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Wykładowca literatury amerykańskiej, angielskiej 
i irlandzkiej w Instytucie Filologii Angielskiej Uni-
wersytetu Opolskiego; praca doktorska (Spirituality  
and Metaphor: The Poetry and Poetics of Thomas 
Merton) dotyczyła poezji i duchowości amerykań-
skiego trapisty, Tomasza Mertona; autor książki  
Consciousness, Beauty, and Analogy of Being 
in the Poetry and Prose of Thomas MacGreevy,  

poświęconej poezji irlandzkiego poety katolickiego, Tomasza 
MacGreevy’ego; autor artykułów o poezji św. Jana Pawła II, Emily 
Dickinson i filozofii Erica Voegelina.

„Po niedawnej lekturze pisma Toma [Tomasza Mertona – 
W.G.] uświadomiłem sobie do jakiego stopnia był on filozofem. 
Studiując z pomocą Gilsona, Maritaina i Walsha mistrzów 
takich jak Akwinata i Duns Szkot, Tom wziął z filozofii średnio-
wiecznej to, co najlepsze”

– pisze o. Basil Pennigton, trapista, uczeń o. Ludwika Tomasza 
Mertona1. Jeden z bardziej poczytnych pisarzy religijnych XX wieku, 
autor Siedmiopiętrowej góry, bestsellera roku 1949 porównywanego 

1  B. Pennington, Rekolekcje z Tomaszem Mertonem, tłum. A. Gomola, Poznań 
1993, s. 97.
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do Wyznań św. Augustyna, autor Posiewu kontemplacji, Wspinaczki ku 
prawdzie, Nowego człowieka oraz wielu innych pozycji, tłumaczących 
duchowe doświadczenie Kościoła na język współczesnej kultury, jawi 
się tu w nowym świetle, jako naśladowca neotomistów i myśliciel.

1. Merton jako myśliciel

Mimo iż dociekania filozoficzne nie są głównym celem jego 
pisarstwa, ich obecność jest jednak wyraźna. Nawet pośród jego wierszy 
znajdziemy takie tytuły jak Św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot. W utworze 
Wolność jako doświadczenie wspomina „subtelnego Arystotelesa”. W swej 
autobiografii Siedmiopiętrowa góra pisze o książce Gilsona Duch filozofii 
średniowiecznej jako o dziele, które odmieniło jego życie. Wspomina 
dalej esej Jacquesa Maritaina Sztuka i scholastyka, który posłużył mu jako 
tekst źródłowy w jego pracy dyplomowej pt. Sztuka i natura u Williama 
Blake’a (1938). We Wspinacze ku prawdzie (1951), poświęconej teologii św. 
Jana od Krzyża, często odwołuje się do teorii poznania i metafizyki scho-
lastycznej. Nowy człowiek (1960), jedna z bardziej interesujących pozycji 
Mertona, jest z kolei syntezą Augustyńskiej koncepcji imago Dei, wizji 
człowieka jako Bożego obrazu i podobieństwa, z tomistycznym pojmo-
waniem Boga jako Purrum Esse, Czystego Istnienia.

Oczywiste jest jednak to, że Merton nie jest filozofem. Jest raczej 
poszukującym myślicielem, który oscyluje między teologią, duchowo-
ścią i filozofią. Duchowość jako pobożność oparta na medytacji biblijnej 
mądrości stoi na pierwszym planie. Jest tak dlatego, iż Merton prze-
konany jest o konieczności całościowego ujęcia „dylematu człowieka”. 
Każdy fragment ludzkiego życia prowadzi do pytania o jego całości. 
Zaś to, co trafia w istotę, a zatem obejmuje całość ludzkiej osoby, to życie 
duchowe tożsame niemal z pobożnością. Dlatego refleksja teoretyczna 
nie wyczerpuje duchowości. Pobożność jako dynamika duchowa to 
„samo życie”, nie jako bieg wydarzeń, które na przemian przytłaczają 
nas lub usypiają, lecz jako nurt wewnętrznych aktów, które bezwła-
dowi wegetacji przeciwstawiają głos sumienia, powierzchowności 
doznań – życie w prawdzie i poszukiwanie rzeczywistości duchowej.

2. Koncepcja Purrum Esse wobec „śmierci Boga”

Ciekawe jest to, że w swych późnych pismach przyznaje się 
Merton już nie tyle do scholastyki, ile do chrześcijańskiego egzysten-
cjalizmu. W eseju Uczyć się żyć stwierdza, iż ważniejsza od Arysto-
telesowskiej koncepcji duszy jako „formy esencjalnej” jest dla niego 
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egzystencjalna koncepcja „osobowej tożsamości” człowieka jako 
„twórczego owocu autentycznego i przejrzystego poszukiwania, jako 
«ja», które można odnaleźć, gdy inne, częściowe i zewnętrzne «ja» 
zostały odrzucone jako maski”2. Pojęcie „przejrzystości” jest zaczerp-
nięte z Alberta Camusa, któremu poświęcił siedem esejów napisanych 
w połowie lat 60. Co więcej, jest ono analogiczne do pojęcia „autentycz-
ności” (właściwości) obecnej w Sein und Zeit Martina Heideggera.

W Domniemaniach współwinnego świadka, pisanych niemal 
równolegle do Siedmiu esejów o Camus, odnajdujemy fragment, 
w którym Merton komentuje Heideggerowską ontologiczną koncep-
cję śmierci. W tle tego komentarza pojawia się temat autentyczności 
i nieautentyczności w życiu człowieka – właściwości i niewłaściwości, 
jak tłumaczy te pojęcia3. Merton sądzi, iż analityka Dasein niemieckiego 
egzystencjalisty – przynajmniej w tym jej fragmencie – jest pokrewna 
jego duchowości, ponieważ ucieczka od śmierci w jej „ontologicznym” 
wymiarze, tym najbardziej „swoistym”, dotykającym bezpośrednio 
ludzką osobę, jest dla Mertona zarazem ucieczką od życia w prawdzie. 
Dlatego „upadanie w świat”, czyli nieautentyczność, życie pozorowa-
ne, postrzega jako coś nieludzkiego4. Owszem, zagubienie w świecie 
pozorów jest czymś ludzkim, lecz trwanie w nim wprowadza człowie-
ka w obszar iluzji, w efekcie – w dezintegrację swego człowieczeństwa. 
Jasne jest, iż amerykański trapista inaczej niż Martin Heidegger odczy-
tuje tę koncepcję w świetle tradycyjnej aksjologii, w świetle dobra i zła, 
nie tyle jako pojęć, ale nade wszystko jako dwóch fundamentalnych 
rzeczywistości.

Merton nie jest w stanie pojmować autentyczności inaczej. 
Głównym tego powodem jest to, że mimo intelektualnego pokrewień-
stwa nie przyjmuje zasadniczego dogmatu laickiego egzystencjalizmu, 
dogmatu „śmierci Boga”. Jego poszukiwania opierają się na metafizyce 
i zmierzają ku religijnemu doświadczeniu istnienia. To, co zbliża go 
do myślicieli egzystencjalnych, to poszukiwanie pojęć i doświadczeń, 
które objęłyby całość „dylematu człowieka”, a zarazem dałyby bezpo-
średni dostęp do prawdy jako „gruntu życia”. Lecz dla niego, odwrot-
nie niż dla laickich egzystencjalistów, „gruntu życia”, czy nawet „grun-
tu istnienia”, nie da się znaleźć poza Bogiem, pojmowanym tradycyjnie 
jako Osoba i Dawca życia.

2  T. Merton, Love and Living, New York 1985, s. 4.
3  C. Wodziński, Heidegger i problem zła, Warszawa 1994, s. 262.
4  T. Merton, Domniemania współwinnego świadka, tłum. Z. Ławrynowicz,  
M. Maciołek, Kraków 1998, s. 41.
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Mimo zainteresowania filozofią egzystencjalizmu (Heidegger, 

Sartre, Camus), Merton do końca pozostaje wierny swym pierwszym 
mistrzom. Jednym z nich jest św. Tomasz z Akwinu. W eseju Blake 
i nowa teologia (poświęconym interpretacji eschatologii Williama Blake’a  
dokonanej przez Thomasa Altizera, progresywnego protestanckie-
go teologa) wydanym w kwietniu 1968, a więc kilka miesięcy przed 
niespodziewaną śmiercią, Merton wyznaje, iż jest dotknięty „nieule-
czalnym przypadkiem metafizyki”, oraz że „nigdy nie wyleczył się 
z ontologii scholastycznej”5.

Tekst ten stanowi bezpośrednią odpowiedź Mertona na 
ideologię „śmierci Boga”. Już w Domniemaniach współwinnego świadka 
oraz w Siedmiu esejach o Camus, Merton wypowiada się na ten temat. 
W pierwszej z tych książek pisze o „areligijnym chrześcijaństwie” 
Dietricha Bonhoeffera i jego naśladowców oraz o ich wpływie na kultu-
rę Zachodu. W drugiej, interpretując Człowieka zbuntowanego Alberta 
Camusa, omawia związek między „śmiercią Boga” a totalitaryzmem. 
„Śmierć Boga”, wymazując Jego obecności z egzystencjalnego i kultu-
rowego horyzontu człowieka, wytwarza nową, przerażającą jakość, 
mianowicie duchową próżnię, która zasysa „w siebie tę przemożną 
ludzką żądzę totalnej władzy”6. Wcześniej w swym jedynym utworze 
teatralnym Wieża Babel Merton odkrywa, iż jest to pożądanie władzy 
nie tylko politycznej, ale również władzy „tworzenia” nowej rzeczy-
wistości, nieprawdopodobnej kosmologii ułudy. Utopia „wolności” 
i „powszechnej szczęśliwości” bez Boga, która w istocie skrywa totalną 
pychę i instynkt śmierci, staje się usprawiedliwieniem dla ludobójstwa. 
Dlatego „śmierć Boga” zwiastuje rychłą śmierć człowieka, a nawet 
milionów ludzi.

Esej Blake i nowa teologia po raz pierwszy podejmuje krytykę 
dogmatu „śmierci Boga” w świetle metafizyki św. Tomasza z Akwi-
nu. Znamienne jest to, że porównanie poezji Blake’a i scholastyki jest 
głównym tematem pracy dyplomowej Mertona Sztuka i natura u Willia-
ma Blake’a, wieńczącej jego studia na Uniwersytecie Columbia. Zatem 
artykuł Blake i nowa teologia przyjmuje tezy pierwszego eseju Mertona. 
Jest klamrą, która spina całość jego intelektualnego dorobku. Powra-
ca bowiem do zagadnień, od których rozpoczął swoją wędrówkę. 
Jednocześnie obydwa eseje, pierwszy i ów ostatni, sygnalizują dwa 
zasadnicze nurty jego myśli, mianowicie z jednej strony aktualizację 
koncepcji scholastycznych, z drugiej zaś poszukiwanie kategorii 

5  Tenże, The Literary Essays, New York 1985, s. 9 (tłum.własne).
6  Temże, Siedem esejów o Albercie Camus, tłum. R. Krempl, Bydgoszcz 1996, s. 34.
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egzystencjalnych, których symbolem początkowo staje się dla niego 
William Blake. W pierwszym tekście Mertona podejście egzystencjalne 
skrywa się jeszcze pod postacią koncepcji estetycznych. Ale wyraźnie 
zdąża ku ujęciu syntetycznemu.

Merton bezpośrednio polemizuje z ideologią „śmierci Boga”. 
Wykazuje on, iż Thomas Altizer myli się, upatrując w Blake’u wiel-
kiego proroka „śmierci Boga”. Dla Blake’a Bóg jest realną osobą, 
jest Bogiem miłości i życia. To przekonanie łączy go z myślicielami 
średniowiecznymi. Zarówno dla angielskiego poety, jak i dla Mertona, 
Bóg jest niewyczerpanym Dawcą istnienia, dlatego jest Transcendencją 
i nie daje się zredukować do „procesu historycznego”.

Jednak przede wszystkim Merton ukazuje zbieżności między 
wizją Blake’a a scholastyką, na nowo odsłaniając wartość tradycyjnej 
metafizyki jako wprowadzenia w głębię poznania egzystencjalnego. 
Altizerowskiemu pojęciu statycznego Boga, który musi umrzeć, by 
zbliżyć się do upadłej ludzkości, by stać się dynamicznym procesem 
w historii, przeciwstawia Merton tradycyjną wizję Boga jako „czystego 
aktu”. Wyznaje, iż nie potrafi pojąć, w jaki sposób Boskość jako proces 
(historyczny, wpisany w czas) jest bardziej dynamiczna niż Boskość 
jako czysty akt.

„Dla kogoś, kto był poddany scholastycznej ontologii i się z niej 
nie wyleczył, jasnym jest, że aktywność stawania się jest znacznie 
mniej żywa i dynamiczna niż akt Istnienia. Będąc daleką od 
traktowania «czystego Istnienia» jako statycznego spoczynku, 
tradycyjna metafizyka zgadza się z Blakiem widząc w «czystym 
akcie istnienia» źródło i grunt wszelkiego życia”7.

By nie być gołosłownym, Merton cytuje romantycznego wizjonera:

„Duma koguta jest chwałą Boga. 
Pożądliwość kozła jest Bożą hojnością. 
Gniew lwa jest mądrością Boga”.

Tak oto w widzialnym wszechświecie, według Blake’a, przeja-
wia się czystość istnienia jako atrybut Boga i Jego immanentna obecność. 
Zauważmy, że „grunt wszelkiego życia” jest już kategorią stojącą na 
pograniczu metafizyki i egzystencjalizmu. Co więcej, Merton dodaje:

„Z pewnością Bóg Blake’a jest Stwórcą, który jest immanentnie 
obecny w swoim stworzeniu, nie zaś odległy i samotny. Lecz jest 
on wciąż Stwórcą, nie zaś procesem stwarzania – jest gruntem 

7  Tamże, s. 9.
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istnienia, nie zaś procesem stawania się. Nie możemy również 
pomylić «Boskości» z «Królestwem Bożym». Tradycyjna teolo-
gia jasno rozróżnia między Bogiem samym w sobie a działa-
niem Boga Ducha Świętego, lecz nie oddziela ich od siebie. Być 
może formuła Maritaina distinguer pour unir (rozróżniać aby 
łączyć – dopisek W.G.) nie jest już modna, ale wciąż pomaga 
uniknąć takich dwuznaczności jak Boskość-jako-proces-w-
-historii. Dynamizm eschatologii nie jest dynamizmem boskiej 
natury ad intra, lecz działaniem Boga w świecie, «w Duchu» 
oraz «w Chrystusie»”8.

Merton pokazuje tu, w jaki sposób teologia bazująca na Obja-
wieniu oraz teologia naturalna, jako gałąź filozofii bytu, są nośnikami 
doświadczeń egzystencjalnych. Sugeruje, iż synteza tych trzech porząd-
ków wskazuje na istotę duchowości, a nawet pobożności, na istotę, 
którą jest realne życie w Chrystusie. Nie jest ono bowiem gnostycką 
iluminacją, ale doświadczeniem wolności w prawdzie, możności 
czynienia dobra przez wierność ewangelicznej moralności. Przy czym 
owo dobro nie jest jedynie dobrem zewnętrznym. Czynienie dobra jest 
nade wszystko dążeniem ku dobru duchowemu – poznaniem i miło-
waniem Boga, uczestniczeniem w Jego istnieniu. Jest ono fundamentem 
wszelkiego dobra w ludzkim życiu. Merton jako kontemplatyk zawsze 
opiera się na tej prawdzie.

Tekst z 1968 roku jest właściwie zwieńczeniem całej intelektu-
alnej pracy Mertona. Ciekawe jest to, w jaki sposób dochodzi on do 
tak trafnych wniosków. Ich wnikliwość świadczy, iż stoi za nimi nie 
„sama wiara”, lecz wiara wsparta rozumnym zgłębianiem rzeczywi-
stości duchowej. Praca dyplomowa napisana 30 lat wcześniej pokazuje, 
iż to właśnie dociekania filozoficzne doprowadzają Mertona do wiary 
w Boga działającego w świecie, „w Duchu” i „w Chrystusie”. W swoim 
pierwszym eseju podejmuje on próbę odczytania poezji i myśli Willia-
ma Blake’a w świetle pojęć scholastycznych, o których wiedzę czerpie 
przede wszystkim z pism Jacquesa Maritaina. Odkrywa liczne zbież-
ności między ideą poznania u Blake’a a scholastyczną epistemologią. 
Dochodzi do wniosku, że:

„Nie wolno nam pomylić Blake’owskiego «intelektu» z osiem-
nastowiecznym pojęciem rozumu. [...] Blake jest bliższy średnio-
wiecznej myśli chrześcijańskiej, ponieważ dla niego intelekt 
jest Bożym darem; intelekt jest atrybutem Boga; [...] mimo iż 

8  Tamże.
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znajduje się w stanie niedoskonałości, wciąż pozostaje dla 
człowieka częścią jego nadprzyrodzonego dziedzictwa; przez 
intelekt szuka on prawdy, której nie widzi już twarzą w twarz”9.

Tak oto epistemologia doprowadza Mertona do odkrycia,  
iż poznanie jest śladem Boga w ludzkim doświadczeniu, jest przestrze-
nią, która ostatecznie naprowadza człowieka na rzeczywistość Boga, 
nie na abstrakcyjną ideę, lecz na Jego realne istnienie, doświadczane 
jako obecność Jego Osoby.

Porównując kosmologię angielskiego romantyka z koncepcją 
bytu św. Tomasza z Akwinu, Merton dostrzega, iż Blake odrzuca 
platoński idealizm i zbliża się do tomistycznej koncepcji formy jako 
wewnętrznej zasady determinującej sposób istnienia danego bytu. 
Zarazem idee angielskiego poety są niemal tożsame z estetyką Akwi-
naty, a szczególnie z pojęciem claritas (jasności, promieniowania) jako 
trzeciego aspektu piękna. Idąc za Maritainem, Merton pisze, iż podob-
nie jak dla średniowiecznego myśliciela, dla Blake’a jasność claritas to 
splendor formae, chwała formy, promieniująca przez materię10. Odwo-
łując się do Proroctw Niewinności, znanego wiersza angielskiego poety, 
twierdzi, że „widzenie «świata w ziarnku piachu» oznacza percepcję 
claritas”11. Blake jest blisko odkrycia, że forma substancjalna jest tym, co 
poznawalne w bycie, również w sensie estetycznym. Rzeczy są pozna-
walne, konkluduje Merton, o ile są niematerialne12. Dlatego claritas, 
emanująca z formy substancjalnej, będąc bezpośrednio zintegrowana 
z widzialnym aspektem bytu, jest jednocześnie znakiem „niewidzialnej 
prawdy”, niematerialnego porządku istnienia.

Między wierszami dyplomowej pracy Mertona odczytać 
się daje koncepcja Purrum Esse św. Tomasza, pojmowanie Boga jako 
Czystego Aktu Istnienia, który wszelkim bytom udziela istnienia – 
„JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3,14). „Wszystko w Nim ma istnienie” 
(Kol 1,16). Stefan Swieżawski pisze:

„Istnienie jest tym, co najgłębsze, najbardziej intymne, najbar-
dziej dogłębnie sięgające. Dla Tomasza istnienie jest tym,  
co wiąże zarówno najmniejszy pyłek jak i największy, najdo-
skonalszy byt z Bogiem. Wobec tego istnienie jest tym, co tkwi 
najgłębiej ze wszystkiego”13.

9  Tamże, s. 430.
10  Tamże, s. 433.
11  Tamże.
12  Tamże, s. 426.
13  S. Swieżawski, Św. Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983, s. 53.
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Metafizyka św. Tomasza, jak twierdzi Etienne Gilson, opiera 

się nie tylko na arystotelesowskiej ontologii, ale nade wszystko na 
jego oryginalnej intuicji ontycznej14. Komentując Prolog do Ewangelii  
św. Jana, Akwinata ukazuje, iż ważnym dopełnieniem teologii natu-
ralnej, metafizyki jest Tetragrammaton – JHWH; „Jestem, Który Jestem”. 
Prawdziwe imię Boga wskazuje, iż Jego istotą jest istnienie, dlatego 
jest nie tylko nieruchomym Poruszycielem, ale również Pierwszą 
Przyczyną wszelkiego bytu – On sam powołuje byty i udziela istnienia 
wszystkiemu, co jest15. Ponieważ wszystkie byty uczestniczą w istnie-
niu, nie są one istnieniem jako takim i nie posiadają one istnienia 
same z siebie. W ten sposób, kładąc podwaliny pod czwartą drogę 
orzekania o istnieniu Boga, ex gradibus perfectionis, Doktor Anielski 
formułuje własną koncepcję bytu. Jej fundamentem jest pojmowanie 
Boga jako Bytu prostego i absolutnie samoistnego, którego istota jest 
tożsama z jego istnieniem, inaczej niż u bytów stworzonych, złożonych 
z nadanej im istoty i udzielanego im istnienia16. Z konieczności Byt 
Czysty, Purrum Esse, posiadający doskonałą jedność istoty i istnienia, 
jest źródłem wszelkiej rzeczywistości, gdyż formy substancjalne bytów 
przygodnych (stworzonych) otrzymują swe istnienia z tego źródła17. 
Dlatego claritas, jako promieniowanie piękna, wskazuje na to, co jest 
poznawalną zasadą danego bytu, co jest jego istnieniem. W ten sposób 
promieniowanie piękna pośredniczy w ukierunkowaniu świadomości 
na „najgłębsze” i zarazem „najwyższe” Źródło życia.

Perspektywa ta jest tak głęboka i fascynująca, iż zapada 
w umyśle jako „nieuleczalny przypadek metafizyki”. W jej świetle 
koncepcja „śmierci Boga” – nie mówiąc już o pojęciu „absurdalności 
życia” czy „kresu człowieka” – jest czymś fantastycznie niepraw-
dopodobnym, jakimś nocnym koszmarem, niezrozumiałą blokadą 
filozoficznych i religijnych dociekań. Koncepcja Boga jako Czystego 
Aktu Istnienia prowadzi do odpowiedzi na pytania egzystencjalne, na 
pytanie o znaczenie życia i śmierci. Jest cennym filozoficznym umoty-
wowaniem wiary. W jej świetle Merton zaczyna pojmować, co dla czło-
wieka znaczy poznanie i wolność woli. Jako trapista i kontemplatyk 
Merton odnajduje w tej koncepcji wytłumaczenie modlitwy i wiary. 
Stają się one dla niego fundamentem ludzkiego uczestnictwa w real-
nym bytowaniu. Odkrywa, iż życie człowieka zawiera się w świa-
domym i intencjonalnym uczestniczeniu w owym nurcie Czystego 
14  E. Gilson, Tomizm, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1987, s. 41-42.
15  S. Swieżawski, Św. Tomasz na nowo odczytany, dz. cyt. s. 61.
16  Tamże, s. 60-62.
17  E. Gilson, Tomizm, dz. cyt., s. 46.
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Istnienia poprzez duchową i moralną synergię z łaską, z darem życia 
w przyjaźni z Bogiem.

Tłumaczy zarazem, dlaczego teologia „śmierci Boga”, która 
twierdzi, iż musi On umrzeć, by wejść w historię, nie rozwiązuje 
zarówno podstawowych dylematów religijnych, jak i moralnych 
ludzkiej osoby, a także sprzeczności w obrazie rzeczywistości propo-
nowanym przez liberalną kulturę, takich jak konflikt między empi-
ryzmem a metafizyką, między prawdą a wolnością, między laickim 
humanizmem a teologią objawioną. Można się domyślać, że próba 
interpretacji eschatologii Williama Blake’a w świetle heglizmu inspiro-
wana jest zarzutem Martina Heideggera wobec zachodniej metafizyki, 
jakoby zapomniała ona o „byciu bytu”. Altizer stawia zarzut, iż trady-
cyjne chrześcijaństwo zapomniało o ludzkim, niedoskonałym „byciu 
w świecie”. Kościół zapomniał o całym obszarze ludzkości „rzuconej 
w świat”. Oddalił od niej Boga, czyniąc go nazbyt majestatycznym, 
nazbyt niezależnym i... żywym (sic!). Ale teologia „śmierci Boga” nie 
wypełnia tej rzekomej przepaści. Jest tak, ponieważ ideologia „śmierci 
Boga” ignoruje wysiłek poszukiwania prawdy podjęty przez minione 
pokolenia myślicieli i mistrzów duchowości. Krytyka tradycyjnej teolo-
gii i metafizyki z punktu widzenia progresywnej teologii czy imma-
nentnego egzystencjalizmu, czyli takiego, który opisuje doświadczenie 
„bycia człowiekiem” tak, jakby było ono zamknięte jedynie w hory-
zoncie natury, jakby Bóg „umarł”, pomija ten wymiar rzeczywistości, 
który, choć niezgłębiony, został jednak przez scholastyczną metafi-
zykę otwarty dla dociekań filozoficznych. Koncepcja Purrum Esse jest 
bowiem racjonalnym podbudowaniem wiary w to, że Bóg choć niepo-
jęty jest bliski człowiekowi. Jak wyznaje psalmista: „Przenikasz mnie 
i znasz mnie, Panie ...” (Ps 139). Nowa teologia zarazem ignoruje to,  
co jest fundamentem metafizyki samego Williama Blake’a. Zarówno 
dla Akwinaty, jak i dla angielskiego wizjonera Bóg jako Samoistny 
Akt jest „gruntem istnienia”, ontycznym milieu, w którym jesteśmy, 
poruszamy się i żyjemy. Jest gruntem prawdziwości wszelkiej istoty, 
a zwłaszcza bytu ludzkiej osoby i jej wolności.

3. Blake, Hegel i nieludzki „humanizm”

W dalszej części eseju Merton ukazuje, iż główną inspiracją 
Altizerowskiej teologii „śmierci Boga” jest nie Blake, ale Hegel. Altizer 
twierdzi, że „apokaliptyczna wiara” Blake’a, domaga się „całkowi-
cie nowej formy teologicznego rozumienia”. Tą nową formą ma być 
Heglowska dialektyka. Chociaż ma świadomość, iż Blake zareagowałby 
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na Hegla z „apokaliptyczną furią” i „tak jak Kierkegaard, potępiłby 
myśliciela, którego metoda udaremnia akt wiary czy nawet wizję”,  
to jednak Altizer utożsamia dialektykę Hegla z coincidentio oppositorum 
Blake’a. Z tym Merton nie może się zgodzić:

„To, co dla Hegla byłoby zbiegiem przypadków – zderzeniem 
kul bilardowych w historycznym procesie [...] – dla Blake’a jest 
czymś diametralnie odmiennym, jest [...] twórczą i profetyczną 
wizją, w której przeciwieństwa nie tyle zbiegają się i mieszają 
w syntezie, co są podniesione do wyższej jedności, do alche-
micznych zaślubin miłości z ognistymi żywiołami, które im 
bardziej rozłączone, tym bardziej rozpalone. [...] Nie trzeba 
dodawać, iż konkluzja jest ni mniej ni więcej jak tylko heglow-
ska bądź marksistowska. Fakt, iż Hegel ostatecznie dokonuje 
deifikacji państwa pokazuje, jak niebezpiecznie jest porów-
nywać go z Blakiem, zaś ostateczne wyciągnięcie dłoni przez 
Altizera ku Szatanowi i Antychrystowi ma rys lekkomyślnego 
uproszczenia, które sugeruje, iż zatracił on całkowicie Blake’a 
i pozostał mu wyłącznie Hegel18”.

W 1968 roku Merton publikuje również Chrześcijański huma-
nizm, który jest jego inną odpowiedzią na utopijne tendencje pono-
wożytnego humanizmu. Heglowska dialektyka jest tu ukazana jako 
nieuświadomiony kompleks współczesnego humanizmu. Merton 
widzi w niej jednocześnie projekcję głębokiego wyobcowania z żywych 
relacji z ludźmi i światem, a w konsekwencji jedną z pierwszych filozo-
ficznych apologii totalitaryzmu:

„Podobnie jak Heglowska eschatologia, z której wyrastają, 
większość świeckich humanizmów zajmuje się człowiekiem 
w sensie abstrakcyjnym, abstrakcyjnym rodzajem ludzkim.  
To właśnie człowiek abstrakcyjny któregoś dnia objawi świa-
tu Absolut, który osiągnął pełnię swej samoświadomości 
(Hegel). To nie konkretna i wolna osoba ludzka, człowiek 
z krwi i kości, ale człowiek w sensie ogólnym, jako kolektywna 
całość, ujawni w sobie ukrytą boskość, która według heglistów 
jest jego własną. Lub, według Marksa, to człowiek, w sensie 
naukowym i obiektywnym, będzie tym, który ostatecznie 
uczłowieczy siebie samego i ziemię; lecz Marks miał niewiele 
cierpliwości dla potrzeb zawodnej osoby ludzkiej, nie intere-
sował się w ogóle takimi wartościami jak miłość, współczucie, 

18  T. Merton, The Literary Essays, dz. cyt., s. 6 (tłum. własne).
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miłosierdzie, szczęście. [...] Tłumaczy to po części, dlaczego 
nowożytne świeckie humanizmy są tak prawe i optymistyczne 
w swej teorii i tak całkowicie bezlitosne i nieludzkie w swej 
praktyce19”.

Nie dziwi zatem sprzeciw wobec interpretacji eschatologii 
Blake’a w świetle heglizmu. Merton bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, 
do czego prowadzi okrojona antropologia i teologia. W dalszej części 
eseju poświęconego nowej teologii cytuje Altizera:

„Gdyby Antychryst pojawił się na naszym horyzoncie, i miał-
by znaleźć jeszcze pełniejsze wcielenie w naszym świecie, 
wówczas moglibyśmy uczyć się od Blake’a jak przyjmować 
jego epifanię – nie tylko z przerażeniem, ale również z rado-
ścią. Gdyż Antychryst jest ostateczną, kenotyczną manifestacją 
Chrystusa20”.

Twierdzenie to wypływa z założeń teologii „śmierci Boga”, 
według której Bóg umiera, ogałacając się w Chrystusie. Schodzi w głąb 
upadłej natury, umierając i stając się dynamizmem historycznym. 
Im większy upadek, tym większe ogołocenie, radykalniejsza śmierć 
i większa dynamika. Merton parafrazuje (przytoczone wyżej) twier-
dzenie ideologa „ateizmu chrześcijańskiego”:

„Gdyby Antychryst pojawił się na naszym horyzoncie 
w Auschwitz, i miałby znaleźć jeszcze pełniejsze wcielenie 
w przyszłych obozach i więzieniach, wówczas moglibyśmy 
uczyć się... przyjmować jego epifanię... z radością. [...] Tego 
możemy nauczyć się, być może, od Hegla, lecz nie od Blake’a” 
[podkr. – W.G.]21.

Ta ironiczna interpretacja wydobywa intelektualne mielizny 
Altizerowskiego idealizmu. Progresywny teolog, zamazując barierę 
śmierci i życia, usiłuje postawić Boga poza dobrem i złem. W efekcie 
czyni Go nie tylko samobójcą, ale również zabójcą człowieka. Czyni Go 
tym, kim On nie jest. Buduje kolejny fantastyczny miraż. Oczywiście, 
konsekwencje tego zabiegu wykraczają poza jego intencje, są przed 
nim zakryte, jego wyobraźnia nie ogarnia ich. Usiłuje on przybliżyć 
Boga upadłej ludzkości – w zasadzie tym, którzy uwierzyli, iż wolność 
oznacza możność powiedzenia „nie” samemu Bogu.

19  Tenże, Love and Living, dz. cyt., s. 148-149 (tłum. własne).
20  Tenże, The Literary Essays, s. 7-8 (tłum. własne).
21  Tamże, s. 8.
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4. Istnienie i Wolność

Jednakże to zapożyczone od Sartre’a pojęcie wolności jako 
możności sprzeciwu wobec najwyższego autorytetu jest fałszywą 
przesłanką. Komentując to zagadnienie w Domniemaniach współwin-
nego świadka, Merton nawiązuje do Anzelmiańskiego rectitudo propter 
se servata rozumianego jako wewnętrzna prawość, gotowość wyboru 
dobra dla niego samego, w kategoriach teologicznych przylgnięcia 
ludzkiej woli do Boga dla niego samego. Z tego powodu nie da się 
tego pojęcia przełożyć w sposób prosty na język egzystencjalizmu22. 
Jednak można dostrzec w nim analogię do egzystencjalnej koncepcji 
autentyczności23. Jest ono nawet bardziej egzystencjalne niż pojęcie 
wolności jako możności grzechu i sprzeciwu wobec Boga. Koncepcja 
św. Anzelma może prowadzić do wniosku, iż „moc” grzeszenia, pote-
stas peccandi, nie jest ani mocą, ani wolnością. Człowiek współczesny 
za grzech uważa „użycie jakiejś naturalnej władzy zabronione przez 
autorytet etyczny”. To fałszywe pojęcie grzechu rodzi fałszywe pojęcie 
wolności. Paradoksalnie jednak przybliża ponowożytną świadomość 
do istoty zła, mianowicie do sprzeciwu wobec Boga24. W konsekwencji, 
przyjęcie dogmatu „wolności” wbrew Bogu skazuje współczesnych 
wolnomyślicieli na odwrócony purytanizm, na „doktrynę usprawie-
dliwienia przez grzech [...], jako że absolutna wolność w grzeszeniu 
jest ostateczną kanonizacją wolności”25. By wytłumaczyć paradoks 
wolności, Merton w innej części swych rozważań opiera jej pojęcie na 
tomistycznej koncepcji istnienia:

„W swoim fundamencie moje istnienie nie jest afirmacją ogra-
niczonego ja. Stanowi raczej «tak» wobec samego Istnienia, 
niezależnie od moich wyborów. Kiedy zatem pojawia się «ja»? 
Wtedy mianowicie, gdy jednoczę «tak» mojej wolności z «tak» 
wobec Istnienia, które już jest zanim ja dokonałem wyboru. Nie 
jest to jakimś «dostosowaniem się». Nie ma tu nic, do czego 
można by dostosowywać się. Jest tylko rzeczywistość i wolna 
zgoda. Jest rzeczywistość jednego «tak». W tej rzeczywistości 
nie ma już żadnego problemu «dostosowywania się», zaś ego 
znika. «Dostosowanie» wyrażone przez «tak» lub «nie» zakła-
da, iż pierwotne tak istnienia jest zakwestionowane lub całkiem 

22  Tenże, Domniemania współwinnego świadka, dz. cyt., s. 327.
23  Tamże, s. 330.
24  Tamże, s. 329.
25  Tamże, s. 330.
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zignorowane. Nie przyjmujemy już tego, co jest. Raczej zada-
jemy sobie trud wyboru spośród nieokreślonej liczby niezre-
alizowanych i często niedających zrealizować się możliwości. 
Wymaga to stałego dostosowywania się przez «tak» lub «nie», 
zaś my kroczymy po napiętej linie ponad otchłanią nicości”26.

Merton tłumaczy tu, w jaki sposób wolność jako możność 
powiedzenia „nie” zbliża się do „Się” jako iluzji „dostosowywania 
się” do „nieokreślonej liczby możliwości”. Utożsamienie wolności 
z możnością wypowiedzenia owego zewnętrznego „tak” lub „nie” 
odcina człowieka od autentycznej wolności, która jest spontaniczną 
odpowiedzią na dobro Istnienia.

Mertonowska interpretacja jest przeciwna wizji zawartej w Sein 
und Zeit, gdzie jestestwo człowieka, Dasein, „bycie-tu-oto”, jest „isto-
czeniem się” samego „bycia”27. „Bycie” w analityce Dasein ma być 
pozytywnym odpowiednikiem „istnienia”, statycznego i martwego, 
które odsuwa od nas „prawdę bycia”28. „Prawda bycia” ma uwolnić 
ontologię od metafizyki, a zatem od prawdy Boga. W konsekwencji 
prowadzi do odkrycia „wolności ku śmierci”, jako najbardziej swoistej 
możliwości Dasein, czyniącej go najbardziej sobą. Ale „wolność ku 
śmierci”, choć stanowi o samoświadomości człowieka, nie jest wolną 
odpowiedzią jestestwa na „bycie”. Jest raczej uwolnieniem „bycia” 
z okowów ograniczonej kondycji Dasein, upadającej w nieautentycz-
ność (niewłaściwość) „Się”29. Jest tak dlatego, że nie jest jasne, czy Dasein 
jest bytem osobowym30. Nieprecyzyjność pojęć pozwala wręcz przyjąć 
wykładnię, według której Dasein, choć postrzegany jako świadomość 
i intencjonalność, jest jestestwem „rzuconym w świat”, które przerasta 
własne „bycie”31. Co więcej, okazuje się, według interpretacji Cezarego 
Wodzińskiego, że Heidegger, odcinając się od aksjologii, uznaje równo-
ważność autentyczności i nieautentyczności jako jednakowo ludzkich 
cech. W konsekwencji, „właściwe «bycie sobą» nie jest jednak ruchem 
wyzwalania się podmiotowości przeciwstawnej «Się», ale egzystencjal-
ną modyfikacją samego «Się» jako równie źródłowego egzystencjału”32. 
W konsekwencji osobowa natura jestestwa staje się czymś wątpliwym. 
26  Tamże, s. 266.
27  B. Baran, Przedmowa, [w:] M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 
1994, s. XVII-XVIII.
28  Tamże, s. XVI.
29  M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 369-375.
30  Tamże, s. 67.
31  C. Wodziński, Heidegger i problem zła, dz. cyt., s. 271.
32  Tamże, s. 271.
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W chwili owej „prawdy bycia”, uaktualnionej w Dasein jako lęk przed 
śmiercią, „Się” przekształca się w „bycie”. Ostatecznie jednak przez 
odrzucenie istnienia jako rzeczywistości bytowej i duchowej, jako 
obecności Osoby, przez zawieszenie ludzkiej egzystencji w jakimś 
niejasnym obszarze „bycia jako rozumienia bycia”33, filozofia „bycia” 
traci grunt, na którym można by oprzeć prawdę o istnieniu i wolności 
ludzkiej osoby. Wymazanie Boga jako Osoby, jako obecności i grun-
tu istnienia, zamazuje prawdę o wolności i realności ludzkiej osoby. 
Ponieważ istnienie nie jest „terrorem statyczności”, to właśnie reali-
styczna filozofia bytu w swoim pojęciu istnienia pozwala rozpoznać 
podstawy ludzkiej wolności, pozwala rozpoznać sens i dynamikę ludz-
kiej osoby. Znamienne jest to, że Dasein jest zdolny odkryć „wolność ku 
śmierci”, nie zaś ku pełni życia. Wolność ku pełni odkrywa człowiek 
jako byt rozumny i wolny, otrzymujący swe istnienie i istotę od Bytu 
Absolutnego, którego obraz nosi w sobie.

Natrafiamy tu na jeszcze jeden paradoks – porządek myśli 
teologicznej i filozoficznej uzupełniają się. Podporządkowanie filozofii 
teologii, którego dokonuje św. Tomasza z Akwinu, sugeruje, iż błędem 
byłoby rozczłonkowane poznanie rzeczywistości ograniczające się albo 
do samej ontologii, albo samej logiki, albo samej teologii. Żadna z tych 
dziedzin nie przedstawia pełnego obrazu rzeczywistości. Choć teologia 
nauczając o Bogu i o wiecznym wymiarze życia, ukazuje to, co najistot-
niejsze dla człowieka, to jednak by stać na gruncie rzeczywistym, potrze-
buje dopełnienia w poznaniu filozoficznym. Jeśli zaś filozofia lub nauki 
szczegółowe domagają się przyznania im rangi najistotniejszego pozna-
nia, wówczas wprowadzają chaos. Jest to jedna z przyczyn powstania 
idei „śmierci Boga”. Doskonałość kosmosu tłumaczy się sama przez się. 
Natomiast niedoskonałość i niesamowystarczalność człowieka może 
być z jednej strony zarzewiem zamknięcia się na pełnię rzeczywistości, 
zamknięcia się, które chciałoby uchodzić za wolność. Z drugiej strony 
jednak, jeśli niedoskonałość i niesamowystarczalność zostaną pokornie 
uznane za niedającą się przezwyciężyć naturalną przypadłość ludzkich 
sił naturalnych, mogą one stać się źródłem wolności otwartej na istnienie 
Bytu Absolutnego i bytów stworzonych.

Z koncepcji Mertona bazującej na myśli św. Anzelma i św. Toma-
sza z Akwinu wynika, iż wolność, która według Sartre’a miałaby pole-
gać na wypowiedzeniu posłuszeństwa Bogu, byłaby sprzeciwem wobec 
samego Istnienia. Można tłumaczyć ów sprzeciw jako projekcję buntu 
wobec absolutnej władzy bądź fałszywego obrazu Boga. Jednak kiedy 

33  B. Baran, Przedmowa, art. cyt., s. XVIII.
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wykreśla on biblijne i scholastyczne pojęcie Boga jako Osoby i Bytu, wcho-
dzi w obszar pokusy „buntu ontycznego”, pokusy wyniesienia iluzji do 
rangi rzeczywistości. Podążając za logiką półprawdy, przyjmując za całą 
rzeczywistość jej zniekształcony, okrojony obraz, ludzki umysł staje się 
jej zakładnikiem, umysłem zniewolonym. Altizer w swoim radykali-
zmie zbliża się, według Mertona, do tej niebezpieczniej granicy. Jeśli św. 
Tomasz z Akwinu ma rację twierdząc, iż umysł i wola upadłego anioła 
pragnie tego, czego nie ma i co być nie może, oznacza to, iż pragnie on 
niebytu. Upadły duch jest wiecznym buntownikiem, lecz sprzeciwia się 
nie złu, ale „temu, co jest”. Jest zatem kłamcą, który podważa bytowe 
podstawy dobra. Dlatego jest zarzewiem rozpadu. Wszczyna rebelię nie 
w imię sprawiedliwości, lecz w imię ułudy, która niesie zniszczenie. Jego 
innym imieniem w Apokalipsie jest „Appolion” – niszczyciel. Nie jest on 
wyzwolicielem ludzkości. Jest być może archetypem rewolucjonisty, ale 
ów rewolucjonista jest zarazem zabójcą i strażnikiem lochów, inspirato-
rem kłamstwa, przemocy i rozpadu.

Połączenie dociekań filozoficznych z poszukiwaniem sensu 
pobożności (zwanej również duchowością), połączenie, którego doko-
nuje Tomasz Merton w swoich pismach, prowadzi do wniosku, iż to 
nie logika podejrzliwości wobec daru istnienia i jego Dawcy ukazuje, 
czym jest wolność. Logika podejrzliwości w istocie zamazuje prawdę 
o wolności. „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców 
ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3,1), pyta wąż w scenie 
pierwszego kuszenia, podczas gdy Bóg, w scenie powołania do bytu 
pierwszego człowieka, swoim zakazem obejmuje tylko jedno drzewo. 
Nadto drzewo poznania dobra i zła nie jest najważniejsze w ogrodzie 
Eden. W jego sercu stoi inne drzewo, drzewo życia. Ono jest źródłem 
istnienia i dobra dla pierwszych ludzi. Czym jest wolność, okazuje się 
w świetle samego Istnienia.

~•~
WacłaW GrzyboWski

Bóg i „śmierć Boga” w pisarstwie Tomasza Mertona

Streszczenie
Amerykański trapista i pisarz religijny Tomasz Merton jest auto-

rem Siedmiopiętrowej góry, Posiewu kontemplacji, Wspinaczki ku prawdzie, 
Nowego człowieka oraz wielu innych pozycji z dziedziny duchowości. 
Jest on również dociekliwym myślicielem, który porównuje filozofię 
scholastyczną ze współczesnym egzystencjalizmem. W Domniemaniach 
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współwinnego świadka podejmuje polemikę z Heideggerowską koncep-
cją śmierci. Merton rozpatruje to zagadnienie z punktu widzenia 
chrześcijańskiej aksjologii. Czymś nielogicznym jest dla niego dogmat 
egzystencjalizmu: idea „śmierci Boga”. Całą jego twórczość spina pole-
mika z anglikańskim teologiem, zainspirowanym filozofią Fryderyka 
Nietzschego, Thomasem Altizerem. Merton pokazuje tu, w jaki sposób 
teologia bazująca na Objawieniu oraz teologia naturalna są nośnika-
mi poznania egzystencjalnego, w sensie scholastycznym jako rozpo-
znanie Istnienia. Z niego wynika świadomość dobra moralnego jako 
uczestnictwa w istnieniu Boga, Dawcy dobra. W świetle tego poznania 
koncepcja „śmierci Boga” jest czymś nieprawdopodobnym.

Słowa kluczowe: Duchowość, teologia „śmierci Boga”,  
św. Tomasz z Akwinu, William Blake, heglizm, egzystencjalizm, Martin 
Heidegger, Thomas Altizer.

WacłaW GrzyboWski

God and “the Death of God” in the Writing of Thomas Merton

Abstract
Thomas Merton, the American Trappist monk and religious 

writer, is the author of The Seven Storey Mountain, Seeds of Contempla-
tion, The Ascent to Truth, the New Man and many other works in the 
field of spirituality. He is also an analytical thinker comparing scho-
lastic philosophy with modern existentialism. In Conjectures of a guilty 
bystander he takes up a polemic with the Heideggerian concept of 
death. Merton examines this issue from the point of view of Christian 
axiology. The dogma of existentialism is something illogical to him: the 
idea of “the death of God”. His entire work is linked to a polemic with 
Thomas Altizer, an Anglican theologian inspired by the philosophy of 
Fryderyk Nietzsche. Merton shows how theology of Revelation and 
natural theology are carriers of existential cognition, in the scholastic 
sense as the recognition of Existence. From it comes the awareness of  
moral goodness as participation in the existence of God, the giver  
of good. In the light of this recognition, the concept of “God’s death”  
is something unlikely.

Keywords: Spirituality, theology of “the death of God”, Saint 
Thomas Aquinas, William Blake, Hegelianism, existentialism, Martin 
Heidegger, Thomas Altizer.
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