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James Joyce jest tym, który wedle określenia T. S. Eliota „zabil i pogrze
bał wiek XIX", a na literaturze wieku XX zostawił głębokie piętno. Był 
z pochodzenia Irlandczykiem, urodzil się 2 lutego 1882 r. na przedmieściu 
Dublina w wielodzietnej, niezbyt zamożnej rodzinie. Uczył się w szkołach 
jezuickich uczęszcza! też do jezuickiego Kolegium. W 1902 roku wyjechał 
do Paryża, skąd wrócił po paru miesiącach na wieść o chorobie matki. 
Po jej śmierci pracując jako _nauczyciel pozosaje jakiś czas w Dublinie: 
z tego okresu pochodzi tom wierszy „Muzyka kameralna" (Wyd. 1907\ 
i 2 nowelki - zaczątek serii nowel wydanych w 1914 r. pt. „Dublińczycy" _ 
W 1904 r. Joyce opuszcza Irlandię wraz z Norą Branacle swą towarzyszką 
życia. Udaje się najpierw do Zurichu, następnie do Triestu , w czasie 
I wojny przebywa znów w Zurichu . Utrzymując się z lekcji języka angiel
skiego, przemierza wraz z rodziną kraje Europy, do Irlandii na stale nigdy 
JUŻ nie wraca . 
Od 1913 r. datuje się przyjaźń Joyce'a z amerykańskim poetą Ezrą 
Pound'em, która ma decydujący wpływ na przebieg jego pisarskich suk
cesów. Pound niestrudzenie popiera twórczość Joyce'a, drukuje w re 
dagowanym przez siebie piśmie "lmagist AJ)thology" jego utwory po 
etyckie, powoduje, że fragmenty „Portretu artysty z czasów młodości" 
i „Ulissesa" ukazują się w amerykańskich czasopismach. 
W 1914 Joyce pisze „Wygnańców''. W 1916 zostaje wydany w Nowym 
Jorku „Portret", (a w 1917 w Wielkiej Brytanii), „Ulissesa" tworzy w la
tach 1914-21 - pierwsze wydanie ukazuje się w 1922 r. w Paryżu, w Anglii 
powieść wychodzi dopiero w 1936 r„ w 3 lato po slynnym orzeczeniu 
amerykańskiego sądu stw i erdzającego, że powieść nie zawiera porno 
grafii. Ostatnie lata życia spędza Joyce z rodziną w Paryżu, procując nad 
powieścią "Finnegans Wake", której fragmenty ukazują się w odcin 
kach zatytułowanych „Dzieło powstaje''. 
Nad "Finnegans Wake" pracował 17 lat, powieść została napisana 
specjalnym wymyślonym przez Joyce'a językiem, na który składają się 
dziesiątki różnych języków i narzeczy z eskimoskim wlącznie. Joyce 
umiera nagle 13 stycznia 1941 r. w Zurichu . 

"THE EXILES" - „WYGNAŃCY" są jedynym utworem dramatycznym 
w calej twórczości Jamesa Joyce'a, której wagę i znaczenie określa si ę 
jednym słowem - "ULISSES". To napisane przed pięćdziesięciu laty 
dzieło stało się przełomem w literaturze, początkiem zupeln ;e nowego 
stylu narracji . Joyce zastosował w „Ulissesie" specyficzny monolog we
wnętrzny będący w istocie niekontrolowanym zapisem strumienia świa 
domości tzw. "stream of consciousness" . Powieść przyniosla mu slawę 
największego geniusza nowoczesnej literatury, a z drugiej strony wy
"Nolala burzę sprzeciwów w purytańskiej Anglii, rodzimej Irlandii oraz 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło nawet do spalenia egzempla
rzy książki. "Ulisses" zaplanowany był początkowo jako dalszy ciąg 
ściśle autobiograficznej powieści „Portret artysty z czasów młodości" 
opisującej lota nauki młodego Stefana Dedala. Między ,Portretem" a roz
poczęciem pracy nad "Ulissesem" powstają „Wygnańcy". Jest to dramat 
czteroaktowy o tradycyjnej budowie wzorowany na Ibsenie, którego 
twórczość dramatyczna fascynowała Joyce' a: zwlaszc1.0 wysoko cenił 
„Gdy w_staniemy z martwych''. W „Wygnańcach", jak zres?tą w całej 
twórczości Joyce'a, nie trudno dosłuchać się tonów autobiograficznych. 
I tak np. powrót pisarza Richarda Rowena po łatach emigracji do kroju , 
z zamiarem osiedlenia się w nim na stale (stanowiący zawiązanie sy
tuacji w dramacie) odpowiada rzeczywistemu przyjazdowi Joyce'ów do 
Irlandii w 1912 r. Richard to - jak nie rudno się domyślać - porte-pa
role autora, Berta ma wiele cech żony pisarza Nory. Nie to jest zresztą 
najistotniejsze. W sztuce dochodzi do głosu dręczący pisarza kompleks 
rywala i zdrady miłosnej; ciągły niepokój płynący z podobnego stanu 
ducha ewokuje refleksje i rozważania głębszej natury dotyczące pro
blemu absolutnej wolności i szczerości w stosunkach międzyludzkich. 
Dziś niekonwencjonalne stadło rodzinne przedstawione przez pisarza 
w „Wygnańcach" nie budzi grozy, nie epatuje swą niezwyklością, tak 
jak przed laty. Współczesna obyczajowość toleruje „gorsze" rzeczy. Inte
resujące dla dzisiejszego widza, czy czytelnika pozostają ciekawie przez 
Joyce'a rozstrzygnięte sprawy odpowiedzialności za siebie, a także rn 
tych, którym zasady nieskrępowanej swobody paradoksalnie narzuc i ł, 
wolności jednostki wśród innych, wierności samemu sobie, jedności po 
stawy moralnej pisarza i człowieka _ I w tym bezkompromisowość Joyce'a 
musi imponować. 
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