie ma ważniejszego tematu jak ten: opowiadać o miłości Niepokalanego
Serca  Maryi,  które  jest  jedynym  ratunkiem  dla  świata!”99 i  w  innym  miejscu:  „Matka
najświętsza [...]  ostrzegając przed niebezpieczeństwem, wskazuje też na kierunek działania.
Przypomina  w  Fatimie:  «Tyl-  ko  ja  mogę  Was  uratować»”.100 Dzięki  Wincentemu
Łaszewskiemu znamy też ostatnie słowa kustosza:

Umierając,  zapewniał,  że nie  minie  parę lat,  a  z  Fatimy wyjdzie światło,  które ujrzy cała
ludzkość.  Tłumaczył,  że  nie  ma  chwili  do  stracenia,  że  trzeba  się  spieszyć,  że  ludzie  muszą
usłyszeć słowo „Fatima”.101

Do wizji tej Łaszewski nawiązuje też w innym miejscu:

Są tacy, którzy twierdzą, że nie można było czekać do setnej rocznicy objawień, w ciągu
najbliższych dziesięciu lat wydarzy się bowiem zbyt wiele, a obchody stulecia przyjścia Maryi do
zapomnianej wioski w Portugalii będą już może tylko wielkim Te Deum śpiewanym przez nas za
to, jaką rolę w planach Bożej Opatrzności odegrały fatimskie objawienia. Nie minie dekada, a
będziemy mówić o Fatimie w kategoriach spełnionych obietnic?102

Perspektywa pielgrzyma

Każdego roku tysiące pielgrzymów udaje się w podróż do Palestyny i Jerozolimy, do
Częstochowy, Ludźmierza, Kalwarii, Poczajowa czy Lourdes. Pragną odwiedzić miejsca znane
z historii  biblijnej  lub miejsca święte,  związane z  cudownymi wizerunkami,  objawieniami.
Chrześcijańska doktryna nie wymaga od swych wyznawców pielgrzymowania, jednakże już od
III  wieku  n.e.  chrześcijanie  podejmowali  pielgrzymki  „...dla  modlitwy  i  nawiedzenia
miejsc”.103 Źródeł zwyczaju chrześcijańskiego pielgrzymowania należy oczywiście szukać w
tradycji judaistycznej, ale nie można wykluczać, jak twierdzi S. Kobielus104, także wpływów
rzymskich czy  antycznej  Grecji.  W czasach antycznych  odwiedzanie  sanktuariów nie  było
niczym niezwykłym. Do śród

96 Mieszkańcy Krakowa przeszli z procesją różańcową przez miasto, w intencji powodzenia 
wyprawy Jana ID Sobieskiego.

97 Austria została opuszczona przez Armię Czerwoną niespodziewanie, w rocznicę objawień, po 
tym jak 700 tys. Austriaków codziennie przez 7 lat odmawiało różaniec (sic!).

98 Mamy na myśli pytanie: ,Jakie środki pozwolą uniknąć tragedii XX wieku i wieków 
następnych?”, T. Robertson, W. Łaszewski, Fatima, Kościół., op. cit., s. 203.

M. Drozdek, Wstęp, [w:] W. Łaszewski, Łucja, Jan Paweł II..., op. cit., s. 11.
100 W. Łaszewski, Cztery zasady Fatimy, „Wielkie rocznice Fatimy....”, op. cit., s. 13.

101 W. Łaszewski, Raduj się..., op. cit., s. 10.
102 W. Łaszewski, Nadzieja Fatimy, „Nasz Dziennik”, 2007. 10. 14, nr 240 (2953), s.l 1.

103 N. Rosovsky, The City of the great King. Jerusalem from David to the Present, Harvard 
1996, s. 386.

104 S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Warszawa 1989.
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ziemnomorskich  miejsc  kultu  poświęconych  bóstwom  (Zeusowi,  Apollinowi,  Atenie)
przybywało  wielu  wyznawców  składając  dary,  wypełniając  złożone  wcześniej  przysięgi,
prosząc o uzdrowienie lub uczestnicząc w uroczystościach. Sanktuaria były nie tylko miejscem
modlitw i  składania  ofiar  ale  stanowiły także centra  świadomościowe,  punkty orientacyjne,
wokół których orientowana była przestrzeń. Marcel Proust napisał „Przeszłość jest ukryta w
niektórych przedmiotach materialnych (w uczuciach, które w nas budzą), których wcale o to
nie  podejrzewamy”.105 Podążając  za  tym  niematerialnym  uczuciem  wielu  pielgrzymów
odwiedza sanktuaria, miejsca zwi ązane z historiami objawień, cudów, naznaczone szczególną
obecnością i mocą.

Czas teraz przyjrzeć się jakie inne treści niesie ze sobą opowieść krzeptówkow- ska dla
czytającego ją pielgrzyma. Sanktuarium niczego nie pozostawia domysłom czy też „zdrowemu
rozsądkowi”  odwiedzających  je  ludzi.  Wszędzie  można  natknąć  się  na  wytyczne  dla
pielgrzymów dotyczące zachowania, przesłania fatimskiego, zasad moralnych, jakimi powinni
się  kierować,  oraz  na  inne  pouczenia,  które  powinien  sobie  przyswoić  każdy  bogobojny
odwiedzający.  Z  wytycznych  dotyczących  zachowania  pielgrzym  może  dowiedzieć  się  iż
sanktuarium jest miejscem modlitwy za kościół i papieża Jana Pawła II. Wytyczne te określają
rodzaj stroju, w którym nie wolno wchodzić do sanktuarium, a także porządkują przestrzeń,
definiując obszary, w których zakazane jest prowadzenie handlu. Uważny czytelnik dowie się z
nich również,  że  nie  każdy jest  uprawniony do  oprowadzania  zainteresowanych po terenie
sanktuarium.  Prezentować  opowieść  o  tym  miejscu  wolno  „wyłącznie  przewodnikom
sanktuarium”.  Ułatwia  to  z  pewnością  tworzenie  spójnego  mitu  tego  miejsca.  Drugim
niebagatelnym  typem  tre  ści  przekazywanym  przez  opowieść  krzeptówkowską  jest  istota
przesłania fatimskiego.  W tej  warstwie podkreśla się szczególną rolę modlitwy różańcowej,
nabożeństwa  pierwszych  sobót  miesiąca,  pokuty  i  poświęcenia  się  Niepokalanemu  Sercu
Maryi. Szczególnie różaniec jest tu elementem znaczącym, wezwanie do odmawiania go jest
obecne w kilku eksponowanych miejscach, pojawia się też jako motyw w a także jako atrybut
istotny dla historii Kościoła Powszechnego.

Na  koniec  (choć  niejako  najmniej  istotną)  przywołamy  tu  warstwę  ikonograficzną
opowiadającą o zasadach moralnych oraz pouczającą, czego powinien wystrzegać się człowiek
chcący  być  „prawdziwym”  chrześcijaninem.  Zasady  moralne,  pochodzące  z  Katechizmu
Kościoła  Katolickiego,  wyłuszczone  są  w  sposób  atrakcyjny  zarówno  estetycznie  jak  i
symbolicznie - mianowicie na tablicach ustawionych wzdłu ż alejki wiodącej do „cudownego
źródełka.  Natomiast  tuż  za  bramą,  przy  wejściu  na  teren  sanktuarium,  a  więc  patrząc  z
perspektywy  symbolicznego  znaczenia  przestrzeni,  w  obszarze  jeszcze  ambiwalentnym,
pielgrzym znajdzie  ostrzeżenia przed sektami oraz symbolami zła,  które może napotkać na
swej drodze. Nie będziemy tu dyskutować z meiytorycznym uzasadnieniem umieszczenia jako
jednego  z  symboli  zła  jednoro  żca,  który  w  symbolice  chrześcijańskiej  jest  atrybutem
Najświętszej  Maryi  Panny  (symbolem  Chrystusa)  -  wspomnimy  jedynie,  że  fakt  taki  ma
miejsce,  podobnie jak zaliczenie w poczet „złych” symboli el e- mentu chińskiej  filozofii -
symbolizującego harmonię yingyang.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na zjawisko, które obserwujemy w „miejscach
świętych”  jako  takich.  Oprócz  pielgrzymów,  masowo  natykamy  się  w  nich  na  innych
„konsumentów” ikonograficznych opowieści - turystów.106 Zygmunt Bauman wyróżnił cztery
ponowoczesne wzory osobowe: włóczęgi, gracza, turysty i spacerowi

105Cyt. za: N. Rosovsky, op. cit., s. 404.
106 Do  końca  XVIII  wieku  powszechny był  termin  „wędrowiec”  (wł.  peregrini),  z  łac.  tornus,

oznaczającego ruch obrotowy, okrężny, odnoszący się do zmiany pobytu osób, zaś franc. tour to okrężna
wędrówka, podróż, wyścig z powrotem do miejsca z którego się wyruszyło (jak Tour de France), również
franc.  tourisme to „turysta”. W języku polskim słowo „turystyka” do wydanego w Królewcu w 1847 r.
Słownika  podręcznych  wyrazów  obcych  i  rzadkich  w  języku  polskim  używanych,  wprowadził  Xawery
Łukaszewski.
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cza.107 Dla  turysty  w  ujęciu  baumanowskim  wszystkie  elementy  znaczące  w  ikonografii
sanktuarium stają się pretekstem do uprawiania swoistego „kolekcjonerstwa” - fotografowania
się „z” nimi i „przy” nich. Choć - patrząc na niektóre grupy, prowadzone np. przez siostry
zakonne i pamiętając o tym, że obecnie hybryda zwana turystyką pielgrzymkową rozwija się
bujnie -  trudno pokazać,  gdzie przebiega granica.  Próbę jej  wyznaczenia podejmuje ks.  M.
Drozdek zauważając w jednym z tekstów:

Jadąc do Fatimy, nie można być turystą, trzeba być pielgrzymem. Turyści szukają dla siebie
przyjemności, odpoczynku i zadowolenia, natomiast pielgrzymi przybywają w duchu modlitwy i
pokuty, gotowi zaprzeć się samych siebie.108

Pośród tych, którzy przybywają do sanktuarium są sportretowani przez ks.  Drozdka
„modelowi pielgrzymi”, pozostawiający wpisy we wspomnianej „Złotej Księdze”. Pojawiają
się w niej  relacje prezentujące sanktuarium jako: „miejsce cudowne”, „nieziemsko piękne”,
„następny cud świata”.109 H.  i  J.  Grochowscy z Warszawy napisali:  „Jesteśmy wstrząśnięci
cudownym sanktuarium”.110 Inni spośród pielgrzymów: „Za łaskę Bożą uważam, że byłem tu,
na  tym  miejscu,  gdzie  czuje  się  zbliżenie  nieba  do  ziemi”  (KRWN,  92.10);111 „Ten
majstersztyk dzieła rąk ludzkich niech chwali MBF po wieczne czasy i przyciąga cały naród
do tego miejsca” (D.J., Kraków, 93.02), „Dzi ękuję za cudowny kościół, gdzie każdy szczegół
jest cząstką serca ofiarowanego w dziękczynieniu za jego [JP U] ocalenie” (J.O., 92.03).

Niezależnie  od  tego,  czy  przychodzi  się  do  Sanktuarium jako  turysta,  „modelowy
pielgrzym”,  a  może  na  pieszą  wycieczkę  o  charakterze  religijnym,  każdy  musi  pod jąć
wyzwanie odczytania opowieści, którą snują dla niego Krzeptówki.

Krzeptówkowska  opowieść,  którą  starałyśmy  się  zrekonstruować,  wciąż  ulega
przemianom.  Ważnymi czynnikami wyznaczającymi ich kierunki  były śmierć  papieża Jana
Pawła II oraz kustosza Drozdka. Obecne w sanktuarium elementy „papieskie” zyskują nowe
znaczenia,  pojawiają  się  też  nowe  obiekty  w  przestrzeni  ikonograficznej  (należy  do  nich
przede wszystkim wspomniana wcześniej kaplica grobu papieskiego). Można się spodziewać
iż  proces  ten  doprowadzi  do  przeniesienia  punktu  ci  ężkości  kultu  praktykowanego  w
sanktuarium w stronę osoby Jana Pawła II, zwłaszcza, że jak mówi ks. M. Drozdek:

Trwa  proces  kanonizacyjny  naszego  umiłowanego  Ojca  Świętego.  Ufamy,  że  jeśli
przeżyjemy radość z jego kanonizacji, w tej świątyni zostanie zbudowany ołtarz, w którym on
będzie czczony jako święty.1 2

Z  kolei  możemy  sobie  zadać  pytanie,  czy  wiara  ks.  Drozdka  (i  Łaszewskiego),
popularyzowana przez tworzone przez nich projekty, znalazła wielu współwyznawców i czy
przetrwa  śmierć  tego  pierwszego.113 Co  symptomatyczne  w  powyższym  kontekście,  w
dyskursie dotyczącym sanktuarium ks. M. Drozdek nazywany jest: „wielkim «piątym Fatimy»
- zaraz po błogosławionych Hiacyncie i Franciszku, po Siostrze Łucji i Janie

107 Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2 lub to samo w 
książce: Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 7-39.

108 Fatima dziś. Aktualność orędzia Matki Bożej Fatimskiej na progu nowego milenium, red. M. 
Drozdek, Warszawa 2002, s. 83.

109 Ibidem s. 57.
110 Ibidem, s. 58.
111 Cyt. za: Żywe wotum..., op. cit., s. 17.

112 S. Dziwisz, Wielkie dni wżyciu ks. Mirosława, „Wielkie rocznice Fatimy”, op. cit., s. 48.
113 W rozmowach przeprowadzonych przez nas z parafianami powtarzały się stwierdzenia, że po

śmierci  kustosza  w  sanktuarium  ,jest  spokojniej.”  Ponadto  widocznymi  znakami  zmian  jest  usunięcie
bannerów znad drogi do sanktuarium oraz zniknięcie „Złotej Księgi”.
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Pawle II”.114 Jeżeli zostanie otwarty proces kanonizacyjny kustosza z Krzeptówek, kto wie,
jakie będą dalsze losy zrekonstruowanego przez nas mitu. Jak podkreślają materiały oficjalne:

Zakopane stało się z czasem czymś więcej, niż ośrodkiem fatimskiego kultu dla okolicznej
ludności.  W  miarę  swego  rozwoju  stało  się  „Polską  Fatimą”  -  miejscem  masowego  kultu,
ośrodkiem  promocji  pobożności  fatimskiej,  centrum  badań  nad  treścią  orędzia  z  Fatimy
współpracującym z wieloma ośrodkami na świecie.115

Niewątpliwie sanktuarium pozostaje miejscem intryguj ącym i fascynującym także z
perspektywy antropologa.

AGNIESZKA POŹNIAK, KARINA JARZYŃSKA

THE POPE’S MARIAN SANCTUARY IN ZAKOPANE-KRZEPTÓWKI:
THE MYTHICAL NARRATION, ITS CREATOR AND HERO

SUMMARY

The research project presented in the article concems the Sanctuary of Our Lady of Fatima in
Zakopane - Krzeptówki, understood as a sacred space to which there has been ascribed a certain contents
that  constitutes  an element  within  a  larger  tale.  We have attempted at  recon-  structing this  myth and
investigated the mechanism through which it originated and was proc- essed. We also examine the actual
object of the cult practiced at the sanctuary and the role of this site in local, national, and cosmic contexts.

In the first part of the article we reflect on how, somewhere between history and legend, a series
of coincidences have changed into a mythical narration featuring the following three main characters: Pope
John Paul II, Our Lady of Fatima, and Mirosław Drozdek, the sanctuary custo- dian. This myth is a canvas
both for the sanctuary’s synchronic reality (its space) and its diach- rony (the story of how it originated, as
well as important events and annual celebrations taking place at the sanctuary). We present the analysis of
the sanctuary’s space and its iconosphere in the second part of the article.

The significance of the sanctuary as the local center is based not only on the person of the Pope - a
Pole and a highlander, but also on the Giewont mountain, which is easily noticeable from Krzeptówki, and
in particular, on the cross located on its top. A replica of this cross can be found in the sanctuary. The
proximity of Giewont, the replica of the cross, and the monument of the pope creates an impression of the
centrality of the sanctuary’s space not only for Poland, but also for the whole world: the spiritual fight for
the pope’s life conducted in Krzeptówki emerges here as a conflict between good and evil. This issue is
analyzed in the third part of the article.

The tale of Krzeptówki, which we have tried to reconstruct, is still changing: the “papai” elements
in the sanctuary are acąuiring new meanings; its iconographic sphere is being enriched with new objects.
What  will  happen  at  the  sanctuary  on  the  opening  of  the  canonization  process  of  the  Krzeptówki
custodian? The further development of the myth we have reconstructed will necessitate further research.

Translated by Justyna Deszcz-Tryhubczak

114 W. Łaszewski, Raduj się...y op. cit., s. 10.
115 M. Drozdek, Orędzie fatimskie..., op. cit., s. 
37.

24


