
Cestou málo známych prírodných a kultúrnych zvláštností okolo Tatier film Anny
Majorczyk a Józefa Słowika, v réžii Jana Makowského.

   Začína sa od nostalgie. Ani nie film, ale môj prvý pocit po jeho zhliadnutí.
Lebo dielo, inak zaujímavé a chvíľami poskytujúce emócie a hoci aj estetické
hodnoty, mi neočakávane umožnilo sentimentálnu cestu do Hornej Zubrzyce
(Zubrzyca Górna) a Jablonky (Jabłonki), sladkých a tajomných krajov môjho
detstva. Ešte počas základnej školy som tam niekoľkokrát strávila prázdniny
a asi som sa cítila šťastná a slobodná. No a bola som objaviteľom nových
krajín. A mihla sa mi ešte aj staršia, menej hmatateľná spomienka z akéhosi
výletu, počas ktorého sme navštívili skanzen. V každom prípade ma zavolali
miesta, na ktoré by bolo dobré vrátiť sa.
   Ale nakoniec, toto nie je o mojich sentimentálnych spomienkach, toto je pokus o
poctivé zhodnotenie filmu. Kľúčom pre výber miest, fenoménov a udalostí, ktoré
vďaka nemu spoznáme, je veta v úvode – málo známe zvláštnosti na oboch stranách
Tatier. Zapáčilo sa mi, že film zdôrazňuje kultúrnu a prírodnú jednotu regiónu a
stavia ju nad štátne delenie, nakoniec je to jav veľmi módny a v tomto poňatí je to
prirodzené a pravdivé. Skutočným potešením by pre diváka mali byť aj starostlivo
vyberané fotografie a dlhé zábery predovšetkým na hory a okolitú prírodu, ktoré
vytvoril Jan Makowski.
Časti filmu zasvätené histórii dostatočne doplnili reprodukciami starých
kresieb, rytín, náčrtov a obrazov, ale aj archívnymi nahrávkami a dokumentmi
týkajúcimi sa prezentovaného územia. Film teda ukazuje nielen súčasnosť
tatranských území, ale zaujímavé príbehy o ich histórii niekedy dofarbí
miestnymi legendami, z čoho nejako mimochodom vyplýva odôvodnenie
vnímania tejto krajiny ako celku napriek deliacej ho poľsko-slovenskej hranici.
(Tvorcovia filmu nezabudli ani na svojich slovenských divákov publikujúc
dielo aj v slovenskej jazykovej verzii.)

Text lektora je v rozumných dávkach prerušovaný sfilmovanými
výpoveďami tam pracujúcich turistických sprievodcov, lesníkov, vedcov a
farárov z kostolov, ktoré sme navštívili s kamerou. Každý z týchto záberov
neprináša len dodatočné informácie, ale účinne bojuje proti monotónnosti,
podobne ako zreteľný a dikciou bezchybný hlas lektora Jakuba Kosiniaka.
Jediné, čo mi prekáža po zvukovej stránke, je mierne dráždivá „relaxačná
hudba” v pozadí, ale to je už samozrejme otázka môjho osobného vkusu.
   Keď sa filmový príbeh sústredí na prírodné objekty, dostávame zároveň
ľahko osvojiteľné vysvetlenie priebehu a významu prírodných javov. Naproti



tomu v prezentácii historických diel vytvorených rukami našich predkov
vzrušuje snaha o získanie a zdôraznenie lokálnych prvkov v umení,
predovšetkým v sakrálnom. Objavujú sa tatranské a pieninské krajiny na
pozadí náboženských scén na obrazoch a freskách v prekrásnych
kostolíkoch sv. Anny v Novom Targu (Nowy Targ) alebo sv. Alžbety Uhorskej
(św. Elżbiety Węgierskiej) v Tribši (Trybsz). Z pohľadu času je skutočne
dojemná táto miestna pečať, ktorú dali dielam ich dávni tvorcovia a
zadávatelia pomocou univerzálneho biblického predstavenia dejín.

Napriek rozhodne pozitívnemu vnímaniu filmového diela nemôžem pomlčať o
chybách a nedostatkoch, ktorým sa jeho tvorcovia nevyhli, hoci ich prítomnosť a
nájdenie pripomína hru na postreh pre oko a ucho pozorného diváka. V záverečných
titulkoch jednotlivých častí sa niekoľkokrát objavuje originálne slovko
„podzieńkowania”, chýba tiež rozhodný výber formy „Bór na Czerwonym” alebo na
„Czerwonem”. V tomto prípade je dezorientovaný aj lektor, inak za normálnych
okolností veľmi dôkladný. Ja som navyše za druhú verziu, „na Czerwonem”. Tiež ma
prekvapil fenomém strechy pokrytej šindľami, hoci všetky zdroje hovoria, že je zo
slamy alebo trstiny. Zvláštna chyba, keď iné, dokonca viac odborné termíny, sú vo
filme použité správne. Žiaľ, pokrivkáva aj skloňovanie, možno autorovi textu, možno
lektorovi. V každom prípade v dejinách obce Oravka (Orawka) mi v ušiach až zle
znela veta, ktorá mi oznámila, že „kňazovi Janu Szczechowiczowi sa podarí
kúpiť(...)”. Je rozhodne vylúčené použiť takúto formu datívu mena Ján.
   Nakoniec som si nechala niekoľko predovšetkým zábavných omylov. Prvý,
v sekvencii filmu v skanzene v Hornej Zubrzycy (Zubrzyca Górna), nám
ukazuje scénu koledovania, počas ktorého v komentári počujeme inú koledu,
ako odčítame z pier koledníkov. Ale najzábavnejšia a v istom zmysle
roztomilá je časť rozprávania o kaštieli v Parížovciach na Liptove, ktorý je
venovaný expozícii poľovníckych trofejí. Text čítaný lektorom hovorí o
„obrovskej medvedej koži” a kamera sa v tej chvíli nadlho zastaví na stene na
visiacej koži medvedíka... s kopytami a rohami, celkom ako u starej dobrej,
hoci skutočne hnedej kravy. Možno to bol zubor, avšak pozostatky žiadneho
medveďa nám film našťastie neprezentuje.
   Filmové dielo Jana Makowského, Anny Majorczyk a Józefa Słowika rozhodne
rozširuje vedomosti diváka, situuje miesta a ľudí v čase a priestore a možno niekoho
volá na cesty. Ja som v každom prípade získala na mojej súkromnej mape nové body,
ktoré chcem a musím navštíviť. Staré, ktoré som si pripomenula a iné, znovuobjavené
v posledných rokoch, ako napríklad Nový Targ (Nowy Targ), ktoré majú pre mňa
neustále množstvo tajomstiev, ktoré treba rozlúštiť. Na dlho mi zostanú pod viečkami
filmové krajiny, zeleň popretkávaná skalami a vodami, chaty, statky a kostoly.
Napriek kritickému, miestami zlostnému oku, som pripravená na cestu. Čo želám aj
ostatným divákom, ale v skutočnosti som si istá, že Cesta málo známych zvláštností...
v nich vyvolá podobnú netrpezlivosť z cestovania.
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