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Pisać dobrze, to znaczy doskonale panować nad materiałem – pisarz 
mówi to, co ma na myśli. Mówi jasno i po prostu, przy użyciu jak 
najmniejszej ilości słów. Technika polega na zrobieniu postanowionej 
rzeczy w sposób jak najbardziej wydajny2

 
.  

 
Określenie aktywności pisarskiej jako „panowania nad materiałem” Ezra Pound sfor-
mułował w 1913 r. jeszcze jako imagista. Rok później, w lecie 1914 roku3 Pound za-
cznie zwracać się w stronę bardziej radykalnej retoryki i poetyki wortycyzmu, która 
w miejscu artysty-rzemieślnika, precyzyjnego obserwatora, przekuwającego przedmioty 
obserwacji w słowa, postawi twórcę „dzikiego”, który „musi żyć z rzemiosła i przemo-
cy”4. „Panowanie nad materiałem”, które wcześniej nazywało dokładność, precyzję 
i wydajność działania twórcy, w ramach nowego, wortycystycznego5

                                                   
1  Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 

DEC-2012/05/N/HS2/02707. 

 myślenia Pounda 

2  E. Pound, The Serious Artist, [on-line] http://www.jaycorreia.com/z/pound [12.01.2013]. 
3  Wówczas zaproponowano mu dokonanie wyboru własnych tekstów do mającej powstać antologii poezji imagi-

stycznej. Pound nie wierzył w możliwość utrzymania wysokiego poziomu utworów całego tomu, bo oznaczałoby to 
demokratyzację standardów, która dla poety była nie do pomyślenia. Por. W. C. Wees, Ezra Pound as a Vorticist, 
„Wisconsin Studies in Contemporary Literature” 1965/1, s. 59. 

4  E. Pound, The New Sculpture, „Egoist” 1914 (16.02.), s. 68. 
5  Poetyka wortycyzmu, skonceptualizowana przez Pounda, charakteryzowała się przede wszystkim „energią, siłą 

i dynamiką”, co odróżniało ją od statycznych obrazów imagistów. Poezja wortycystyczna miała przekraczać model 
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będzie określało przede wszystkim akt radykalnego zawładnięcia formą, który poeta 
charakteryzował, pisząc:  

wortycyzm dał mi nowy sposób widzenia kształtu nieba, schodzącego się między 
domami. Plątanina drutów telegraficznych daje się wyobrazić nie tylko jako po-
wtórzenie linii, lecz przede wszystkim jako kształt zdefiniowany poprzez różno-
rodność rozgałęzień drutu6

„Linie” i „kształty”, czyli pojęcia zaczerpnięte z wyobraźni plastycznej, pozostają 
w ścisłym związku z założeniami wortycyzmu, jako nurtu wywodzącego się z malarstwa 
i rzeźby, łączącego artystów takich, jak malarz Percy Wyndham Lewis czy rzeźbiarz 
Henri Gaudier-Brzeski, którzy razem z Poundem współtworzyli skandalizujące czaso-
pismo „Blast”, będące podstawowym medium komunikowania założeń nowego nurtu 
artystycznego. Dla niniejszych rozważań wokół rzeźbiarskiej metafory w tekstach Po-
unda najistotniejsza pozostanie postać Gaudiera-Brzeskiego, którego tak rzeźbiarstwo, 
jak też teoretyczna refleksja o nim, wpłynęły na ewolucję poglądów o języku Pounda. 

. 

VORTEX I ENERGIA FORMY 

W studium na temat Gaudiera-Brzeskiego, obok swoich komentarzy, Pound umieścił 
również manifest samego rzeźbiarza, w którym tłumaczył on założenia rodzącego się 
wortycyzmu poprzez rozpoznanie rzeźbiarskiej energii, tkwiącej w formie poddawanej 
twórczej obróbce. „Rzeźbiarska wrażliwość to docenienie mas w ich relacji. Rzeźbiarska 
umiejętność to definiowanie tych mas w płaszczyźnie”7

                                                                                                                                 
mimetyczny, by być ekspresją „świata zmiennych energii”. Por. The Ezra Pound Encyklopedia, 
red. D. P. Tryphonopoulos, S. Adams, Westport 2005, s. 229. 

. Vortex oznacza tu „punkt mak-
symalnej energii” (GB 93), rozumianej jako uwolnienie emocji, samoprezentujących 
się w prymarnych formułach, którymi dla rzeźby są forma i struktura, a dla literatury – 
słowo. Chcąc wytłumaczyć efektowną, ale niejasną retorykę rzeźbiarza, Pound dopo-
wiada, że zarówno odczuwanie, jak i komunikowanie emocji odbywa się w sztuce  

6  E. Pound, Affirmations II, cyt. za: M. B. Hickman, The Geometry of Modernism: The Vorticist Idiom in Lewis, 
Pound, H.D., and Yeats, Austin 2009, s. 149. 

7  E. Pound, Gaudier-Brzeska: A Memoir, London 1916, s. 27. Wszystkie cytaty według tego wydania lokalizuję 
w tekście głównym. W nawiasie podaję „GB” i numer strony. 
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muzycznej, malarskiej i rzeźbiarskiej poprzez aranżację kształtów, linii, kolorów 
i dźwięków8

Uprzywilejowanie przez autora Pieśni rzeźby ma jednak na tym tle wymiar szcze-
gólny, nie tylko z uwagi na sympatię, jaką darzył twórcę, który wykonał dla niego rzeź-
bę The Hieratic Head of Ezra Pound

. Wszystkie te środki wyrazu są formami właściwymi danej sztuce. 

9

Wszyscy lubimy sztukę, która nas porusza. Jednak większość z nas ostatecznie 
wybierze kobietę, nie posąg. Tak właśnie wyglądał romans z Galateą. Wolimy 
bowiem – gdy w grę wchodzą możliwości poruszenia – kobietę w jedwabnej 
sukni stojącą na schodach, a nie posąg bogini zwycięstwa na postumencie. Wie-
my, że bogini będzie stała na nim niezależnie od naszej woli i chęci, z kolei ko-
bieta przejdzie, pozostając nieznaną i niemożliwą do odnalezienia. To jest naj-
większy problem sztuki, która jest poruszająca. Poruszenie zawsze ma charakter 
substytutu (GB 113). 

. Przede wszystkim bowiem rzeźba była dla niego 
związana ze swoją materialnością i wynikającą z niej aktywnością nadawania formy. 
W tym miejscu wypada powrócić do wspomnianego we wstępie stwierdzenia, że 
„twórca musi żyć z przemocy”. Przemoc ta, utożsamiona z gestem formowania, jest je-
dnym z kluczowych elementów wortycystycznej retoryki. Agresywny akt nadawania 
formy zostaje skontrastowany z praktyką mimetyczną, która pozwala tworzyć jedynie 
przejmującą (caressable) sztukę, której forma w rozumieniu Gaudiera-Brzeskiego  
i Pounda pozbawiona jest energii. Sztuka mimetyczna, według twórcy The Hieratic 
Head of Ezra Pound to klasyczna sztuka grecka, która schlebia gustom publiczności po-
przez reprezentację zmysłowych form, w których przeciętny odbiorca doświadcza przy-
jemności samorozpoznania lub fantazji o własnej doskonałości. Sztuka mimetyczna 
tworzy bowiem substytuty. Przejmujące, ale właśnie substytuty: 

Tego rodzaju sztuce odebrane zostają właściwości formalne, charakteryzujące 
w przekonaniu Pounda twórczość wortycystów, która opiera się zasadzie podobieństwa 

                                                   
8  Pound w niektórych miejscach zestawia obok siebie wszystkie te sztuki, jednak czyni to tylko po to, by poprzez 

dodanie do nich literatury i właściwego dla niej środka wyrazu – słowa, dokonać fundamentalnego rozróżnienia, 
o których wspomnę jeszcze w dalszej części tekstu. 

9  W 1914 r. 22-letni wówczas Gaudier-Brzeska wyrzeźbił The Hieratic Head of Ezra Pound, o której poeta pisał, że 
jest najdoskonalszym przejawem energii w kompozycji mas. Por. L. Tickner,  Now and Then: The „Hieratic Head of 
Ezra Pound”, „Oxford Art Journal” 1993, z. 2, s. 56. 
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i analogii. Nowa rzeźba, reprezentowana w twórczości Gaudiera-Brzeskiego, nie może 
być kopią, dlatego wyrzeźbiona głowa Pounda w założeniu w niczym nie przypomina 
rozpoznawalnej głowy modelu10. Zamiast przyjemności z identyfikacji, którą daje 
sztuka poruszająca, potrzebna jest konfrontacja z geniuszem artysty-rebelianta i jego 
ekspresją. Geniusz rebelianta manifestuje się poprzez rozbicie iluzji identyfikacji, osią-
gane w użyciu geometrycznych figur, będących w opozycji do atakowanej przez worty-
cystów gładkości, delikatności, kompromisu, natury, właściwych sztuce XIX-wiecznej, 
którą deprecjonowali z uwagi na jej schlebianie przeciętnym gustom11. Geometria 
wortycystycznej rzeźby przeciwstawia się kanonicznemu myśleniu Gottholda Ephraima 
Lessinga, w ramach którego anatomiczna doskonałość artefaktu jest reprezentacją psy-
chicznej tragedii Laokoona12. Bowiem nie perfekcyjna odpowiedniość, lecz ekspresyjna 
formalność jest tu jedynym medium emocji. Problem Lessinga polegał na traktowaniu 
ciała jako narzędzia przejawiania się duchowości, natomiast reprezentacja geometrycz-
na prowadzi do dowartościowania „świata formy” poprzez właściwość produkowania 
„czystej linii”, która pozwala ciału uzyskać świadomość własnej formalności 
i usytuowania jej w zgodzie ze światem materialnym, który przestaje być wówczas trak-
towany jako substytut wyższego i doskonalszego świata ducha13

Z poczynionych dotychczas uwag wokół rzeźbiarskich refleksji Pounda należałoby 
zaakcentować przede wszystkim dwa kluczowe rozpoznania. Po pierwsze więc ekspresję 
i pożądanie twórcy, nadającego kształt materii, a z drugiej strony geometryczną precy-
zję zasady „czystych linii”, którym owa materia powinna zostać poddana. Te dwie wła-
ściwości Pound rozpoznał u Gaudiera-Brzeskiego, który dzięki temu z jednej strony u-
niknął popadnięcia w geometryczną abstrakcję artefaktu, z drugiej natomiast przekro-
czył model sztuki poruszającej i mimetycznej (por. GB 137). Dopiero te dwa elementy, 
skonceptualizowane na podstawie analiz dzieł rzeźbiarskich, pozwalają zrozumieć 
w pełni sens terminu „wortycyzm”, który Wyndham Percy Lewis tłumaczył poprzez 

. 

                                                   
10  Gaudier-Brzeski uprzedzał Pounda, że to, co powstaje, nie będzie do niego podobne, bo będzie efektem działania 

artysty, nie kopisty (por. GB 52). 
11  Por. W. C. Wees, op. cit., s. 64. 
12  Por. L. Tickner, op. cit., s. 57. 
13  Refleksje wokół geometrii ciała i sposobów osiągania jego równowagi poprzez świadomość formy zamieścił Pound 

w swoim komentarzu do twórczości średniowiecznego poety włoskiego, Guido Cavalcantiego, w którego sonetach 
dostrzegł estetykę ciała, opartą na wykorzystaniu geometrii przeciwko dominacji ducha nad materią. 
Por. E. Pound, Cavalcanti, [w:] idem, Literary Essays, red. T. S. Eliot, Norfolk 1954, ss. 149−200. 
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metaforę „wiru”: „Pomyśl o wirze. W jego środku znajduje się miejsce absolutnej ciszy, 
w której koncentruje się cała energia. Punktem tej kumulacji jest wortycyzm”14

Gaudier-Brzeski, krytykujący zachodnioeuropejskie wzorce sztuki klasycznej, sym-
patyzował z dziełami cywilizacji uznawanych za „dzikie” i „prymitywne”, celebrujących 
to, co instynktowne i pozaracjonalne. Sztuka barbarzyńska, antyhelleńska, była przez 
niego traktowana jako anarchistyczna, bo nie respektowała konwencjonalnych zapo-
średniczeń formalnych i opierała się na bezpośrednim formowaniu materiału, bez 
uprzedniego tworzenia woskowych modeli czy odlewów

. Geo-
metryczna czysta linia wytycza właśnie ten punkt, gdzie w rzeźbach Gaudiera-Brzeskie-
go dochodzi do największej kumulacji energetycznej ekspresji twórcy, opanowującego 
materię, w której tworzy. Jednak by dokonać wyzwolenia tej energii, potrzebny jest 
bezpośredni kontakt z materią. 

15

GEOMETRIA SŁOWA 

. Francuski rzeźbiarz, a wraz 
z nim amerykański poeta, traktowali tego rodzaju metodę jako wyraz buntu wobec 
zanikającej w toku reprodukcji idiomatyczności, powstającej wskutek jednostkowego 
kontaktu twórcy i materiału. Ta właśnie jednostkowość, przejawiająca się poprzez bez-
pośrednie kształtowanie marmuru (bez tworzenia woskowych modeli) zachwyciła  
Pounda w Gaudierze-Brzeskim, który nadawał materii pożądany kształt poprzez os-
trość i surowość niezapośredniczonego formowania. 

Pod koniec tekstu o Gaudierze-Brzeskim Pound wskazuje, że wortycystyczni artyści 
pomogli mu przede wszystkim redefiniować pojęcie „formy” (GB 155). Wcześniej, 
pomiędzy uwagami o rzeźbiarzu, dokonuje rozróżnienia: „Jest taki rodzaj poezji, 
w którym muzyka i czysta melodia zdają się wybuchać mową. Ale istnieje też inny 
rodzaj, w którym to malarstwo i rzeźba wzlatują w mowę” (GB 95). Ten drugi rodzaj 
poezji, związany z obrazem i chińską poezją ideogramiczną16

                                                   
14  Cytat z listu do Violent Hunt – V. Hunt, I Have This to Say, New York 1926, s. 211. 

, która zachwyciła Pounda 

15  Były to metody popularne wśród rzeźbiarzy wiktoriańskich, opisał je Edmond Gosse w manifeście The New  
Sculpture (1894), który dał asumpt polemice Pounda w tekście The New Sculpture (1914). 

16  Pounda przez całe życie zajmowała chińska poezja, którą zarówno tłumaczył, jak też imitował, tworząc wymyślone, 
będące rzekomymi tłumaczeniami, antologie chińskich poetów – zob. np. Z. Qian, Ezra Pound and China,  
New York 2003. 
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poprzez lekturę zapisków Ernesta Fenollosy17, inspirujących Pounda do myślenia 
o kształtach, jako ekspresji tak emocji, jak i dynamiki, bo ideogramy mogły być zara-
zem diagramami ruchu18. Refleksje Fenollosy spowodowały również, że Pound coraz 
bardziej łączył linię i siłę19

Jednak zanim dojdzie do otwarcie sformułowanego związku linii, słowa i siły,  
Pound będzie posługiwał się pojęciem dynamiki, zaczerpniętym tak z krytycznego 
studium o francuskim rzeźbiarzu, jak też z lektur tekstów Fenollosy. Dynamika bryły 
i słowa, czyli obu materii, które Pound zestawiał pisząc o Gaudierze-Brzeskim, jest 
wyzyskiwana poprzez precyzyjne działanie twórcy, który odpowiada za skomponowa-
nie „mas energii we wzajemnych relacjach” (GB 126) w rzeźbie oraz poprzez artykuło-
wanie różnych komponentów rzeczy, nie naruszając jednocześnie jej jedności w poezji. 
Geometria słowa będzie zatem oznaczała, jak w przypadku rzeźby, aranżowanie wielo-
ści poprzez jukstapozycje słów i linii na stronie w ideograficznym układzie przestrzen-
nym. W tym miejscu też, poprzez definiowanie geometrii właśnie słowa, ujawnia się 
różnica między rzeźbą a malarstwem, którą Pound przyjmuje za Gaudierem-Brzeskim. 
Argumentem różnicującym są tu dwie kategorie: abstrakcji oraz formy organicznej. 

. 

Kombinacje abstrakcji i form nieorganicznych są bardziej adekwatne w malar-
stwie, aniżeli w rzeźbie. Po pierwsze dlatego, że malarstwo dopuszcza większą 
złożoność i zdecydowanie więcej jednostek tworzących niż rzeźba. W rzeźbie za-
sadnicza kompozycja musi być prostsza. Zarys formy rzeźbiarskiej, oglądanej 
z każdej perspektywy, musi być prostszy od olbrzymiego konglomeratu form 
w malarstwie (GB 16). 

Poezja wortycystyczna, sytuowana wcześniej w ramach drugiego rodzaju poezji, 
związanego łącznie z rzeźbą i malarstwem (według myślenia ideograficznego) wydaje 

                                                   
17  W 1913 r., pięć lat po śmierci Fenollosy, Pound otrzymał jego notatnik, którego lektura zaowocowała esejem  

The Chinese Written Character as a Medium for Poetry, w którym Pound nazwał ideogramy „żywym, skróconym ob-
razem procesów natury”, podkreślając przede wszystkim dynamikę ideogramicznego przedstawienia. 
Por. M. B. Hickman, The Geometry of Modernism: The Vorticitst Idiom in Lewis, Pound, H.D. and Yeats, Austin 
2005, s. 118.  

18  Ibidem. 
19  Tendencja ta nasila się szczególnie na początku lat 30., kiedy Pound podejmuje próbę reaktywowania wortycyzmu 

w kontekście politycznym, czemu będzie poświęcona kolejna część niniejszego tekstu. 
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się teraz bliższa właśnie rzeźbie. Literacka estetyka wortycyzmu uprzywilejowywała bo-
wiem „proste stwierdzenia” i „proste credo”20

Jest to działanie, które Pound dostrzegł w poetyce Gautiera i skomentował w szkicu 
The Hard and Soft in French Poetry. Nieprzypadkowo autor Sztuki maszyny posłużył się 
w tytule tekstu tymi właściwościami. „Twardość” i „miękkość”, czyli cechy materii, 
zostały tu włączone jako narzędzia refleksji krytycznoliterackiej. Metafory te Pound 
zaczerpnął od Gautiera (z jego Emaux et Camées), u którego zauważył przede wszyst-
kim „twardość” (hardness) i zdolność do przekonania czytelnika, że tworzy poprzez 
precyzyjnie cięcia w twardej substancji, jak macica perłowa czy marmur

, które wzbudzały silne emocje, poprzez 
odpowiednio precyzyjną organizację i zestawienia. Emocje, które są konsekwencją pro-
stoty i dosadności sformułowań, rodzą się w odbiorcy jako efekt precyzyjnego panowa-
nia nad materiałem przez poetę, analogiczny do strategii, jaką według Gaudiera-Brzes-
kiego przyjmuje rzeźbiarz wobec materii, w której powstają geometryczne kształty. 

21

Założenia te, wraz z zaakcentowaniem wewnętrznej dynamiki materii, konstytuują 
niektóre spośród Pieśni Pounda, obrazujące (choć to paradoksalne) konfucjańską zasa-
dę Niebiańskiego Spokoju

. Cyzelujący 
w twardej i trudno poddającej się materii Gautier jest uosobieniem twórcy „piszącego 
dobrze” według definicji przywoływanej na początku niniejszych rozważań. Panowanie 
nad materiałem oraz mówienie „jasno i po prostu” to właściwości zaczerpnięte ze stra-
tegii rzeźbiarskich i zaaplikowane do wortycystycznej estetyki słowa. 

22. W Pieśni XVII najistotniejszym elementem jest obecny 
w  weneckim pejzażu kamień istryjski, który trwa nieporuszenie. Ale tym, co interesuje 
Pounda, jako czytelnika Adriana Stokesa The Quattro Cento and the Stones of Rimini 
(1934)23, jest przede wszystkim właściwe przedmiotom życie wewnętrzne. Stan bezru-
chu zostaje natomiast przypisany temu, co w codziennej obserwacji (a takim językiem 
pisana jest Pieśń XVII) jest żywe i dynamiczne: poruszające się ociężale pszczoły, ptaki 
siedzące bez ruchu na gałęzi, czy stała tafla wody24

                                                   
20  Cyt. za: H. N. Schneidau, Vorticism and the Career of Ezra Pound, „Modern Philology” 1968, z. 3, s. 226. 

 - wszystkie te elementy przyrody 

21  E. Pound, The Hard and Soft in French Poetry, „Poetry” 1918, z.5, ss. 264−265. 
22  Por.. J. Kayton, The Development of Stillness in Ezra Pound’s „Cantos”, [on-line] http://writing.colostate.edu/gallery/ 

poeticusfortis/kayton.htm [12.03.2013] 
23  Na ten fakt wskazał Donald Deavie, pisząc, że Stokes spotkał się z Poundem kilkakrotnie w Rapallo i Wenecji oraz 

napisał iluminacyjny komentarz do Cantos. Ponadto Stokes w swoich Stones of Rimini sugerował, że marmur we-
necki stwarza iluzję dynamiki. Por. D. Deavie, Poet as Sculptor, London 1965, s. 127. 

24  Por. E. Pound, Cantos, London 1975, s. 83. 



Linia, kształt, bryła i materia. Rzeźba jako metafora języka poetyckiego... 

155 

ożywionej ewokują wrażenie zamarcia. Skamieniały pejzaż bladej białości marmuru 
(„marmurowy las”, „kamienne drzewa”, „srebrne liście”) jest również wykroczeniem 
przeciwko percepcji czytelnika, poprzez odebranie rzeczom właściwych im cech 
i ujednolicenie ich do inwariantów twardej materii. Z drugiej strony jednak, fakt, że 
Pound rozróżnia te inwarianty (marmur, srebro, kamień, stal) jest propozycją nie tyle 
zamiany tego, co żywe na nieożywione, lecz raczej stworzenia alternatywnego, szcze-
gólnego rodzaju percepcji, uzależnionego od właściwości każdego z wymienionych 
materiałów, które w tym kontekście okazują się bardziej różnorodne, aniżeli rzeczy, 
których cechy określają25

W kontekście estetycznym więc, wortycystyczne rozumienie słowa u Pounda, ściśle 
związane z materialnością i metaforyką rzeźbiarską, jest przede wszystkim elementem 
kreacji innego modelu percepcji, nastawionej na zniuansowanie wewnątrz samej mate-
rii, która – choć kamienna i statyczna – okazuje się posiadać swoją własną dynamikę. 
Zadaniem twórcy jest zatem tworzenie takich zestawień słów, które będą tę dynamikę 
generowały w ramach założonej, prostej kompozycji. 

. 

RADYKALNOŚĆ BRYŁY 

Pound miał ambicje, by wortycyzm był nie tylko rodzajem estetyki, ale również strate-
gią napędzania społecznej rewolucji. Stawką estetycznych dywagacji, formułowanych 
np. w The New Sculpture było stworzenie anarchistycznego typu artysty, który przekro-
czy skonwencjonalizowany realizm, wzbudzający szeroki sukces w społeczeństwie kapi-
talistycznym26

                                                   
25  Deavie wskazał, że idący za Stokesem Pound rozróżnia poszczególne aktywności rzeźbiarskie, zależnie od materiału 

(odciski w wosku, kucie marmuru), przez co aktywność samego twórcy i jej efekty zostaje ściśle powiązana 
z rodzajem wykorzystywanej materii .D. Deavie, op. cit., s. 154. 

. Dlatego Pound mówi o nowym modelu ekspresji, opartym na prze-
mocy i agresji, niepodległym zasadzie podobania się, ale wzbudzającym uczucie  

26  Trzeba zaznaczyć, że manifest Pounda jest polemiką do tekstu Edmonda Gosse o tym samym tytule, opublikowa-
nego również w 1914 r. na łamach The Art Journal. Gosse proklamował nową rzeźbę naturalistyczną, wystawianą 
w londyńskiej Royal Academy, która (jak w przypadku W. H. Thornycrofta) hołdowała klasycznym ideałom 
i tradycyjnemu rozumieniu humanizmu, ucieleśnionemu w męskiej nagości. Sukces komercyjny zapewniała jej 
strategia samych rzeźbiarzy, którzy oprócz naturalnych rozmiarów posągów, wykonywali również małe statuetki, 
przeznaczone do dekoracji wnętrz i produkowane na masową skalę. Por. M. Antliff, Politicizing the New Sculpture, 
[w:] Vorticism: New Perspectives, red. M. Antliff, S. W. Klein, New York 2013, s. 108. 
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oburzenia27

Pound analizuje jedno z przemówień Mussoliniego wskazując, że przez pół godziny 
Mussolini mówił, posługując się kilkoma słowami, stosując długie pauzy pomiędzy 
nimi, tak, by wybrzmiały odpowiednio i na trwałe zapadły w pamięć

. Cecha ta zostanie szczególnie wzmocniona przez Pounda po dwudziestu la-
tach od publikacji numeru Blast o wortycyzmie, tj. na początku lat 30. Deklarowana wów-
czas sympatia do „czystej linii” i zgeometryzowanej bryły będzie związana z wprowadza-
niem wortycyzmu do faszystowskich Włoch i wyrażeniem sympatii dla reżimu Mussolinie-
go. Ta ostatnia widoczna jest zwłaszcza w jego tekście Jefferson and/or Mussolini (1935), 
zestawiającym geniusz il duce z osobowością i działalnością Thomasa Jeffersona. 

28. Separacja po-
szczególnych słów i łączenie ich poprzez pauzy w określone znaczeniowo bloki jest 
elementem kompozycji, którą Pound odnajduje w działaniu Brancusiego: „Im bardziej 
zastanawiamy się nad przemówieniem z Mediolanu, tym bardziej na myśl przychodzi 
Brancusi ze swoimi monumentalnymi blokami, w których oglądający nie dostrzeże 
żadnego błędu, niezależnie od perspektywy, z której patrzy”29

Kamienną bryłę jako metaforę radykalnej retoryki Pound dostrzegł jednak najpierw 
w wystawie Mostra della Rivoluzione Fascista, którą zobaczył w Rzymie, w 1932 r. Był 
wówczas pod wrażeniem ostrych form, dominujących w przedstawieniach, ich kolosal-
ności, masywności i sztywności. Przede wszystkim jednak zachwycił się samym napi-
sem, zamieszczonym na wejściu do Palazzo delle Esposizioni, gdzie znajdowała się 
wystawa. Litery, które układały się w hasło Mostra della Rivoluzione Fascista były trój-
wymiarowe, wykonane ze stali (czyli ulubionego materiału wortycystów

. Rozumiany w ten spo-
sób język to radykalna retoryka zuniformizowanych monosylab, będąca triumfem wyi-
zolowanej bryły, której konstrukcja uniemożliwia dostrzeżenie błędu. 

30

Geometryczny kształt liter, jak też zgromadzonych na wystawie posągów

), bezszery-
fowe, ostro zakończone i geometryczne, a zatem ucieleśniały pragnienie Pounda, by 
język i jego znaczenie zostały ściśle związane z materią. 

31

                                                   
27  Por. W. C. Wees, op. cit., s. 57. 

 uciele-
śniał radykalne przesłania faszystowskiej polityki i równocześnie dla Pounda stanowił 

28  E. Pound, Jefferson and/or Mussolini [on-line], http://www.yamaguchy.com/library/pound_ezra/jeffmuss.html [12.01.13] 
29  Ibidem. 
30  Jak pisał Lewis, „całe dzisiejsze malarstwo rewolucyjne odbija refleksy stali”. P. W. Lewis, Cubist room, „Egoist” 1914, z. 1, s. 9. 
31  Które, jak wskazywała Ada Negri, „porażały swoją wielkością i budziły respekt wobec faszystowskiej megalomanii”. 

Cyt. za. M. B. Hickman, op. cit., s. 108. 
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realizację założeń wortycyzmu o energii skupionej w statycznej bryle, precyzyjnie 
ukształtowanej tak, by niemożliwe było dopuszczenie jakiegokolwiek błędu podczas jej 
obserwacji, a równocześnie, by była ona narzędziem retoryki przemocy, radykalizmu 
i rewolucji. 

ZAKOŃCZENIE: PRZEMOC FORMY I RADYKALNOŚĆ JĘZYKA 

Sformułowanych ok. 1914 r. założeń wortycyzmu nie udało się zrealizować z powodu 
wybuchu wojny. Potencjał polityczny, który Pound nałożył na wyprowadzone 
z twórczości Gaudiera-Brzeskiego właściwości materii, ujawnił się dopiero na podat-
nym gruncie włoskiego faszyzmu. Wówczas również swoje praktyczne realizacje znala-
zły tezy o wewnętrznej dynamice materii i podobieństwie pomiędzy rzeźbiarską bryłą 
a językiem. Prostota retoryki Mussoliniego, jej formalna „bryłowość” stanowiły w jego 
interpretacji realny przykład możliwości zastosowania właściwości rzeźby do słowa. 

Rzeźbiarskie właściwości oraz metafora rzeźby odnoszone do aktywności pisarskiej 
od początku twórczości Pounda eksponowały przede wszystkim agresywny akt nada-
wania formy bezładnej materii, którą kształtuje tak rzeźbiarz, jak i poeta. Ekspresyjna 
retoryka kształtowania brył i linii przeciwstawiała się nie tylko klasycznemu,  
Lessingowskiemu myśleniu o rzeźbie jako dziele opartym na zasadzie mimetyzmu, lecz 
również definiowała rodzaj pisarstwa, oparty – zgodnie z zasadą vortexu – na kumulo-
waniu w słowie energii, wyrażanej w geometrycznych układach ideograficznych. Prze-
moc formy, o której Pound wspominał komentując twórczość Gaudiera-Brzeskiego, 
przyczyniła się również do zmiany myślenia o języku, który poprzez porównanie go do 
monumentalnych bloków Brancusiego, ujawniał swoją polityczną radykalność 
i skuteczność oddziaływania na odbiorcę. 

W tekście Jefferson and/or Mussolini Pound wskazuje, że „każdy wiek przejawia się 
w swojej materialnej formie”32

 

. Rzeźba i związane z nią właściwości, jak bryła, kamień 
czy linia, byłyby więc rodzajem ekspresji wieku, który obserwował Pound i modelem 
języka, tak dla poezji, jak też dla polityki, które wortycyzm łączył jako politycznie ra-
dykalna doktryna estetyczna. 

                                                   
32  E. Pound, Jefferson and/or Mussolini… 
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SUMMARY 
Line, shape, mass and material. Sculpture as a metaphor for poetic language in Ezra 
Pound’s Voriticism 

The article concerns the sculpture and its role for naming the main assumptions of 
Vorticists writing. The first part discusses The Memoir of Gaudier-Brzeska, containing  
the principal rules of Vortex by which is meant the energy of form articulated in 
French sculptor artifacts and applied by Pound to the construction of poetic language. 
Such language is primarily associated with the expression of force and dynamism 
rather than with mimetic strategy of realism. The second part of the article shows how 
Pound’s sculptural imagination entails his political standpoint and is usd for creating 
radical rhetorics of his fascist fascination. 
 
 


