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PAUL M. PEARSON 

THOMAS MERTON - ARCHIWISTA* 

Kiedy wspomniałem o tytule tego odczytu mojej żonie, powiedziała: 
„ale to ty jesteś archiwistą, a nie Merton". No cóż, może teraz tak, ale przez 
większą część życia Merton był swoim własnym archiwistą, być może czasa
mi anty-archiwistą, jak nazywa go Michael Mote, lecz zawsze posiadał 
pełną świadomość i zrozumienie tego, kim był jako pisarz, na długo przed 
wydaniem jego pierwszych książek. W niniejszym referacie chciałbym to 
zilustrować w wielu różnych ujęciach, aby przedstawić panoramiczny obraz 
me1tonowskiego przemysłu, przemysłu zapoczątkowanego i wspomagane
go przez samego Mertona. 

Syn aitystów-Owena, nowozelandzkiego akwarelisty, i Ruth, dekora

torki wnętrz, która opublikowała w ciągu swojego krótkiego życia sporo 
a1tykułów - Me1ton przez całe swoje życie był aitystą literatem, a dokład
niej autobiografem. Zanim był na tyle duży, by samodzielnie pisać, Ruth 
prowadziła dziennik pierwszych dwóch lat jego życia - „Księgę Toma" -
rejestrującąjego rozwój, plan dnia, i odnotowującą, pomiędzy innymi zapi
sami, jego rosnący zasób słów. 

· Thnn. A. Muranty. 
1 Michael Mott, The Seven Mo1111tains o/Thomas Merton, Boston I 994, s. 393 

(da lej cytowane jako „Mott"). 

65 



Studia Mertoniana 2 

W Siedmiopiętrowej górze Merton,już wówczas zagorzaly czytelnik, 
wspomina, jak w 1926 roku, w wieku zaledwie jedenastu lat, w Lycee 
Ingres w Montauban wspólnie z przyjaciółmi „namiętnie pisali powieści" 
oraz że on sam był „zaangażowany w pisanie wielkiej powieści przygodo
wej". Choć ta książka „nigdy nie została dokończona", przypomina sobie, 
że ukoóczył „co najmniej jedną, a prawdopodobnie dwie, poza tą, którą 
napisałem w St. Antonin przed przyjściem do Lycee"2

• Te powieści, „na
bazgrane w zeszytach, obficie ilustrowane atramentowym piórkiem", mo
głyby si ę wydawać licentia poetica z późniejszych utworów dobrze za
powiadającego się autora, lecz ostatnio odnalezione manuskrypty z grud
nia 1929 roku potwierdzająjego opis. Jeden z manuskryptów, The Hw111-
ted Castle3

, w sposób oczywisty imitLtiący wydane w tym czasie opowie
ści o Kubusiu Puchatku, jest „obficie ilustrowany atramentowym piór
kiem", a inny, Ravenswe11, to przygodowa historyjka, wypelniająca sto 
pięćdziesi ęcio ośmio stronicowy zeszyt, napisana zaledwie w dwanaście 
dni4

. lnna historyjka z tego zbioru, The Black Sheep, opowiada o życiu 
w Oakham, p1ywatnej szkole w Anglii, do której Me1ton uczęszczal od 1929 
do 1933 roku. Jest ona mocno zabaiwiona autobiograficznie, t1udno uwie
rzyć, aby chłopiec opisywany przez Mertona nie był nim samym. 
Z całą pewnością można stwierdzić, że opowieść zawiera szczegółowy opis 
Oakham i szkolnego życia, opa1ty na osobistym doświadczeniu Me1tona. 
Odktycie tych manusktyptów we1yfikuje jego własny opis wczesnych prób 
literackich, zawruty w Siedmiopiętrowej górze, a autobiograficzny wydźwięk 
The Black Sheep datuje zastosowanie przez Me1tona autobiografii jako głów-

~The Seven Storey Mountain, London 1975, s. 52 (wyd. polskie: Sied111iopiętro
"'" Góra, tłum. Maria Morstin-Górska, Kraków 1973) - dalej cytowane jako 
„SG". 

3 Thomas Merton, The Haunted Cast/e, „The Merton Seasonal" 19, zima 1994, 
s. 7-· ł O. Pochodzący z okresu świąt Bożego Narodzenia 1929 roku, jest najwcześ

niejszym z owych manuskryptów. 
4 Manusk1ypty zostały odk1yte w grudniu 1993 roku przez autora niniejszego 

odczyni i Roberta E. Daggy. Znajdowały się one w posiadaniu Franka Mertona 
Triera, kuzyna w pierwszej linii, z któ1ym Merton spędził kilka wakacji szkol
nych aż do lata 1930 roku. Ich autentyczność potwierdza styl odręcznego pisma 
autora, treść opowieśc i , oraz poświadczenie pana Triera. Manuskrypty pozostają 

w posiadaniu pana Triera, w zbiorach Centrum Mc1tona znajdują się fo tokopie. 
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nej i preferowanej metody pisania na okres wcz~niejszy, niż to kiedyś było 
przyjęte, to jest na jego wczesne lata nastoletnie' . 

Najbardziej niezwykłe jest to, że owe manusklypty w ogóle zostały zacho
wane, co prawda nie przez samego Me1tona, lecz przez jego .najbliższyc~ 
żyjących krewnych, u których wówczas mieszkał. Mog~ sobie .~yobraz1c 
rodzica przechowującego podręczniki swego dziecka, lecz JCSt mmeJ prawdo
podobne, że zrobiliby to dalsi krewni, szczególnie przez okl'.es od śmi~rci Owe
na, kiedy Thomas Me1ton całkowicie zniknął z ich życia, zgodme z wolą 
dziadków ze strony matki unikając angielskich krewnych Owena, i mieszkąjąc 
ze swoim dziadkiem Tomem Benettem aż do rozstrzygąjącej przeprowadzki do 
Stanów Zjednoczonych w 1933 roku. Musiało upłynąć jeszcze co najmniej 
piętnaście lat, obejmujących II wojnę światową, zanim mogli ewentualnie usły
szeć wieści o wydaniu jego pie1wszej książki, Siedmiopięn·mvęj gó1y<•. Przy
puszczru11, że zanzymali je, gdyż wyczuwali pisarski talent Me1tona. Niezależnie 
od powodu, zostały one zachowane i stanowią najwcześniejszą zachowaną 
część zbiom pism napisru1ych odręcznie przez Mertona. 

Następnym olo'esem, na któty chciałbym zwrócić uwagę, są lata 1939-:
- 1941, bezpośrednio poprzedzające wst<\j)ienie do Opactwa Gethseman 1: 
Lato \ 939 roku i część lata 1940 Merton spędził ze swoimi przyjacióh111 
Bobem Laxem i Edem Rice'm w Olean. Tych troje przyjaciół spędzalo czas 
na pisaniu powieści; według samego Mertona jego powieść „była. c?raz 
dłuższa i dhiższa, aż w kot1cu liczyła sobie około pięciuset stron; naJp1e1w 
była zatytułowana Straits of Dover, następnie The Night Before the Bct1tle, 

aż w końcu The Labyrinth"7
• W następnym roku Me1ton napisał The Man 

in the Sycamore 'Tree, a w roku 1941, podczas pobytu u św. Bonawentury
Mój spór z gestapo. Próbował wówczas wydać TheLabyrinth , The Man in 

the Sycamore Tree i Mój spór z gestapo, lecz bez skutku. . . 
Przed odejściem ze św. Bonawentu1y do Opactwa Gethsema111 9 grud ma 

1941 roku Me1ton podarował swojemu przyjacielowi, ojcu Ireneuszowi 

5 We wpisie do swojego osobistego dziennika z 1939 roku Merton opisuje 
wspomnienia związane z prowadzeniem dziennika podczas świąt Bożego Naro
dzenia 1929 roku, jak również ponownym czyrnniem dziennika z 1931 roku. Zo~. 
Run to the Mounrain: rhe Stoi)' ofa Vocalio11 , red. Patrick Hart. San Francisco 199), 

s. 86 i I 03 (dalej cytowane jako „RM"). 
''Siedmiopiętrowa góra została wydana w Anglii w 1949 roku pod tytułem 

Elected Silence. 
7 SG, s. 240. 
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Herscherowi OFM, bibliotekarzowi u św. Bonawentwy, zbiór różnorakich 
materiałów, między innymi notatki z zajęć, wiersze, dzienniki i inne pisma, 
które ufonnowały trzon mettonowskiej kolekcj i, nadal przechowywanej 
u św. Bonawentwy w Bibliotece im. Friedsama. Kolekcja ta została utworzo
na na przestrzeni wielu lat poprzez nabywanie materiałów, dalsze darowizny 
od samego Me1tona. i od Naomi Bu1ton Stone, jego agentki literackiej. 

Wspomnienia Me1tona z tamtych czasów różnią się w kwestii tego, 
które mate1iały zniszczył, a które zachował. W Siedmiopiętrowf4i górze, 
przed wyjazdem do Gethsemani, Me1ton zapisał : 

Wziąłem manuskrypty trzech ukończonych powieści i jed
nej niedokończonej, podarłem i wrzuciłem je do pieca do 
spalania śmieci. Część notatek rozdałem ludziom, którzy być 
może będą w stanie z nich skorzystać, i spakowałem wszyst
kie napisane przeze mnie wiersze oraz kopię Dziennika mo
jej ucieczki od nazistów, i innego dziennika, który prowa
dziłem („.) i wysłałem do Marka Yan Dorena. Wszystko inne, 
co napisałem, włożyłem do segregatora i wysłałem do Laxa 
i Rice'a~. 

Jednakże w osobistym dzienniku prowadzonym przez Me1tona w tym 
czasie jego opis cokolwiek różni się od powyższego; jak pisze: „dzisiaj wrzu
ciłem najgorszą powieść do pieca do spalania śmieci - obie kopie", a zaraz 
dodaje: „zachowałem tylko kilka stron, i nie wiem dlaczego!"9 W ostatnich 
latach na światło dzienne wypłynęły fragmenty zarówno The Straits o/ 
Dover i The Man in the Sycwnore Tree, jak i większość The Labyrinth"'. 
W tym kluczowym memencie, kiedy Merton odwraca się od świata, aby 
zniknąć w klasztorze i nigdy już więcej nie pisać, demonstntje jednak wro
dzony instynkt do zachowania swych prac, instynkt silniejszy niż obrane 
przez niego powołanie. 

X SG. s. 368. 
'' RM, s. 469. 

'
0 Niemal kompletną kopię The Labyrinrh znaleziono w segrcgmorze błędnie 

opatrzonym tytułem Journal of My Escapeji"OJn the Na:::is. Potwierdza to porów
nanie tej kopii z The Labyri11th opisanym przez Me1tona w Run ro the Mou11tai11. 
Strony z The Straits of Dover i The Man in !he Sycc1111ore Tree znaleziono mic;:dzy 
papierami, które Merton podarował Richardowi Fitzgeraldowi u św. Bonawentu
ry, przed odjazdem do Gethscmani (zob. Mott, ss. 126-127 i RM, s. 260). 
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Meiton nadal pisał, zachęcany, jak przekonuje swych czytelników, przez 
życzliwego opata Fredericka Dunne'a. Jednak Cluysogonus Waddell, nmich 
przebywający wraz z nim w Gethsemani, sugeruje, że by~o od:'rotme. Wad
dell cytuje memorandum, które Me1ton dał Dom Fredencow1 w 1946 roku, 
zawierające zarys książek, jakie Merton miał nadzieję napisać, między inny
mi biografię mnicha z Gethsemani, oczywiście jego samego. Merton przed
stawia jąjako „biografię, a raczej historię nawrócenia i powołania do ~yster
sów mnicha z Gethsemani. Urodzony w Europie, syn artysty, mmch ten 
przeszedł przez otchłań komunizmu w życiu uniwersyteckim naszych cza
sów zanim został poprowadzony do klasztoru"

11
• Jest to obraz odmienny od 

przedstawianego przez Me1tona - pisania pod przymusem_ posłuszel'istwa 
względem opata. Według tej wersji - j eś l i mogę połączyc metafory, aby 
podkreślić tę kwestię- to Merton siedzi za kierownicą i wyda~e ro~kazy. 

Biografia zaproponowana przez Mertona Dom Fredencow1 została 
w koi'icu wydana jako Siedmiopiętrowa góra - był to zaczątek przemysłu 
meitonowskiego. Wkrótce po jej wydaniu w 1948 roku Me1ton otrzymał 
pieiwszą z wielu próśb od bibliotek akademickich o materiały d~ ich specjal
nych zbiorów. Przychylając się do tych próśb Me1to'.~ um.ożl!w il w_e wc~es
nych latach pięćdziesiątych utworzenie wielu kolekcJI , kto re nadal 1stmeJą w 
Boston College, na University ofBuffalo oraz University of Kentucky, wraz 
ze wzmiankowanymi uprzednio zbiorami u św. Bonawentwy. 

Tak jak Meiton ostrożnie przechował większość ze swoich pism sprzed 
Gethsemani, podobnie i w klasztorze zachowywał ogronmą większoś~ swo
ich manuskryptów, notatki z lektur i wykładów i i1me materiały. Nie był 
jednak tak 1ygmystyczny w przechowywaniu korespondencji , którą wys~
łał i otrzymywał do wczesnych lat sześćdziesiątych. Podczas zakładama 
zbiorów w Bellannine zasugerowano, aby listy pisał przez kalkę i zachowy
wał kopie wraz z \istami, które otrzymywał. Według Dom Flaviana Burnsa, 
opata Gethsemani w chwili śmierci Mertona, przykładał on wagę do zacho
wywania wszystkiego, co wiązało s ię z jego życiem12 • Z materiał?w tych 
wynika, że Me1ton chętnie, szczodrze, pogodnie i niekonsekwentme odpo
wiadał na prośby wystosowywane przez biblioteki akademickie, z rzadka 

nadzorując, gdzie co wysyłał. 

'' Chrysogonus Waddell, Merton and the Tiger Lily, „Merton Annual" 2, 1989, 

SS. 59- 84. 

'~ Mott, s. 393. 
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Zbi01y Boston College powstały w wyniku przyjaźni Me1tona z Franci
sem Sweeneyem, tamtejszym jezuitą Po wydaniu Siedmiopiętrowej gó1y 
Sweeney napisał do Me11ona, prosząc o kopię manusk.typtu, którą następ
nie oddał Terence' owi Connolly' emu, dyrektorowi biblioteki w Boston Col
lege, któty uczynił z mej ozdobę specjalnej wystawy. Następnie wysłał 
wszystkie będące w jego posiadaniu książki Mertona do Gethsemani do 
podpisu, błagając jednocześnie o kolejne materiały do kolekcji. która zosta
ła fonnalnie otwarta w lutym 1949 roku wykładem przyjaciela i mentora 
Me1101rn, Dana Walsha. W następnych latach Merton kontynuował kore
spondencję z C01mollym i innymi pracownikami bibliotek.i w Boston Colle
ge, którzy zaopatiywali go w zamawiane przez niego książki i in.fo1macje, w 
zamian za dalsze donacje na rzecz ich zbiorów'-'. 

Mniej więcej w tym samym czasie zapoczątkowana została kolekcja 
University of Buffalo, do której większość materiałów została podarowana 
przez Me11011a pod koniec lat czterdziestych i we wczesnych piećdziesią
tych. W li ście do Lawrence' a Thompsona z University ofKentucky z l 95 1 
roku Me11on nawiązał do zbiorów w Buffalo, pytając Thompsona: 

Czy interesują cię także „brudnopisy", jak chłopaków 
w Un iversity of Buffalo? Kilka lat temu wysłalem im mnó
stwo brudnopisów poezji. Są szczególnie zachwyceni wszyst
kim, co jest nadzwyczaj pomieszane i nieczytelne. Akurat 
tego mogę im dostarczyć pod dostalkiem14

. 

Zbio1y University of Buffalo to, jak sugeruje Merton, głównie szkice 
wierszy, w większości do jego wczesnych tomów poezji, jak również kilka 
o wiele starszych utworów i nieco korespondencji. 

Kolekcja University of Kentucky została zapoczątkowana w 1951 roku, 
kiedy dr Lawrence S. Thompson, bibliotekarz, napisał do Mertona, propo
nując przechowanie manusk.typtu Siedmiopiętrowej g61y lub innych jego 
rękopisów. Odpowiadając, Me1ton zaznaczył, że mieszkał w Kentucky dłu
żej niż gdziekolwiek indziej i przystał na prośbę Thompsona. zauważając 
jednak, iż nie czyni tego 

" Bardziej szczegółowa analiza tych zbiorów w: The Mer/011 Collection at 
Boston College autorstwa M. Basi la Penningtona, OCSO, „The Merton Seasonal" 
11.1, zima 1986, ss. 8- 1 O. 

1
" William J. Marshall. The Thomas Merton Collectio11 at the University of 

Kentucky, „The Kentucky Review" 7.2, lato 1987, s. 145. 
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dlatego, żebym miał o sobie myśleć jako o publicznej perso
nie, podkładającej pliki dokumentów, traktujących o mnie 
samym wszędzie lam, gdzie inni mogą pisać prace magister
skie o mnie i moich arcydziełach! Ale tak naprawdę czuję się 
pisarzem z Kentucky15

• 

Merton korespondował z Thompsonem przez jedenaście lat, przesyła
jąc mu bogate materiały do zbiorów me11onowskich, częstokroć w zamian za 
wypożyczenie książek z biblioteki. Powiązania Me11ona z Lexington i Uni
versity of Kentucky rozwinęły się dalej dzięki jego przyjaźni z Victorem 
i Carolyn Hammerami. Kolekcja zawiera manuskrypty, odbitki szczotkowe, 
notatki, i inne fragmenty z czterdziestu czterech głównych prac Me11ona. 
Na znaczące serie korespondencji składają się między innymi wymiana li 
stów między Me1tonem a Erichem Frommem, D.T. Suzukim, Boiysem Pa
sternakiem oraz ponad sto sześćdziesiąt listów, notek i pocztówek wymie
nionych między Me11onem i Hanunerami. Kiedy w 1963 roku Me1ton poda
rował Bibliotece korespondencję z Pasternakiem, napisał: „przesyłam wam 
więcej rzeczy, włącznie z listami od Pasternaka, które najbardziej cenię. Opie
kujcie się nimi dobrze!""'. 

W 1948 roku Merton zaczął regularnie korespondować z siosti·ą Theresc 
Lentfoehr17

. Jego listom często towarzyszyły podarunki - materiały, które, 
gromadzone przez wiele lat, miały uczynić jej kolekcję największą. Początko
wo Lentfoehr zaoferowała Me11onowi pomoc w przepisywaniu na maszy
nie, i na przestrzeni wielu lat przygotowała dla niego różne materiały, włącz

nie z szkicami do Znaku Jonasza i „Monastic Orientation Notes". Poza 
zachowywanymi przez nią kopiami przepisywanych rzeczy. często otrzymy
wała od Me1tona manusk.typty i inne materiały jego autorstwa, między 
ill1ymi jedną z trzech 01yginalnych kopii manusk1yptu Siedmiopiętrowej 
gó1y'R. Lentfoelu· poszukiwała również materiałów o Meitonie w innych 

15 Ibidem. 

"' Ibidem, s. 149. 
17 Według siostry Thercse ona sama napisala do Mertona po raz pierwszy 

w 1939 roku, ale dopiero w 1948 roku zaczęli korespondować regularnie. Wybór 
listów Mertona do Lentfoehr zob. w: The Road to Joy: The Le/lers of Thu111as 
Merton Io New and Old Friend~, wybór i red. Robert E. Daggy, New York 1989 
(dalej cytowane jako „RJ"). 

'"Zob. RJ. 
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źródłach, wspomagana w tym przezMe11ona, któ1y dostarczał jej info1111acji 
o ludziach i miejscach, gdzie można znaleźć coś interesującego - fotografie, 
notatniki, 1ysunki i inne materiały'9 • 

W 1962 roku Lentfoehr wysłała Me11onowi „katalog" kolekcji. Jego 

odpowiedź dostarcza wglądu w rozmia1y jej zbiorów oraz jego odczucia 
względem takich kolekcji: 

Twoja książka, bo to tak naprawdę jest książka, doprawdy 
mnie zadziwiła . Dla mnie również było to spore „doświad

czenie", i dało mi wiele do myślenia . Po pierwsze, troska 
i bystrość, z jaką poradziłaś sobie z całym tym materiałem ... 
Bylem przyjenmic zaskoczony, znajdując tam zapomniane 
fragmenty i wiersze, a nawet eseje, co do których bylem 
przekonany, że dawno zostały zniszczone lub zagubione. To 
jest jak Dzicr1 Sądu Ostatecznego20

• 

Po zapoczątkowaniu kolekcj i Be llannine w 1963 roku Me11on nadal 
wysyłał Lentfoehr materiały. Kiedy zastanawiała się, co się w kor1cu stanie 

z jej zbiorami, zasugerował, żeby rozdzielić je między Bellannine i University 

Marquette, i w ten sposób dopomóc w uzupełnianiu kolekcj i Bella1mine we 

wczesne materiały, które jej przesłał. W końcu jej cała kolekcja została prze
kazana Columbia University, tworząc trzon tamtejszych zbiorów. 

W 1963 roku do Me11ona zwrócili się Alfred Horrigan i ojciec John 
Loftus, rektor i dziekan Bella1mine College w Louisville w stanie Kentucky, 

z propozycją utworzenia w Bellannine kolekcji. Za zgodą opata. Dom Jame

sa Foxa, Me11on zaaprobował tę propozycję i zbi01y zostały oficjalnie otwai1e 
I O listopada 1963 roku. Z założenia miały one stanowić bardziej fonnalną 
i zorganizowaną kolekcję, choć Me11on zaznaczył, że pragnie nadal wysy

łać materiały do innych, istniejących już, kolekcj i. Jądro tej kolekcj i tworzy

ły materiały darowane przez Mertona wraz z donacjami od Dana Walsha, 
Jamesa Wygala i Johna Loftusa. Me11on nie był obecny na ceremonii inau

guracj i, lecz przygotował na tę okazję oświadczenie odczytane przez Dana 
Walsha, któ1y także był zaangażowany w ceremonię inauguracji kolekcji 

Boston College. Me11on w następujący sposób podsumował swoje oświad
czenie: 

"' W liście do niej z maja 1950 roku Me1ton nawiązuje do jej ożywionej kore
spondencji z jego przyjaciółmi Bobem Laxem i Edem Rice'em z Columbii . 

!tJ RJ, SS. 240- 241. 

72 

Paul M. Pearson: Thomas Merton - archhri.1·w 
--- - - --- - -- - - - --- - - - - - - - - - -

Takie są niektóre z powodów, dla których wierze,:, że ko
lekcja taka jak ta może mieć znaczenie dla nas wszystkich. 
z tych powodów, cokolwiek może was w moich pracach 
zainteresować, z pewnością należy do was, macie do tego 
prawo. Gdybym je przed wami ukrywał , czu łbym, że nic od
daję wam sprawiedliwości . Z drugiej strony, jeśli jest tu wiele 
rzeczy dla was trywialnych czy bezużytecznych. ufam, iż 
pobłażliwie je pominiecie i będziecie się za mnie modlić. Ja 
będę w sposób szczególny modlić się za was wszystkich 
obecnych tu dzisiaj. Niech Bóg nam wszystkim błogoslawi. 
i da nam łaskę, abyśmy ukor1czyli pracę, o którą nas prosi 
tutaj, w „Kościele Louisville". 

Wkrótce po inauguracji Horrigan napisał do Mertona, dziękując mu 
za jego „pamiętny dar" oraz za oświadczenie, które, jak powiedział, Dan 

Walsh „przekazał z głębokim uczuciem, które nikogo nie pozostawifo 
niewzruszonym"21

• Następnego roku oddano pierwszą salę me rtonow

ską. Po jej odwiedzeniu Merton napisał do I-lorrigana, że uważa ją za 

„istotnie bardzo dobrze wykonaną'', dodając: „to miejsce wydało mi s ię 
bardzo stonowane i atrakcyjne, i jestem gotów tam zam ieszkać, kiedy 

tylko ojciec opat pozwoli"
22

. 

W 1967 roku Me11on ustanowił Bellannine oficjalną składnicą wszyst

kich swoich prac, instruując swoich mandatariuszy, aby „deponowal i 
wszystkie moje manuskrypty, taśmy, rysunki, fotografie i pokrewne rze
czy w Bellarmine College, bądź w jego następcy; mają być przechowy

wane w Sali Mertonowskiej w wyżej wymienionej ins tytucji"
23

. Jednak 

po zawarciu tej umowy Merton nada l wysyłał materiały do innych, 

istniejących już kolekcj i, jak również do kilku nowych. W 1967 roku do 

Mertona zwrócił się Syracuse University, prosząc o mate1iały na rozpo
częcie u nich nowej kolekcji, i Merton, j ak zwykle szczodry, przesłał im 
różnorakie materiały, włącznie z dziesięcioma notatnikami roboczymi, 

korespondencją, esejami i i1mymi tekstami
24

• 

---- ---
21 Alfred Horriga11 do Thomasa Mertona. 15 listopada 1963. 
::1 Thomas Merton doA!ji·eda Horrigana. 14 lutego 1965. 
23 Merton legacy Trust Agree111e111, 14 listopada 1967. 
:• Terrence Keenan, Sumding 111/iere Road~ Co11ve1:r:e: The Thomas Mer1011 

Papers al Syracuse U11iversity, „Syracuse University Library J\ssociates Courier" 
30, 1995, ss. 157- 162. 

73 



Studia Mertoniana 2 

Poza wspomnianymi wyżej zbiorami, po śmierci Mertona powstało wie
le nowych. Największe z nich, znajdujące się w Houghton Library na Har
vardzie, powstały w wyniku darowania temu uniwersytetowi przez Jamesa 
Laughlina, przyjaciela i wydawcę Me1tona,jego osobistych i służbowych 
dokumentów związanych z New Directions Publishing Corporation. lnne, 
nrniejsze zbio1y powstawały w wyniku zapisywania przez różnych przyja
ciól i korespondentów Mertona ich papierów różnym instytucjom - np. Ed 
Rice przekazał je Georgetown, Dorothy Day do Marquette, Jaques Maritain 
do Notre Dame i „Ping" Feny do Daitmouth~5 • 

Bibliografia 

Poza rozwijaniem zbiorów archiwalnych Me1ton był także zaangażowa
ny w prowadzenie badań oraz zachowanie swoich materia-łów na wielu 
różnych poziomach. 

Me11on współpracował z Frankiem Dell'Isolą, któ1y komp i I ował biblio
grafię wydanych prac Me1tona i zachęcał do tego Therese Lentfoehr. Kie
dy w 1956 roku bibliografia została wydana, Me1ton opisał ją w następują
cy sposób: „w gruncie rzeczy dobra robota, wystarczająco dobra, aby mnie 
zawstydzać, ponieważ jasno wykazuje, że w moim przypadku pisanie to nic 
tyle talent, co uzależnienie'.26 . Jego przyjaciel i początkowo także biograf. 
John Howard Griffin, zauważył kiedyś, że Merton nie potrafiłby nawet podlu
bać w nosie bez napisania o tym. Może to brzmieć jak żmtobliwa uwaga, lecz 
zawiera element prawdy uznany przez samego Me1tona. który napisał 
w swoim dzienniku: „może nadal będę pisał na łożu śmierci, a nawet wezmę ze 
sobą trochę papieru azbestowego, żebym mógł pisać w czyśćcu'.27 • 

Me1ton kontynuował współpracę z Frankiem Dell'lsolą, nadal wysyłał 
mu nowo pub I ikowane materiały. Kiedy w 1965 roku Del I' I sola pracował nad 
poprawkami i uzupeh1ieniami do bibliografii Me1tona, napisał do niego: 

Uaktualnienie jej jest dobrym pomysłem, ale czy tcrazjcst 
odpowiedni czas na publikację, szczególnie na publi kację 

ostatecznej bibliografii? Mam w zanadrzu kilka nic wyda
nych jeszcze książek, które posuwają się powoli do przodu, 
oraz jak zwykle projekty artykułów, wierszy itd. Przez na-

1
; Pełny spis takich kolekcji na stronie http://www.mc1ton.org/rcscarch5.htm. 

2'· RJ, s. 225. 
11 Th. Me1ton, Znak Jonasza, tłum. K1ystyna Poborska, Kraków 1962 - dalej 

cytowane jako ZJ. 
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stępne kilka lal zostanie wydanych :poro rzc~zy'. nie~ależni~ 
od tego, czy b<(d<( jeszcze żył czy n.ie. Prawdą JCSt, z~ ~;su. 
wam si<( w stronę pewnego rodza~u. cn~crytury w b;,\ z1~~ 
kompletnej samotności, i kiedy w 111eJ os1ąd.c;;, ciąg pu 1 ~T 
sto niowo zaniknie. Jeśli będc;; cokolwiek p1~al, to n~ o w1~ ~ 

~ „_, k lę bardziej· osobiście i być moze bardziej I wo1-
111111eJszą s a , . . 1. · - ecz 

lecz w każdym razie o wicie mmeJ. Rea i.styc~n~e iz. 
~~~;ąe zaplanowanie definitywnej bibliografi i mozh:vc JCSt 

. ' , . . , . k 1970 nawet J. eś li tuż po wys la mu tego 
naJwczesmCJ n.i 10 ' 28 
listu dostałbym ataku serca . 

. . b'bliom·aiia De\l'lsoli zostala w koi'icu wyda-
Poprawiona 1 poszerzona 1 c:· . 29 

na w 1975 roku przez Kent State U111vers1ty Press . 

Dysertacje i badania 
, ł· d 1a dopiero w 1948 roku, 

Chociaż Siedmiopiętrowa gora zosta a ~vy ai • . . k „ · 1 . -

sława Me11ona zaczynała już rosnąć wraz z pierwszą recen7Ją.iego ~1:-z <I 
. 1944 k Jo dedykowanym mu w1e1 szem 

Thir ' Poems która ukazała się w ro u , . . . 

b
f)l.k ' w 1947 roku31 oraz pierwszym mtykulem pt. Toast oj the 

opu 1 owanym ' 32 

Avant-Garde: A Trappist Poet, z lutego 1948 : . -

W liście do siostry Teresy Lentfoehr z wrzesma 1952 roku Me1ton okdpo 
. · ł · dl yszłych nau ow-

wiada naJ· ei komentarz o zachowamu materia ow a.prz ł .. 
~ . . Kt wie czy w przysz osc1 

ców mówiąc, że go to trochę ma1tw1, J pyta: „ o . . . 
' . c ś naukowcy? Niech siostra zapomni o zachowywa111u tych rzecz~ 

będą.i a y . . " k. „ kiedy Merton p1sal te s·lowa, ow1 
- próżna nadz1ep . Jedna ze w czasie, . C .... I 

szli naukowcy" już pracowali. Pie1wsza praca magisterska pt. _ 11t1rn 

:;~;.eciation vlthe Poet1y of Thomas Merton została złożu~a w 19'.:>0. ro~u 
n C 11. 33 w 1951 ukończone zostały trzy kolejne, a p1e1 wsza 

w Boston o ege , 

'" Thomas M:r1011 do Franka Dell '!soli, 9 czerwca 1965. . 975 
A B'/I' . phy/ Kent Oh10l . 

:~ Frank Dell'lsola, Thomas 1\lfer/011 : I J wg1 a ' . 
I I . p 1. (recenzia Thirty Poems Thomasa 

30 John Frederick Nims, Two Cat 10 ie: oes ,, 'd . .k 1944 
L li ) Poe1ty" 65 pa7. z1cm1 ' · 

Mertona i Land ol Unlikeness Roberta owe a ' " , , .. " 
. S . y Letter to Lance/01 (jor Thomas Merton) . . ,Commonweal 

31 Francis weene , 

46, 9 maja 1947. . „ . i~I Poe!, „Catholic World'' 
.11 Will Lissner, Toast of !he Ava11t-Gwde. A Ti app. 

166 luty 1948. (Tl Mer1011 
33, Maty Isabelle Kelly, Crilical Appreciatio11 of the Paell )' o O io11ws 

(praca magisterska pisana w Boston College), Boston, Mass. 195 . 
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praca doktorska pt. Thomas Merton: Social Cri tie of the Times została 
obroniona w 1952 roku na University of OttawaH. Do śmierci Mertona 
złożono dziewiętnaście prac naukowych - 15 magisterskich i 4 doktorskie _ 
imponująca, choć niewielka Jiczba,jeśli porównać ją z setką kolejnych, napi
sanych po jego śmierci35• 

Jedną z prac doktorskich złożonych w 1968 roku była praca Jamesa 
T Bak~ra

36

. Baker po raz pie1wszy spotkał Me1tona w 1962 roku, będąc 
w grupie studentów seminarium baptystów w Louisville, którzy odwiedzili 
Mertona w Gethsemani. Później dokto1yzował się na Florida State Universi
ty i obrał Me1tona za temat swojej dysertacji. Baker skontaktował się z nim 
we wrześniu 1967 roku, pytając, czy wiosną 1968 mógłby go odwiedzić 
w Gethseman'., aby bn1ówić pie1wszy szkic swojej pracy doktorskiej. lch 
koresp?ndenCJ~ 1 komentarze Mertona na temat Bakera w jego osobistych 
dz1en111kach są mteresujące, gdyż przedstawiają reakcję Mertona na akade
mickie studia nad jego pracami oraz realność owych „przyszłych naukow
ców", z których d1wił w liście do Lentfoehr z J 952 roku. 

. ~l~o~ Me1ton nazywa temat pracy Bakera „zawiłym" - Baker opisał go 
w lisc1e Jako „dysertację na temat życia i myśli TJ1omasa Mertona"37 _ to 
j~dna~ entuzjas'.Ycznie zareagował na wstępną prośbę Bakera, zgadzając 
się~ ~u~ spo.tkac oraz wysyłając mu „miszmasz materiałów („.) wybranych 
mme~ w1ęceJ n~ chybił.trafił, obejmujących różne obszary"·18, a nawet pro
ponu~ąc zor~arnzowan1e dla Bakera miejsca w klasztornym pensjonacie na 
czas Jego wizyty. Me1ton zasugerował także, aby Baker podczas pobytu 
w ~entucky odwiedził kolekcję Bellannine, charakteryzując jąjako „duży 
zb1~r man~ski?'ptów, powielonych kopii i różnych śmieci". Ostrzega Bake
ra, ze będzie miał problem n.ie z „brakiem materiałów, lecz znalezieniem jakie-

·" Siostra św. Elżbieta od Krzyża, Thomas Menon: Social Criric of rhe Times 
(praca doktorska), Univcrsity of Ottawa, Ottawa 1952. · 

15 

Pe/ny wykaz prac naukowych i dysertacji o Thomasie Mertonie ukończo
nych do lej pory jest dostępny w Internecie. http://pages.britishlibrary.net/1homa
smerton/thcscs._1~tm - ta lista jest regularnie uaktualniana w mian,: ukazywania się 
nowych pozyc11. 

.i~ Jame.s Thomas Baker, Th~11ws Merron: the Spiritua/ and Social Philosophy of 
U111011 (praca doktorska), Flonda State University, Tallahassec, Florida, 1968. 

37 

James T. Baker do Thomasa Mertona, 13 września 1967. 
·

1

" Thomas Merro11 do Jamesa T. Bakera. 29 września 1967. 
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goś sensu w tym wszystkim"
39 

• .Jeszcze przed wi~ytąBakera, kt~ra miał~ 
ieisce pod koniec lutego 1968 roku kontynuowali korespondencję-Me1-m J • . 

ton przesłał Bakerowi dalsze materiały, które uznał za mteres~.1ące. . 
Pisząc do Mertona po swojej wizycie, Baker wyraża. s~V~Je u~na111e dla 

rad i gościnności Mertona. Notuje: „nasza rozmowa ~YJ_asmła ~1ele napo
tkanych przeze mnie problemów, spowodowała, że skroc1łem m0Ją cał~pra-

do paru rozdziałów co uczyniło jąjednak silniejszą',.1°. Baker ukonczyl 
~ ' b' 
pracę pod koniec wiosny 1968 roku, po czym napisał do Me1tona •. ~ '.e~u-
· ąc wysłać mu egzemplarz, kiedy tylko zostame oprawiona. Jak pisał. .Je
~tem odrobinę niespokojny co do Twojej reakcji. Może to naturalne", doda
j ąc: „mam jednak nadzieję, że będzies.z w stani: t~~ ją sk1ytykować, by 
uczynić ją dokładniejszą niż, jak sądzę, Jest obecme' 

Po otrzymaniu egzemplarza dysertacji Bakera Merton wysyła mu ob
szerny list; jego komentarze warte są zacytowania w całości . Pi sal: 

Wykonałeś rzeczywiście odważną pracę!. Nigdy ni~ ~ap.i~ 
suję, ile napisałem, i zawsze myślę, że nap1salcm.mme.1 n~z 
w rzeczywistości . Twoje „pięćdzicsi.ąt książek" l~ liczba, kl~
ra choć obejmuje także broszury, JCSI, przyznaje;;, dla m111c 
sz~kiem. Musiałeś przebrnąć przez prawdziwą górc;; r~eczy, 
i sądzc;;, że wykonałeś bardzo dobrą prace;;, orgamzu.1.ąc Je 
i odkrywając lory rozwoju - są miejsca, gdzie zastanawiałem 
się nad materiałem, lecz niemal zawsze było to spowodowa.
ne tym, że nic zgadzałem się z niektórymi moimi po.mysłarn1. 
Jedyne „poprawki", jakie bym mógł zasugcrO\:ac, b.ylyby 
nieznaczącymi detalami„. W ogóle jestem zdumiony, ~e by
łeś w stanie odnaleźć sens w tak różnorodnych matenalach. 

Naturalnie chcę Ci podzic;;kować za uwagę, jaką poświę
ciłeś tej pracy, oraz za to, że może mi ona un~o~liwić wgl~d 
w moje prace, któtych kompleksowa ewaluacja Jest dla mn~e 
bardzo użyteczna. Daje mi ona pewną perspe~tyw~, wyda~c 
mi się, że rzeczą dla mnie najbardziej uderzającą Je~t to, .ze 
sformułowałem tyle niedojrzałych, prowizo1ycznych. 1 w wie-

J•> w liśc ie z 28 marca 1968 Me1ton odnosi się do lokalnej konirowersji, dotyczą
cej jego poparcia dla mężczyzny, któ1y odmówił służby wojsk~wcj ze wzglc;;du ~a 
przekonania, dodając: „pewien dob1y c~łowic~ pow1e~:1al. ze zaraz spah mo,1c 
ks iążki. To jeden ze sposobów poradzcma sobie z 1111111 • 

„, James T. Baker do Thomasa Mertona. 4 marca 1968. 
41 James T. Baker do Thomasa Mertona, [bez daty). 
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lu ~spekt~ch ni e?d~~watn~ch idei; jestem zaskoczony, że na 
ogol. ludzie przyJi;:li Je z większym szacunkiem, niż na to za
sl~1g1wal:. Rzecz jasna, miałem także nieprzyjaznych kryty
~~w, l~cz ~~ncraln1e rzecz biorąc moja praca spotkała się 
z ~yczl.n.vosc1ą. W rzeczy samej, uważam za znaczący fakt że 
\~1ele zyczliwego :aozumienia wykazal i protestarn.:i ora~ iż 
pierwsza dysertacja jest autorstwa baptyst/2. ' 

. Ki~ka dni J~O napis~niu .do Bakera Me1ton skomentował jego studitmi 
~swoim osob1styn~ dz1enn.1k~1 w tonie bardziej introspektywnym, mówiąc, 
ze go ono przygnębiło, gdyz ,Jasno wykazało tak wiele ograniczeń w moich 
p~·acacl~: Tyle rzeczy było prow!z~1ycznych, nie prowadzących do niczego, 
111edopiacowanych. Zawsze mow1łe111 zbyt wiele, zbyt wc.:ześnie"43 . 

„ Przetrwam ... Będę osobą, którą się studiuje i komentuje" 

. .':' 1.967 r~ku, kiedy Me1ton .pr.zygotowywał się do utworzenia swojego 
l 1te1 a:krego t1 us tu, zaczął bardziej fo1111alnie zbierać materiały. które miał 
:ostac zde~onowa~e w Bellannine, opisując ten proces jako „komedi/ 
1 „problem , 1 dodąiąc: 

. P~do~a . mi się to i ca lko>~icie współpracuję, pon ieważ 
zd~Jc 1~11 su,: ~orzeczyw1ste. Ze przetrwam. Że bi;:dr,; osobą 
ktorą s1i;: studiuJc 1 komentuje"". 

Zar:ówno trust literacki Mertona i kolekcja w Bellarmine, wraz z innymi 
k~lekCJam.1 w ca?'m ~·a1u, wskazują na jego troskę o zachowanie swoich 
piac.' aby .Jeg~ l11sto'.·ra mogła być studiowana i opowiedziana. Pisząc w 
swoim d.zrcnniku w listopadzie 1967 roku, tuż przed ustanowieniem trustu 
ponownie podkreślił li( troskę, mówiąc: ' 

•2 Thomas Merton do Jamesa Bakera I I czerwca 1968 K . k M . . . . . • - . oncowy omen1arz 
. c1 tona, mow1ący, ze „pierwsza dysertacja jest autorstwa baptysr"" J'est bi d 
l\VSk . t " ' b 1 • • 'J • ę ny 
'e , azuje na ?· IZ n.ie Y1 on swiadomy innych badań akademickich dotycząc.:ych 
J go ~soby, kto'.·e wowczas zostały już dokonane. Cytat ten, z dotąd nic publiko
w~~1ego listu, uzyty został za zgodą mandatariuszy Merton Legacy Trust. 

„ Th~ Ot her S1de o/the Mountain: The End of the Journey. red. Palrick Han, San 
F1anc1sco 1998, s. 129 (da lej cytowane jako „OSM"). 

" L . L 
, eam111g Io ove: Exploring So/itude and Freedom. red. Christine M. Bo-
chen, San Francisco 1997. s. 264 (dalej cytowane jako „Learning"). 
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Co pozostanie po mojej śmierci (a z pewnością br,;dzie 
tego sporo!) można równie dobrze wydać. Nie ma gwaran
cji, że pożyję jeszcze wiele lat dluże/5 . 

Merton widział także korzyści wypływające z przechowywania swoich 
materiałów w różnych miejscach, jak mówi: „nie wszystko zostanie zniszczo
ne, jeśli w jednym z nich coś się wydarz:y',.16 -tym samym raz jeszcze podkre
śla, pod innym kątem, swoją troskę o zachowanie prac. 

Podczas gdy Me11on przygotowywał się do ustanowienia trustu, śmierć. 
która przez ubiegły rok zajmowała poczesne miejsce w jego pisaniu, wysu
nęła się na czo Io w jego myślach 47

. W lipcu zmarł Victor Hammer, a po nim, 
we wrześniu, Ad Reinhardt i John Slate, prawny doradca Mertona przy 
zakładaniu trustu. Śmierć Slate'a nadala „powolnemu procesowi zakłada
nia trustu poczucia pi lności',.18 . Pomysł ustanowienia trustu z pewnością 
przyczynił się do utrzymywania realności śmierci na pie1wszym planie myśli 
Me1tona; kiedy dowiedział się o śmierci Slate'a, napisał w swoim dzienniku: 
„wiem, że ja także muszę wkrótce odejść, muszę wszystko uporządkować. 
Sporządzenie testamentu nie wystarczy, uporządkowanie manuskryptów 
nie wystarczy',.1q. 

Czytając Poetykę przestrzeni Gastona Bachelarda, Merton myślal o ko
lekcji Bellarmine. Bachelard mówił o demeure- „miejscu, gdzie odbywa się 
życie", a - jak zauważa Michael Mott - dla „syna Ruth Me1ton najbliższe 
otoczenie zawsze miało niemal obsesyjne znaczenie". Miejsce i otoczenie, które 
odgr.ywały przez całe lata ważną rolę w życiu i pisarstwie Me1tona, miały być 
równie ważne w Lograire, nad któ1ym w tym czasie pracowal. Książka Bache
larda skłoniła Me1tona do zakwestionowania ,jego własnych demeures";11

• 

" OSM, s. I I . 
4

' Wi111ess to Freedo111, red. W.H. Shannon, New York 1994, s. 175 (dalej cyto
wany jako „WF"). 

•
7 Śmierć występowała w refrenie w I Always Obey N~v Nurse, była jednym 

z Se1•en Words które Merton napisał dla Ncda O'Gormana (Thomas Me1ton, Love 
and living, Londyn 1979, s. 97). Stanowiła ważki wątek w The Geograp/~1· o( 
Lograire, poza tym odgrywala i stoh1ą rolę w jego pismach duchowych oraz zajmo
wała kluczowe miejsce w jego rozumieniu roli mnicha we współczesnym świecie . 

,, Mort. s. 499. 

•
9 l eaming, s. 293. 

511 Mott, s. 500. 
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jego własnego miejsca, co doprowadziło do konkluzji, że jego prawdziwym 

miejscem jest pustelnia, podczas gdy Sala Mertonowska w Bellaimine była 
fałszem. Me1ton nazwał ją„cholemym kukułczym gniazdem"; .,typowym 
obrazem mojej własnej głupiej bezdonmości, braku korzeni przez całe ży

cie", „miejscem, gdzie magazynuję niekończące się papiery, gdzie papiero
we <rja» buduje swoje gniazdo na wizyty obcych w obcej ziemi nieprawdzi

wej intymności". Uważał salę me1tonowskąza celę, gdzie mieszkały jego 

papie1y, lecz nie on sam; napisał, że zarówno sala me1tonowska jak i trust 

były „daremne - nieprzet1w anie ... Ostatnia dziecinna próba miłości do ja
kichś nieznanych ludzi w jakiejś nieznanej przyszłości"". 

Me1ton mógł nazywać sal ę me1tonowską i trust daremnymi i uważać je 

za sposób na uniknięcie śmierci , tak aby coś z niego żyło nadal, sądzę 
jednak, że była to esencjalna część jego osoby. Przed wstąpieniem do Geth
semani spalił wiele swoich papierów, część jednak rozdał przyjaciołom 

i później opublikował. Przez swoje klasztorne życie ciągłe zapewn iał prze

tiwanie swoim pracom, wysyłając j e do Lentfoehr, do iMych kolekcjone
rów, a potem również zachowując kopie swoich listów i poZ\valając na zapi

sywanie swoich klasztornych konferencji. Raz jeszcze w Me1tonie pojawia 

się paradoks; postrzega wszystkie swoje prace pisarskie jako daremne, 

a jednocześnie zabiega o ich zachowanie; pali swoje papie1y przed wstąpie

niem do Gethsemani , a jednak część powierza innym. Między papierami, 
które powierzył innym przed wstąpieniem do klasztoru, był Mój spór 
z gestapo, któ1y Me1ton ponownie próbował wydać w tym samym roku, 

a w któ1ym postl-zegał swoje niekończące się papie1y jako fonnę „nieprze
twania"52. To samo odnosi się do Lograire. W czasie, kiedy pisał w swoim 

osobistym dzie1miku o sali me1tonowskiej, „dbał bardziej niż kiedykolwiek 
o to, aby taśmy i szkice nowego wiersza zachowały się na wypadek śmierci 

przed ukoJ'Jczeniem pracy"
53

• Do sw~jego p1-zyjaciela „Pinga" Feny' ego 

napisał, że „możliwy do publikacji, choć niedoskonały tekst" lograire moż

na spisać z taśm, ,jeśli s ię przekręcę czy coś", zanim go dokończę54. 

; i Learning, ss. 296- 297. 

;~ Ibidem. Merton sugerował również swojemu agentowi literackiemu, że do
brym pomyslcm byłoby wypuszczenie na rynek „wszystkich autobiogra ficz
nych rzeczy w jednej książce" (WF, s. I 50). 

sJ Mott, s. 500. 
54 The Hidde11 Gmund of Love, red. W.H. Shannon, New York I 985, s. 235. 
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Po zapisie w dzienniku z października 1967 roku, gdzie Me1ton zauważa, 
że jego papiery, lecz nie on sam, żyją w sali mertonowskiej , mówi dalej 

0 
swoim pisaniu: „Kiedy najwięcej odkrywam, najwięc~j ukiywam", doda

jąc: „Jest jeszcze coś, czego nie powi_edziałem, ale co to jest, nie wiem, i. może 
muszę to powiedzieć, nie mówiąc"'5 . Komentm-z Johna Howarda Gnffina, 
przyjaciela i pie1wszego oficjalnego biografa Mertona, w liście do Eleny 

Malits, potwierdza to spostr-zeżenie Me1tona. Griffin, komentując r.óżnicę 
między prywatnymi dziennikami Me1tona a jego dz iennikami opublikowa-

nymi, powiedział: 

Doszedłem do przemożnego wniosku, że Thomas Mer
ton trzymał w uktyciu to, co najważniejsze, i powierzał tylko 
stronicom swoich prywatl1ych dzienników. Nawet te książki , 
( ... ) które oparte są na jego dziennikach, są tak naprawdę 
przeredagowane i nic stanowią bynajmniej. dokladnyc_h 
transkrypcji; w nich stanowczo wyznacza gramcę, poza k.to-

rą się nie odsłoni56 . 

Me1ton ciągle zapisywał swoją własną historię i z tego zapisu opraco

wywał do publikacji te fragmenty, którymi chciał się podziel i ć. Prze~ swój 

trust literacki Me1ton zapewnił wszystkim swoim pismom przctrwame oraz 
zabezpieczył docelowe wydanie p1ywatnych dzienników i korespondencji 

nie wcześniej niż dwadzieścia pięć lat po swojej śmierci. 
Decyzja założenia trustu literackiego dowodzi , że Merton rozumiał 

swoje prace na tle większej, profesjonalnie literackiej sfery. Był publiku

jącym autorem, ,jedynym oryginalnym klasztornym geniuszem, cudem z 
tonsurą Zachodniego Świata"57 , jak drwiąco siebie opisał. Utrzymywał 
kontakty z wieloma innymi autorami, z agentami literackimi i wydawca

mi, i miał zapewne świadomość potrzeby powołania przez klasztor i \:y
dawców jakiegoś rodzaju trustu literackiego, który dbałby o jego lite-

racką spuściznę po śmierci. 
Początkowo Me1ton zwrócił się do Jolma Slate'a, kolegi ze studiów na 

Columbii, wówczas prawnika linii lotniczych, o pomoc w prawnych k~e
stiach dotyczących ustanawiania trustu. Me1ton wyznaczył na mandatanu-

;; Learning, s. 292. 
;• Elena Malits, Journey inio !he Unknown: Thomas Mer/on .\ Continui11g Con

version (praca doktorska pisana na Fordham University), 1974. s. IX. 
n Enteri11g the Silence: Becoming a Monk and a Writer, red. J. Montaldo, San 

Francisco I 996, s. 64. 
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szy Naomi Button, swoją agentkę literacką, Jamesa Laugh lina, swojego wy
dawcę z New Directions, i Tommie O'Callaghan, przyjaciółkę z Kentucky, 
mieszkającą w pobliżu Bellannine i sali me1tonowskiej. Po śmierci Slate'a we 
wrześniu 1967 roku John Ford, prawnik z Louisville, ukończył sporządzanie 
umowy trustu, która została podpisana 14 listopada 196 7 roku. Celem umo
wy było opublikowanie, za zgodą mandatariuszy, każdej napisanej przez 
Me1tona rzeczy. Jedynym ograniczeniem nałożonym na mandatariuszy był 
zapis mówiący, że żaden z autobiograficznych mate1iałów Mertona nie może 
zostać nigdy sfilmowany czy wystawiony na scenie, oraz że żaden kontrakt 
nie może zostać zawaity bez zgody przedstawiciela Opactwa Gethsemani. 

Wnioski 

Tuż p1zed wyjazdem na Zachodnie Wyb1zeże i do Azji we w1ześniu 1968 
roku Me1ton po raz ostatni odwiedził Salę Me1tonowską w Bellarmine, aby 
udzielić personelowi dalszych wskazówek i pomocy, po czym ostatnią noc 
w Kentucky spędził w Domu św. Bonawentu1y, franciszkańskim klasztorze 
na terenie campusu. To właśnie podczas tej wizyty powstała apokryficzna 
opowieść, że Me1ton poczynił uwłaczającą uwagę o Sali Mc1tonowskiej 
jako o „świetnym miejscu, by pierdnąć i uciec" (Mott, s. XXVll). To stwier
dzenie, jeśli rzeczywiście wyszło z jego ust, uwidacznia reze1wę, a czasami 
niemal zażenowanie „oficjalnym" zainteresowaniem jego osobą - zbiorami 
w instytucjach akademickich, badaniami naukowymi na jego temat - tym 
„oficjalnym" zainteresowaniem, które czasami przecież uwielbiał. Gregory 
Zilboorg był bliski prawdy, kiedy insynuował, że Me1ton pragnął „pustelni 
na Times Square z dużym szyldem PUSTELNIK"'R. 

Cokolwiek by nie mówić, Me1ton był odpowiedzialny za powstanie 
zbiorów materiałów o nim w wielu instytucjach, utwo1zenie Sali Me1tonow
skiej w Bellrumine oraz Me1ton Legacy Trnst. Dzięki temu od śmierci Me1to
na przed 35 laty niemal każdego roku wydawane są nowe materiały jego 
autorshva: poe~ja, eseje, listy i dzienniki, rośnie również liczba przekładów 
jego prac. Liczba opracowań na jego temat, składająca się z książek, prac 
naukowych, a1tykułów i innych materiałów ciągle wzrasta, wiele pracy cze
ka jeszcze na wykonanie. Dla p1zykładu, niewiele studiów poświęcone zo
stało jego poezji i jak dotąd w niewielkim stopniu wykorzystano ostatnio 
wydane listy i kompletne dzienniki. Obecnie w Stanach Zjednoczonych 

5R Mott, s. 297. 
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. · 111·e działa Stowarzyszenie Me1tonowskie, na całym świecie funkcjonu-
p1 ęz . . bl"k . 
ją ilrne, mniejsze stowarzyszenia, a wiele z mch wydaje własne pu 1 ~cJe: 

Kiedy w 1967 roku Merton pisał: „Przet1wam ... Będę oso~ą, kt6.1ą~1ę 
studiuje i komentuje", trudno było sobie wyobrazić, b~ rozurn1ał, w Jak11n 
stopniu spełnią się jego słowa. Trzydzieści pi~ć lat p~ jego przedw~zesne.1 
śmierci Centrum Thomasa Mertona w Bellannme Un1vers1ty wraz z 111nym1 
mniejszymi zbiorami me1tonowskimi w ~tanach Zjed1~o~zonych ~a~al sta.
nowi miejsce odklyć, stwmzając warunki do uwaJąCeJ ~1eustanme 1 emte1-
pretacji i odczytywania na nowo prac Me1tona. Może 1 I hm.nas Merton me 
·es tj. uż archiwistą, lecz spuścizna, którąpozostaw1ł poszukującym na calym 
J . db" , 
świecie, nadal przemawia i znajduje życzłtwych o 10rcow. 
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