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Zapachy lasów i pól
TOMASZ MOTYL: Pastelowy pamiętnik: z lasu
i z pola, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2022,
ss. 72.

Z radością wypada odnotować fakt, iż na księgarskie
lady trafiła nowa książka Tomasza Motyla Pastelowy
pamiętnik – z lasu i z pola, która tematycznie stanowi
kontynuację dwóch poprzednich: Pastelowe barwy
przyrody (2011) oraz Pastelowe wspomnienia: mój
makro- i mikroświat (2021). Jak wszystkie poprzednie,
jest na swój sposób niezwykła. Narodziła się w niecodziennych okolicznościach, które świadczą o tym,
iż niezbadane są źródła oraz inspiracje procesu twórczego. Autor przeglądając półki z książkami, znalazł
niezapisany ozdobny pamiętnik i postanowił zapełnić
jego karty, które zaczęły żyć, gdy drgnęło serce. Ten
pamiętnik, podobnie jak smak magdalenki, umoczonej
w herbacie przez narratora powieści Marcelego Prousta
W poszukiwaniu straconego czasu, obudził wspomnienia, które nabrały cudownego życia. I tak, biorąc do
ręki ten pamiętnik, próbujemy odzyskać utracony czas.
Z minionych obrazów i zdarzeń zbieramy te olśniewające reminiscencje, które świadomie wskrzesza nasza
pamięć, pozbawiając je welonu mgły.
Tomasz Motyl odsłania przed nami tajemnice
szczęścia, uwieczniając je w ponadczasowym dziele
sztuki. Zaprasza czytelników do podróży w czasie
i przestrzeni, i sam odbywa taką podróż. Przywołuje
obrazy, uobecnia przeszłość, roztacza zapachy prze-

miennych pór roku – wiosennej świeżości, dojrzałości
lata, ciepła jesiennego słońca, kostyczności zimy. Jego
piękne pastele otwierają przed nami bramy ogrodów
dzieciństwa, z których nigdy nie wyszliśmy, gdzie spotykamy bliskich nieobecnych… Matka uśmiecha się do
bukiecika fiołków, a jej dobroć ma słodycz poziomek.
Tomasz Motyl jest mistrzem w budowaniu nastroju,
co potwierdza raz jeszcze omawiana książka. Oko
i ręka malarza są mu jednakowo posłuszne w uwiecznianiu piękna płynącego z przyrody, które można
zobaczyć, usłyszeć, odczuć. Powraca nieustannie do
piękna natury, jaka od antyku, zwłaszcza od pitagorejczyków, którzy wprowadzili pojęcie harmonijnego,
czyli pięknego wszechświata, honorowana była przez
wszystkie estetyki jako norma i wzór. Radość i poczucie pełni zapewnia artyście zgoda z naturą, wyrażana
przez akt zachwytu. Tomasz Motyl dzięki wrażliwości
na kształty, kolory i zapachy, wpisanej w duszę artystów, w najzwyklejszych zjawiskach codziennego
życia dostrzega rzeczy niezwykłe. Noc Świętojańska
przybiera postać misterium, a zakwitający wówczas
bajeczny kwiat paproci zapewnia szczęście. Oczyma
maga podziwia barwy kwietniowego zachodu słońca,
kiedy czerwień i złoto przemieniają się w szafir wieczornego nieba, w opadających listkach brzozy dostrzega złocisty dywan, chłód i głód styczniowej nocy
gnają na białym rydwanie przez pola i lasy. Oglądana
przez zwykłych zjadaczy chleba magnolia, przytulona do murów wilanowskiego pałacu, nie wzbudza
ich szczególnego zainteresowania. Dla artysty zaś to
prastary krzew magnolii, odmierzający rytmem serca
upływający czas, podobnie jak malwy, które zakwitły
przy ścianie starego drewnianego domu, gdzie od
dawna nikt nie mieszka. Obraz antydomu, z którego
wszystkie drzwi odeszły (Ewa Lipska), który utracił
duszę, artysta zestawia z corocznie odradzającymi się
malwami. Nie ma domu w domu (Tadeusz Śliwiak),
ale wokół roztańczyła się zieleń niosąca moc ocalenia.
Piękne kwiaty malwy i kilka prostych słów to opowieść
o losie człowieka, który w aspekcie historycznym
i egzystencjalnym jest okrutny, ale piękno natury widzialne, odbierane w kategoriach zmysłów, czyni go
bardziej znośnym i łagodzi estetycznie. Pełnia życia,
jego wielość – przerażenie i zachwyt, groza i piękno
jednocześnie.
Z prostych, zakorzenionych we wszystkich antropologiach znaków (drzewa, pola, łąki, kwiaty), Tomasz
Motyl buduje swój pastelowy i poetycki (sic!) świat,
w którym wszystko jest znajome i sercu bliskie.
Zapachy lasów, łąk i pól mazowieckich, powracające
w snach rodzinne Sobienie Jeziory, z całym bogactwem świata zwierząt i roślin (ponad 500 gatunków)
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rzadkich i zagrożonych. Obrazami ziemskiej natury są
nieodmiennie drzewa i kwiaty, ogólnie przywoływane,
często ukonkretnione jako sosny, dęby, brzozy, jarzębiny i wierzby, nieodłączny element mazowieckiego
pejzażu. Określone kwiaty: fiołki, konwalie, anemony,
malwy; roślinność łąkowa: chabry, maki, rumianki,
mlecze – których złote, promieniście ułożone płatki
symbolizują słońce – i dmuchawce (męska stałość jak
mawiała Justyna Orzelska słowami Elizy Orzeszkowej
w Nad Niemnem) oraz leśna – wrzosy. Zawsze jest
to piękna natura i obraz estetycznie „wysoki”. Świat
wyobraźni estetycznej Tomasza Motyla budowany jest
niemal wyłącznie z elementów i zjawisk tradycyjnie
w powszechnym rozumieniu pięknych. W ich ład
i harmonię rzadko wkracza działający dysonansowo
znak zła i trwogi złowrogi wilczy zew czy stara jabłoń
w dziczejącym sadzie. Tomasz Motyl w Pastelowym
pamiętniku: z lasu i z pola złej świadomości przeciwstawia rośliny i „drzewa życia” w porze kwitnienia
lub owocowania, a w polu falują łany dojrzewającego
zboża. Nie traci nadziei (pierwszą gwiazdkę na zimowym niebie spostrzega jako zwiastun nadziei na lepsze
jutro) i opowiada o szlachetnych stronach ludzkiej
natury. Już we wstępie, uprzedza, że preferuje spokój
i unikanie drażliwych tematów.

Oglądając i czytając tę uroczą książkę doznajemy
łaski piękna. To w nim mieszka pociecha (Jarosław
Iwaszkiewicz). Pastelowy pamiętnik autor dedykuje
wszystkim miłośnikom piękna i różnorodności ojczystej
przyrody. To książka dla wrażliwego odbiorcy. Każda
impresja, stanowiąca dopełnienie obrazu jest w swej
istocie syntetycznym wstępem do filozoficzno-refleksyjnej opowieści o zwycięstwie nad czasem danym
człowiekowi w jego ziemskim wymiarze, o zachwycie
nad urodą świata, o zadziwieniu, o sile wspomnień
i roli piękna.
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Znalazły się tu również impresje dotyczące inspiracji
procesu twórczego. Uwiecznione w książce anemony
i poetycki do nich komentarz, to nie tylko opowieść
o pięknych, ale nietrwałych kwiatach. To świadectwo
impulsu twórczego, który wyzwoliły barwne anemony,
umieszczone w witrynie kwiaciarni. Artysta zabiera
bukiet do domu i sięga po pastele. Spieszy się, gdyż
greckie ich imię anemos, znaczy wiatr. Ten kwiat to
znak kulturowy, symbolizujący kruchość i ulotność
życia. Dlaczego właśnie anemony spotkał na swej
drodze artysta? Przypadek? Siła wyższa? Milczenie
i… tajemnica.

Na kartach pamiętnika wśród zwierząt i ptaków
pojawia się orzeł, pan przestworzy, uznawany za króla
ptaków, symbol potęgi i zwycięskiej siły. Sadzę, że
może patronować tej książce, która zniewala czytelnika
i pięknem, i mądrością. Tomasz Motyl po raz kolejny
dał się poznać jako twórca oryginalny i wrażliwy,
skłonny do refleksji i myślenia mitycznego, o dużej
wiedzy nie tylko przyrodniczej, bogatej wyobraźni. Nie
czuje się panem natury, lecz integralną jej częścią. Na
świat patrzy okiem artysty-humanisty, filozofa i biologa, stąd również erudycja jest siłą i zaletą tej książki,
pod każdym względem pięknej. Parafrazując autora,
mam nadzieję, że na następną książkę Tomasza Motyla
nie będziemy czekać długo i że będzie ona tak niezwykła, jak ta, która trzymasz w ręku, drogi Czytelniku.
Teresa Zaniewska

