
                                                                                                                  

                                                               

Szlakiem mało znanych osobliwości  przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr,  film
Anny Majorczyk i Józefa Słowika, w reżyserii Jana Makowskiego.

   Zaczyna się od nostalgii. Nawet nie film, tylko moje pierwsze wrażenie po
jego obejrzeniu. Bo dzieło, skądinąd ciekawe i chwilami dostarczające emocji
choćby  natury  estetycznej,  nieoczekiwanie  zafundowało  mi  podróż
sentymentalną - do Zubrzycy Górnej i Jabłonki, słodkich i tajemniczych krain
dzieciństwa.  Jeszcze  w  szkole  podstawowej  spędzałam  tu  kilkakrotnie
wakacje i chyba czułam się szczęśliwa i wolna. No i byłam odkrywcą nowych
lądów.  I  jeszcze  zamajaczyło  mi  starsze,  mniej  uchwytne  wspomnienie
z jakieś wycieczki,  podczas której  zwiedzaliśmy skansen.  W każdym razie
zawołały mnie miejsca, gdzie dobrze byłoby wrócić. 
   Ale w końcu nie o moje sentymenty tutaj chodzi, a o próbę rzetelnej oceny filmu.
Kluczem doboru miejsc, zjawisk i zdarzeń, które dzięki niemu poznajemy, jest zdanie
padające we wstępie – mało znane osobliwości po obu stronach Tatr. Spodobało mi
się, że film podkreśla jedność kulturową i przyrodniczą regionu ponad podziałami
państwowymi,  ostatnio  zresztą  zjawisko  dość  modne,  a  w  tym  ujęciu  naturalne
i prawdziwe. Prawdziwą przyjemność powinny też sprawić widzowi staranne zdjęcia
i długie ujęcia przede wszystkim widoków górskich i okolicznej przyrody, autorstwa
Jana Makowskiego. 
Partie  filmu  poświęcone  historii,  odpowiednio  uzupełniono  reprodukcjami
starych  rysunków,  sztychów,  gwaszy  i  obrazów,  a  także  archiwalnymi
nagraniami  i  dokumentami  dotyczącymi  prezentowanego  terenu.  Film
pokazuje  więc  nie  tylko  teraźniejszość  tatrzańskich  okolic,  ale  ciekawą
opowieść  o  ich  historii  niekiedy ubarwia  miejscowymi  legendami,  z  czego
niejako mimochodem wynika uzasadnienie traktowania tej krainy jako całości,

mimo dzielącej ją polsko-słowackiej granicy. (Twórcy filmu nie zapomnieli też
o  swoich  słowackich  widzach,  publikując  swoje  dzieło  także  w słowackiej
wersji językowej.)
   Z kolei tekst lektora przerywany jest, w rozsądnych dawkach, sfilmowanymi
wypowiedziami  pracujących  tu  przewodników  turystycznych,  leśniczych,
naukowców i  proboszczów zwiedzanych z kamerą miejscowych kościołów.
Każdy z tych zabiegów nie tylko wnosi dodatkowe informacje, ale skutecznie
broni  przed monotonią,  podobnie  jak  dobitny  i  dykcyjnie  bez zarzutu  głos
lektora,  Jakuba  Kosiniaka.  Jedynym,  co  przeszkadza  mi  w  warstwie



dźwiękowej, to nieco drażniąca „muzyka relaksacyjna” w tle, ale to oczywiście
już kwestia moich prywatnych upodobań. 
   Kiedy  filmowa opowieść  skupia  się  na  obiektach  natury, jednocześnie
otrzymujemy łatwo przyswajalne tłumaczenie przebiegu i znaczenia zjawisk
przyrodniczych.  Natomiast  w  prezentacji  zabytkowych  dzieł  rąk  człowieka
wzrusza dbałość o wydobycie i podkreślenie odniesień lokalnych w sztuce,
przede  wszystkim  sakralnej.  Pojawiają  się  wiec  tatrzańskie  i  pienińskie
krajobrazy w tle scen religijnych na obrazach czy freskach w prześlicznych
kościółkach  św.  Anny  w  Nowym  Targu  czy  św.  Elżbiety  Węgierskiej
w Trybszu.  Z  perspektywy  czasu  naprawdę  poruszająca  jest  ta  lokalna
pieczęć nadana przez dawnych twórców i ich zleceniodawców uniwersalnym
przedstawieniom biblijnych historii.
   Mimo  zdecydowanie  pozytywnego  odbioru  filmowego  dzieła,  nie  mogę
przemilczeć pomyłek i usterek, których nie ustrzegli się jego twórcy, choć obecność
tych  „wpadek”  i  ich  wychwycenie  przypomina  grę  na  spostrzegawczość  dla  oka
i ucha  uważnego  odbiorcy.  W napisach  końcowych  poszczególnych  części  filmu
kilkakrotnie  pojawia  się  oryginalne  słówko  „podzieńkowania”,  brak  też
zdecydowania co do wyboru formy „Bór na Czerwonym” czy na „Czerwonem”. Tu
zdezorientowany wydaje się zresztą także lektor, tak przecież na ogół staranny. Ja
zresztą opowiadam się tu przy drugiej wersji, „na Czerwonem”. Zdumiał mnie też
fenomen strzechy wykonanej z gontów, choć wszelkie źródła podają, że strzecha to
dach  ze  słomy  bądź  trzciny.  Dziwna  to  pomyłka,  skoro  inne,  nawet  bardziej
specjalistyczne terminy zdają się być używane w filmie zgodnie z ich znaczeniem.
Niestety, okulała  też  fleksja,  może autorom tekstu,  a  może lektorowi.  W każdym
razie, w historii miejscowości Orawka, nieprzyjemnie zabrzmiało mi w uszach zdanie
oznajmiające, że „księdzu Janu Szczechowiczowi udaje się kupić(...)”. Zdecydowanie
wykluczona jest taka forma celownika imienia Jan. 
   Na koniec zostawiłam sobie usterki przede wszystkim zabawne. Pierwsza, 
w  sekwencji  filmu  w  skansenie  w  Zubrzycy  Górnej,  pokazuje  nam scenę
kolędowania, podczas której zza kadru słyszymy inną kolędę, niż wskazuje
na tu ruch warg śpiewających. Ale najzabawniejsze i w jakimś sensie uroczy
jest  fragment  opowieści  o  kasztelu  Spaliżowiec  w  Liptowie  poświęcony
ekspozycji  trofeów  myśliwskich.  Wśród  nich  tekst  czytany  przez  lektora
wymienia  „okazałą  niedźwiedzia  skórę”,  a  w tym czasie  kamera na długo
zatrzymuje się na wiszącej na ścianie skórze misia... z kopytkami i rogami,
całkiem, jak u poczciwej,  choć rzeczywiście brunatnej,  krowy. Może był  to
żubr, zaś szczątków żadnego niedźwiedzia jednak film nam, na szczęście,
nie prezentuje
     Filmowe  dzieło  Jana  Makowskiego,  Anny  Majorczyk  i  Józefa  Słowika
zdecydowanie  poszerza  wiadomości  widza,  sytuuje  miejsca  i  ludzi  w  czasie
i przestrzeni  i,  kogo  może,  wzywa  do  podróży.  Ja  w każdym razie  zyskałam na
prywatnej  mapie  nowe  punkty,  które  chcę  i  muszę  odwiedzić,  stare,  które  sobie
przypomniałam i inne, na nowo odkrywane w ostatnich latach, jak Nowy Targ, które
mają dla mnie wciąż mnóstwo tajemnic do rozwikłania. Na długo zostaną mi pod
powiekami te filmowe krajobrazy, zieleń przetykana skałami i wodami, chaty, dwory
i kościoły. Mimo krytycznego, a  może czasem złośliwego oka,  jestem gotowa do



drogi.  Czego  i  innym widzom życzę,  a  właściwie  jestem pewna,  że  Szlak  mało
znanych osobliwości...wywoła w nich podobną niecierpliwość podróżowania.
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