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Długi cień monarchii habsburskiej1

Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej jest drugą2 książką 
autorstwa Marjorie Perloff dostępną na polskim rynku wydawniczym. Znawczyni 
literatury XX i XXI wieku, zajmująca się głównie amerykańską poezją awangardową 
i dynamiką modernizmu, w swojej najnowszej publikacji koncentruje się na tekstach 
austriackich twórców powstałych u schyłku imperium Habsburgów lub później, lecz 
nawiązujących do niego w jakiś sposób. W swojej książce przybliża czytelnikowi: 
Ostatnie dni ludzkości Karla Krausa, Marsz Radetzky’ego Josepha Rotha, Człowieka 
bez właściwości Roberta Musila, autobiografie Eliasa Canettiego, poezję miłosną 
Paula Celana i rozważania filozoficzne Ludwiga Wittgensteina. Są to teksty gatun-
kowo bardzo różnorodne (dramat, esej/powieść eseistyczna, powieść realistyczna, 
wspomnienia, liryka, refleksje filozoficzne), ich wspólnym mianownikiem ma być 
jednak zawarta w nich ironia, Perloff postrzega ją mianowicie jako immanentną 
cechę twórczości „austromodernistów”, pisarzy będących swoistymi dziećmi impe-
rium habsburskiego. Rozpad wielokulturowego tworu, jakim były Austro-Węgry, 
nieodzownie na nich wpłynął, sprawił, że mimo niekiedy obecnej w ich tekstach 
nostalgii za cesarstwem (Roth), są one według Perloff pełne ironii, niekiedy skrajnej, 
wręcz graniczącej z cynizmem, oscylującej „nie tyle ku satyrze (która wyśmiewa po 
to, by coś zmienić), ile ku zmysłowi absurdu” (s. 38). Ta skłonność do ironizowania 
ma zbliżać austriacką literaturę początku XX wieku do kultury współczesnej – choć 
nie pozbawionej humoru to jednak mrocznej, cynicznej i odartej ze wszelkich złudzeń 
(por. s. 12).

Zdecydowanie najlepszym rozdziałem książki Perloff jest ten poświęcony 
Ostatnim dniom ludzkości Karla Krausa. Monumentalny dramat dokumentalny 
Austriaka, uznany przez Edwarda Timmsa za „arcydzieło satyry antywojennej”3 
doskonale wpisuje się w koncepcję austromodernizmu prezentowaną przez Perloff. 
Tekst Krausa przesiąknięty jest ironią, często przybierającą postać groteski. Autor 
obnaża absurdalną rzeczywistość wojny posługując się techniką kolażu, zestawia ze 

1 Marjorie Perloff, Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, Wydawnictwo 
Ossolineum, Wrocław 2018, 344 s.

2 Pierwsza to: Modernizm XXI wieku. „Nowe” poetyki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 
2012, 308 s.

3 Edward Timms, Die letzten Tage der Menschheit. Documentary Drama and Apocaliptic Al-
legory, [w:] Joseph P. Strelka (red.), Karl Kraus. Diener der Sprache – Meister des Ethos, 
Tübingen 1990, s. 39.
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sobą autentyczne dokumenty (artykuły, depesze, manifesty, listy, pocztówki), cytaty 
z Szekspira i Goethego czy fragmenty piosenek dzięki czemu powstaje, jak to trafnie 
ujmuje Perloff, „dziwna hybryda – po trosze tragedia, po trosze operetka, po trosze 
karnawał, po trosze traktat polityczny – w której to, co »wysokie«, i to, co »niskie« 
tworzy nową jakość” (s. 53). Perloff zwraca uwagę na nowatorskość formy zasto-
sowanej przez Krausa, jednocześnie wskazuje cechę odróżniającą jego dramat od 
analogicznych dzieł awangardzistów rosyjskich, francuskich czy włoskich: Austriak 
nie eksperymentuje ze słowem czy składnią, lecz „preferuje spójne, pozornie prze-
zroczyste zdania oraz »normalne« akapity” (s. 55). Perloff uświadamia czytelnikowi 
także pewnego rodzaju odmienność Krausa: w jego dramacie brak gloryfikacji wojny, 
choć było to charakterystyczne dla wielu tekstów powstałych około roku 1914, ale 
też nie można go porównać do Remarque’a, który ze współczuciem ukazywał ofiary 
wojny, u Krausa raczej nie ma ofiar, są za to sami współwinni (por. 59). Autorce 
udaje się przybliżyć czytelnikowi obraz wojny zawarty w tym apokaliptycznym 
dramacie poprzez analizę kilku wymownych scen głównie pierwszego aktu, scen 
niejednokrotnie śmiesznych, ale i tragicznych, bowiem porażających odbiorcę uka-
zaną w nich gorzką prawdą na temat moralnej kondycji człowieka. Perloff wskazuje 
również na niesłabnącą aktualność dzieła Krausa nawiązując do roli mediów we 
współczesnym świecie, zwracając uwagę na częsty brak rzetelności dziennikarskiej, 
manipulowanie faktami, czy posługiwanie się frazesami. Jak przekonuje autorka, 
język ma dla autora Ostatnich dni ludzkości ogromne znaczenie, posługiwanie się 
nim jest bowiem związane z odpowiedzialnością etyczną (por. s. 87), a cała saty-
ryczna moc jego dramatu opiera się właśnie na „demaskowaniu gier językowych 
obecnych w codziennych doniesieniach z miasta czy pola bitwy, nieodmiennie już 
zmediatyzowanych i wtłoczonych w określony kanał” (s. 58).

Moc ironii austromodernistów Perloff udaje się także ukazać na przykładzie 
eseistycznej powieści Roberta Musila. Tego, że ironia stała się w Człowieku bez 
właściwości wręcz „stylem pisania” Musila, był świadomy sam autor4, nie jest to 
także nowe zagadnienie w badaniach nad jego twórczością5, trzeba jednak przyznać, 
że Perloff bardzo ciekawie ilustruje wykorzystanie przez pisarza potencjału ironii 
konkretnymi fragmentami tekstu. Nie skupia się tylko na Ulrichu i innych bohate-
rach, na bliskim parodii poszukiwaniu idei dla Akcji Równoległej, którą okazuje się 
wreszcie sama wojna, lecz dużo uwagi poświęca osobliwej narracji zastosowanej 
w powieści. Narrator w Człowieku bez właściwości to, jak stwierdza Perloff, „głos 
ironicznego i pozbawionego złudzeń obserwatora, przypisującego swoim postaciom 
motywy, które mogą, lecz nie muszą być świadome ani nawet autentyczne” (s. 146). 
Perloff ukazuje, że ewentualność czy potencjalność przewija się przez całą powieść 
i stanowi o jej eseistycznej formie. Rozważania autorki wzbogacają również inne 

4 Joseph Strelka, Zu den Funktionen der Ironie in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigen-
schaften, [w:] Gudrun Brokoph-Mauch (red.), Robert Musil. Essayismus und Ironie, Tübingen 
1992, s. 37.

5 W 1988 roku zorganizowano w Nowym Yorku sympozjum poświęcone eseizmowi i ironii 
u Roberta Musila, wyniki badań opublikowano w powyżej wymienionym zbiorze.
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teksty Musila: liczne fragmenty jego notatników czy dzienników, listy i eseje. Dzięki 
nim udaje się Perloff uświadomić czytelnikowi, dlaczego Musil decyduje się na 
zastosowanie w Człowieku bez właściwości swoistej „podwójnej perspektywy”, 
polegającej na tym, że mimo iż akcja powieści dzieje się w dualistycznej monarchii 
w roku 1913, tak wiele w niej elementów charakterystycznych dla lat późniejszych, 
w których Musil pisał swoje dzieło: jego celem było mianowicie ukazanie, że to, co 
ujawniło się podczas wojny, kiełkowało już przed nią (por. s. 159).

Upadek imperium Habsburgów w znacznym stopniu wpłynął na życie i twórczość 
Josepha Rotha. Jego najbardziej znana powieść Marsz Radetzky’ego często przed-
stawiana jest w polskiej literaturze przedmiotu jako „pieśń łabędzia nad grobem 
monarchii”6, sam zaś jej autor postrzegany jest głównie jako zapatrzony w przeszłość 
monarchista, ubolewający nad końcem swojej ojczyzny – Austro-Węgier7. Perloff 
przyjmuje inną perspektywę: w rodzinnej sadze, przedstawiającej dzieje i upadek 
rodziny Trottów, a jednocześnie odzwierciedlającej losy monarchii, stara się odnaleźć 
elementy ironii, bowiem w mniemaniu autorki Roth ukazuje Trottów „w równej 
mierze z sardoniczną ironią, co ze współczującym zrozumieniem” (s. 97). Ironii 
tej Perloff doszukuje się nie tylko w ukazaniu pewnej naiwności cesarza, ale także 
w przedstawieniu bohaterów, niedopuszczających zmian, uwięzionych w codzien-
nych rytuałach, z których nie mogą, ale przede wszystkim też i nie chcą się wyrwać, 
bowiem gwarantują one porządek, nie zmuszają do podejmowania decyzji, bohate-
rów niezdolnych nie tylko do wyrażania uczuć, ale i do „prawdziwej” komunikacji. 
Rozdział poświęcony Josephowi Rothowi może czytelnika nieco rozczarować. 
Wprawdzie nie brak w nim barwnego opisu miejsca narodzin pisarza, sprawnego 
nakreślenia stosunku autora do jego żydowskiego pochodzenia i ciekawej analizy 
tekstu, przydługie streszczenia fabuły są jednak nieco nużące, przede wszystkim 
zaś teza Perloff, że dzieło Rotha pełne jest ironii, tak charakterystycznej dla tekstów 
austromodernistów, nie jest do końca przekonywująca. Owszem ironia pojawia się 
w powieści Rotha, lecz jest ona bardzo subtelna, a nie „sardoniczna” i nie przesiąka 
całego tekstu, jak ma to miejsce w Ostatnich dniach ludzkości Krausa.

Podobne wrażenie można odnieść również podczas lektury rozdziału poświęco-
nego autobiografii Eliasa Canettiego. Perloff koncentruje się głównie na Ocalonym 
języku, choć w jej analizie nie brak także licznych odniesień do Pochodni w uchu 
i Gry oczu. Autorka opisuje młodość pisarza, w szczególności jego dzieciństwo 
w barwnym, wieloetnicznym i wielokulturowym Ruszczuku, jego naukę niemieckie-
go i stosunek do tego języka, wreszcie przeprowadzkę do Wiednia, który wcześniej 
jawił mu się miastem tajemniczym i rajskim (por. s. 204). Bardzo ciekawie ukazuje 
Canettiego jako swoistego wiecznego wygnańca, zadomowionego w wielu językach, 
a jednocześnie pozbawionego ojczyzny, dystansującego się od swojego otoczenia 
i posiadającego ambiwalentny stosunek do własnego miejsca w społeczeństwie 
Wiednia. Nie brak w tym rozdziale cennych uwag i analiz, jednak kończące go 
stwierdzenie, że Canetti jest „arcyironistą” bo „kawałek po kawałku buduje świat, 

6 Jan Koprowski, Józef Roth, Warszawa 1980, s. 58.
7 Tamże.
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w którym żarliwy humanizm wyznawany przez jego kronikarza […] nie ma już 
sensu” (s. 230), nie przekonuje. Czy autorka jako „arcyironię” pisarza odczytuje 
fakt, że tworząc autobiografię Canetti tak naprawdę nie pisze o sobie, lecz staje się 
kronikarzem otaczającego go świata, czy może raczej światów (por. s. 226 i 229)? 
Czy nie jest to raczej poszukiwanie własnej tożsamości, próba „zakotwiczenia” jej 
w określonych miejscach? W tym wszystkim pojawia się ironia – ironia losu, że oto 
Canetti mając tyle „domów”, nigdzie do końca nie czuł się jak w domu.

Dużym zaskoczeniem może być dla czytelnika rozdział poświęcony Paulowi Ce-
lanowi. Jako jedyny z omawianych pisarzy urodził się on bowiem już po rozpadzie 
cesarstwa (w roku 1920), Perloff wskazuje jednak na elementy, które w mniejszym 
lub większym stopniu łączą Celana z Austro-Węgrami: pochodził z Czerniowiec – 
miasta wielokulturowego położonego niegdyś na wschodnich rubieżach monarchii 
habsburskiej, w młodości otrzymał „klasyczne niemieckie wykształcenie w wersji 
wiedeńskiej” (s. 232) a sam Wiedeń jawił mu się miastem marzeń, przez całe życie 
towarzyszyło mu także „osobliwe poczucie bezpaństwowości, wywodzące się […] 
z czasów upadku Austro-Węgier” (s. 235–236). Perloff dużo uwagi poświęca również 
niemczyźnie, jaką posługiwał się pisarz, podkreśla, że jest to jej austriacka wersja 
(niekiedy schodząca nawet w gwarę), na którą dodatkowo oddziaływały inne języki 
używane w Czerniowcach. Autorka poddaje analizie wiersze miłosne, które Celan 
pisał dla Ingeborg Bachmann i dostrzega w nich rodzaj ironii, zupełnie innej niż 
u Krausa, Musila, Rotha, Canettiego: „[…] u Celana ironia zostaje doprowadzona 
do swej logicznej konkluzji, co oznacza, że język wypowiada służbę, nie chce już 
definiować, formułować twierdzeń, zajmować stanowiska” (s. 265). Celan miałby 
zatem prowadzić swoistą ironiczną grę z czytelnikiem czy też może z językiem, jego 
teksty są mało konkretne, pozostawiają wiele niejasności i niedomówień, a więc 
i dużą swobodę interpretacji. Zaprezentowana teza Perloff jest bardzo ciekawa, trud-
no jest tu jednak dostrzec bezpośredni związek między zaprezentowanymi wierszami 
miłosnymi a samą monarchią habsburską, sama autorka zdaje sobie sprawę z tego, 
jak ekscentryczny jest to wybór8. Niewątpliwie jednak w rozdziale poświęconym 
poezji Celana dochodzi do głosu ogromne doświadczenie i interpretatorski talent 
autorki, przez lata zajmującej się w swoich badaniach liryką, i choćby dlatego jest 
to tekst warty lektury.

Rozważania Perloff kończy „koda” poświęcona Ludwikowi Wittgensteinowi, choć 
do jego filozofii, między innymi do rozważań na temat użycia języka, autorka odnosi 
się także w rozdziałach wcześniejszych, w analizach tekstów Krausa, Rotha, Musila, 
Canettiego i Celana. Dużo miejsca zajmuje nastawienie Wittgensteina do Ewangelii 
i jego pragnienie stawania się „innym”, w domyśle lepszym, człowiekiem. Z dużym 
wyczuciem Perloff przedstawia skomplikowany stosunek myśliciela do jego żydow-
skiego pochodzenia i do religii chrześcijańskiej posługując się licznymi fragmentami 
jego tekstów oraz zapisem jego rozmów z Mauricem Drurym. Ciągłe dociekanie, 

8 Por. Czy możemy wreszcie porozmawiać o Wittgensteinie? Rozmowa Adama Lipszyca z Mar-
jorie Perloff, dwutygodnik.com, online: https://www.dwutygodnik.com/artykul/8149-czy-
mozemy-wreszcie-porozmawiac-o-wittgensteinie.html [dostęp: 20.12.2018].
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„żarliwe przepytywanie samego siebie, rodzaj kontrolowanej wieloznaczności”, tak 
charakterystyczne, jak udowadnia Perloff, dla rozważań Wittgensteina, odgrywało 
również „kluczową rolę w dziejach austromodernizmu, podobnie jak odgrywa ją dziś 
w sztuce współczesnej” (s. 312). Autorka w bardzo ciekawy sposób łączy zatem nie 
tylko rozważania filozofa z omawianymi wcześniej tekstami austromodernistów, ale 
i przeszłość z teraźniejszością.

Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej jest książką ciekawą 
i bardzo osobistą. Bez wątpienia imperium habsburskie i jego kulturalna spuścizna 
są Perloff szczególnie bliskie (autorka urodziła się w Wiedniu, który opuściła w 1938 
roku jako niespełna siedmioletnia dziewczynka), co z pewnością miało wpływ na 
przyjętą przez nią perspektywę. Nie jest to publikacja o charakterze systematycznej 
monografii naukowej (por. s. 10), Perloff nie wyczerpuje tematu, bazuje na ograniczo-
nym zestawie tekstów, a ich wybór jest subiektywny9. Nie każdy rozdział przekonuje 
z tą samą siłą, a jednak analizy Perloff mogą stać się inspiracją w dalszych badaniach 
nad literaturą austriacką. Dużą zasługą autorki jest ukazanie, że ta literatura była 
pisana nie tylko z perspektywy Wiednia, że twórcy austromodernizmu to poligloci, 
najczęściej pochodzenia żydowskiego, wywodzący się z najdalszych zakątków 
niegdyś potężnego imperium, które w znaczny sposób ich ukształtowało i w dużej 
mierze wpłynęło na ich twórczość.
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