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La strada – droga, czyli podążanie od rzeczy znanych do nieznanych.  

Andre Bazin, wybitny krytyk i teoretyk kina, pisze: „Odkrycie La strady pozostaje w pamięci 

jako wielkie wzruszenie estetyczne, jako zetknięcie się ze światem, którego istnienia się nie 

podejrzewało. […] Nie mamy tutaj do czynienia z filmem La strada, lecz z La stradą, która jest 

filmem. […] Nic z tego, co nam objawia Fellini, nie zawdzięcza dodatkowych znaczeń 

sposobowi przekazywania. […] Kino osiąga tu swoją pełnię, staje się istotnie sztuką 

rzeczywistości.”  

W La stradzie wyraźny jest prymat odtwarzania rzeczywistości nad dramaturgią filmu, a 

sama konstrukcja przesycona jest ludową teatralnością, z elementami magii.  

Tak jak mówiło się o trylogii u Antonioniego (wspominałem wtedy też trylogię samotności u 

Bergmana), tak też mówi się o trylogii samotności u Felliniego. 

La strada jest pierwszym członem tej trylogii (drugi człon to Niebieski ptak, a trzeci – Noce 

Cabirii). Scenariusz powstał w 1951 roku i miał charakter mrocznej baśni, pełnej magicznych i 

symbolicznych znaczeń. Zampano miał coś z bestii, a Gelsomina z nawiedzonej, czy 

somnambuliczki. Producenci odrzucali scenariusz. Dopiero w 1953 roku znalazł się producent 

(Carlo Ponti) i po przerobieniu scenariusza nakręcono film w 1954 roku. Nagrodzony 

Srebrnym lwem na festiwalu w Wenecji, podbił ekrany Europy i Ameryki.  

(Wspominałem we wprowadzeniu do kina włoskiego o trudnościach Felliniego. Właśnie po 

La stradzie włoska krytyka lewicowa bardzo ostro zaatakowała Felliniego, obrzucając go 

epitetami i zarzucając mu zdradę idei neorealizmu). 

Konstrukcja filmu nie opiera się na dramaturgii, ale raczej na zauważalnej „symetrii” 

epizodów. Początek, punkt kulminacyjny (akceptacja przez Gelsominę swojego 

przeznaczenia) i koniec to sekwencje rozgrywające się na plaży. Sekwencja weselna i 

klasztorna, opozycyjne, ale analogiczne obrazowo (organizacja przestrzeni, faktura, 

oświetlenie) związane są z podejmowaniem przez Gelsominę przeciwstawnych decyzji. Obie 

sceny poprzedzają spotkanie Il Matte (Szalonego). Konsekwentnie realizowana taka 

konstrukcja nadaje filmowi magiczno-kabalistyczny charakter. 

Ważna dla baśniowej poetyki i symboliki filmu jest też szczególna rola rekwizytów: dziwny 

pojazd Zampano, trąbka Gelsominy, a dokładniej grana na niej melodia, która bardzo silnie 

wzmacnia ostatnią scenę. 



Trzy postacie filmu są nośnikami trzech ważnych dla Felliniego pierwiastków ludzkiego 

istnienia. Zampano to zmysłowa cielesność, zamykająca człowieka w granicach jego biologii i 

w granicach jego potrzeb materialnych, Gelsomina – pierwiastek duchowy, który tworzy więź 

ze światem i innymi ludźmi, a Il Matte reprezentuje fantazję i wolność – domenę sztuki i 

marzenia. Te trzy postacie są projekcją uczuć i myśli reżysera. Fellini mówi o tym, że La 

stradę przenika dążenie do osiągnięcia duchowego zbliżenia między Gelsominą i Zampano, 

co jest oczywiście niemożliwe, a co jest parabolą, jeśli nie niemożliwości, to znacznej 

trudności porozumienia między kobietą i mężczyzną. 

Mówi też, że możemy znaleźć się w dobrze zorganizowanym społeczeństwie, w którym 

w powierzchownych stosunkach międzyludzkich panować będzie obojętność, obcość, 

niemożność wzajemnego poznania i że będzie to największe nieszczęście ludzi 

współczesnych – samotność. 

A Maria Kornatowska pisze, analizując kompozycję filmu: ”… film nieustannie balansuje na 

krawędzi miedzy arcydziełem, a kiczem. Tworzywo La strady istotnie wydaje się tandetne, 

jarmarczne, w duchu kiepskiej literatury i starego kina. Drobiazgowy rozbiór filmu pozwala 

doszukać się najbanalniejszych stereotypów i najróżniejszych wpływów, nie wyłączając 

Chaplina i Dostojewskiego. Przesłanie La strady: potrzeba miłości jako remedium na 

samotność ludzką, potrzeba cierpienia i ofiary, konieczność przezwyciężania egoizmu – nie 

grzeszy nadmiarem odkrywczości. Ale jak to się zdarza wielkim artystom, Fellini potrafił 

z materii niemal wyświechtanej wydobyć ton prawdziwej poezji. Intuicyjnie czy świadomie 

znalazł formułę, która mogła pobudzić wyobraźnie umysłów wyrafinowanych i uczucia serc 

najprostszych.” 

I ostatnie skojarzenie. La strada znaczy droga. Film Felliniego czasem wskazywany jest jako 

pierwszy film pewnego wąskiego nurtu w kinie, tzw. nurtu kina drogi. Powstało potem szereg 

filmów gdzie droga, wędrówka jest pretekstem dla przekazu zamysłu reżysera. 

 


