
Federico Fellini 

Federico Fellini urodził się w 1920 roku w Rimini. Miał wybitne zdolności rysunkowe. Był 

świetnym karykaturzystą. Swoją karierę zaczynał od publikowania w prasie żartobliwych 

rysuneczków (lokalnie, we Florencji, a potem w Rzymie). W Rzymie zaproponowano mu 

tworzenie włoskiego komiksu. Rzymskie kontakty z całą plejadą „kolorowych” ludzi, 

wymykających się mieszczańskiej stabilizacji faszystowskich Włoch, mające dla młodego 

prowincjusza smak owocu zakazanego, pozostawiły w nim na zawsze skłonność do ludzi 

„marginesu społecznego”.  Zaprzyjaźnia się tam z wyśmienitym komikiem Aldo Fabrizim. 

Jak podaje w którymś wywiadzie, pisze dla niego skecze, a nawet wyrusza na tournee z jego 

zespołem varietes, jako poeta, scenograf, rekwizytor i aktor.  

W 1940 roku dostaje stałą pracę w tygodniku „Marc Aurelio” i zostaje wreszcie 

dziennikarzem (a o byciu dziennikarzem marzył od dzieciństwa).  

W tym samym roku Mario Mattoli proponuje mu współpracę w roli gagmana w filmach 

z komikiem Macario – podejmuje ją, ale nie przywiązuje do tego żadnej wagi. 

Nie przypuszczał nawet, że wchodzi na drogę swojego prawdziwego powołania.  

Za jakiś czas, właściwie dzięki przyjacielowi (Aldo Fabrizi) zaczyna pisać scenariusze do 

komedii filmowych (oczywiście w zespole, jak było wtedy we Włoszech przyjęte). Jest też 

współtwórcą scenariuszy do nieco ambitniejszych filmów. 

Dopiero wtedy zaczyna interesować się filmem i w ogóle zaczyna dopiero wtedy  chodzić do 

kina. 

W 1943 pisze dla radia cykliczne słuchowisko „Cico i Pallina” . Rolę Palliny odtwarza 22 letnia 

wówczas młoda aktorka,  Giulietta Masina. Fellini poznaje ją i w tym samym roku zostają 

małżeństwem. Ciężkie dla nich obojga czasy, nauczyły go poznawać ludzi, patrzeć i 

dostrzegać – zbierał kapitał przeżyć i informacji, pomysłów i tematów. 

W 1944 roku uruchamia zakładzik świadczący usługi dla żołnierzy amerykańskich (zdjęcia, 

pocztówki grające itp.). Okazuje się, że ma dryg do interesów, a przy tym świetnie się tym 

bawi. 

 Pewnego dnia w sklepiku zjawia się Roberto Rosselini i prosi go, żeby nakłonił swojego 

przyjaciela, Fabriziego, do podjęcia w krótkim filmie roli bohaterskiego rzymskiego księdza, 

zamordowanego przez hitlerowców. Proponuje mu rolę współscenarzysty. Film rozrasta się 

do sporych rozmiarów ( słynny film Rosseliniego: Rzym, miasto otwarte), a Fellini podejmuje 

z Rosselinim stałą współpracę. W kolejnym filmie Rosseliniego, „Paisa”, uczestniczy w pisaniu 

scenariusza i scenopisu, pisze dialogi i sam realizuje kilka scen. Współpracują ze sobą przez 

kilka lat, a Fellini staje się cenionym scenarzystą kilku znanych reżyserów.  

  



W efekcie zakłada wspólnie Lattuadą firmę producencką – zanim firma popadła w poważne 

długi, wyprodukowała jeden film w reżyserii Lattuady i Felliniego, Światła variete (chociaż 

więcej  w tym filmie Felliniego, niż Lattuady). Ten film, to wprowadzenie w niezwykły świat 

Felliniego. Wiele fragmentów Świateł variete znajduje rozwinięcie w dalszych filmach 

reżysera.  

Od tego momentu Fellini zaczyna współpracę w pisaniu scenariuszy z Tullio Pinellim i Ennio 

Flaiano. Świetnie się uzupełniali. O Pinellim mówiono: mistyk,  o Flaiano – sceptyk, a o Fellini 

– szalony. 

Ciekawa jest historia pierwszego samodzielnego filmu Felliniego. Michelangelo Antonioni 

zlecił Felliniemu i Pinellemu napisanie scenariusza do swojego filmu.  

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych kulturę znacznej części społeczeństwa włoskiego 

opanowały komiksy, fotopowieści i sentymentalna prasa – Antonioni napisał na ten temat 

studium socjologiczne i planował nakręcić film. Scenariusz nie spodobał mu się jednak i 

zaniechał tego pomysłu.  

W efekcie film zatytułowany: Biały szejk, nakręcił Fellini. Film dostał nominację do konkursu 

na festiwalu w Cannes, ale w ostatniej chwili został wycofany. Ostatecznie wysłany został na 

festiwal w Wenecji. Spotkał się z miażdżącą oceną, zarówno krytyków, jak i publiczności, a 

Felliniemu powiedziano wprost, że nie powinien reżyserować filmów, bo się do tego nie 

nadaje. (Przyczyną był zapewne fakt, że film godził w mentalność i upodobania przeciętnego 

widza i w karykaturze pokazywał wszechwładzę pozorów w życiu typowego Włocha).  

Oczywiście Fellini już wtedy wiedział, że jego powołanie to film i nie zrezygnował.  Znalazłszy 

producenta (a zawsze miał problemy ze znalezieniem producentów), w 1953 roku 

wyreżyserował film Wałkonie, ukazujący włoską niedojrzałość  i prowincjonalizm, postawę 

nieodpowiedzialności i lęku przed autentycznym życiem.  

Poświęciłem sporo czasu biografii Felliniego. Kiedy uświadomimy sobie jak bujne było jego 

życie, jak bogata w różne doświadczenia droga do filmu, przestaje dziwić niesamowita, 

twórcza wyobraźnia i wizjonerstwo, chwilami z pogranicza szaleństwa.  

O wiele trudniej niż o faktach z jego życia jest mówić o jego koncepcjach, przesłaniach, czy 

poglądach związanych ze sztuka filmową. Nawet podawane przez siebie fakty z czasem 

przedstawia zupełnie inaczej, a co dopiero to, co myśli. W wywiadach prowadzonych przez 

Giovanni Grazziniego mówi: „Zdaję sobie sprawę, że po każdym twoim pytaniu gadam byle 

co przez pół godziny i pewnie to co mówię, będzie ci się wydawało pełne sprzeczności. […] 

…najbardziej krępującą i schizofreniczną stroną wywiadu jest to, że ten, komu zadawane są 

pytania, musi założyć, że wierzy, że jest kimś innym, kimś kto wie, kto wyznaje generalne 

idee, kto ma wizję świata i wypowiada swoje poglądy na temat istnienia, religii, polityki, 



miłości albo… szelek.  A ja nie mam generalnych idei i, jak mi się zdaje, jest mi lepiej z tym, że 

ich nie mam.” 

W innym wywiadzie, z kokieteryjną szczerością, powiedział: „ Nie powinniście mieć zaufania 

do moich słów, ponieważ za rok mówiłbym zupełnie co innego. Byłoby rzeczą okropnie 

przygnębiającą powtarzać to samo przez całe życie.” 

I to jest właśnie Fellini – nie ma nic pewnego, a samo swoje życie, kreował jak film. 

Oczywiście zawsze pozostaje, trudno poddająca się interpretacji, jego sztuka.  

Genevieve Agel, w szkicu o sztuce Felliniego odnosi jego twórczość do dwóch 

charakterystycznych dla włoskiej kultury tradycji. To barok i melodramat. Barok nadaje 

rozmach i przepych formom przekazu. Widowiskowość, ornamentyka, efektowność i 

wyrazisty estetyzm, górujący nad głębią refleksji. 

W sztuce barokowej tkwi też wewnętrzne rozdarcie pomiędzy dionizyjską radością, 

zachwytem dla piękna i namiętnym umiłowaniem rzeczy ziemskich, a tęsknotą do 

pierwiastka duchowego, do czystości i niewinności, i poczuciem grzechu. 

Melodramat u Felliniego przejawia się w czerpaniu z tradycyjnych form ludowego widowiska. 

To jarmarczny teatr, plebejska poezja, ludowe ceremonie religijne odzwierciedlające świat 

widziany oczyma ludu. To poezja melodramatycznych emocji, przeplatających się 

z obyczajową farsą, komizm zmieszany z liryzmem a wszystko przesycone echami dawnych 

wierzeń i magicznych kultów, a nawet można powiedzieć ludowym surrealizmem. 

Fellinie czerpie z tego skarbca pełnymi garściami. Czerpie i piękno, i tandetę. Czerpie 

malowniczość scenerii, ale również sposób widzenia świata. Klasycznym przykładem jest 

La strada, utrzymana w tonie ludowo-jarmarcznej opowieści.  

Aż do Nocy Cabirii włącznie, Fellini wypełnia swoje filmy postaciami z nizin społecznych, a 

dokładniej wszelkiego autoramentu ludźmi z marginesu społecznego.  Od Słodkiego życia 

jego filmy zaczynają wypełniać nowe elity – czasem chciałoby się powiedzieć: pseudoelity. 

Dochodzą też do głosu elementy modernizmu.  

Wspominałem o ciągłych problemach Felliniego z producentami. Kiedy planował nakręcić 

Noce Cabirii, dziesięciu producentów odrzuciło scenariusz i odmówiło realizacji filmu.  Słynna 

była rozmowa Felliniego z producentem Lombardim. Lombardi powiedział: „Zrobiłeś film o 

pederastach, potem o włóczęgach, jeszcze potem o kanciarzach. Chciałeś zrobić film o 

wariatach. A teraz wyciągasz z zanadrza prostytutki. Rad  bym wiedzieć o kim masz zamiar 

zrobić następny film”. Na co Fellini : „O producentach”. 

 

 



Trzeba poruszyć jeszcze jeden aspekt twórczości Felliniego. Od lat przylgnęła do niego 

etykietka twórcy katolickiego. Jego postawa osadzona jest w specyfice włoskiego 

katolicyzmu. Jego relacja z Bogiem jest  całkowicie odmienna, niż odniesienie do Boga u 

Bergmana, Bunuela, czy Bressona. Jego wiara bierze się z potrzeby przekroczenia własnej 

kondycji i zespolenia się z nadludzką tajemnicą. Fascynuje go rytuał, obrzęd, mitologia kultu.  

I jeszcze raz podkreślę, że oglądając  filmy Felliniego nie można zapominać, że jest on wielkim 

demiurgiem filmu i wizjonerem. Choć sam twierdzi, że jest po prostu realistą, ale też uważa, 

że prawdziwy realista zawsze jest wizjonerem. 

Jak w tym wszystkim znaleźć istotę, sens jego przekazu? Przytoczę fragment wprowadzenia 

do scenariuszy Felliniego, Marii Kornatowskiej: „Wizje Felliniego tworzą integralna 

rzeczywistość, utkaną z realiów jawy, wspomnień, marzeń, słów. Ich sens wymyka się 

jednoznacznej lekturze. […] Nie sposób ich ostatecznie wytłumaczyć, znaleźć jedno jedyne 

przesłanie, które autor chciał nam przekazać. Świat powołany do istnienia przez Felliniego 

podlega prawom poetyckiej wyobraźni. Przemawia do zmysłów i do intuicji… […] …wrażenia, 

uczucia, jakich doznajemy w trakcie oglądania tych scen są o wiele bogatsze niż to, co można 

by na ten temat powiedzieć… […] Stąd zresztą, między innymi, nie kończące się spory wokół 

interpretacji poszczególnych epizodów, kolejnych filmów i całej twórczości Felliniego”. 

Wybór filmów Felliniego przedstawiamy w kolejności ich powstawania (La strada, Słodkie 

życie, Osiem i pół, Giulietta i duchy, Rzym, Amarcord), chociaż w chronologii 

autobiograficznych wątków, którymi przesycone są jego filmy, ta jedna wielka felliniowska 

epopeja powinna mieć inną kolejność (Amarcord - dzieciństwo,  Wałkonie – prowincjonalna 

młodość, Rzym – zetknięcie prowincjusza z wielkim tyglem różności, Słodkie życie – już 

utracona niewinność i zatopienie się w życiu elit, Osiem i pół – to już niemoc, niezdolność do 

uporządkowania własnego życia i marzenie o powrocie do dzieciństwa).  


