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Film Zawód reporter to ostatni film Michelangelo Antonioniego, który prezentujemy w tym 

cyklu. Nakręcił go w 1974 roku, w trzecim okresie swojej twórczości (14 lat po Przygodzie)  

Zawód reporter, powstał w innej już rzeczywistości społeczno-politycznej. Trzeba 

zasygnalizować to, co zmieniło się w świecie.  

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zaostrza się rywalizacja dwóch mocarstw: Stanów 

Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Towarzyszy temu kryzys energetyczny (nacisk krajów 

arabskich na wycofanie poparcia USA dla Izraela),  zwrot liberalny w krajach europejskich 

(Portugalia, Grecja, Hiszpania), porażki USA związane  z uwikłaniami polityczno-militarnymi 

(wojna w Wietnamie) i rysami na strukturze demokracji (afera Watergate), zakusy ZSRR na 

rozszerzanie idei bolszewickich na świecie (Wietnam, Afganistan, Ameryka Południowa), 

ruchy niepodległościowe w Afryce, rewolucja szyicka w Iranie, która wywołała drugi kryzys 

naftowy w USA.  

Drugi element istotny dla rzeczywistości lat siedemdziesiątych to fakt, że czas kontestacji lat 

sześćdziesiątych nie przyniósł żadnych istotnych zmian społecznych, poza odrzuceniem norm 

społecznych i swobodą obyczajową, co w efekcie owocowało wieloma skutkami 

negatywnymi. 

Historyk brytyjski, Eric Hobshawm, sygnalizuje rozpoczęcie w początku lat siedemdziesiątych 

epoki zapaści i kryzysu, a amerykański socjolog, a Daniel Bell wskazuje na relatywizację norm 

i zanik sacrum. W krajach rozwiniętych jutro jest niepewne, a teraźniejszość demobilizująca, 

jak pisze Adam Garbicz.  

W takiej sytuacji kultura „obniża loty” i rozszerza się komercjalizacja twórczości artystycznej. 

Wszystkie te przemiany wywierają więc też znaczący wpływ na twórczość filmową. 

Mówiąc o filmie Zawód reporter, nie można tego pominąć.  

We wcześniejszych filmach Antonioni kreował rzeczywistość, dostosowywał ją tak, by 

precyzyjnie realizowała jego zamysł i przekazywała jego przesłanie. W dzisiejszym filmie nie 

wprowadza korekt do rzeczywistości - pokazuje ją dokładnie taką, jaka ona jest.  

Faktem jest, że malownicze pejzaże Algierii, Barcelony, Andaluzji i Londynu ułatwiają mu 

zachowanie stylu kolorystyki i kompozycji obrazu i same w sobie są nośnikiem przesłania 

filmu.  



Film Zawód reporter łączy w sobie wcześniejsze wątki filmów Antonioniego (problemy 

egzystencjalne, wyobcowanie i nieuchwytność prawdy) z chęcią ukazania sytuacji człowieka 

na tle burzliwych czasów bieżących.  

Główna postać filmu, ceniony reporter, David Locke (bardziej świadomy realiów, niż Thomas 

z Powiększenia),  zmęczony nieukładającym się życiem rodzinnym i zniechęcony 

ograniczeniami w przekazywaniu prawdy, korzysta z niespotykanego zbiegu okoliczności i 

zamienia tożsamość za zmarłym sąsiadem w hotelu, który okazał się był być handlarzem 

bronią. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Locke, zamieniając obserwację życia na 

pozorne uczestnictwo, utraciwszy tożsamość, stał się nikim.  

Mogąc skorzystać z niespodziewanego dopływu bardzo dużej gotówki i urządzić sobie 

spokojne życie z poznaną studentką architektury, wciąga się jednak w grę, która powoduje, 

że staje się uciekinierem, który będzie ścigany aż do skutku. Podejmując grę, w której 

wiadomo, że nie może wywiązać się z obiecanej transakcji, zdradza też to, co było dla niego 

dużą wartością – ideę wolności. Przestaje uciekać i „staje się sobą” dopiero wtedy, gdy 

apatycznie przestaje wierzyć w wartość życia.  

Paradoksalnie, koncentracja na akcji, wyjątkowo żywej jak na Antonioniego, utrudnia 

uchwycenie sensu i przesłania filmu. Producent jeszcze dodatkowo utrudnił odczytanie filmu, 

wycinając istotne sceny wyraziście ukazujące frustrację i wyobcowanie głównego bohatera 

oraz scenę wahań uciekającej pary.  

Celem Antonioniego w tym filmie nie jest kreacja rzeczywistości, ale wpatrywanie się 

w istniejącą rzeczywistość.  

Warto również zwrócić uwagę na formę. To opera, ale nie dźwięków, tylko obrazów (przy 

minimalnym udziale dźwięku), tworzących nieuchwytną atmosferę i przesyconych typowym 

dla Antonioniego polem znaczeniowym.  

Jak w innych filmach Antonioniego, w tym też znajdziemy wyjątkową perełkę. Tryb narracji 

w przedostatniej, prawie siedmiominutowej scenie, kręconej bez żadnych cięć montażowych 

uważany jest za jeden z cudów kina i decyduje o wrażeniu, jakie zostawia cały film. Mówię o 

sekwencji ukazującej plac przed hotelem Gloria z wnętrza pokoju Locke’a vel Robertsona. 

W całej sekwencji bardzo silnie odczuwa się pustkę bytu i nieuchwytność istoty 

rzeczywistości. 

 


