
1.2.4. Giulietta i duchy (Giulietta degli spiriti) 

Reżyseria: Federico Fellini 

Projekt scenariusza: Federico Fellini i Tullio Pinelli 

Scenariusz: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi 

Zdjęcia: Gianni Di Venanzo 
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Premiera: 1965 rok 

Giulietta i duchy zdaniem krytyki była krokiem wstecz, rozczarowaniem po wielkim Osiem i 

pół. Jednak przyglądając się dokładnie filmowi, trzeba uznać, że jest to jedno z kluczowych 

dzieł Felliniego, najbardziej osobistych, przedstawiających jego postawę duchową i 

artystyczną. 

Maria Kornatowska pisze: „Giulietta i duchy jest więc przede wszystkim wspaniałym 

widowiskiem, dziełem iluzjonisty, który roztacza całą gamę swoich sztuczek, wyczarowując 

magiczną pałeczką coraz to nowe barwne widziadła. Jest realizacją manifestu kina zawartego 

w finale Osiem i pół. Wyrasta zresztą z radosnej atmosfery tego finału, z jego tanecznego 

rytmu, z ekstatycznego upojenia samym aktem tworzenia, z zachwytu dla nieprzebranej 

urody świata, dla jego nieustannej metamorfozy. Kluczem struktury filmu jest wszakże ciągła 

przemienność ludzi i zjawisk, ciągłe przenikanie się różnych sfer rzeczywistości.” 

Fellini tym razem deklarował, że sportretuje Włoszkę w kryzysie wieku średniego, trawioną 

kompleksami, fobiami, zakazami kulturowymi, kształtowanymi przez rygory obowiązków 

moralnych kobiety jako żony. I podobnie jak Guido w Osiem i pół, tak Giulietta dopiero 

w finale, wychodząc z domu i idąc do piniowego lasu, akceptując siebie i świat, odzyska 

równowagę wewnętrzną. Jak w „oświeceniu” Zen (nowa w tym czasie fascynacja Felliniego), 

bohaterka w finałowej sekwencji wychodzi przed dom, patrząc jakby po raz pierwszy na 

swoje codzienne otoczenie – w naturalny sposób żywa, spostrzegająca i czująca (jak 

w cytacie z poświęconej związkom psychoanalizy z buddyzmem książki Ericha Fromma: 

„Teraz, ponieważ jestem oświecony, rzeki są znowu rzekami, a góry są górami”). 

W Osiem i pół, w barokowej kanwie pojawiały się już elementy modernizmu (choćby stroje 

z epoki fin de siecl) i elementy wpływu, ulubionego przez Felliniego, Carla  Junga, ale dopiero 

w Giuliecie i duchach cały film przesycony jest modernizmem, z jego spirytyzmem, fascynacją 

siłami podświadomości, psychoanalitycznym katharsis, oswobadzającym z krępujących duszę 

i ciało zahamowań i pozwalającym odnaleźć własną indywidualność.  

To co się dzieje na ekranie jest personifikacją dramatu duszy Giulietty, tworem jej imaginacji. 

To trochę ironiczna wizja, zrodzona z konwencjonalnych wyobrażeń o romantyzmie, grzechu 

i namiętnościach, zrodzona z zahamowań typowej włoskiej mieszczki.  

 



Giulietta, Iris, Walentina, Suzy, Jose, Bishma i inne „zjawy” to sztucznie rozdzielone aspekty 

kobiecości: wzorzec matki i żony, obowiązek, moralna norma, zahamowania, ale też 

irracjonalizm, emocjonalność, romantyzm,  tajemnicza kobiecość, pragnienia, a również 

cielesność, erotyzm, zmysłowość i pożądanie aż do wyuzdania. 

W mentalności przeciętnego Włocha kobieta to albo uświęcony umową społeczną ideał 

matki i żony (nużący i niezbyt atrakcyjny), albo wstydliwy obiekt grzesznych uczuć (atrakcyjny 

i pociągający przedmiot pożądania). Brak w tym możliwości autentycznego partnerstwa 

i w filmach Felliniego nie ma też żadnego przykładu pełnego związku kobiety i mężczyzny. 

W secesji szczególnie wyraziście sztuka zdominowana była przez erotyzm i obecność kobiety. 

Salvadore Dali określił, że jawi się w niej „kobieta-kwiat-klejnot-obłok-płomień-motyl”. 

W Giuliecie i duchach przewijają się kobiety-ptaki, kobiety-motyle, kobiety-kwiaty. Zdają się 

być zjawami nie z tego świata. A jednocześnie są ornamentem, elementem plastycznym 

kompozycji filmu.  

Można powiedzieć, że materia wizualna filmu została utkana z najważniejszego ornamentu 

secesji – z motywów roślinnych i kwiatowych. Przejawia się to w scenografii, w kostiumach, 

w sylwetkach postaci, w kompozycji kadru. 

Trzeba tu podkreślić wielki wkład operatora, Gianniego Di Venanzo. Tak jak w Osiem i pół 

zamaszystą płynnością wizji nadał właściwy kształt kompozycyjny zamierzeniom Felliniego, 

tak w Giuliecie i duchach zachwyca integracją stylistyki obrazu i perfekcją w kolorystyce 

(Giulietta i duchy to pierwszy barwny film Felliniego). 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną postać filmu, nie dającą się zamknąć w sztywnych 

kanonach obyczaju i norm dotyczących spraw płci. To dziadek Giulietty, żyjący według praw 

fantazji i uczuć, miłośnik urody życia, łączący frywolność z ludową mądrością i dobrocią – 

jakże bliski fascynacjom reżysera.  


