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Io mi ricorde, co znaczy przypominam sobie (przypomina mi się), w dialekcie używanym 

w rodzinnym mieście Felliniego (Rimini) brzmiało „amarcord”. To wyjaśnia tytuł. Problem 

w tym, że Fellini temu zaprzeczał, mówiąc, że nie chodzi o znaczenie tego zwrotu, tylko o 

brzmienie wyrażenia , a także o odpowiadającą mu formę graficzną. Przeczył także 

poglądowi, że film oparty jest na faktach z jego dzieciństwa (irytowało go bardzo, gdy ktoś 

tak to przedstawiał i stwierdzał, że „małego Felliniego nie ma w filmie”). Potwierdzał jedynie, 

że pierwowzorem jednego z młodzieńców w filmie jest autentyczny kolega z tamtych 

szkolnych czasów (który zresztą potem znany był jako aptekarz w Rimini). 

Niezależnie od tego film przesycony jest nostalgią i sentymentem, fascynacją krainą 

dzieciństwa. Wątek szczęśliwej, bezpiecznej krainy dzieciństwa pojawiał się już we 

wcześniejszych filmach - w Osiem i pół (nękany rozterkami Guido, pragnie uciec do krainy 

dzieciństwa). Jednak w Amarcordzie (a wcześniej już w Rzymie), ta szczęśliwa kraina 

dzieciństwa okazuje się wcale nie taka szczęśliwa.  

W wywiadzie dla Valerio Rivy, dotyczącym właśnie Amarcordu, Fellini ze smutkiem mówi: 

„Mówisz o haniebnej szkole, o głupim i nudnym życiu zbiorowym, o śmiesznych marzeniach, 

o urazach, które ciągnąłeś zawsze za sobą, o konieczności całkowitego odrzucenia tego życia. 

A jednocześnie wiesz bardzo dobrze, że niestety, nie miałeś innego życia, że miałeś tylko to 

jedno. […] I czujesz, że to są twoje Włochy, to jesteś ty, i czujesz, że jeśli dziś jesteś zdolny 

patrzeć na to wszystko tak bezlitosnym wzrokiem, to widzisz także i swoje własne odbicie. I 

wtedy, mimo wszystko czujesz, że nie masz już czasu na inny rodzaj życia, i że to, od czego 

chcesz się oderwać i co bezlitośnie osądzasz jest jedynym życiem, jakie ci dano.” 

Film, w swojej formie (magiczny realizm, spiętrzenie metafor i obrazów, erupcja wyobraźni 

Felliniego), nieodparcie kojarzy się z genialną prozą Bruno Schulza, a w tym wypadku głównie 

z „Sanatorium pod klepsydrą”.  

W małym prowincjonalnym miasteczku rytm życia określają zmieniające się pory roku. 

Wiosenne pyłki, jesienne mgły, śnieżne szaleństwo i ponownie wiosna w Amarcordzie 

kojarzą się z intensywnością schulzowskich wiosen i jesieni.  

W prowincjonalnej perspektywie drobne wydarzenia nabierają rangi wielkich zdarzeń 

(spalenie kukły na zakończenie zimy, przyjazd „duce”,  wizyta szejka z haremem, 

przepływający transatlantyk „Rex”, czy przejazd bolidów z wyścigu Tysiąca Mil z Brescii do 

Rzymu i z powrotem), a w życiu rodzinnym i społecznym powtarzają się ciągle te same 

rytuały; pod powierzchnią normalności kipią ukryte pragnienia, tłumione frustracje i 

marzenia o niemożliwych ucieczkach w inny świat.  



„Fellini i Schulz osiągnęli mistrzostwo w malowaniu owego prowincjonalnego świata z całym 

jego smutkiem, naiwnością, śmiesznością i grozą” pisze Maria Kornatowska. 

Film, w swojej konstrukcji, składa się z ciągu krótkich opowiadań, które łączy retoryczna 

konferansjerka adwokata i to, że pochodzą z wyobraźni dorastającego chłopca, Titty. Jest 

pewnego rodzaju spowiedzią wyznającą, owszem, grzechy dzieciństwa, ale przede wszystkim 

grzechy infantylizmu rodaków Felliniego.  

W filmie ostrej krytyce poddany jest faszyzm, szczególnie wyraziście objawiający się 

w małym, prowincjonalnym miasteczku. Tam widać dokładnie istotę faszyzmu - postawę 

wewnętrzną: ignorancję, bezczelność i infantylizm.  

Fellini mówi o mieszkańcach prowincjonalnych miasteczek: „Faszyzm i wyrostkowatość to 

odbicie naszej psychiki, skłębionej i skomplikowanej, zduszonej w sobie, a zatem – głupio 

agresywnej. Faszyzm siedzi w nas i nie sposób z nim walczyć, nie rozpoznając go w tej naszej 

cząstce, która jest nosicielką ciemnoty, małości i kretyńskich zachcianek”.  

W tym kontekście Amarcord nie jest tylko sentymentalną podróżą w przeszłość, ale filmem 

aktualnym, potyczką z bieżącymi sprawami, bo prowincja lat sześćdziesiątych w istocie 

swojej niewiele różni się od prowincji lat trzydziestych ubiegłego stulecia.  

Michelangelo Antonioni mówi, że „Amarcord to najczystsze dopingowanie rzeczywistości” 

(dodam, że z pewnością do rozwoju, do zmian ku odpowiedzialności i dojrzałości, czego 

osiągniecie, z perspektywy Felliniego, wydaje się jednak być utopią). 

Mieliśmy do czynienia z Fellinim barokowym, Fellinim modernistycznym - w tym filmie ociera 

się o oniryczność (pokrewieństwo z Luisem Bunuelem?, z Salvadorem Dali?). Przywołam 

sceny zagubienia się dziadka we mgle, spotkanie z białym bykiem, czy z pozoru całkiem 

realistyczną (magiczny realizm) scenę z pawiem. 

Nie sposób też przejść obojętnie wobec muzyki Nino Roty (jak w każdym zresztą, oglądanym 

przez nas filmie Felliniego).  Piękny wiodący motyw wzmacnia odbiór emocjonalny filmu i 

warto zauważyć, jak ten sam motyw zróżnicowanym brzmieniem dopasowany jest do danej 

sekwencji.  

I sekwencja końcowa, dopełniająca emocjonalnie cały film. Pisałem już o tym przy Rzymie - 

Fellini stracił nadzieję. W Amarcordzie nawet pozorny happy-end, wesele Gradiski, 

pozostawia przygnębiającą scenerię, pozostawia wrażenie smutku i niespełnienia, powrotu 

do małomiasteczkowej beznadziei. W miejscu bankietu wiatr rozwiewa wszystko, jak nikomu 

niepotrzebne stare dekoracje. 

 


