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W Zaćmieniu nie ma już tragicznych rozczarowań, bo nie ma już złudzeń. Jak pisze Konrad 

Eberhardt, Vittoria zna prawidła życia i świadomie to życie sobie układa; na nic już nie czeka, 

nie zdąża do nikąd. 

Ta główna bohaterka filmu, którą podobnie jak w Przygodzie kreuje Monica Vitti, żyje nie 

szukając niczego, co nadałoby sens jej egzystencji.  

W wielu, wydawałoby się bez znaczenia, scenach pojawia się życzliwa, uśmiechnięta, 

swobodna i wolna, ale bez złudzeń, bez nadziei, bez przeszłości i przyszłości.  

Genialna, jedna z największych sekwencji w historii kina, scena szaleństwa krachu 

giełdowego jawi się jako nierzeczywiste, abstrakcyjne piekło.  

Aleksander Jackiewicz pisze: „Obrazy giełdy, wrzeszczących ludzi napierających na 

balustrady, za którymi siedzą sędziowie, spokojni urzędnicy – przywodzą na pamięć 

malowidła Sądu Ostatecznego…”.  

To wrażenie przenika cały film. Wszystko jest jak gdyby tylko echem życia. Vittoria nie jest 

zdolna do zaangażowania się, nie jest zdolna do uczuć, bo planeta jest już martwa.  

Tak jak w poprzednich filmach bohaterowie, zyskując świadomość braku sensu ich życia, 

muszą skonfrontować się z pytaniem o to jak dalej żyć, tak w Zaćmieniu pytanie o sens życia 

nie ma już znaczenia.  

W zakończeniu filmu nic się nie rozstrzyga. W wielkim mieście zamiera życie. Ruch ustaje. 

Zbliżenie ulicznej lampy jest jak ostatni rozbłysk umierającego słońca. 

W tej ostatniej sześciominutowej sekwencji lodowato obojętna rzeczywistość zamiera 

w zastygającym żelu czasu (jak pisze Adam Garbicz w swoim monograficznym przewodniku 

osiągnięć filmu fabularnego). 

Zaćmienie jest ostrzeżeniem moralisty, pokazującego ludzi, którzy odcięli się od konfliktów 

sumienia, od świadomości wyobcowania i bólu egzystencji, którzy są mieszkańcami już 

„wystygłej” planety. O nic nie walczą, do niczego nie dążą. Vittoria z końcowych scen niczym 

nie różni się od Vittorii z początku filmu. 

Struktura Zaćmienia różni się od struktury poprzednich filmów tryptyku. W Przygodzie i Nocy 

zewnętrzna warstwa (pokazująca ludzi, przedmioty, pejzaże) w pewnym sensie maskowała 

podskórny nurt niepokoju i gorzkiej refleksji.  



W Zaćmieniu jest tylko jedna warstwa – warstwa spojrzeń kamery, spojrzeń na życie. 

Język filmowy zostaje sprowadzony do monotonnej rejestracji szczegółów (choćby pierwsza 

scena rozstania Vittorii i Riccarda, czy sekwencja na lotnisku). To organizuje materiał, ale nie 

przekazuje najważniejszych znaczeń. Do nich musimy dojść tropem skojarzeń, sugerowanych 

przez obraz. Co więcej, skojarzeń, które oparte są na „polu znaczeniowym” nie tylko tego, ale 

również poprzedzających go filmów. 

Już pierwsza scena określa ten obszar znaczeń  i rzeczywistość tego filmu. Kilkukrotnie 

pokazywany wiatraczek (symbol), ustabilizowany w całkowicie zdeterminowanym zakresie i 

rytmie, bez możliwości jakichkolwiek zmian.  

Rozmowa w strukturze pomieszczeń, które układem płaszczyzn ścian sytuują Vittorię i 

Riccarda ciągle w oddzielnych przestrzeniach.  

Całkowicie statyczny, zamarły pejzaż za oknem, w który wychodzi Vittoria, to właśnie obraz 

„martwej planety”. 

 


