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Po nakręceniu szeregu filmów o ludziach z nizin społecznych, z marginesu społecznego, 

Federico Fellini zainteresował się elitami Rzymu. Stał się stałym bywalcem wytwornej i 

kosmopolitycznej Via Veneto.  

Zaczął tworzyć scenariusz filmu, który miał nosić tytuł „Babilon, rok 2000 po Jezusie 

Chrystusie”.  Opierał się w części na przedstawionym w 1954 roku scenariuszu planowanego 

filmu „Moraldo w mieście”, który to film miał być kontynuacją Wałkoni i nie został nigdy 

zrealizowany.  Ostatecznie stworzony scenariusz otrzymał tytuł Słodkie życie. 

Słodkie życie zaczęło się od problemów z producentami. Sześciu producentów odrzuciło 

scenariusz i dopiero siódmy zgodził się go zrealizować, jednak całkowicie zmienił Felliniemu 

obsadę, z wyjątkiem Marcello Mastroianniego. Fellini planował film z udziałem kilku 

międzynarodowych gwiazd (Henry Fonda, Maurice Chevalier, Silvana Mangano, Peter 

Ustinow, Barbara Stanwyck), ale musiał ulec decyzjom producenta. W rezultacie obsada 

kompletowana była już w trakcie kręcenia zdjęć. Nie dopuścił natomiast, mimo bardzo 

mocnych nacisków, do zmian w treści filmu. 

Film składa się z szeregu epizodów, które łączy głównie postać Marcella, dziennikarza i 

niedoszłego pisarza, który po przybyciu do Rzymu wkradł się w łaski tamtejszych elit. Całość 

to zaduma nad stanem cywilizacji wielkomiejskiej w 1958 roku. Zapowiadając film Fellini 

ogłosił: „Chcę stworzyć fresk Rzymu w konkretnym momencie jego historii, w lecie 1958 

roku”. I stworzył.  

Życie rzymskich elit to nieustające pozory, wieczorne ekscesy, szaleństwa i rozrywki, po 

których rano pozostaje „kac moralny” i poczucie psychicznego bankructwa.   

Nie ma niczego, na czym można by oprzeć wartość życia. Wiara, zepchnięta na margines i 

wykorzystywana do osiągania zysków (rzekomy cud), miłość zastąpiona przygodnymi 

związkami i seksem, wielcy twórcy- wzory moralne, zaprzeczający swojemu przesłaniu 

(samobójstwo Steinera), dziennikarze, którzy mogliby kształtować odniesienia społeczne, 

okazują się być tylko „paparazzi”, goniącymi za sensacją… 

Pokazanie elit w tak jaskrawym świetle, wywołało burzę i atmosferę skandalu.  

Fellini został mocno zaatakowany przez przedstawicieli klasy panującej i część środowisk 

katolickich. Zarzucano mu, że pod pozorami ogólnikowej krytyki, ze szczególnym 

upodobaniem przedstawia seks i erotyzm, a zamiast piętnować zło moralne, upiększa je i 

szerzy.  



Część środowisk katolickich stanęła jednak w obronie moralnych walorów filmu, a jeden 

z krytyków określił wizję Felliniego jako „…świat, nad którym zaległo milczenie Boga”. 

Ta rozogniona dysputa sprawiła, że przed kinami ustawiały się kolejki i film stał się wielkim 

sukcesem kasowym, co z kolei sprawiło, że skończyły się dla Felliniego problemy 

z producentami (do Polski film dotarł po czterech latach od premiery). 

Fellini chce być moralistą, ale przede wszystkim jest sensualistą – chłonie świat wszystkimi 

zmysłami i przetwarza go swoją niezwykłą wyobraźnia plastyczną. Stąd biorą się trudności 

z jednoznacznym odczytaniem przesłania filmu. 

Słodkie życie ukazuje zjawiska współczesności, przez pryzmat klęski jednostki, tworzącej 

fałszywe wartości. Bohaterowie są ludźmi wewnętrznie przegranymi. Pod powierzchnią 

bujnego życia, w głębi, istnieje tylko gra pozorów, samotność, wyobcowanie, zblazowanie i 

pustka. Wyraźnie widać to w postaci głównego bohatera, który nie podlega żadnym 

przeobrażeniom – to bezruch, zapowiedź rozkładu i nicości.  

Jedynym światełkiem nadziei jest Paola, „aniołek” z Umbrii. Jest ona symbolem prostych, 

niezdegenerowanych jeszcze ludzi, którzy mogliby tchnąć w rzymskie środowiska  oddech 

zwyczajnego, autentycznego życia. Mogliby…  

Wyrazista i wymowna jest scena końcowa, w której po degrengoladzie nocnej libacji 

towarzystwo udaje się na plażę, by zobaczyć „potwora”. Marcello, poprzez wiatr i szum fal 

nie jest w stanie usłyszeć Paoli i razem z dekadenckim towarzystwem odchodzi. 

Fellini lubi swoje filmy ujmować w klamry. Tu taką klamrę stanowią dwa oddzielne fakty o 

zupełnie innym znaczeniu. Film zaczyna się transportem figury Chrystusa (to nie zapowiedź - 

to opozycja wobec treści filmu), a kończy wyłowieniem z morza „potwora” (nie jest to 

pomysł Felliniego oderwany od rzeczywistości - w 1934 roku gazety włoskie prezentowały 

wyłowienie z morza olbrzymiej płaszczki). W jednej i drugiej scenie Marcello i jego 

rozmówczynie nie słyszą się wzajemnie, aczkolwiek w scenie końcowej, ta niemożność 

usłyszenia się ma bardzo wyraźny wymiar symboliczny. 

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na muzykę Nino Roty. Sentymentalne motywy odgrywają 

istotną rolę w odbiorze filmu i towarzyszą kolejnym filmom Felliniego. Słyszeliśmy je w La 

stradzie, teraz w La dolce Vita – a usłyszymy też w Amarcordzie. 

 


