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Jeśli popatrzeć na strukturę i logikę, to film jawi się bardzo realistycznie. Tym bardziej 

zaskakująca jest reakcja festiwalowej publiczności (pokaz na festiwalu w Cannes w 1960r.).  

Oczywiście jest wyjaśnienie takiej dziwnej reakcji. Idziemy do kina ze świadomością, że 

doświadczymy pewnego rodzaju iluzji rzeczywistości. Szkoła filmowa, w której film powstaje, 

środowisko jakiego dotyczy, literatura i specyfika kulturowa z jakiej wyrasta, wprowadza nas 

wprost w język skrótów psychologicznych, w sposób rozumienia tej prezentowanej iluzji 

rzeczywistości, w pole znaczeniowe symboliki. Tymczasem w Przygodzie Antonioniego nie 

ma iluzji rzeczywistości, ani całej otoczki znaczeń związanych z danym rodzajem iluzji. To 

sama rzeczywistość. Film jest tak prawdziwy i dociekliwy wobec rzeczywistości, że nie 

poddaje się jakimkolwiek rodzajom iluzji, fikcji, czy przenośni.  

Nie wiemy nic „z góry” poza tym, co przedstawia nam reżyser. Nawet jeśli wpadamy na jakiś 

trop konwencji filmowej, za moment okazuje się, że wcale nie o to chodzi. Wszystko od razu 

gubi się w materii realiów, wydawałoby się banalnych, naturalnych, niepotrzebnych. Nawet 

postacie nie noszą znamion jakiejkolwiek wyjątkowości.  

O czym więc jest ten film? Nie pamiętam, kto z krytyków filmowych (być może Maria 

Kornatowska) stwierdził kiedyś, że nikt tak genialnie jak Antonioni nie zaprezentował 

„studium miłości”. Przygoda, to film o miłości. To wiwisekcja miłości Claudii i Sandra. Od 

pierwszego spojrzenia, poprzez przyciąganie i obronę przed uczuciem (scena poszukiwania 

Anny na wyspie, to klucz – podobnie jak w Przyjaciółkach scena na plaży), aż do spełnienia i 

finału – Claudia, która weszła w rolę Anny, nie może skończyć inaczej, mimo całej szczerości 

jej uczucia. To właśnie Antonioni, zafascynowany egzystencjalizmem Alberta Camus. 

W istniejącej rzeczywistości miłość nie może być doskonała, zawsze w jakiś sposób musi być 

ułomna, nie przetrwa w czystej postaci – zostaje niedoskonały kompromis, albo ucieczka. 

W ostatniej scenie Claudia nie jest już urażoną kochanką, jest raczej dobrą siostrą lub matką, 

współczującą „małości” Sandra, miałkości epoki, która go stworzyła.  

To Claudia jest najważniejszą postacią filmu. W początkowo swobodnej, wolnej, nawet 

naiwnej rodzi się świadomość egzystencji (takiej, jaką ona jest), świadomość bardzo realnej 

niedoskonałej, ułomnej rzeczywistości. 

Przestaje istnieć Claudia z początku tej historii – narodził się nowy człowiek. Skończyła się 

przygoda, zaczęło się życie. 

(Narodziła się też wielka gwiazda Antonioniego: Monica Vitti). 



Warto zwrócić uwagę, że Antonioni te prawdy, głębokie i posępne prawdy, przekazuje nie 

używając tradycyjnych środków filmowych – bez retrospekcji, bez monologu 

pozaekranowego, bez narracji subiektywnej i z użyciem bardzo ograniczonych dialogów. To 

dominanta scenerii tworzy metaforę stanów egzystencji bohaterów filmu. 

Wolny tok narracji i ubogie dialogi nie tworzą jakiejś atrakcyjnej fabuły. Antonioni nawet nie 

próbuje rozwijać akcji. Prawdziwa dynamika tkwi w głębszej warstwie filmu. To ewolucja 

miłości Claudii – ewolucja jej uczucia, jej świadomości i sumienia. Zresztą cała Przygoda 

widziana jest jej oczami. 

 


