
1.2.3. Osiem i pół (8 
�

�
) 

Reżyseria: Federico Fellini 
Scenariusz: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi 
Zdjęcia: Gianni Di Venanzo 
Muzyka: Nino Rota, z wykorzystaniem utworów Wagnera, Rossiniego iCzajkowskiego. 
Scenografia i kostiumy: Piero Gherardi 
Wykonawcy: Marcello Mastroianni, Anouk Aimee, Sandra Milo, Jean Rougeul, Mario Pisu, 
Claudia Cardinale, Rossella Falk i inni. 
Premiera: 1963 rok 

Już w 1960 roku pisał Fellini do Brunella Rondiego o pomyśle nowego filmu. Miał to być 

„wielowymiarowy portret mężczyzny” w sile wieku, w momencie kryzysu. W pewnym sensie 

miała to być kontynuacja Słodkiego życia. Fellini zastanawiał się, czy w realnym życiu 

autentyczna, kochająca osoba (Paola ze Słodkiego życia) mogłaby ocalić bohatera filmu – w 

Osiem i pół już wie, że nie.  

Prasa rozpisywała się o nowym filmie, a Fellini ciągle nie był zdecydowany – pełen wahań i 

wątpliwości stale przerabiał scenariusz. W międzyczasie nakręcił nawet inny film (Kuszenie 

doktora Antoniego).  

Na początku 1962 roku przygotowania do produkcji były w pełnym toku, ale pozostawało 

jeszcze bardzo wiele niewiadomych. W ostatniej chwili Fellini zdecydował, że główny bohater 

będzie reżyserem filmowym. W czasie kręcenia filmu wprowadzał jeszcze wiele zmian, a 

nawet kończąc już zdjęcia, całkowicie zmienił sekwencję zakończenia filmu. 

Film okrzyknięty został największym arcydziełem Felliniego. Już pierwsza wręcz 

surrealistyczna scena snu Guida daje przedsmak niezwykłej konstrukcji filmu. Więcej niż 

połowa filmu to wyobrażenia, sny i wspomnienia głównego bohatera, Guida. To co realne też 

przedstawiane jest jako rzeczywistość widziana jego oczyma. Granica dzieląca to co realne i 

to co wyobrażone jest wyczuwalna, jednak po obu stronach świat jest osobliwie 

zaaranżowany i zrytualizowany. Te dwa obszary uzupełniają się wzajemnie tworząc jedność. 

Łączy je również ta sama ekscytująca i nieco nierzeczywista w swoim wyrazie muzyka.  

Wypełniające film charakterystyczne postacie są alegoriami sił ścierających się w psychice 

Guida - pragnień, przekonań, kompleksów, lęków, obsesji i wątpliwości (żona Luiza to 

personifikacja autorytetu rodziny i moralności, Saraghina – pokusy i grzechu, dziewczyna ze 

źródełka – potrzeby czystości i piękna, producent – ojcowskiego autorytetu i władzy, Carla – 

erotyzmu, narcyzmu i próżności, krytyk – lęków i wątpliwości, Gloria – ukrytych infantylnych 

pragnień). Ta alegoryczność nadaje filmowi statyczny, afabularny charakter. Postacie 

przypominają przerysowane, przejaskrawione maski, zarówno w płaszczyźnie plastycznej, jak 

i głosowej (wyraziście rysuje się bardzo charakterystyczny głos krytyka).  

Film nie pokazuje dynamiki procesów psychicznych, lecz pewien stan świadomości 

(w przenośni można powiedzieć, że to „tomograficzny skan” świadomości Guida). 



Treściowo film zajmuje się kryzysem twórcy, odsłaniając „kuchnię filmową”, ale przede 

wszystkim, w sposób niespotykany wcześniej, ujawniając opór tworzywa sztuki.  

Przegląd próbnych zdjęć uwidacznia niedoskonałość tworu, który ma przedstawiać 

wyobrażenie twórcy; straszna przepaść dzieli wyobrażenie twórcy od realizacji.  

Atmosferę kryzysu, stagnacji, niemożności przekroczenia magicznego kręgu potęgują 

sekwencje dające poczucie przemijania, zamierania i rozpadu (koszmarna mumia, 

wszechobecna starość w uzdrowisku). 

Można by się zastanawiać, czy jest to film autobiograficzny? W wywiadzie z Orianą Fallaci, 

Fellini zdecydowanie odcina się od sugestii, że Guido wyobraża jego własny kryzys twórczy. 

W autobiografii Felliniego znajdziemy cytat: ”Wymyśliłem siebie całkowicie. Swoje 

dzieciństwo, osobowość, tęsknoty, marzenia, wspomnienia, wszystko”.  W efekcie bardzo 

niepewnych , różniących się między sobą faktów biograficznych, nie sposób określić jakie 

wątki w swoich filmach zaczerpnął ze swojego życia, a jakie z kreacji, którą temu życiu nadał 

w wypowiedziach i wywiadach. Jednak „chichot losu” sprawił, że w kilka lat później Fellini 

doświadczył kryzysu twórczego. 

Sądzę, że warto zwrócić uwagę na nieliczne monologi-refleksje, jakie wygłasza Guido. Są one 

nośnikiem rzeczywistych refleksji reżysera. 

W filmie Osiem i pół, jak w wielu swoich filmach, Fellini przywołuje (często rozwija lub 

powtarza) wątki zasygnalizowane w filmach wcześniejszych. Oczywiście przewija się klimat 

motywów muzycznych innych filmów w kompozycjach Nino Roty, ale również fragmenty 

akcji sygnalizują odniesienia do wcześniejszych filmów (szczególnie wyraziście rzuca się 

w oczy przemarsz kilku muzykantów w końcowej scenie - nieodparcie kojarzy się 

z muzykantami z La strady, a mały muzykant na końcu pochodu – z Gelsominą).  

Cała finalna sekwencja wprowadza nutę optymizmu. Ściera się w niej to co rzeczywiste, 

z tym co wyobrażone. Absurdalna rzeczywista dekoracja wyrzutni rakietowej i gigantyczna 

konferencja prasowa skonfrontowana zostaje z urojeniem i snem, z monumentalną paradą 

tych wszystkich, którzy wypełniają świadomość Guida – istot żyjących i widm. W tym starciu 

rzeczywistość przegrywa. 

Ta sekwencja uświadamia, że nosimy w sobie rezerwy duchowej energii, wspierające nas 

w trudnych chwilach życia. Przemiana Guida nie nastąpiła w drodze rozwoju. Zadziałały jego 

zasoby wewnętrzne - doznał olśnienia. Zaakceptował siebie i świat, z całym dobrodziejstwem 

inwentarza, z całym bólem, ale też z całą urodą życia. To „postawiło go na nogi”, uruchomiło 

motywację i energię do działania. 

Wreszcie nie można pominąć strony technicznej tego awangardowego arcydzieła. Fellini 

swobodnie operuje zmiennymi płaszczyznami czasowymi narracji, mistrzowsko 

podporządkowuje elementy techniczne sztuce, przekracza ograniczenia tworzywa materii 

filmowej - nic nie jest w stanie ograniczyć jego fantazji i wyobraźni.  

Uważa się, że Osiem i pół otwiera nowy rozdział w sztuce filmowej i przypieczętowuje 

dominującą rolę filmu autorskiego lat sześćdziesiątych.  


