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z jej perspektywy rozmyślanie o charakterze duchowym, osnute na kanwie zdarzeń skądinąd znanych czytelnikowi, zdarzeń, które jednak w samym rozważaniu
Samarytanki nie zostają wspomniane. W ten sposób narracja Wojtyły, wpisując
się przecież w kontekst ewangeliczny i czerpiąc z biblijnego przekazu, unika
dosłowności, buduje też jego jak gdyby apokryficzny ciąg dalszy, skupiając się
na jednostkowym przeżyciu egzystencjalnym i duchowym wybranej postaci,
która opowiada o swoim doświadczeniu spotkania i rozmowy z Mistrzem. Zastosowana metoda uruchomienia biblijnego śladu wydaje się wykazywać pewną
analogię do znanego w tradycji Kościoła sposobu modlitwy, zwanego Lectio
divina. Umieszczone w utworze Wojtyły rozważanie można zatem potraktować jako owoc tego rodzaju praktyki. Prawomocność takiej analogii znajduje
dodatkowe potwierdzenie w medytatywnym charakterze dyskursu poetyckiego
Wojtyły, wskazywanym przez badaczy jako jego cecha dystynktywna15.
DWUWYMIAROWOŚĆ

Rozważanie prowadzone przez bohaterkę zostaje przy tym ukształtowane
w taki sposób, że respektując podmiotowość jej relacji, zarazem odsłania sensy uniwersalne, przynosząc jednocześnie pewien model głębokich odniesień
człowieka do Boga i do drugiego człowieka. Warto zauważyć, że w lirycznej
narracji poematu nie pada samo imię Jezusa, nie mówi się też bezpośrednio
o Bogu. Boskość osób sugeruje jedynie operowanie dużymi literami w zaimkach osobowych. Zwracam na to zjawisko uwagę (podobnie jest w Pieśni
o Bogu ukrytym16), gdyż zastosowana metoda przyczynia się do uniwersalizacji
przesłania utworu, implikującą możliwość dwojakich odczytań: odczytania
bardziej religijnego, adresowanego do odbiorcy zdolnego rozpoznać ukryte
w tekście sygnały biblijne i odnieść je do wytwarzanych przez biblijny kontekst
sensów, oraz odczytania o charakterze bardziej egzystencjalnym, przeznaczonego dla czytelnika nieposiadającego kompetencji kulturowo-religijnej, która
pozwalałaby mu w pełni dotrzeć do warstwy generowanej przez przywołania
biblijnych sygnałów i niesionych przez nie znaczeń. Trzeba też zaznaczyć, że
gdyby w tekstach pojawiały się pełnowymiarowe, jawne sygnały biblijności
w miejsce zastosowanej przez autora metody przywołań cząstkowych oraz
niebezpośrednich, wówczas wspomniana wyżej i niezwykle dla utworów Wojtyły istotna płaszczyzna sensów uniwersalnych17 nie mogłaby powstać. Teksty
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traciłyby zatem swoją dwuwymiarowość i dawałyby się odczytywać wyłącznie
według klucza religijnego. Zastosowany przez Wojtyłę sposób uruchamiania
sygnałów biblijnych, niezwykle powściągliwy i dyskretny, oraz przewaga
odniesień domyślnych i pośrednich nad sygnałami jawnymi przyczyniają
się do wzbogacenia semantycznego jego tekstów, nadają im rys swoistego
ekumenizmu, jak też znacząco powiększają krąg adresatów, wśród których
z powodzeniem mogą się znaleźć również niekatolicy i osoby niewierzące. Jest
to też metoda, dzięki której dokonuje się swoisty przekład przekazu biblijnego
na przekaz o charakterze uniwersalnym, z równoczesnym zachowaniem całej
istoty ewangelicznego przesłania.
WERBALNA NIEOBECNOŚĆ

Z analogicznym sposobem wprowadzania sygnałów biblijnych poprzez
tworzenie – z perspektywy wybranej biblijnej postaci – opowieści apokryficznej w oparciu o nieujawniony wprost fragment biblijnego tekstu przynosi
wspomniany już wyżej poemat Matka. Bohaterką poematu jest Matka Boża,
podejmująca (podobnie jak w omówionym utworze czyniła to Samarytanka)
wewnętrzne rozmyślanie nad wydarzeniami ze swojego życia: zwiastowaniem,
narodzinami Jezusa, jego życiem i dorastaniem w Nazarecie oraz jej relacją
z Janem. Żadne wszakże z wymienionych wydarzeń nie zostaje w utworze
wymienione, stanowią one domyślny kontekst medytacji Matki, kontekst
wymagający dopiero rozpoznania przez odbiorcę i włączenia w proces odczytywania utworu. Kolejny paradoks, który zaznacza się przy tego rodzaju
metodzie uruchamiania biblijnych nawiązań, wyraża się w fakcie, że to, co
werbalnie nieobecne w tekście utworu, wyznacza jego zasadnicze znaczeniowe jądro. Na sposób kreacji postaci Matki Jezusa (nazywanej po prostu Matką)
z ukrycia niejako oddziałuje ewangeliczna wzmianka, że Maryja rozważała
wszystkie te słowa w swoim sercu (por. Łk 2,19). Ta właśnie glosa wydaje się
nie tylko wpływać na ukształtowanie postaci Maryi, ale i generować całe jej
hipotetyczne rozmyślanie, możliwe w kontekście wizerunku przekazanego
w Ewangeliach, nieprzywoływanego jednak w trybie bezpośrednim w tekście
utworu.
Podobną metodę wpisywania się w tradycję biblijną przez dopisywanie
domniemanych dalszych ciągów opowieści, tworzących głęboką medytację,
zastosował Wojtyła także w Profilach Cyrenejczyka18. Również i tutaj tekst
został poprzedzony odnośnym mottem z Ewangelii, pozwalającym na wyznaczenie sytuacyjnego kontekstu podjętego przez poszczególnych bohaterów
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