
Rzym (Roma) 

Reżyseria: Federico Fellini 

Scenariusz: Federico Fellini, Bernardino Zapponi 
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W filmie wystąpił Federico Fellini, Peter Gonzales (jako 19 letni Fellini) i wielu aktorów. 

Premiera: 1972 rok 

Fellini, można powiedzieć, w sobie tylko właściwy sposób prezentuje, przedstawia;  w Osiem 

i pół - kryzys mężczyzny, w Giuliecie i duchach – kryzys kobiety (w ówczesnej mentalności, to 

dwa  diametralnie inne kryzysy), a w Rzymie mentalność miasta, Rzymu. Wszystko to 

osadzone w typowej „włoskości”, typowej dla mężczyzny-Włocha, dla kobiety-Włoszki i 

społeczeństwa włoskiego.  

Przedstawia, pokazuje, operując bogatym warsztatem plastycznym i wyostrzonym zmysłem 

karykaturzysty. 

To niezwykłe, że tak bardzo osobista twórczość, jest jednocześnie zapisem obyczajów i 

nastrojów społecznych, ukształtowanych historycznie cech charakteru narodowego.   

W obszernym wywiadzie udzielonym Valerio Rivie Fellini mówi o Włochach z pesymizmem i 

poczuciem rezygnacji: „ Pojedynczo są ograniczeni, żałośni i śmieszni. W tłumie są groźni, 

zdolni do idiotycznych działań”. Ma poczucie, że mimo zmiany warunków ekonomicznych i 

społeczno-politycznych, nic się nie zmieniło – mentalność mieszkańców pozostaje taka sama. 

Nowoczesność jest powierzchowna – skrywa wiecznie tę samą infantylność, 

nieodpowiedzialność, pustkę i marazm. 

Film składa się z dziewięciu epizodów (niektóre rozdzielone ściemnieniem lub podziałem na 

dwie części filmu, niektóre przechodzące gładko jeden w drugi). 

- pierwszy można by potraktować jako zapowiedź następnego filmu, Amarcordu. To czasy 

szkolne w Rimini i wyobrażenia prowincjuszy o Rzymie,  

- w drugim przyjazd młodego człowieka (Felliniego?, Moralda z Wałkoni?) na Stazione 

Termini w Rzymie, poznawanie przez niego Rzymu, życia w tym wielkim mieście i rzymskich 

zwyczajów, 

- trzeci, wybitny epizod, z apokaliptyczną wizją, był jednym z trzech głównych pomysłów na 

film. Przypomina prolog do filmu Osiem i pół. Określa go myśl Felliniego: „myślę, że wszystkie 

problemy ekologii, nerwic, rozpaczy, końca świata można wyrazić na przykładzie ruchu 

miejskiego: to tam doznajemy uczucia zamknięcia, zduszenia, nieużytecznego trawienia sił”, 

- czwarty epizod, to felieton z tworzenia filmu i  krótka rozmowa z młodzieżą, 

- w piątym wraca do świata rewii i obyczajów lumpów w czasach wojny. W Fellinim zawsze 

tkwił cyrk, rewia, varietes – można tu dopatrzeć się echa jego pierwszego filmu, Świateł 

variete, reżyserowanego razem z Lattuadą, a także doświadczeń z jego wcześniejszej 

wędrówki ze zespołem varietes Aldo Fabrizia (nie wiadomo do końca, czy to prawda, czy 

wymysł Felliniego), 



- znowu wybitny epizod szósty, z odkrytymi podczas budowy metra starożytnymi freskami, 

zanikającymi pod wpływem „współczesnego powietrza” (to metafora zatrucia wielowiekowej 

cywilizacji przez współczesność). Cała sekwencja daje wrażenia i emocje o wiele bogatsze, niż 

wszystko, co można by na ten temat powiedzieć, 

- siódmy epizod zaczyna się sceną z obcokrajowcami-hippisami (Fellini sympatyzuje z tym 

ruchem), co staje się pretekstem do pokazania codzienności burdeli z czasów wojny – sposób 

bycia hippisów jest kontrapunktem, w bardziej wyrazisty sposób uwypuklającym zepsucie i 

wręcz dewiacyjny seksualizm Włochów, 

- i kolejny z początkowych pomysłów, epizod ósmy, przedstawia przyjęcie i niezwykły pokaz 

mody u księżnej Domitilli (fenomenalne stroje zaprojektowane przez scenografa Danilo 

Donatiego) – to wspomnienie rodzinno-towarzyskich związków arystokracji i kleru, co 

definitywnie zakończył II Sobór Watykański. W tym epizodzie można dopatrzyć się analogii 

do niektórych fragmentów Słodkiego życia. 

- ostatni epizod przedstawia doroczne święto na Zatybrzu, gdzie przewijają się 

indywidualności z planów filmowych Cinecitta (między innymi Gore Vidal, Alberto Sordi, 

Marcello Mastroianni, Anna Magnani). Najważniejszą sekwencją tego epizodu jest jednak 

scena końcowa, z motorami krążącymi pomiędzy budowlami powstałymi na przestrzeni 

dwóch tysięcy lat.  

Kolejne filmy Felliniego są coraz bardziej mroczne. Już w Rzymie nie ma tej iskry nadziei, 

która pojawiała się i w Słodkim życiu, i w Osiem i pół, i w Giuliecie i duchach. Można by 

sądzić, że przedstawiając Rzym, w którym spędził większą część swojego życia, nasyci film 

melancholią i sentymentem (tak będzie dopiero w Amarcordzie). Tu przedstawia Rzymian 

bardzo krytycznie, jako ludzi wulgarnych, pysznych i małostkowych. Pokazuje raczej ich 

wieczne zepsucie, niż dorosłość, odpowiedzialność i kultywowanie związków miłości. Nie robi 

tego złośliwie, ale ze świadomością, że najważniejszy jest dla niego rys historyczny. 

Oczywiście to nie jest rys, to wielka synteza – historia Rzymu to historia europejskiej 

cywilizacji, jej autodestrukcyjnych bodźców i konsekwencji jej rozwoju. Odniesienia do 

„korzeni”, do starożytnego Rzymu i jego historii pojawiają się wielokrotnie. Już na samym 

początku kamienie sprzed dwóch tysięcy lat, Rubikon, teatr z Cezarem, potem kino (też 

odniesienie do starożytności, chociaż też krytyka naiwnej kinematografii komercyjnej 

tamtych czasów), i wreszcie niesamowita sekwencja z motorami, przywołująca budowle – 

świadków dwóch tysięcy lat kultury Rzymu. Ten Rzym nie napawa jednak optymizmem. Jest 

raczej znakiem chylenia się cywilizacji europejskiej ku upadkowi. Fellini nie widzi już na czym 

mogłoby opierać się odrodzenie, odświeżenie, nowy rozwój, jasna przyszłość. Te nieme 

budowle z ostatniej sceny wzmacniają kontrast między najlepszymi okresami rozwoju 

europejskiej cywilizacji, a infantylną i destrukcyjną współczesnością Rzymu środkowych lat 

dwudziestego wieku.  


