Wiersze – szkice Weissa
Wojciech Weiss prowadził systematycznie rodzaj szkicownika artystycznego,
w którym notował w różnej formie swoje przemyślenia. Był przekonany, że
pomiędzy malarstwem a filozofią dochodzi do ważnego zespolenia, że może
się zdarzyć, iż w obrazach nie uda mu się w pełni wyrazić swoich myśli. Został
zapamiętany przez uczniów jako wyjątkowy nauczyciel, który muzykował na
fortepianie i skrzypcach oraz – jak wspomina Jan Szancenbach – prowadził
korektę prac plastycznych w formie „rozważań na pograniczu filozofii; opowiadał o słońcu, pięknie, o tak zwanych wartościach”32. Jego szkicownik
zawiera rejestrację wielu filozoficznych myśli, niektóre z nich zostały sformułowane w formie poetyckiej33. Malarz zdecydował, by kilka tekstów opublikować na łamach „Wiadomości Literackich”, gdzie wiersze dopełnił rysunkami, a na tak zaprojektowaną stronę zaprosił do współudziału Eugenię
Różańską. Utwory Weissa dotyczą różnych sfer rzeczywistości: natury
i cywilizacji. Podmiot takich wierszy, jak Niosę słońce, Symfonia wenecka, Śnieg
wiosenny, Ulewa – przez okno, Piorun, Ognisko, Noc, Wiosna, Skowronek, Zachód słońca nad morzem, Las, Poranek, Dzień ziarna, Jabłko, znajduje się nad
brzegiem morza, na polu, w sadzie, obserwuje chmury, ulewę i zachodzące
słońce, a dukt notowanych refleksji przywodzi na myśl malarskie szkice z natury. Niekiedy liryka opisowa przeradza się w formę medytacji nad naturą, jak
na przykład w wierszu Brzeg morza:
Na głazach broniących lądu usiadłem znużony.
U stóp morze głębokie, nad głową niebo bez granic.
Oczy puściłem na paszę: po ruchliwej fali błądzą,
dobiegły linii horyzontu,
wznoszą się do zwrotnego szczytu kopuły niebieskiej.
Oto owoc tajemniczy:
Niebo – łupina.
Ziemia – miąższ, sok i nasienie.
Lęk mnie ogarnął –
jestem jak gąsienica w owocu
zamknięty…34
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Wiersze opisujące naturę korespondują z obrazami Weissa z „okresu białego”.
Chodzi o czas, gdy artysta zakupił dom z sadem w Kalwarii Zebrzydowskiej i zaczął tam nowy rozdział artystycznego i prywatnego życia. Powstawały wtedy dzieła
o rozproszonym świetle, płowiejących barwach i łagodnych, melodyjnych układach. Twórca ulegał magicznej sile bieli, jego obrazy przypominały – jak trafnie
ujął to Łukasz Kossowski – „lapidarne haiku pisane na cześć natury”35. Ważną
treścią tych obrazów, ale i wierszy, stawały się poszukiwania duchowości, kompromisu między prostotą chrześcijaństwa a echami dawnych pogańskich wierzeń,
jakiejś odmiany materialno-duchowej symbiozy. Podobny kierunek zaznacza
się w wierszu Błękitna pogoda: „W tęczowej zawiei niebo, ziemia, morze. / Za
rozkosz błękitów uwielbiam Cię, Boże”36. Do cyklu poetyckiego Pejzaże należą
także teksty związane z cywilizacją, w których pojawiają się tory, tunel i snujący
się w przestrzeni dym lokomotywy, jak na przykład w utworze Pociąg:
Koła pociągu dygocą po żelazie.
Na liniach drutów telegraficznych narysowano las, wyżej zatoczono
słońce, jeszcze wyżej żagiel chmury światłem nasiąkły.
Słońce zachodzi.
Koło promieniste zazębia się o lasu grzebień.
W rytm pociągu kręcą się wkoło pnie drzew, zagajniki, wioski, uskakują
w bok zagony.
Zeskoczyły w dół druty, przekreśliły lasy, pola i pasące się na nich
krowy, przecięły błyszczącą rzeczkę.
W górę wskoczyły, niebo drutują.
Wyzłocone słońcem chmurki jak ptaki rajskie fruwają za klatką drucianą.
Jak zjawa płynie ciemna chmura z zatkniętym na maszcie sierpem księżyca.
Zmrok za pociągiem goni…37
[il. 6]
Dominuje tu dynamiczna dynamiczna i impresjonistyczna poetyka: druty przekreślają pola, w rytm pociągu kręcą się pnie drzew, łoskot zlewa się z chłodem
tunelu i pasami kreślonymi na szybach. Wiersze miejskie są owocem wrażliwości
plastycznej, poszerzonej w sposób synestezyjny, i przywodzą na myśl obrazy
Weissa z motywem torów kolejowych. Chodzi o cykl inspirowany sztuką japońską38, podporządkowany muzycznym rygorom, który spełniał autorskie wymogi
dotyczące malarskiej kompozycji: „Malując staram się obraz skomponować
6. Wojciech Weiss, Pejzaże, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 51/52
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