
Mateusz Kawa 

 

Film a literatura – problematyka adaptacji filmowej 

Matka Joanna od Aniołów, Polska 1961, Jerzy Kawalerowicz (wg Jarosława Iwaszkiewicza) 

 

Trudne interpretacje miłości 

 

Matka Joanna od Aniołów Jerzego Kawalerowicza to wierna adaptacja 

opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, które z kolei opiera się na historycznych 

wydarzeniach, jakie miały miejsce w XVII wiecznej środkowo-zachodniej Francji 

w mieście Loudun, gdzie odbyły się egzorcyzmy nad opętanymi przez demony siostrami 

zakonnymi.  

  

 Jarosław Iwaszkiewicz jak i Jerzy Kawalerowicz opierali się na historii opętania 

w Loudun, ale nie przenieśli jej bezpośrednio na karty książki czy na obraz filmowy. 

Stworzyli własne dzieła, będące artystycznymi interpretacjami zaistniałych wydarzeń.  

  

Matka Joanna od Aniołów to opowiadanie napisane przez Jarosława Iwaszkiewicza 

w 1942 roku. Zostało wydane po raz pierwszy cztery lata później w zbiorze pt. Nowa miłość 

i inne opowiadania. Dopiero w 1975 roku ukazało się w indywidualnej wersji.  
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Akcja utworu nie jest umiejscowiona konkretnie w czasie, ale można wywnioskować, 

że jest to pierwsza połowa XVII wieku, na dodatek jesień. Historia rozgrywa się w Ludyniu, 

małej, klasztornej miejscowości na krańcach Rzeczypospolitej.  

 Na polecenie władz duchownych, jezuita Suryn jedzie do klasztoru urszulanek, które 

na czele ze swoją przeoryszą zostały opętane przez demony. Przybyły zakonnik ma wypędzić 

złe moce za pomocą egzorcyzmów. Niestety nie udaje mu się uwolnić matki Joanny od sił 

diabelskich, co więcej, sam Suryn zaczyna zachowywać się niepokojąco. Okazuje się, 

że zakochał się w niej i nie jest w stanie wyzbyć się tego prawdziwego uczucia.  
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Utwór pełen jest wydarzeń paranormalnych, ale zauważalne są także głosy 

sceptycyzmu i krytyki ze strony duchownych, wątpiących w faktyczne zajście opętania. Autor 

pokazuje, że nawet w świecie sacrum pojawiają się niepewności, co do wiary, sytuacje 

prowadzące do grzechu i poczucia winy. Zakonnicy to też ludzie z krwi i kości, którzy muszą 

walczyć ze swoimi słabościami i żądzami. Ojciec Surym jest dorosłym mężczyzną, 

nieznającym życia świeckiego, a siostra Joanna kobietą, która zdaje sobie sprawę z przewagi 

nad egzorcystą. Wie, że się w niej zakochał i manipuluje nim, mając świadomość zakazanego 

uczucia. Zakonnik nie przyznaje się do miłości, twierdzi, że złe duchy zawładnęły także i jego 

duszą. Zakończenie opowiadania zdradza, że matka Joanna wyleczyła się z miłości i dalej 

wiodła cnotliwe życie zakonne.  



   W 1961 roku za adaptację opowiadania Iwaszkiewicza wziął się Jerzy Kawalerowicz, 

który wraz ze scenarzystą Tadeuszem Konwickim i operatorem Jerzym Wójcikiem 

stworzył czarno-biały film fabularny o tym samym tytule. Rola Matki Joanny przypadła 

nieprzypadkowo ówczesnej żonie reżysera, Lucynie Winnickiej. Siostrę Małgorzatę 

od Krzyża zagrała Anna Ciepielwska a księdza Suryna Mieczysław Voit.  
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 Film Kawalerowicza to bardzo wiernie ukazana atmosfera i przesłanie literackiego 

pierwowzoru. Reżyser skupia się na najdrobniejszych szczegółach, wskazuje symboliczność 

inscenizacyjną, zmuszając widza do odnajdywania ukrytych sensów i interpretacji. To obraz 

niezwykle estetyczny, plastyczny, subtelny i piękny, ale także zdyscyplinowany i surowy. 

Jerzy Kawalerowicz skupia się podobnie jak Jarosław Iwaszkiewicz na portretach 

psychologicznych bohaterów, odchodząc od kontekstu historycznego czy politycznego. 

Dedramatyzacja stwarza duszną od napięć i niedopowiedzeń atmosferę tajemniczości, która 

wymieszana z czarno-białymi kadrami powoduje uczucie niepokoju.  
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 Oczywiście, mimo wiernemu przeniesieniu opowiadania na ekran, twórcy filmowi 

musieli wprowadzić pewne zmiany.  

 W opowiadaniu akcja działa się w kilku miejscach, zaś reżyser zdecydował się 

na gospodę, z której okien widać klasztor.  
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 Podobnego „uproszczenia” dokonano ze scenografią, przywodząc na myśl scenę 

teatralną. Usunięto prawie całkowicie zabudowę miasteczka, z planu zniknęły budynki, rynek 

czy plebania. Ekranowy pejzaż przypomina chłodną, jałową pustynię pozbawioną życia.  

Plenery nakręcono w Józefowie pod Łodzią, na wysypisku śmieci. 

 Większość scen filmu rozgrywa się w zakonie i oberży, dzięki czemu powinien 

powstać wyraźny kontrast między tym, co święte, a tym, co świeckie. Reżyser jednak zaciera 

granicę między dwoma porządkami, które mają na siebie wzajemny wpływ. Sacrum przenika 

się z profanum, ukazując chaos i brak harmonii. Widz traci orientację i nie potrafi odróżnić 

dobra od zła. Czarne i białe kadry nie pomagają w ustaleniu właściwego stanu rzeczy. 

Mieszają się podobnie jak ma to miejsce ze sferami świętości i świeckości.  

 Miejscowe duchowieństwo ma wątpliwości, co do rzekomych nawiedzeń zakonnic. 

Twierdzi, że to zbiorowa histeria na tle seksualnym i ludzkiego braku zaspokojenia tych 

potrzeb. Nowo przybyły egzorcysta wierzy jednak w opętanie sióstr przez diabelskie moce. 

Mamy tutaj podobnie, jak w książce do czynienia z przejawami braku wiary wśród osób 

duchownych, które potrafią rozróżnić fantazmaty od realnych sytuacji.  



 Okazuje się, że doświadczeni księża mają rację. Matka Joanna nie jest opętana przez 

żadne demony, a zachowuje się w sposób irracjonalny po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. 

Chce być wiecznie wielbiona i sławiona. Jest prowokatorką wszystkich dziwnych 

i paranormalnych zachowań i zjawisk. Przemawia przez nią żądza władzy, silniejsza nawet 

niż śmierć niewinnych ludzi.  
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 Poddająca się egzorcyzmom Matka Joanna krzyczy: „Ja sama otwieram duszę moją, 

aby w nią wchodziły demony. A ty chcesz mnie upodobnić do tysięcy, tysięcy ludzi, jacy 

błądzą bez celu po świecie. Chcesz mnie widzieć modlącą się z rana, w południe i wieczorem. 

Chcesz, abym jadła fasolę w oleju codziennie, codziennie! I co mi za to obiecujesz? 

Zbawienie. A ja nie chcę takiego zbawienia. Jeżeli nie można już być świętą, to lepiej być 

potępioną!” Tytułowa (anty)bohaterka potrzebuje uwielbienia i bycia w centrum uwagi, aby 

zaznać spełnienia, którego nie otrzymała w wierze. 

 Zupełnie inny sposób na przetrwanie klasztornej ascezy stosuje siostra Małgorzata, 

grana przez Annę Ciepielewską. Zakonnica, co jakiś czas udaje się „do ludzi”, do oberży, po 

to, aby zachować równowagę psychiczną. Długotrwała izolacja powoduje alienację, a nawet 

szaleństwo, jak się ma to w przypadku Joanny. Małgorzata, jako jedyna zachowuje zdrowy 

rozsądek i nie popada w obłęd.   
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 Jarosław Iwaszkiewicz skupił się w swojej opowieści na zakazanym uczuciu, 

łączącym ludzi duchownych. Jedynie nazwa miejsca i imiona bohaterów przypominają 

historyczne wydarzenia z Loudun.   

 W Matce Joannie od Aniołów pokazani są ludzie podatni na czyhające zło 

i pragnienia, walczący z wewnętrznymi demonami i słabościami. Iwaszkiewicz uświadamia 

czytelnikowi, że nie ma czystego podziału na dobro i zło. Oba pojęcia bez przerwy na siebie 

nachodzą i mieszają.  

 Zauważyć można także kontrast między szczerą i prawdziwą wiarą w przypadku 

księdza Suryna a udawanym poświęceniem się Bogu przez Matkę Joannę, która 

najwidoczniej znalazła się w zakonie nie z powołania, a z powodów eskapistycznych.  

Siła boża pomaga wypędzić z Matki Joanny cztery demony, ale pozostałe cztery 

zmieniają „ofiarę” i wstępują w ciało księdza Suryna, który po opętaniu wypowiada słowa: 

„Nie mów tutaj o największym szczęściu. Jestem od niego tak daleko, jak, na jakim dalekim 

moście, i widzę po przeciwnej stronie matkę Joannę ocaloną przeze mnie, w słońcu całą. 

A ja po tej stronie, zacieniony pod nietoperzym skrzydłem, które na mnie rzuca noc czarną. 

I mostu tego przebyć niepodobna.” Duchowny przyjmuje złe moce do swojego ciała 

ze względu na to, że kocha Joannę. Z jednej strony chce ją wyzbyć z cierpienia, a z drugiej 

ma świadomość, że tylko w taki sposób cząstka Matki Joanny będzie w nim. W ich sytuacji 

prawdziwa i otwarta miłość jest zabroniona, ale ta skryta może trzymać przy życiu, nawet, 

gdy zamienia żywot w obłęd.  

Aby pokazać złowieszcze emocje i pragnienia bohaterów, Kawalerowicz musiał uciec 

się do innych niż w opowiadaniu środków wyrazu. Iwaszkiewicz bardzo dokładnie 

przedstawiał zmiany, jakie zachodzą na twarzy przeoryszy. Kawalerowicz zastosował wiele 

zbliżeń na twarz Joanny, skupiając się przede wszystkim na opętanych oczach. Trudniej było 

pokazać wewnętrzne stany bohaterów, które w pierwowzorze literackim były szeroko 

opisywane, co powodowało gęstniejącą atmosferę tajemniczości, mroku i zła. Jerzy 

Kawalerowicz zrezygnował także z retrospekcji Suryna, które odnosiły się do jego 

dzieciństwa i okresu młodości.  

W filmie swoistym alter ego księdza Suryna jest żydowski rabin, który sugestywnie 

mówi: „Ja jestem ty – ty jesteś ja”, na dodatek Mieczysław Voit gra obie postacie. Między 

kapłanami odbywa się rozmowa dotycząca walki dobra ze złem, a także różnic sfery sacrum 

od profanum.  
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Podobna scena występuje podczas rozmowy Suryna ze swoim lustrzanym odbiciem, 

będącym metaforą człowieczego dualizmu. Każdy składa się z duszy i ciała, nieraz nie da się 

wyzbyć cielesnych potrzeb, nawet poprzez biczowanie i pokutowanie. 
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Wracając do różnic filmu od opowiadania. Kawalerowicz zdecydował się na białe 

kolory habitów zakonnic, jak i jasne mury klasztoru, w przeciwieństwie do Iwaszkiewicza, 

który opisywał je, jako czarne. Różnica wynika z formy przedstawienia. Jarosław 

Iwaszkiewicz skupił się na tradycyjnym podziale dobro-zło, białe-czarne. W tym przypadku 

kolory szat jednomyślnie wskazywały na zło tkwiące w urszulankach. Jerzy Kawalerowicz 

podkreślił dwoistość człowieka, który pod łagodną, czystą postacią skrywa diabelskie 

nasienie.  
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 Kawalerowicz, aby podkreślić aurę niezwykłości i niepokoju zrezygnował 

z muzyki czy innych pozakadrowych technik audialnych. Skupił się na naturalnych 

dźwiękach towarzyszących bohaterom filmu. Słyszymy „diaboliczny”, zniekształcony przez 

echo głos Matki Joanny, bicie dzwonów, śpiew Małgorzaty, chóru, dźwięki kroków, grę 

na mandolinie i odgłosy trzaskających drewien w kominku.  

Przewrotny tekst piosenki śpiewanej przez siostrę Małgorzatę podkreśla zwątpienie, 

przenikanie się sfery sacrum i profanum oraz dualizm ludzkiej duszy, która potrzebuje 

wolności od narzucanych obostrzeń, w tym przypadku ascetycznych.  

 

 



„Moje pani matko” /tekst/ 

 

Moja pani matko, 

Juści mi mniszką być! 

Nie chcę bo ja za męża 

Lada jakiego iść! 

 

Miałby mnie zawsze mąż 

Buzdyganem gonić, 

Pobije mnie, niebogę, 

Wolę ja mniszką być! 

 

Wieręć wolę w klasztorze 

Z mniszkami na chórze, 

Niżby nabywać od męża 

Słów krwawych po skórze. 

 

Śpiewać ja wolę 

Jutrznię i maturę… 

Godzin byleż najwięcej, 

A mieć całą skórę… 

 

Matka Joanna od Aniołów Jerzego Kawalerowicza należy do nurtu psychologiczno-

egzystencjalnego, którego głównym reprezentantem był reżyser. W przeciwieństwie 

do Polskiej Szkoły Filmowej skupiającej się na rozliczaniu z historią II wojny światowej, 

Jerzy Kawalerowicz przedstawił los jednostki i portret psychologiczny postaci. Nakręcił trzy 

filmy o miłości pod rząd, zaczynając od „Prawdziwy koniec wielkiej wojny”, poprzez 

„Pociąg” i „Matkę Joannę od Aniołów”. Główne role w tych filmach przypadły ówczesnej 

żonie Kawalerowicza, Lucynie Winnickiej.  
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Było to i jest do dziś kino wysoce artystyczne. Ograniczające przesyt środków filmowych, 

skupiające się na surowości i ascetyzmie. Tematami filmów Jerzego Kawalerowicza były 

wiara i sprawy ostateczne, przedstawione w uniwersalny sposób. Istotna była relacja między 

dobrem i złem, którą tworzył poprzez użycie bieli i czerni. Przez niektórych odczytywana, 

jako życie człowieka w totalitaryzmie, z którym musi mierzyć się na co dzień.  
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