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Obraz Matki Polki konstytuujący się przez lata w świadomości społeczno-kulturo-
wej, jest szczególnym wyróżnikiem dyskursu narodowo-patriotycznego. Jako jeden ze 
sztandarowych synonimów polskości stał się figurą, na której barkach wesprzeć miało 
się walczące o wolność polskie społeczeństwo. Eskalacja wizerunku nastąpiła w naro-
dowym kinie powojennym, czego źródeł Małgorzata Fidelis upatruje między innymi 
w próbie wznowienia przedkomunistycznych wzorców. Jak bowiem pisze autorka: 

rola kobiety w sprawnym funkcjonowaniu gospodarstwa domowego była przedstawiana, podob-
nie jak na Zachodzie, jako imperatyw postępu cywilizacyjnego. […] Podkreślenie tradycyjnej 
roli kobiet pomagało również legitymizować nowy system, do którego większość społeczeństwa 
odnosiła się z wrogością. Kobieta na traktorze była uważana za narzucony wzorzec sowiecki. […] 
Segregacja zawodowa i podkreślanie macierzyńskich funkcji kobiet dobrze wpisywały się w tra-
dycyjną, przedkomunistyczną kulturę robotniczą, w której to mężczyzna piastował stanowisko 
majstra i pracownika wykwalifikowanego1.

Wobec tego kobieta jawi się jako mitotwórcza reprezentacja ideału ojczyzny-mat-
ki, mająca realizować wzorzec i zarazem spełniać wobec narodu obowiązek boskiej 
rodzicielki. Wedle słów Elżbiety Ostrowskiej „fantazmat Matki Polki, mimo że przyj-
muje w kulturze najczęściej postać narodowego mitu i  stereotypu, ujawnia w  swej 
głębokiej strukturze przede wszystkim zakorzenienie w zbiorowej wyobraźni ideału 
kobiecości realizującej się poprzez macierzyństwo”2. Płciowość (seksualność) stanowi 

1 M. Fidelis, Kobiety i komunizm. Szukając traktorzystki [on-line:] http://www.miesiecznik.znak.com.
pl/kobiety-i-komunizm/ [20.01.2017].

2 E. Ostrowska, Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobiecości i męskości w kulturze 
polskiej [w:] Gender: konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków 2004, s. 223. 
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zatem właściwość przynależną, której figura Matki Polki zostaje niemal jednogłośnie 
pozbawiona, bowiem sprowadzona jest wyłącznie do zdolności prokreacyjnych. Jej 
postać okazuje się równocześnie niemą bohaterką, której rozrodczość traktowana jest 
jako oręż w walce o dobro ojczyzny. Towarzyszy temu mesjanistyczna wizja ofiar-
nej matki, poświęcającej swoje potomstwo w imię wolności i stającej się niechybnie 
świadkiem jego zniewolenia lub śmierci. Tym samym obraz Matki Polki jawi się jako 
z założenia aprobatywny, dlatego też każdy przejaw odejścia od reprezentowanego 
przez nią modelu podany może zostać w wątpliwość.

Mimo to polscy reżyserzy niejednokrotnie wychodzili poza kanoniczną reprezen-
tację obrazu kobiety – robił to między innymi Andrzej Wajda, przedstawiciel szkoły 
polskiej, który w adaptacji Ziemi obiecanej (na powieść Władysława Reymonta skiero-
wał jego zainteresowanie Andrzej Żuławski3) wprowadził jawnie prowokującą postać 
Lucy Zuckerowej. W jej rolę wcieliła się Kalina Jędrusik, aktorka, która wpisała się 
według Konrada Eberhardta w „galerię obwieszonych klejnotami, uderzająco szpet-
nych i wulgarnych kobiet”4, a która jako aktorka igrała z moralizującym nastawie-
niem znacznej części odbiorców. Niekonwencjonalne sportretowanie przez Wajdę 
filmowej bohaterki sprowadzonej do roli obscenicznej kochanki zakrawało w owym 
czasie (w latach siedemdziesiątych) na obyczajową frywolność.

Szczególnie dalece przekraczał jednak model Matki Polki Andrzej Żuławski, wy-
kraczając równocześnie poza granice kina polskiego jako kina narodowego. Unikał on 
bowiem „stylu narodowego”, który

zawsze zakłada jakiś pierwiastek idealizacyjny, silnie eksponuje postulatywne aspekty tożsamości 
budowanej przy jego wsparciu, […] buduje nowy typ relacji między twórcą podejmującym in-
tegracyjną misję a zbiorowością. Integracja ta odnosi się zarówno do podkreślania więzi między 
świadomie wybranymi elementami przeszłości, jak i do budowania połączeń między poszcze-
gólnymi segmentami kultury oraz do wyeksponowania tej warstwy tradycji, którą powszechnie 
uważa się za najbardziej trwałą, opierającą się zewnętrznym naciskom, modom, stylom, histo-
rycznym presjom5.

Autor Szamanki uśmiercił w  swych filmach obraz Matki Polki, deformując ten 
silnie zakorzeniony w kulturze wizerunek kobiety. Zrzucił z piedestału figurę orę-
downiczki pokoju, kreując w zamian – nierzadko sprzyjające aktom agresji – krze-
wicielki niezależności. Z tego względu ciekawe wydaje mi się pokazanie twórczości 
Żuławskiego, który w swoich dziełach podważył ów archetyp i zaproponował jego 
burzliwy ekwiwalent. 

3 Por. T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009, s. 330.
4 K. Eberhardt, O polskich filmach, Warszawa 1982, s. 372.
5 M. Dopartowa, Artystyczne „szkoły polskie” wobec tożsamości narodowej w XIX i XX wieku [w:] Kino 

polskie jako kino narodowe, red. T. Lubelski, M. Stroiński, Kraków 2009, s. 17.
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Ciało jako świątynia?

Elżbieta Ostrowska wspomina w swojej pracy Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag 
o genezie obrazów kobiecości i męskości w kulturze polskiej, że każda manifestacja kobie-
cej cielesności wymagała jej translacji na język narodowych symboli: 

Zachodzi przy tym proces transformacji sfery przestrzeni prywatnej, czy też raczej intymnej, 
w sferę przestrzeni publicznej. Kobieta traci więc tym samym prawo do indywidualnego, osobi-
stego doświadczania swego ciała, które także staje się ostatecznie symbolem patriotycznej ofiary6.

Ciało kobiety jako ciało poświęcone w ramach modelu patriotycznego otrzymało 
miano świątyni, za sprawą której na świat przychodzić mieli przyszli narodowi boha-
terowie. Kobieta wydająca na świat dziecko (syna) powinna „wychować go na patriotę, 
który nie zawaha się polec w walce o »słuszną sprawę«”7. Tak pojmowane macierzyń-
stwo traktowane było „jako działanie na rzecz ojczyzny”8 i wyrażało społeczny obo-
wiązek. Tym samym poddane zostało starannej mitologizacji, która w konsekwencji 
obciążała kobietę oczekiwaniami z założenia niemożliwymi do spełnienia9.

Aby odejść od wyobrażenia niepokalanej Matki Polki, pozbawionym atrakcyjno-
ści filmowym rodzicielkom Żuławski przeciwstawiał w filmach ekspansywne w swej 
seksualności młode kobiety. Twórcy wpisujący się w model kina o charakterze naro-
dowo-patriotycznym realizowali bowiem fabularny wzorzec bohaterki, której prze-
życia korespondowały w znacznej mierze z doświadczeniami jej najbliższych; to na 
jej twarzy odbijała się tragedia walczącego o godne życie męża (Perła w koronie, reż. 
Kazimierz Kutz) czy głęboka rozpacz wziętych do niewoli synów (Matka Królów, reż. 
Janusz Zaorski), zaś jej emocje, choć determinujące postawę, pozostawały przyćmione 
przez kolaż historycznych wydarzeń (Jak być kochaną, reż. Wojciech Has). Żuławski 
zaproponował zaś szokujące wtedy obrazy, demonstrujące jego autorską wizję kobie-
cości, które niejednokrotnie przybierały formę dotkliwego odzewu na pełne aseksual-
ności kino polskie10. Stąd tak śmiałe filmy jak Opętanie czy Szamanka, których istoty 
autorzy wywiadu rzeki z reżyserem upatrywali „po prostu w erotyzmie”11, porównując 
je tym samym do Ostatniego tanga w Paryżu Bernarda Bertolucciego oraz Imperium 
zmysłów Nagisy Ōshimy12. Wraz z manifestowaniem przez bohaterki ich seksualności 

6 E. Ostrowska, Obraz Matki Polki w kinie polskim – mit czy stereotyp?, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 17, s. 132.
7 A. Gajewska, „Macierzyństwo” – prezentacja pojęcia w dyskursie feministycznym w Polsce [w:] Gender: 

konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków 2004, s. 261.
8 E. Ostrowska, op. cit., s. 133.
9 Por. ibidem.
10 Por P. Kletowski, P. Marecki, Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 417.
11 Ibidem, s. 422.
12 Por. ibidem.
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pojawia się bowiem nowa kategoria przeżyć, jaką jest przyjemność cielesna Ich wła-
sne ciała zaczynają być dla nich źródłem wielu odczuć i przeżyć, dlatego reżyser nie 
unika tematu pragnienia, pożądania czy seksualnej satysfakcji. Ekspansywność stylu 
oraz niezwykle despotyczny sposób pracy Żuławskiego wywołują jednak wrażenie, że 
filmowe „emancypantki” pozostawały przede wszystkim marionetkami podporząd-
kowanymi autorskiemu konceptowi twórcy.

Z nie mniejszą żarliwością reżyser wyeksponował kobiecą cielesność w – przez lata 
niedopuszczanym na ekrany – Diable. Bohaterka, w rolę której wcieliła się Małgorza-
ta Braunek – ówczesna żona Żuławskiego – pozostaje bowiem jedną z najbardziej 
ekspresyjnych postaci w tym filmie. Aktorka wystąpiła w filmie pomimo zaawanso-
wanej ciąży, tuż po porodzie kontynuując swoją pracę nad – niezwykle wyczerpują-
cą, o czym sama wspomina w wywiadach – rolą. Obraz ciała ciężarnej kobiety na-
znaczony został tutaj – wbrew symbolicznemu wizerunkowi dominującemu w kinie 
narodowo-patriotycznym – znamiennym dla bohaterek Żuławskiego brutalizmem. 
Reżyser wyparł przy tym „schematyczny i  skonwencjonalizowany charakter”13, jaki 
mają „przedstawienia relacji matka – dziecko, szczególnie w polskim kontekście kul-
turowym, gdzie dominujące są wzory wywodzące się z  ikonografii chrześcijańskiej, 
w której Matka Boska z Dzieciątkiem tworzą jedność, i w której nie ma miejsca na 
akcentowanie podmiotowości czy sprawczości postaci kobiecej”14. Do głosu dochodzi 
tu również etymologiczne źródło samego słowa „matka” – według Andrzeja Bańkow-
skiego wyraz ten „wyparł podstawowe staropolskie mać na fali szerzącego się w Polsce 
dość wcześnie kultu Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Bożej”15.

Cały proces antropomorfizacji nieskazitelnego wizerunku kobiety zakładał bo-
wiem wedle reżysera polemikę ze skostniałymi stereotypami. Odzierając kobiecy świat 
z jego ideałów, twórca poddawał pod dyskusję także kontekst religii chrześcijańskiej 
z  zakorzenioną w  niej figurą Matki Polki. Jak podkreślał, świadomie nie pozbawił 
świata przedstawionego samej symboliki chrześcijańskiej, traktując ją jako immanent-
ny komponent polskiej kultury16. Wydarł z niej jednak przynależną jej znaczeniowość, 
czyniąc religijne symbole takimi samymi jak pozostałe rekwizytami scenograficznymi. 
Sama zaś religia, na którą powoływały się filmowe Matki Polki, zastąpiona została 
przez niego mistyką, mającą swoje źródło w cielesnej transgresji. Apatyczna dewocja 
przekształciła się w spazmatyczną rytualność, epatowanie erotyzmem oraz emancy-
pację na drodze seksualnego spełnienia. Dlatego też Żuławski zdawał się nie unikać 

13 Ibidem.
14 E.  Korolczuk, Kobieta jako źródło cierpień [w:] Ciało i  seksualność w  polskim kinie, red. S.  Jagielski, 

A. Morstin-Popławska, Kraków 2009, s. 157.
15 E. Skorupska-Raczyńska, Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, „Poznańskie 

Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza” 2012, z. 2, s. 117.
16 Por. P. Kletowski, P. Marecki, op. cit., s. 102.
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zestawień aktów seksualnych z wiszącymi na ścianie wizerunkami krzyża, nie bał się 
ukazać ani faktu, że brzemienna Nadine z Najważniejsze to kochać sprzedaje swoje cia-
ło grywając w podrzędnych filmach pornograficznych, ani bezpośredniej sceny spółko-
wania bohaterki Opętania z odrażającym, demonicznym monstrum. 

Ponadto we wspomnianym już Diable nieskazitelność delikatnej urody jasno-
włosej Braunek w błękitnej sukni przyćmiona została przez wykrzywiające jej twarz 
przerażenie, dopełniane ekstatyczną gwałtownością poruszającego się ciała. Ciężar-
na kobieta, której ciało zdaje się wymykać kontroli, w jednej ze scen tańczy w para-
noicznym upojeniu pośród tłumnego korowodu, nie zważając na dobro mającego 
się niebawem narodzić dziecka. Następnie oddala się z mężczyzną, wobec którego 
przejawia sprzeczne uczucia – rozgorączkowany zachwyt przerywany histerycznym 
lękiem. Z przyjemnością łączy się bowiem fizyczne cierpienie, którego autor także nie 
przemilczał, ukazując je przy pomocy eliptycznych uproszczeń. Bez cenzury i z rów-
nie naturalistycznym zacięciem Żuławski prezentuje bowiem sceny zarówno seksu, 
jak i porodu, demitologizując przy tym sam akt narodzin. Owa demitologizacja wy-
brzmiewa silnie w jednej ze scen Trzeciej części nocy, w której poród z konieczności 
odbywa się we wnętrzu zrujnowanego, opuszczonego budynku, zaś opiekę medycz-
ną zastępuje przypadkowy nieznajomy. Żuławski nie szczędzi sugestywnych zbliżeń 
kamery na zbolałą, spoconą twarz leżącej na brudnej posadzce kobiety. Nie ukrywa 
także obrazu rodzącego się dziecka, z niemal turpistycznym upodobaniem ukazując 
wychodzące na świat niemowlę. Tym samym wyciąga poza nawias wszystko to, czego 
mitotwórcze kino narodowe starało się nie eksponować. 

W drodze ku emancypacji

Pod jawnie afirmatywnym wizerunkiem Matki Polki kryje się zatem – zwykle po-
mijana – namiętna strona kobiecości. Matka Polka zdaje się bowiem nieskalaną, po-
zbawioną cielesności ideową figurą, która nie jest narażona na pokusy otaczające-
go ją świata. Taki aseksualny obraz nie mógł utrzymywać się jako jedyny i dlatego 
poddawany bywał – w opinii społecznej radykalizującym – metamorfozom. Andrzej 
Żuławski był jednym z  tych twórców, którzy przywracali kobiecie przynależne jej 
ciało i związany z nim bogaty wachlarz przeżyć i emocji, tworząc tym samym sen-
sualne portrety kobiecości. W Opętaniu zastąpił apatyczną kobietę w kwiecie wieku 
młodą, atrakcyjną i pełną ekspresji Francuzką, Anną, której jasne, eksponujące wdzię-
ki ubranie zajęło miejsce ciemnego, niepodkreślającego sylwetki kostiumu przyna-
leżnego Matce Polce. Wydobył protagonistkę z  cienia, pozwalając jej wymknąć się 
fiksacji społeczno-politycznych wydarzeń. Uczynił ją raczej katalizatorem kolejnych 
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sytuacji fabularnych, mającym wpływ tak na działania, jak i na reakcje otaczających ją 
(zwłaszcza męskich) bohaterów. 

W tym oraz w  innych dziełach reżyser wyraźnie podważył zakorzeniony silnie 
w polskiej kulturze mit kobiety-matki-ojczyzny. Dysharmonizował w nim bowiem 
zastany układ, w ramach którego kobieta sprawować miała nadaną jej z góry funk-
cję narodowej pocieszycielki. Zrzucając balast społecznej odpowiedzialności, kobie-
ta utraciła w jego wyobrażeniu przymioty, które stanowić miały o  jej szlachetności, 
skromności i nieskalaniu. Po raz kolejny zdeprecjonował również wartość relacji mat-
ka – dziecko, w Opętaniu portretując kobietę, która opuszcza męża i syna, manifesta-
cyjnie zrzekając się rodzicielskich praw i obowiązków, podczas gdy 

W ramach paradygmatu Matki-Polki kobieta mająca dziecko powinna się skupić wyłącznie na 
nim, dbać głownie o  jego potrzeby i dla niego się poświęcać. Jest przy tym z definicji przede 
wszystkim matką, a nie kobietą czy kochanką17.

Mimo to twórca filmu pozwolił Annie oddać głos zbyt długo wygłuszanym emo-
cjom i  popędom, które przejawiają się zwłaszcza w  szaleństwie i  agresji. Reżyser, 
przywracając pamięć kobiecym instynktom, uczynił z przepełnionej pogardą do męża 
bohaterki symbol demoralizacji, uwodzicielstwa i dominacji. Przypisując jej rolę ko-
biety wampa, która powierza swe młode, atrakcyjne ciało nadprzyrodzonej istocie, 
równocześnie oddał jej pełnię władzy decydowania o swoim własnym losie. Tym sa-
mym fabularna demonizacja oraz dosłownie i metaforycznie potraktowane opętanie 
każą poddać całkowitej desakralizacji ukonstytuowany przez lata archetyp uświęco-
nego matczynego łona. Ten radykalny przejaw emancypacji przyczynia się niechyb-
nie do wulgaryzacji ciała oraz brutalizacji form jego ukazywania. Ciało przestaje być 
zatem świątynią, wyzwala się spod nadzoru moralności, stając się w zamian siedzibą 
zła, grzechu i splamienia.

Wizerunek wyzwolonej spod władzy stereotypów kobiety ulega jednak często 
hiperbolizacji radykalizującej jej obraz jako zbyt śmiałej i  obarczonej szaleństwem 
emancypantki. Kobiety Żuławskiego tworzone są bowiem na modłę kobiety modlisz-
ki, której ikonograficzne wyobrażenie podporządkowało sobie sztukę drugiej połowy 
XIX wieku. Zrywając zatem z  rodzimą martyrologią, reżyser przedstawił w  swych 
filmach (kręconych w  dużej mierze poza granicami Polski) zachodnioeuropejskie 
wzorce modernizmu, spajając namiętność i rozkosz z cierpieniem oraz grozą18. Napa-
wał kobiece postaci palącą potrzebą posiadania, która nie opiera się także przed tym, 
co wstrętne. Bohaterka Opętania bez cienia odrazy powierza swoje ciało monstru-
alnej istocie, którą zamiast obrzydzeniem – darzy niepoddającym się racjonalizacji 

17 K. Korolczuk, Kobieta jako…, op. cit., s. 162.
18 Por. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, tłum. K. Żaboklicki, Gdańsk 2010, s. 41.
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pragnieniem. Uczuciu temu towarzyszy postępująca niechęć, jaką odczuwać zaczyna 
w stosunku do swojego dotychczasowego partnera. Koresponduje z tym również eks-
ploatowany w Szamance iście freudowski motyw fiksacji oralnej19, przejawiającej się 
między innymi w kompulsywnym pochłanianiu przez bohaterkę jedzenia. Wieńczy 
go finalna scena, w której kobieta pożera mózg swego zamordowanego chwilę wcze-
śniej kochanka.

Żuławski zatem z dużą dozą makabry przywraca ciału jego materialność, włącznie 
z należną mu fizjologią i biologicznymi uwarunkowaniami. Jak pisze Julia Kristeva: 

mocz, krew, sperma, ekskrementy dają […] pewność podmiotowi, któremu brakuje tego co wła-
sne. Wstręt do tych wydzielin płynących z wnętrza staje się nagle jedynym „przedmiotem” pra-
gnienia seksualnego20. 

Maskowana dotąd fizjologia daje zatem o sobie znać, „jak gdyby skóra – ten delikatny 
zbiornik – nie gwarantowała już integralności »tego co własne«, ale przedziurawiona 
lub przezroczysta, niewidoczna lub napięta ustępowała przed wyrzuceniem zawarto-
ści”21. Stąd tak liczne w filmach Żuławskiego sceny epatujące ohydą: eksploatowane 
w Szamance obrazy oddawania moczu i wymiotowania, czy też tryskającej w akcie 
samookaleczenia krwi, dopełnione wizją wydobywającej się z ust Anny odstręczającą 
wydzieliną, w scenie jej tytułowego opętania. Jako że „to, co wstrętne, jest pokrewne 
perwersji”22 reżyser nie wahał się uposażyć przy tym filmowych bohaterek w niega-
snące pragnienie – czy raczej podniecenie, przejawiające się w skrajnie regresywnym 
dążeniu do osiągnięcia seksualnego spełnienia. Powierzył im ciała demoniczne, które 
okazują się katalizatorami pierwotnych plemiennych rytuałów. To za ich pomocą ma-
nifestuje się wszechobecny atawizm, grzebiący racjonalność, która tak konsekwentnie 
reprezentowana była dotąd przez filmowe Matki Polki. 

Na drodze ku emancypacji potrzebę posiadania dopełnia pragnienie dominacji, 
które rewiduje model kobiety podporządkowanej. Posłuszeństwo wobec zastanego 
porządku oraz prorodzinna służalczość ustępuje miejsca potrzebie decydowania oraz 
zaważania na życiu otaczających bohaterki mężczyzn. Nierzadko jednak staje się to 
wyrazem ich hańby i moralnego splamienia. W związku z tym bohaterka Trzeciej czę-
ści nocy zostaje obarczona odpowiedzialnością za tragiczny los swego męża, który pod 
jej naciskiem zdecydował się zarabiać pieniądze jako karmiciel wszy. Dlatego także 
protagonistka Opętania, demonstrując własną autonomię, wybiera zdradę, porzucając 
męża dla diabolicznej istoty. Decyzje bohaterek, często idących na ustępstwa z nor-

19 Por. S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa 1984, passim.
20 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007, s. 54.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 20.
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malizującą życie społeczne moralnością, zostają odrzucone przez otoczenie, stając się 
równocześnie źródłem narastającego obłędu postaci kobiecych. Kobiety Żuławskiego 
to bowiem osoby ekspresyjne i niestabilne. Jak jednak czytamy w Potędze obrzydzenia,

skalanie jest tym, co wypada z „systemu symbolicznego”. Jest tym, co wymyka się społecznej ra-
cjonalności, logicznemu ładowi, na którym zasadza się społeczeństwo jako całość i które wówczas 
zaczyna się odróżniać od tymczasowego konglomeratu jednostek23. 

Andrzej Żuławski, którego kino nie próbuje być „azylem dla udręczonej polskiej 
duszy”24, zdawał się zatem dyskredytować wieloletnie próby heroizacji wizerunku 
Matki Polki. Deprecjonował jej uszlachetniony portret, który przeniknął silnie do 
kinematografii polskiej, mający swoje źródła w utworach literackich doby XIX wie-
ku25. Dyskutując z  przypisywanymi kobietom wartościami, pozbawiał je heroizmu, 
nie ukrywając przy tym, iż dla niego samego pojęcie to jest nieprecyzyjne oraz często 
nadużywane26. Reżyser konsekwentnie ukierunkowywał swoje bohaterki na osobiste 
potrzeby i  emocje, przytłumione niecierpiącymi zwłoki sprawami narodu. Wyswo-
badzał skrępowane kobiece ciało, które „w systemie przedstawieniowym kina naro-
dowego staje się metaforą śmierci i odrodzenia narodu”27. Stawiał bohaterki w  roli 
katalizatorów – nie uświęcając, lecz i nie zrzucając z piedestału. Czynił je bowiem 
posłankami, z ust których słyszane są słowa czytanej apokalipsy (Trzecia część nocy), 
i których ciała noszą znamiona rytualnych stygmatów (Szamanka).

23 Ibidem, s. 65.
24 M. Dopartowa, op. cit., s. 17.
25 Por. E. Ostrowska, op. cit., s. 131.
26 Por. P. Kletowski, P. Marecki, op. cit., s. 97.
27 K. Korolczuk, op. cit., s. 149.
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Summary

Cursed body. About the death of Polish Mother

The article is an analysis of the image of a woman in Andrzej Żuławski’s filmography. 
As a reference point, an image and stereotype of Polish Mother constituted in Polish 
culture is described. Żuławski boldly discussed this archetype connected with the his-
tory of Polish cinema; films such as Possesion, The Shaman, The Devil or The Third 
Part of the Night, express their creator’s radical attitude towards the socio-cultural 
myths. The author paid a particular attention to the issues related to the carnality and 
how they manifest themselves in the movies. Because of this, the article is based on 
a presentation of the opposites – Żuławski’s asexual image of Polish Mother and his 
portraits of women who are very expansive in their sexuality.


