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Ewolucję świata Antonioniego w kolejnych filmach Konrad Eberhardt porównuje do 

stygnącej planety. W Przygodzie morze, sycylijskie pejzaże, architektura i postać wykreowana 

przez Monikę Vitti nadaje filmowi pewną barwność i żywotność. Jedynie scena w Noto, 

przejmująca ponurym dreszczem, jest sygnałem, przeczuciem Nocy, w której nie ma już tych 

śladów życia, ruchu. Chłodne budynki ze szkła i betonu, bezosobowe wnętrza mieszkalne. 

Zamiast słońca, blade światło dnia i mrok nocy. (W Zaćmieniu nie będzie już nawet 

niespodzianek, rozczarowań, złudzeń – planeta jest już martwa). 

Cały tryptyk niesie prawdę o zagubieniu człowieka pozbawionego metafizycznego wsparcia 

(podobnie jak w dramatach samotności Bergmana). Podobnie, bo tryptyk Antonioniego, jak 

i tryptyk filmów samotności Bergmana dotykają poczucia osamotnienia, wyobcowania, 

świadomości utraty poczucia sensu życia w świecie pozbawionym granic, wyzwolonym 

z presji obyczaju i norm moralnych, mimo że odnoszą się do wyraźnie różniących się realiów 

życia we Włoszech i w Szwecji i mimo zupełnie innej stylistyki tych filmów. 

Noc jest chyba najbardziej umiarkowanym filmem w środkach swojego wyrazu - niemal 

klasycznym, ze swoją jednolitą, chłodną atmosferą, ze swoim powolnym rytmem, swoją 

logiczną spójnością.  Akcja filmu obejmuje jeden dzień, wieczór i noc.  

Patrząc powierzchownie można by powiedzieć, że Noc jest filmem o kryzysie małżeństwa. 

Główne postacie filmu, Lydia i Giovanni, stają się dla siebie obcymi ludźmi. Banalna fabularna 

tkanka filmu jednak maskuje jedynie to, co naprawdę istotne. Ta tkanka ma jednak szczeliny, 

przez które przeziera poczucie tragicznej samotności, czy zbędności swojego życia. 

Szczególnie jaskrawie uwidacznia się to w scenach, w których Lydia błąka się po ulicach 

Mediolanu (doskonale jej znanych, a tak obcych, jakby przemierzała je po raz pierwszy) 

i w scenach przyjęcia u Garardinich. Ale nie tylko w nich. 

W obszarze zainteresowania Antonioniego mieszczą się nowe elity, wyzwolone z ograniczeń 

obyczajowych, wzajemnych zobowiązań, żyjące w klimacie swobody. Nie ma jednak 

w filmach Antonioniego wielkich nadużyć moralnych, czy skandali obyczajowych.  

Bohaterowie jego filmów żyją raczej w pewnym stanie nadwrażliwości. Ich swoboda jest 

częściej źródłem niepokoju i udręki, niż dobrostanu. Łatwo to przeoczyć koncentrując się na 

przebiegu akcji.  

 



Zawsze w filmach Antonioniego przychodzi ten moment, że człowiek spogląda z dystansu na 

swoje życie, staje twarzą w twarz ze swoim losem. To łączy go z egzystencjalizmem. Ale to 

jedyny punkt styczny. Cała wielka moralistyka egzystencjalizmu jest mu obca. Wspólny jest 

tylko ten punkt wyjścia, przebudzenie świadomości, które w jego filmach wyobcowuje 

człowieka ze środowiska i z nurtu własnego życia.  

Umieranie przyjaciela, Tomasa, wyrywa małżonków z automatycznego biegu codziennych 

zajęć i zmusza do zweryfikowania sensu ich egzystencji, wyostrza ich wrażliwość i prowadzi 

do uświadomienia sobie tego, co przegrali w swoim życiu. 

Widoczny od początku filmu ostrożny dystans pomiędzy Lydią i Giovannim oraz gorączkowe 

próby uchwycenia kontaktu uwidaczniają, że ci główni bohaterowie filmu stają się obcy.  

Nie tylko wobec siebie, ale w świecie, w którym żyją.  

Lydia uświadamia sobie, że nie kocha męża, że jego postawa, jego funkcjonowanie, to kim 

naprawdę jest pozbawia ją możliwości kochania go. Ale w tym tkwi cała tragedia ich życia. 

Dla niej  „nie kocham” oznacza: moje życie jest puste, nieprawdziwe, bezowocne, 

zmarnowane; Giovaniemu to „nie kocham” uświadamia, że traci nie tylko przekonanie 

o trwałości swojego małżeństwa, traci również wiarę w sens swojego działania (uświadamia 

sobie, że jego twórczość jest nikomu niepotrzebna, bo faktycznie niczego nie proponuje) – 

traci wszystko, co miał.  

Noc to jedna z najczarniejszych wykładni psychiki człowieka współczesnego, jego rozpaczy 

wewnętrznej i dziwnej oporności, wobec dobrego wpływu innych.  

To studium bezsilnego zobojętnienia. 

 


