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Od Redakcji

(...) Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwych-wstało

C.K. Norwid

„Kto dostrzega w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne 
– powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, ak-
tora... – odkrywa zarazem pewną powinność: nie można zmarnować tego 
talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu i całej ludzko-
ści” – tak brzmi fragment Listu do artystów Jana Pawła II, którego patro-
nat nad najnowszym numerem „Zeszytów Karmelitańskich” w pewien 
sposób narzuca się sam. Współcześnie artystę gloryfi kuje się, stawia go na 
równi z Bogiem, daje prawo wyrządzania krzywdy szeregom sumień. Dla-
tego też każdy twórca powinien – prócz ćwiczenia warsztatu i doskonale-
nia technik – kształcić przede wszystkim swego ducha i sumienie, by nie 
zapomnieć o wielkim obowiązku, jaki na nim spoczywa. Nie może przyj-
mować talentu, tej „Bożej iskry”, jako czegoś, co odgórnie mu się należy 
– gdyż jest to dar, a nade wszystko powołanie.

Ten wyjątkowy numer „Zeszytów Karmelitańskich” poświęcony jest 
działalności, misji i historii Piwnicy Duchowej – miejscu spotkań sacrum ze 
sztuką, na które składają się następujące cykle wydarzeń: Wielcy Mistycy, 
Galeria Spotkań, Kino Duchowe, Dialogi Poetyckie oraz koncerty zespołu 
muzyki dawnej Anonymous. Stąd wynika wyjątkowy patronat, jaki nad 
tym numerem sprawuje Jan Paweł II – Święty, który niejednokrotnie wy-
rażał swoją wrażliwość na piękno – to najprawdziwsze, płynące od Boga. 

Ponieważ Piwnica Duchowa rozpoczęła swoją działalność przeszło 
dwadzieścia cztery lata temu, wydaje się, że nadszedł czas podsumowań, 
wytyczania dalszych perspektyw, stawiania pytań o jej rozwój. Warto przy-
pomnieć, jakie wydarzenia miały miejsce w przeszłości, przede wszystkim zaś 
pamięć należy się osobom, które gościły w tym wyjątkowym miejscu. Stąd 
próba zebrania i zaprezentowania skromnego archiwum dokumentującego 



początki Piwnicy oraz umieszczenie kalendariów spotkań. Do współpracy 
przy tym numerze „Zeszytów” zostali poproszeni przede wszystkim twórcy 
i badacze zrzeszeni wokół Piwnicy Duchowej. Rozmowy, które przeprowa-
dzono z nimi, wskazują na poczucie misji i zaangażowania w budowaniu 
wspólnej przestrzeni dla nieprzemijalnego Piękna.

Czytelników spragnionych refl eksji z pewnością zainteresują artyku-
ły Małgorzaty Wojciechowskiej-Bogdewicz, Piotra Drozdowicza czy Ma-
cieja Mazurka. W niezwykły sposób refl eksję o współczesnej kulturze oraz 
o karmelitańskich tradycjach pisarskich snuje ojciec Bartłomiej Józef Ku-
charski – karmelita bosy z Krakowa, redaktor i…poeta. Oczywiście zna-
lazło się miejsce i dla poezji – tej wartościowej, powstałej z „Bożej iskry”…

Pragniemy serdecznie podziękować Wydziałowi Kultury Urzędu Mia-
sta Poznań za mecenat, jaki sprawuje nad naszą działalnością w ramach 
Piwnicy Duchowej oraz za wielką życzliwość Pracowników tego wydziału.

Na progu nowego roku życzymy Czytelnikom, aby obcowanie z Pięk-
nem zawsze wiązało się z odkrywaniem prawdy o sobie i Bogu, oraz dzie-
leniem się tą Prawdą.

o. Wojciech Ciak 
przeor klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu



W KRĘGU SPOTKAŃ
rozmowy z prowadzącymi Piwnicę Duchową 

Na wspólnej drodze poszukiwania Boga…
z profesor Anną Grzegorczyk1

rozmawia Bogna Hołyńska

B.H.: Jakie były początki spotkań „Wielcy Mistycy” w Piwnicy Duchowej?

A.G.: Historia Wielkich Mistyków, jak i całej Piwnicy, związana jest 
z „Zeszytami Karmelitańskimi”, które stanowiły forum dla upowszech-
niania wydarzeń Piwnicy Duchowej; istniała unia między nimi – w kar-
melitańskim piśmie publikowano to, co było prezentowane w ramach 
spotkań. Później dopiero spotkania z mistykami stały się autonomiczną 
częścią – zyskała na tym Piwnica jako samodzielna jednostka. Od począt-
ku w Piwnicy Duchowej działał Aleksander Machalica, który reżyserował 
„duchowe treści”, a z czasem wprowadził też własny cykl spotkań z Clivem 
Staplesem Lewisem (cykl Listy starego diabła do młodego). Warto zaznaczyć 
też, że to właśnie Wielcy Mistycy stanowią korzeń, z którego stopniowo 
wyrosły kolejne gałęzie Piwnicy Duchowej.

B.H.: Jak należy rozumieć sformułowanie „Wielcy Mistycy”?

A.G.: Formuła ta jest bardzo szeroka, nazwa „mistycy” nie obejmuje 
mistyków sensu stricto – uznanych i kanonicznych, ale również tych, któ-

1 Anna Grzegorczyk – Profesor Zwyczajny, kierownik Zakładu Semiotyki Kultury na UAM, dyrek-
tor Centrum Badań im. Edyty Stein; autorka szeregu publikacji poświęconych fi lozofi i kultury, histo-
rii mistyki, fi lozofi i rozwoju duchowego. Od lat związana z Piwnicą Duchową, prowadzi i organizuje 
wydarzenia w ramach Wielkich Mistyków.



8 Piwnica Duchowa: W kręgu spotkań 

rzy poszukują Boga i prawdy, mogąc stać się wzorem dla innych. Dlatego 
spotkania w ramach Wielkich Mistyków są okazją, by zaprezentować ta-
kie postacie jak np. John Wu – chiński konwertyta na chrześcijaństwo, So-
łowiow – rosyjski pisarz, Patočka – czeski fi lozof, Havel – czeski polityk, 
Półtawska – polska doktor psychiatrii zaangażowana w działalność pro-
rodzinną. Widać więc, że jest to szeroka i pojemna formuła – obejmująca 
zarówno pisarzy, jak i humanistów czy polityków, których łączy wspólna 
droga – poszukiwanie Boga.

B.H.: Zatem jak zdefi niowałaby Pani mistyka?

A.G.: Współcześnie zdefi niowałabym mistyka jako osobę, która ukie-
runkowuje się na odkrywanie Boga i usiłuje przekroczyć poznanie czysto 
racjonalne; poszukując prawdy, która stanowi dla niej sens życia, wznosi 
się do poznania nadnaturalnego. Mistyką są już same poszukiwania du-
chowe, próba zajrzenia do własnego wnętrza, w którym znajduje się Bóg, 
jak w Twierdzy wewnętrznej św. Teresy i Drodze doskonałości św. Jana od 
Krzyża czy Twierdzy duchowej św. Edyty Stein. To są klasyczni mistycy – 
takich potrzebuje współczesny świat, ale i ci nieklasyczni wyznaczają war-
tościowe duchowo szlaki.

B.H.: Czy takie rozumienie mistyki wpisuje się w misję Piwnicy Duchowej? 

A.G.: W moim przekonaniu główny cel Piwnicy Duchowej ma cha-
rakter duchowo-edukacyjny – spotkania z kulturą chrześcijańską odbywa-
ją się między innymi po to, by pootwierać ludziom drzwi, które prowadzą 
w kierunku Boga, i pomóc im odkrywać Jego obecność w świecie i własnym 
wnętrzu. Często ludzie są uśpieni, nie radzą sobie z czymś, co jest w nich 
głębokie i wielkie – nie potrafi ą nawet nazwać tego i zaakceptować, ucie-
kają się do pomocy różnych psychoterapeutów, autorytetów naukowych, 
nie zdając sobie sprawy z tego, że znajdują się na drodze ku Bogu. Będąc 
na spotkaniu z cyklu Wielcy Mistycy, możemy uświadomić sobie, że to, 
co mówią mistycy, jest bardzo uniwersalne, dotyczy każdego z nas i przede 
wszystkim ma wymiar praktyczny. Obcując z pismami Teresy Wielkiej, 
Małej Tereski czy Jana od Krzyża, mogę uświadomić sobie, że myślę po-
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dobnie, w podobny sposób poszukuję Boga – że mam podobne „kłopoty 
z duszą” jak Mała Teresa, Teresa od Jezusa, Jan od Krzyża czy Edyta Stein 
– ta świadomość daje poczucie bezpieczeństwa i rozeznanie się we własnej 
duchowości. Poza tym z tej perspektywy widać, że święci są wśród nas; że 
świętych niekanonizowanych jest wielu, bo człowiek, który duchowo się 
doskonali, znajduje się na drodze ku świętości.

B.H.: Wertując kalendarium spotkań, zauważyć można dużą różnorod-
ność tematyczną…

A.G.: Rozmaitość prezentowanych postaci wynika z pojemności for-
muły karmelitańskiej. Przyjęcie jej niesie z sobą głębokie przemiany du-
chowe. W drodze karmelitańskiej ważne jest formowanie człowieka; jest 
to realistyczna i konkretna droga – mistycy dają szczegółowe wskazówki, 
jak nią podążać, opisują stopnie, które należy przejść, by dostrzec Światło 
– Boga – Źródło Życia. Różnorodność prezentowanych postaci wynika 
właśnie ze źródłowości poznania i życia karmelitańskiego, które koncen-
truje wiele indywidualnych wędrówek. Dlatego właśnie, naturalnie nieja-
ko, tej drodze podporządkowana jest tematyka spotkań.

B.H.: A skąd czerpie Pani pomysły na poszczególne spotkania?

A.G.: Inspiracje i pomysły na w dużej mierze zawdzięczam prowadzeniu 
duchowemu ojca Wojciecha Ciaka i siostry Immakulaty Adamskiej. Często 
w ramach pokuty i kierownictwa duchowego zadawane mam różne lektu-
ry – dzięki temu odkrywam coś nowego, jakąś nową drogę, wartość – i tak 
właśnie rodzą się pomysły, które rozwijam i realizuję w ramach Wielkich 
Mistyków. Dlatego też w swej najnowszej książce Moi święci, która nieba-
wem ukaże się w wydawnictwie Flos Carmeli, opisane są „zadane” przez 
ojca Wojciecha osoby, które wywarły znaczący wpływ na formowanie się 
mojej duchowości. Przedstawiam w niej, między innymi, moje spotkanie 
z Wandą Półtawską, które zainicjowane zostało przez ojca Wojciecha, czy 
ze świętym Tomaszem z Akwinu – trudnym świętym, a dodatkowo świę-
tym z przeszłości – poleconym przez s. Immakulatę z uwagi na intelektu-
alne koneksje z nim Edyty Stein.
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Wielką wartością jest również fakt, że karmelici nie tylko anektu-
ją obszary duchowo wrażliwe, ale je w pewnym sensie aktualizują, odpo-
wiadając tym samym na potrzeby młodych ludzi. Wskazują na postacie 
i zjawiska trudne. Młodzi bowiem, jak się okazuje, potrzebują i Lednicy, 
i…Piwnicy! Bo to dopiero karmelitańska duchowość faktycznie pozwala 
im wypłynąć na głębię – wskazać i „zgłębić” tę niewidzialną rzeczywistość.

B.H.: To, co mówi Pani o mistykach odbiega w pewien sposób od potocz-
nego obrazu mistyków jako osób oderwanych od rzeczywistości, prawda?

A.G.: Oczywiście! Biorąc pod uwagę choćby świętą Teresę z Avila, mo-
żemy z całkowitą pewnością stwierdzić, że była kobietą „z krwi i kości”; 
niezwykle praktyczną osobą. W sprawach duchowych potrafi ła dawać bar-
dzo użyteczne i szczegółowe rady. Należy pamiętać, że mistyk, owszem, 
jest głową w chmurach, ale stopami twardo stąpa po ziemi. Przykładów ta-
kich osób – uduchowionych, lecz praktycznych i konkretnych – nie brakuje 
wśród wielkich świętych i mistyków, ale i wśród współczesnych karmelita-
nek czy karmelitów. Choćby siostra Immakulata, którą znałam osobiście – 
mogę z wielkim przekonaniem stwierdzić, że większej realistki od niej nie 
spotkałam. Osoba duchowna może widzieć prawdziwiej, ostrzej niż oso-
ba świecka, nie postrzegająca samej siebie w istocie. Osoba duchowna wi-
dzi „w głąb” i oddziela to, co nieistotne od tego, co stanowi sedno osoby 
czy sprawy – a takie właśnie głębokie spojrzenie mają mistycy. Również 
o św. Edycie Stein mówi się, iż miała „rentgenowskie” spojrzenie.

B.H.: Spotkania w Piwnicy Duchowej to nie tylko mistyka, ale też kultu-
ra… Czy sądzi Pani, że kultura potrzebna jest nam do zbawienia?

A.G.: Sądzę, że tak. Człowiek wypowiada się w kulturze i kształtuje się 
przez nią; kształtuje w niej swe człowieczeństwo i toruje drogę do Boga. Na-
wet gdy docieramy do Transcendencji, to docieramy do niej najpierw przez 
język, poprzez gromadzone w nim znaki kulturowe. Dzieła Teresy z Avi-
la nie służyłyby ludziom przez setki lat, gdyby nie zaistniały w kulturze.
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Jan Paweł II często odwoływał się do „mocy” kultury, wiedząc, że Bóg 
poprzez nią kontaktuje się z człowiekiem; dlatego jest to obszar ludzkich 
zachowań tak ważny w naszym życiu. Mówi się także o kulturowych i hi-
storycznych uwarunkowaniach niektórych zdarzeń Biblii, o tzw. skryp-
tach kulturowych, potrzebnych do ich zrozumienia – zatem, jak widzimy, 
bez osadzenia człowieka w kulturze i historii niemożliwe jest jego usytu-
owanie względem Boga.

B.H.: Jak postrzega Pani współpracę Piwnicy Duchowej z innymi ośrod-
kami kultury? Czy jest ona w ogóle możliwa?

A.G.: Jest ona nie tylko możliwa, ale i rzeczywista, i… owocna. Waż-
nym momentem tej współpracy było powstanie Centrum Badań Edyty Stein 
w 2003 roku, z którym Piwnica od samego początku jest związana. Jed-
nym z większych wspólnych sukcesów jest nagrodzona Feniksem książka 
Fenomen pięknego życia (w 2011 roku) pod redakcją Sergiusza Nizińskie-
go OCD – karmelity bosego z poznańskiego klasztoru i Małgorzaty Jan-
kowskiej – ówczesnej sekretarki Centrum.

B.H.: Jakie są Pani plany na przyszłość związane z Wielkimi Mistykami? 
Widzi Pani perspektywę zmian czy raczej przewiduje Pani wierność tra-
dycji, która już zakorzeniła się i wrosła w tematykę oraz formę spotkań?

A.G.: Forma spotkań w ramach Wielkich Mistyków jest już w pe-
wien sposób utrwalona – stanowi połączenie obrazu, muzyki, słowa. Wy-
daje mi się, że jest to najlepsza, najprzystępniejsza forma dla podania 
pewnych – jakże skomplikowanych – treści. Do jej ugruntowania przy-
czynił się wierny wciąż Piwnicy Duchowej Aleksander Machalica, dlate-
go też tradycje teatralne czy aktorskie – obecne od początku – nadal będą 
praktykowane. Nie przewidujemy żadnych rewolucyjnych zmian w for-
mie „piwnicznych” spotkań (chyba że dotyczyć miałyby one docieplenia 
fi zycznego jej wnętrza). Zwłaszcza że w przeszłości bywały wprowadzane 
różnego rodzaju innowacje, ale po nich i tak zawsze następował powrót 
do tradycyjnej formuły.
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Ostatnio pojawił się natomiast projekt, aby wejść w polskie realia i li-
teraturę, szerząc wartości patriotyczne. Spotkania takie podporządkowane 
byłyby głównie celom edukacyjnym, gdyż – jak wiemy – w szkole o wie-
lu rzeczach się nie mówi, a przecież – nasza historia i kultura bez odświe-
żania ich i upamiętniania zaczynają umierać. Warto zatem, szczególnie 
w tych globalizujących czasach, zadbać nie tylko o gospodarkę, lecz także 
o utrwalenie naszej polskiej odrębności kulturowej. Bowiem to ona gwa-
rantuje nam i tożsamość narodową, i poczucie zakorzenienia niezbędne 
dla mocnej tożsamości indywidualnej. 



Z ARCHIWUM 
PIWNICY DUCHOWEJ

Historia Piwnicy Duchowej sięga początku lat 90., kiedy to w tym nie-
zwykłym miejscu zaczęły odbywać się aktorskie czytania ksiąg biblijnych 
i pism mistycznych reżyserowane przez Przemysława Basińskiego. Pierw-
szym z nich była interpretowana przez Sławę Kwaśniewską Pieśń nad pie-
śniami – jak czytamy w recenzji umieszczonej w „Dzienniku Poznańskim” 
w grudniu 1991 roku – odbierana jako spowiedź dojrzałej kobiety z młodości. 

Zamieszczone tu recenzje, wspomnienia i fotografi e dają obraz Piw-
nicy Duchowej jako swego rodzaju kolebki, w której mogły pojawiać się 
i rozwijać rozmaite talenty oraz pomysły. Na załączonych fotografi ach mo-
żemy ujrzeć twórców dzisiaj cieszących się uznaniem i dorobkiem. 

Choć zmieniały się formy spotkań, inspiracje i tematyka, to ważna 
i cenna jest niezmienna stała i wspierająca obecność ojca Wojciecha Cia-
ka, inicjatora Piwnicy Duchowej, nad którą do dziś sprawuje pieczę – uf-
ny w głęboki sens dialogu Kościoła ze sztuką.
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Recenzje
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Mariusz Sabiniewicz w inscenizacji Śmierć Józefa.

Mariusz Sabiniewicz w inscenizacji W porę, nie w porę



  Z archiwum Piwnicy Duchowej: Galeria 143

Koncert Jerzego Filara.

Recital fl amenco.
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Prelekcja Wiesny Mond-Kozłowkiej.

o. Wojciech Ciak OCD – pomysłodawca i opiekun Piwnicy Duchowej (lata 90.).
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