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-·~ J~'ł'~S JOYCE 
~~ (1882 - 1941) 

James Joyce jest jednym z tych prekursorów 
kierunków w sztuce, którzy odkrywając nowe 
obszary poznawcze i wartości formalne, nie 
osiągają sławy i popularności swoich następ
ców. 
Każdy przeciętnie oczytany człowiek współ

czesny więcej może powiedzieć o Hemingway'u 
lub Faulknerze niż o James'ie Joyce, jakkolwiek 
najpoważniejsze autorytety wśród teoretyków 
literatury twierdzą, że słynne powieści tych 
pisarzy nie powstałyby bez prekursorskiej 
twórczości genialnego Irlandczyka. 
Wśród polskich czytelników bardziej znane 

jest samo nazwi'Sko Joyce'a niż jego dzieła. Co 
jakiś czas słyszy się lub czyta ubolewania, :le 
jego „Ulisses" - fundament współczesnej po
wieści - nie został w całości przetłumaczony i 
opublikowany, co jakiś czas ukazują się inte
re-sujące publikacje na temat twórczości Joyce'a, 
od czasu do czasu radio, telewizja lub teatr się
gają po jego jedyny utwór dramatyczny: „Wy
gnańcy". Ą w sumie ów człowiek o tragicznie 
skomplikowanym życiu pozostaje nadal pisa
rzem nieznanym. 
„Wygnańcy" nie są w stanie ukazać całego 

bogactwa i odkrywczości jego pisarstwa, ale 
mogą i powinny zachęcać do bliższego z nią 
kontaktu. Są bowiem świadectwem jego przez 
lata trwającej męki, jego gorzko uświadomio
nej samotności. Utwór ten tylko pozornie 7.a
myka się w ramach typowego i tak w litera
turze zbanalizowanego „trójkąta małżeńskiego". 
Nie znaczy to, aby ów trójkąt należało lekce
ważyć. Nosi on także cechy autobiograficzne, a 
więc daje częściowy obraz przyczyn i źródeł 
osamotnienia Joyce'a, pisarza, który przez całe 
niemal życie cierpiał na komple!.<:s wyg n a ń
c a. 
Urodził się w Dublinie w 1882 r. i jego mło

dzieńczy, wielostronny talent artystyczny (oprócz 
poezji interesował go również śpiew i dek'lama
cja) rozwijał się w epoce szczególnie na!'ilonego 
nacjonalizmu irlandczyków, którzy wszelkimi 
sposobami starali się dowieść światu swoich wy
sokich wartości narodowych. Żyjąc:i w cieniu 
wielkiej Anglii Irlandia zwalczała własny kom
pleks niższości ku1tem dumy narodowej, poJ,)a
dając wręcz w samochwalstwo i szowinizm. 
Dużą rolę odgrywało tu oparcie się o kościół 
katolicki w jego najbardziej konserwatywnym, 
jezuickim wydaniu. Zadaniem luminarzy irlan-



dzkiej sztuki było kultywowanie i rozwijanie 
tego bezkrytycznego poczucia wielkości. I oto 
nagle ekstrawagancki młodzieniec, wychowanek 
jezuickiego kolegium, odważył się pisać na 
przekór epoce, na :przekór obow~~zującym „pra
wdziwego irlandczyka" ideałom. Pi'Sał wiersze, 
zaskakujące osobistym liryzmem i rzetelnością 
zarówno wobec rzeczywistości, jak i wobec sie
bie. Był to pierwszy wybuch jego buntu prze
ciwko szablonom jezuickiego wychowania i re
gionalnej zaściankowości, który oczywiście nie 
mógł uzyskać aprobaty jego rodaków. Joyce 
wyjeżdża do Paryża, gdzie studia medyczne za
mienia na wokalistyczne, szukając z młodzień
czą pasją miejsca dla swojej inwencji twórczej. 
Jako poeta zdumiewał nowatorstwem języka, 
który naginał do własnego widzenia świata i 
który wzbogacał własnymi, kunsztownie cyzelo
wanymi słowami. 
Powróciwszy do Dublina żeni się w 1904 r. z 
Norą Barnacle, z owym niewątpliwym pierwo
wzorem Berty z „Wygnańców": jest to takie sa
mo urocze, przeciętne kobieciątko (Nora Barnac
le była córkq piekarza, pracowała nawet jako 
numerowa w dublińskim hotelu), które zwią
zawszy się z wybitnym intelektualistą Joyce'm 
- Rowanem, postawione zostaje wobec niezna
nych sobie i nieprzeczuwanych problemów. 

Joyce - młody małżonek, a wkrótce ojciec 
dwojga dzieci, musi zadbać o właściwe warunki 
bytowe rodziny. Zarabia jako nauczyciel, (uczy 
języków), próbując szczęścia w kraju i na kon
tynencie. W dalszym ciągu pisze, wydając w 
1907 r. tom poetycki „Muzyka kameralna", imi
tujący po mistrzowsku poetycki styl min~or;eJ 
epoki. Podejmuje n!·eudane próby unowoczesme
nia kulturalnego życia w stolicy swojej ojczy
zny (m. in. chce w 1912 r. uruchomić tu kino), 
ale doprowadzony do ruiny finansowej wyj~żdż~ 
znowu do Triestu, a potem (1914) do SzwaJCarn 
i wkrótce po zakończeniu I wojny światowej 
- do Paryża. 

W tych latach ~ędzonych na obczyżnie, wy
gnany z własnego kraju przez zar2luty 'Stawiane 
mu jako temu, który sprzeniew.ierza się „ducho
wi irlandzkiego narodu", przezywa tragedię o
samotnienia i wyobcowania. Dręczy go rozstanie 
z matką, która nie potrafiła zrozumieć jego in
ności i która nawet na łożu śmierci nie zdołała 
go nakłonić do przyjęcia Komunii. Joyce, mie
szktający w Paryżu, nosi w sobie obraz Irlandii 
gorąco znienawidzonej, a jednak w równym 
chyba stopniu kochanej. 

Pisze. Przez wszystkie te lata pisze, szukając 
ujścia dla goryczy wygnańca. W „Portrecie 
artY'StY z czasów młodości" (1904--1914) obda
rzył bohatera powieści własną pasją walki o 
prawo do niczym nieskrępowanej swobody my
ślenia, o prawo mówienia prawdy bez względu 

na to, czy godzi się ona z przyjętymi przez in
nych schematami. Wypowiadanie prawdy uznał 
tu Joyce za jedyny moralny obowiązek artysty. 
Każda z publikacji dzieł Joyce'a wywoływała 

skandal. Jako obelgę przyjęli jego rodacy tern 
naturalistyczno-symbolicznych opowiadań p. t. 
„Dublińczycy". Był to okrutny akt oskarżenia 
ojczystego miasta i jego mieszkańców. Żaden 
Irlandczyk dotychcza'S nie poważył się tak jas
krawo ukazać podłość tyranii, i wyzysku, ze
zwierzęcenie i tępoty dublińskich „strasznych 
mieszczan". Oczywiście był to obraz nieco jedno
stronny, unika]~cy jakichkolwiek jaśniejszych 
plam, ale przecież kreślił go autor trawiony 
nienawiścią do wszystkiego, co hańbiło jego 
ojczyznę. 

W „Dublińczykach" tkwi źródło późniejszego 
największego dzieła Joyce'a, słynnej powieści 
„Ulys'Ses". Praca nad nią pochłonęła szereg lat, 
aby wreszcie w 1922 r .przynieść rewelacyj11y 
rezultat. Utwór ten składa się z 18-tu epizodów, 
z których każdy zamyk·a się w ramach jednej 
godziny jednego dnia w Dublinie 1914 roku. 
Jednakże zarówno czas, jak i przestrzeń rozcią
gają się tu w łańcuchu nieustających skojarzeń 
głównego bohatera, który równocześnie podle
ga zaskakującym odmianom, przybierając cha
rakter postaci-kameleona. Nikt dotąd nie oparł 
powieści na tak nowatorskich formach, nikt 
nie umiał dotychcza'S tak ~po mistrzowsku przed
stawić monolog wewnętrzny bohatera, ukazać 
jego tzw. strumień świadomości. „Ulysses" wy
znaczył nowe tory całej współczesnej, awan
gardowej 1iteratmrze powieściowej. , 
Pracę nad pierwszym szkicem tego dzieła 

przerwała Joyce'owi konieczność napisania 
„Wygnańców", jedynego utworu dramatyczne
go w jego twórczości. Użyłam tu słowa „ko
nieczność", ponieważ wszystko, co pi'Sał, rodziło 
się z wewnętrznego przymusu, z nakiazu jego 
własnych myśli, przeżyć i cierpie'nia. Właśnie 
około 1914 r. doszedł do szczytu dręczący Joyce'a 
już od kilku lat niepokój o prawdziwość uczuć 
żony, a raczej - żeby odwołać się do jego 
własnych słów - o prawdziwość jej pełnego 
oddania. Powodów do owego niepokoju dostar
czył mu początkowo własny brat, później pe
wien dziennikarz z Triestu, a wre'Szcie bliski 
przyjaciel. wprawdzie absolutna, niewzruszona 
wierność Nory Barnacle nie daw.ała żadnych 
podstaw do tego rodzaju podejrzeń, jednakże 
kompleks wygnańca, kompleks człowieka osa
motnionego i odpychanego karmił wyobraźnię 
pisarza dręczącymi wizjami. Znalazły one swój 
wyraz w „Wygnańcach", w tym niezwykle cie
kawie ujętym dramacie. który początkowo nie
słusznie kojarzono z wpływami dramaturgii 
Ibsena. Joyce był wielbicielem twórczości tego 
pisarza, .ale jego Berta je'St właśnie przeciwsta-
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wieniem ibsenowskich bohaterek: nie posiada 
cech heroiny, jest uosobieniem kobiecej prze
ciętności, postawionym w niezwykłej sytuacji. 
W gruncie rzeczy nie ona jest bohaterką dra
matu; cały utwór stanowi nowatorską próbę 
artystycznego wykorzystania metody psychoa
nalizy, której poddany zostaje Ryszard Rowan
Joyce. 
„Wygnańcy" nie uzyskali poc2ntkowo uznania 

w oczach krytyków. Dopiero odnalezione przed 
kilkunastu laty „Błękitne zeszyt'y" Joyce'a, za
wierające wiele jego osobistych zwierzeń, zwró
ciły uwagę na ten niewątpliwy oryginalny 
utwór. Mimo to, wyst'awiany przez czołowe sce
ny w Niemczech, w Anglii, w Stanach Zjedno
czonych i w Austrii, nie miał powodzenia ani 
u publiczności, ani u krytyków. Wydaje się, że 
w Pol'Sce lepiej zrozumiano autobiograficzny 
obraz rozterek egocentrycznego indywidualisty, 
jakim niewątpliwie był James Joyce. W 1957 r . 
„Wygnańców" wykorzystało z powodzeniem 
Polskie Radio, w 1961 r. znakomitą ich reruliza
cję obejrzeliśmy w Teatrze TV (Ryszard Rowan 
- Gustaw Holoubek, Robert Hand - Adam 
Hanuszkiewicz, Berta - Aleksandra Śląska, 
Justice - Alfreda Sarnawska), a w 1963 r. z 
polską prapremierą sceniczną tego dramatu 
wystąpił Teatr im. J. Osterwy w Lublinie (Ry
szard Rowan - Stanisław Mikulski, Robert 
Hand - Janusz Cywiński, Berta - Halina Ma
chu'1ska, Beat'ryce Justice - Helena Wizllo, Bry
gida - Jadwiga Janczewska, reżyseria - Sta
nisław Wie-szczycki). Spektakl ten niezwykle 
długo utrzymywał się na scenie lubelskiej, uzys
kując przy tym bardzo pochlebną opinię pol
skiej krytyki teatralnej i nagrody oraz wyróż
nienia na „Kaliskich spotkaniach Teatralnych". 

Po „Wygnańcach" i „Ulyssesie" w przededniu 
II wojny światowej 1uklazało się jeszcze jedno -
ost'atnie już - dzieło Jame-s'a Joyce'a: poemat 
lproią p. t. „Finnegans W:ake". Jest on daleko 
idącym eksperymentem artystycznym, prób.ą 
wykorzystania wszelkich form językowych (przy 
pomocy dźwięków wszystkich języków świata), 
dziełem, które w zami'erzeniu aut'ora miało być 
podsumowaniem jego wszystkich dotychcza'So
wych poszukiwań. Jedqąk.że - wbrew przewi
dywaniom pisarza - pozostało ono w cieniu 
odkrywczości „U1l.yssesa". _ , 

Pisał je w okresie, kiedy daremnie walczył z 
postępująca 'Szybko ślepotą. W okresie, kiedy 
n:ad Europą zawisŁa groźba hitleryzmu. Przy
niosła ona tragiczny finał życiorysu nieszczęśli
wego Irlandczyka: w 1940 r. prawie całkiem 
już niewidomy ucieka przed wojskami hitle
rowskimi na południe Francji, a pot'em do 
Szwajcarii, gdzie ostatecznie wygnany, osamot
niony, w całkowitej nędzy umiera w 1941 r. 

k.k. c. 
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