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JAMES AUGUSTINE JOYCE urodził się w Dublinie \V roku 1882 
o na j.starszy rz: dziesięciorga dzieci J hna Stanislausa Joyce'a i jego 

żony Mary Jane („May"). Ojciec jego pracował \\" owym czasie i jeszcze 
przez k ilka późniejszych lat w b iur ze poborcy podatkowego. Joyce u
czył się w Clongowes Wood College, znakomitej katolickiej szkole z in
ternatem, a potem, po krótkiej przerwie. \ · Belvedere College - kat'J
lickiej szkole dziennej w Dublinie, by w r. 1898 wstąpić na Uniwer
sytet Dubliński, który ukończył w cztery lata później, uzyskując dyplom 
v dziedzin ie języków nowożytnych. Już wtedy zaczynał cieszyć się sła

"\\·ą literackiego polemisty; jego notatniki zapisane były dziesiątkami 

w ierszy : szkiców prozą, czyli „epifanii". Następnie wyjechał z Dubli
na do Paryża celem podjęcia studiów medycznych, powrócił jednak do 
domu w rok później ze względu na śmiertelną chorobę matki. Naucza~ 

przez krótki okres w prywatnej szkole, opublikował garść opowiadai1 
'i wierszy, zdobył brązowy medal w konkursie śpiewu na festiwalu 
muzyki narodowej. W czerwcu 1904 roku poznał i pokochał Norę Bar
r.acle, dwudziestoletnią dziewczynę z Galway, która pracowała jako 
pokojówka w Finn's Hotel. W październiku tegoż roku wyjechali oboje 
na kontynent. (. .. ) 

Jeszcze przed opuszczeniem Irlandii, Joyce rozpoczął pracę nad po

wieścią autobiograficzną „Stephen Hero", której pisania ostatecznie za
niechał, oraz nad zbiorem nowel „Dublińczycy", który ukończył i przed
łożył wydawcy w roku 1905. Książka ta ukazała się jednak dopiero 
w roku 1914 po serii zaciętych sporów. ( ... ) Joyce wydał tymczasem to
mik poezji „Muzyka kameralna" i dokonał przeróbki powieści „Stephen 
Hero" na „Portret artysty z czasów młodości", który ukazywał się w od
cinkach w !l'liewielkim czasopiśmie angielskim „Egoist'', w latach 1914 
1915. W roku 1914 napisał Joyce również większą część jedynej zacho
wanej swojej sztuki, „Wygnańcy" oraz zaczął szklicować „Ulissesa". ( ... ) 
Latem 1920 roku, nakłaniany usilnie przez Pounda, zdecydował się o
siedlić w Paryżu. Później tegoż roku „Little Review" musiał zapnestać 
publikowania w odcinkach „U1issesa" wskutek skargi wniesionej przez 
Nowojorskie Towarzystwo Zapobiegania Występkowi. Stawało się jasne, 
że książka, w owej chwi1i bliska ukończenia, nie miała żadnej szamy 
na znalezienie wydawcy w Anglii ani w Ameryce, toteż Joyce ochoczo 
przystał na propozycję wydania „Ulissesa" nakładem firmy księgarskiej 
„Shakespeare and Company", której właścicielką była Sylvia Beach, 
Amerykanka mieszkająca stale w Paryżu. Po szalonym wyścigu z cza-

sem, wydrukowane egzemplarze książki znalazły się wreszcie w rękach 
autora 2 lutego 1922 roku, w dniu jego czterdziestych urodzin. 

Sukces, jaki odniósł „Ulisses", uczynił Joyce'a jedną z najsławniej
szych postaci literackich. W opinii ogółu był człowiekiem, który napi . 
sal sprośną książkę; sławetny rysunek satyryczny z owego okresu za
mieszczony w czasopiśmie „New Yorker" ukazywał amerykańską ma
tronę pytaj ącą paryskiego sprzedawcę: Aves-vous „Ulysses"?; rozwijał 
się ożywiony przemyt książki, by nie wspomnieć o pirackim wydaniu 
amerykańsk im. Dopiero orzeczenie sędziego Woolseya, że nie jest to u
twór pornograficzny, umożliwiło wydawnictwu nowojorskiemu opubliko
wanie autoryzowanej edycji w roku 1934 (pierwsze angielskie wydanie 
ukazało się w dwa Iata później). Dla awangardy natomiast Joyce był 
bohaterem, literackim świętym. Młodzi pisarze składali mu hołdy, a u
czniowie chciwie łowili jego słowa. Ale nawet najgorętszych v.rielbicieli 
„Ulissesa" wprawiły w zakłopotanie pierwsze fragmenty nowej książki, 
„Fmnegans Wak ", którą zaczął pisać w 1923 roku. Joyce dotkliwie od
czuwał ten brak poparcia, zwłaszcza, że nastąpił w momencie gdv za
czynała mu zagrażać ślepota: długa seria operacji ocznych, który~ się • 
poddawał w latach dwudziestych spowodowała, że mawiał 0 sobie, iż 
jest „międzynarodową ślepą potworą". (. .. ) „F.innegans Wake" została 
~kończona w 1938 roku i wydana w 1939. Zniechęcony wrogim na ogół 
i pozbaw10nym zrozumienia przyjęciem jego książki, Joyce wegetował 
w Paryżu po wybuchu wojny, ( ... ) Umarł w Zurychu 13 stycznia 1941 ro
ku, w następstwie perforacji wrzodu. Nora, która dalej mieszkała w Zu
rychu, zmarła w roku 1951. 

J. Gross „Nawiedzony kałamarz" 
(Literatura na świecie 5/1973) 



KLUCZ 

A ·c ja rozgry w s ię w Dubli..r i . Laczy 1a s ię r a nkiem dnia 16 czcnv
ca 1901 rok u i trw a troch ponad 18 godzin. 

Akt I Scena 1: ranek w domu Bloomów. Zaczyna s !ę dz.~eń akw"izy
tora ogło zeniowego Leopolda Blooma, zw nego też Poldy, lat 38, irlandz
kiego Żyda węgierskiego pochodzenia , zam~es zt::ałego rz · Eccles Street 

umer 7. Bloom przygotowuje kanapki dla le~ącej w łóżku żony, śpie

waczki Marion -- Molly, zanosi połov.;icy gotow e ,;niadan .ie t l :St od jeJ 
przyszłego kochanka, agenta koncerto,.,,·ego Blazesa Boylana. sam j edząc 

w kuchni czyta lis t od pi.ę nastoletni j córki Milly, oddanej na nau ·ę 
na prow:mcję. Potem, wytłumaczywsz , żon ie co oznacz.a słowo „mctemp
s ·choza" - opuszcza dom. Molly leżąc w łóż.ku rozmyśla o "l.\'O J j mło

do ' ci, o mężczyznach w swo:m życiu i ko bie tac w życiu męża. 

Scena 2: ran k na wieży !\ artello. Młody poel S tefa n \.\Tat z współ

mieszkańcem Mulliganem jedzą śniadanie i rozmawiają . Po raz p ierw
szy występuj tu, \vynikające z 7..asady ,,multiroli" prz miesza n ie kwe
s tii wypowiadan •eh przez poszczegolne postacie : dy Stefan s pog ąda 
w lusterko, leżąca cały czas w łóżku Molly czyni to s:un i on ·wy po
wiada kwes ti : „tak.im widzi mnie on 1 widzą iirull. Kto w-ybral dla 
mnie tę twa rz". Stefan id7lie brzegiem zatobi. w str nę miasta, ro.r.mysla
jąc po drodze o różnych osobistych, li ter ackich i filozo!iczno-mis tycz
n ych problemach życia . 

Scena 3: M ulligan opuścił <.-een . M olly siad w łóilh.--u i zaCLyna 
rozmyślać o macierzyństwie. Zgodn ·e z regulą „multi-rol" sama po chwi
li przedzierzga się w postać Matki Stefana, by prowadzić z nim dia
log wynrilr..a jący z jednej strony z wcześniejszych rozmy lań Stefana o 
. mierci matki, i z drugiej, zapo;.,,iadający dramatyczny incyd ent w sce
nach nocn ego miasta. Zatarciu ulegają granice między zdarzeniami i oso
ba mi r ealnym.i, a tym.i, które funkcjonują w śv.~iadomośc i postaci. 

S cena 4: Molly jest znów w łóżku . Jej myśli koncentrują się >>'O
kół Blooma, spomina też o młodym, łnteligentnym mę.lczyźni.e z ja
kim chciałaby porozm<iwiać. Bloom przez ten cz.as chodzi wokół sceny. 
czyL wędruJe ulicami DubF , z p y ty vany przez 1 "j ·ących g p rze
chodniów o powód żałoby. Do wtór u g OŚll)Ch dzwonó,·; Bloom skai:du
je, że idzie na pogrzeb przyjaciela Paady Dignam a. 

&::ena 5: c1ne.nlarz. Mo.ly p:·zedz.ierzgnęła s.ię we \\ owę po D;.agrw-



Akt II Scena 1: Molly pr zem:enia się w Gerty ~IacDowell. Bloom 
p ragru\c uspokoić się p o p~-.zejściach w barze odb:' wa d ługą dMgę do 
Sandymount nad zatQk<\, gd2'ie rano medytO\\"ał Stefan . T raz spotyka 
tu gru,pę młodych dzi e.v.rcząt i podpatruje njlaanicj zą z. n~ch - Grety, 
która wpatrzona \-.,· sztuczne ognie. pll.5zczanc z okazji dobroczynnego 
kiermaszu, świadomie ukazuje Bloomowi swoje mocno odsłonięt e ••dz ię

k:. Dign am znowu wychyla s i z t rumny, by pełnić r ol narratora i wy 
powied~ieć wprowadzenie do tego epizodu, który kończy si~ podwójną 

masturbacją, przy czym Gerty Bloom ,rozmawiają" k\ estiami ze 
swych monologó\ ·. 

Scena 2: klinika po łożnicza. Molly jest t ym r zem rodzącą l'vliną 

Purefoy. Bloom przyszedl dowiedz:eć się o stan zdrO\\"ta rndzącej 1 ucze
s tniczy \ k rzykliwe j debacie podpitych studentów medycyny, wśr6 r:l 

których są też IVIulligan i Stefan, \\0yżywaj ący ~ię w kpiarsko bluźnier
czych enuncjacjach na różne temat. . W końcu rzuciwszy ha sło .. na 
dziwki, jeśli taka wasza wola" dwaj młodz: IL dzi za którym: podąża 
Bloom jadą do Nocnego Mias ta . 

Scena 3: Nocne Miasto. Dom publiczny Belli Cohen , gdzie dzieją ię 

najdzhvniejsze rzeczy, a większosć postaci po jaw ia się ' na jba rdz:iej 
fantastycznych sytuacjach, rolach i pr zebraniach. Bloom \\- szczytowym 
punkcie Nocy Walpurgii kompensuje S\vój kompleks n.i ższo ' ci fan ta
s tycznymi rojeniami o władzy : znaczeniu, ogarnięty jakby nietzscheań
ską „wolą .mocy", w błyskawicznych metam orfozach p n.ie ::tię coraz wy
żej, przemieniając \\- „największego reformatora świata" i wreszcie w 
umęczonego Mes jasza, do którego córy Irlandii odmawiają litanię. Caie 
to apogeum z grotesko\\-ego snu kończy s : ę nag! i Bloom, odarty ze 
w szystkich złudzeń, „z węzełkiem emigranta w dłoni" powiada do pro
s tytutl-.i Zoe: „wszystko jest szale11stwem. Patriotyzm, opłakiwanie zmar
łyc h, muzyka, przyszłość narodu. Być albo nie być! Sen życia przem i
nqł" . Ostatecznie poniżony przez Bcllę Cohen zbliża s ię do S tefa. a. 
J ccst strasznie samotny. Jako Żyd - w ygnaniec \V obcym spolecz fr·twle 
i jako człO\\ iek w społeczności ludzkiej \V ogóle, "ako tarzej ący ię ęż

czyzna, któr emu umarł malutki Rudi, jedyny yn i na tępca, a żona przy
prawia rogi. „Mę;:czyzna i kobieta, miłoś - - mówi z gorzk:m cyniz
mem - cóż to jest? Korek i butelka". 

Scena 4: Bloom wraca do domu i zasypia u boku żony. Molly rozpg
czyna os tatnią część sw ego m onologu. 
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:Sie będzie żadnym uch) bieniem w obec Joyce'a stwierd zen ie, że 
jako pisarz był on i>rzede wszys tkim ko nstrukLore m. \V całej .~go 
hvórc'ZOści widać fascynację pisarzi& w rnjemnym sto sunkiem do siebie 
poszezególnych elementón· utworu, dopasowywaniem ich tak, by two
rzyły nienaganną i spójną ca.ło:ć. Tę właśnie doskonałoi;ć konstruk
cyjną Słomczyński uchwycił i prze k azał na scenie. 

Joyce stworzył w „Ulissesie" mis ternie symetr) czną budowlę. Cala. 
akcja książki rozgrywa się wokół jej dwóch głównyclł bohaterów -
Stefana Dedalusa i Leopolda Blooma. Dokoła nich grupuje się ogromna 
większość wszystkich pozosta.łych o ób, pn:y ~ym dz,ieje się to bardzo 
często na zasadzie odbicia: postać 1 „grupy Blooma" ma swego odpo
"lńednika w „grupie Stefa.na" i odwrotnie. Dla oddania t ego podsta
wowego założenia konstrukcyjnego „l.Tlisscsa" stworzył Słomczyński 
„multi-role". Łączenie w jedną o obę odpowiadając~·ch sobie postaci 
okazało się zbiegiem nad wyra.z sku tC<"znym. Pozwoliło ono, pomimG 
w pmnian;ych upncdnio ogranil.'Zeó s ~ lwetki Stefa.na, na wyraźne prze
transponowanie na scenę paralelizmu wyduzeń zachodzących wokuł 
a iego i Blooma. Pozwoliło też n a zdynamizowanie a.kc.ii sztuki poprzez 
ograniczenie liczb:-· osób dra.matu, bez rezygnowania. przy tym z cen
t r alnych itostaci. 

Najwyraźniej wszystkie zalety „multi-roli" przejawiły się w postaci 
Beylana-Mulligana. ::nulligan zabiera Stefanowi kluez od nieży Mar
tello, gdzie obaj zamieszkują, pozba.wiaj'łC go t~·m samym praw głów
•ego użytkownika. Boyla.n, będl\c kocha.nkiem Molly, pozbawia Blooma 
praw pana domu. Tego rodzaju s zkisowy paralelizm mógłby w ada.pła
cji scenicznej rozmazać się zupełnie, iaie wsparty nieprzekazywalnymi 
aluzja.mi ze sfery słownej książki. PNez wprowadzenie „muUi-roli" 
Boyłana-Mulligana udało się Słomczy1iskiemu zachować ów ba.rdzo isto
tny wątek „Ulissesa". Dwuczłonowość tej postaci jest zresztą przez ca
ły czas podkreślana. Sa prz~·kład w końcowej scenie pierwszego aktu 
Boylan, rozbierający się już w pokoju Molly, z cłilwilą poja.wienla się 
na scenie Stefana staje się :'lh.lłiga.nem. Stefa.n schodzi 1Ze sceny, na 
którą wchodzi, niezauważony oczywiście przez kochanków, Bloom. Mul
ligan z powrotem przeistacza się w Boylana. (.„) Wreszcie „multi-rola" 
l\folly. Jes t t-0 chyba najcenniejsza innowacja Słomczyńskiego. Molly 
miała być według Joyce'a Geą, matką-ziemią. a jednocześnie wszech
kobietą. Wydawać by się mogło, że każda adaptacja, siłą rzec.zy po
zbawiająca utwór wielości jego podtekstów, zmuszona będzie do zrezy
gnowania z te.i nie narzuca.ją~ j się pnecicż interpretacji. Ale droga 
obr~na w wctsjj scenicznej nie hlko nie zuboża tego znaczenia, lecz 
jeszcz11 je uw~·pukla. Molly, przemieniając się w niemal wszystkie, tak 
przeci~ż zróżnicowane postaci kobiece, staje się nie tylko najpełniejszą 
osobą sztuki. Staje się ona („.) pra.wdziwym symbolem życia. Gdy spo
czywa w łóżku, nk jest nikim wi~ej niż żoną Leopolda. S ymbolem 
:iyci :.l staje się dopiero, gdy przed-rierzga się we wszystkie inne po
staci. -

Ale Molly jest wszechobecna ta.kl,e i w inny sposób. Jej monolog 
stan.owi drugą, ob<>k koncepcji „mułłi-roli", zasadę k<>mpozycy jną szt•
.ki. Przez cały dzień li cze[''WCa 190-ł r. :\1olly nie uczestniczy w wy-



„ · i:s ~cs " na ~c'enie pow ~nien llyi przemowie przy pomocy 1 nych 
t echnik. j eśli chcialem choćby części prze · az.ac to. co jest w n im 
za\varte. Ale choć środki technicz.ne zaproponowane :irzez autora n '. e 
mogłyby zdać egza'minu \V tea trze, to ji.:dnak gigantyczne dzieł Joy
cc'a wspiera się w niemałym s top :u na cudach. któ rych do:..:onał ze 
s owami I12.p'sanymi, na magiczneJ grze liter-. zezwalaj ące· mu r.a do
t cie do dna świadoma:; : ludzk ieJ . a nawe~ do ow ·eh r. :roczn:c cze 
luśc i l eżących poza ni< i b;·ć może na >Yc t p<)l.a o xębem pod:i\.1.·iado
mości. 

:N'ależało wic;c stwo:·zyć odpowiedni.·. K rotko mowiąc . chc iałem 

przemienić „UEssesa" \~ teatr, który spcłnialb „ choc \\ czę.:;ci, mo je 
marzenie o za demonstrowaniu myśl i Jo ~· ce'a przy po m ocy żywyd1 1 -
dzi. T e tr ten n-:.u siał dysponowac oa po wie n imi 'rodk m i t~hnicz.1 ymi 
umożli\viającymi podobną jak \I. powieśc... pene rac ję w pokłady swia
domofci bo hat róv;. A le , jak już po ·iedz:atem sr dki t ffiU:>iały byc 
inne, g yż fo.n e s pra •:a rządząc po 1.· eścią i sceną. 

Chcąc oddać jak na j · ięccj i kazać chocby fragmen t tego co ·wy
dawało ię na pier wszy rzut oka nie do rzetr-inspo!"tow an:.a. mu-iałcm 
• tworzyć „multi-role ", wymianę osobowo~C'!. poJedynczych osób i grup 
a k to kich, oraz \ ·pro'· dz~ szereg innych 'innowacji, lad -tórymi ie 
chcę się rozwodzić, ale .· tóre, yć. może bęct\ "-'doczne w pe -takl u. ~a

leżało także potraktować świadoma 'ć jectr.ostki w sposób dotychczas 
w te trze nieprak ykowa ny. 

(M. Słomczyński .:u · scs n . cen.ie". 
Progran teatr..i'nr Te· u Wybrzeże w G<l:rnsku. 970). 

„Ulisses" mógłby z powodzen:em zastąpić slow ik. Nie ma chyb 
na świecie ksiąik o t k ' ej rozpiętości sło' • ictwa. Oblicw no, że w „ur -
ssesie" J oyce użył 29.899 słów różny h (na 260.-130 słów uz~'\V nych w o

góle); j st to ilość n iebywała, w przec iętnie dobrej powi sci t e samej 
objętości autor używa zwykle od 5 do 7.000 łów. Słowa u Joyca speł-

a le ta że aluzj , 
by Joyce choc a;i. 

wlewał w ramy 

maJ •ielorakie f unkcje. Są znaczeniem, oczy\ · "cie, 
alegorią it d. N ie m a chyba tr pu czy figury, któ e· 
r az nie użył. Dla oddania całego morza życ ia, k tór 
swej po\\ ie~ ci, tworzył formy - amfibie, krzyż wki 
jest poematem, dramatem, szkicem, traktatem, żebyż 
dosłownie wszystkim. 

form. „tn isses" 
tym tylko .Jest 

Z . Bieńkowski 
„Piekła Orf usze" Czytelnik 196 



Słomczyński wybrał z „Ulissesa" jeden z głównych wątków: stosunki 
między Leopoldem Bloomem a synem jego przy jacie la, Stefanem Dcd:i
lusem, poetą. Jest to kwestia historyczna: konfliktu irlandzko-angiel
skiego, ale także przecież bardziej ogólna. Mianowicie zarówno Bloom 
jak i Dedalus próbują w tym sporze, który ma oprawę wyznaniową 
lecz podłoże ekonomiczne i polityczne, znaleźć stanowisko trzecie. ów 
spór, jak każdy oparty na podobnych podstawach, przej:iwia się nieki·~ 

dy w formach n adzwyczaj prymitywnych. Katoliccy Jrlandez~·cy, aby 
pognębić uciskający ich purytanizm angielski - sięgają po argumcnt.v 
ni mniej ·Di więcej tylko antysemickie. ( ... ) W tym świetle dopiero 
można zrozumieć postać Blooma, który jest również Irlandczykiem, 
lecz Żydem. Znajduje się często w sytuacjach, kiedy jego obecność wy
wołuje niechęć, którą w powieści tłumaczy wyłożony powyżej prymi
tywny atawizm antysemicki. Zarazem jednak Bloom nic jest postacią, 
któraby - przynajmniej w pierwszych godzinach „dnia" - mogła wy
wołać sympatię. Jak każdy z nas, na.wet ludzi kiedy indziej najbardziej 
sympatycznych. Sympatię częściej zjednują myśli Blooma niż jego za
chowanie. Na scenie, jakkolwiek by wzmocnić akcenty, sytuacje zawsze 
będą miały silniejszą ekspresję, niż tyrady monologu wewnętrznego ( ... ) 
W jaki sposób ocalić Blooma przed przekleństwem nie tylko współmie
szkańców Dublina lecz także polskiej publiczności? W jaki sposób ocalić 
jego racje wewnętrzne, a nawet - zgodnie przecież z oryginałem -
zjednać dla niego sympatię i oczyszczaĄ ą litość, któraby nam samym 
pozwoliła się przejrzeć w nim jak w zwierciadle? Od pierwszego aktu 
Bloom ( .•. ) niczym, nawet temperamentem nie wyróżnia się spośród 

mieszkańców Dublina, jest jednym z nich ( .•• ). Część druga sztuki sta
wia go w sytuacjach drastycznych, krótko mówiąc, erotycznie. Te sytu
acje (.") mają zyskać Bloomowi sympatię, zrozumienie jego losu, prze,ię
cie się jego dążeniem do ocalenia nie tyle własnej osoby, co pewnego 
typu osobowości wolnej od powszednich atawizmów i uprzedzeń, 

a jednak w nie wplątanej, lecz nie rezygnującej do końca z beznadziej
nego już, daremnego poszukiwania na ulicach miasta, we własnej prze
szłości, w historii kultur, :i cywilizacji - jakiegoś innego bodaj znaku 
przedustawowej harmonii. Pierwsza z tych scen to spotkanie z Gerty 
na wybrzeżu, stary mężczyzna i młodziutka dziewczyna. Obie postacie 
w przeciwległych krańcach sceny, nie zamieniając ani jednego słowa, 
lecz snując własne monologi, dochodzą do miłosnego spełnit'nia (.„), 

W tt'j scenie reżyserowi i aktorowi dopomógł adaptator: młodziutką 

Gerty gra ta sama aktorka, co Molly. Idzie o to, by pokazać, że w tym 

zaczadzeniu miłosnym Blooma jest w p-uncie rzeczy pewna stało~ć. 

szlachetność: kocha wciąż tę samą kobietę, ją jedną. ( ... ) Dalsze punkty 
aktor zdebywa w domu schadzek pani Cohen: jego szaleństwo eroty
czne podszyte jest autentycznym cierpieniem. Następne: jego \\.izjc 

policji i sądu. Hfrłmt'r wprowadza tu Blooma w świat kafkowskiego 
okrucieństwa. Aktor protestuje w sposób bezradny i tragicznie ludzki. 
Wreszcie Słomczyński wraz z reżyserem \l ydobyli z „Ulissesa", to, że 

wędrówka Blooma jest poszukiwaniem Stefana, lecz poszukiwaniem go 
jako Syna. Tęsknota Dedalusa zwraca się ku Ojcu. W obu przypadkach 
tak właśnie: dużą literą, do Syna. jako spadkobjercy i do Ojca jako 
prawodawcy. Człowiek bowiem, Pozbawiony tych dwóch, czy jedne~o 
z tych ogniw istnienia. - zarówno fiz~·cznie jak i symbolicznie, w kul
turze, w cywilizacji - skazany jest na upadek i klęskę. Oczywiście, 

Bloom i Dedalus tę klęskę ponoszą. 

Zygmunt Greń „Ulisses" dla scenJ ', 
(Życie Literackie, 10/1970J. 

Scena przedstawia wielką ilość nueJsc położonych na terenie Dublina 
w dniu 16 czerwca 1904 roku. Istota tych miejsce, jak również istota 
znajdujących się na scenie przedmiotów jest płynna, a służebność ich 
najrozmaitsza. ( ... ) Niezmienny i nieruchomy jest tylko brzeg morza, po 
którym żegluje w niewielkim oddaleniu, zdążający wiekuiście do portu 
trójmasztowiec, przypominający z dala Golgotę. Istota osób działających 
jest również płynna i zmienna, jak istota sprzętów i dekoracji. 

(z diadaskali i „Ulissesa" 
Macieja Słomczyńskiego) 



Dz!eń Blooma „Bloomsday" to ' każdym szczegół wyważona .; celowa 
konstrukcja, to czas syntetyczny, stworzony według autonomiczny.:h, 
. wewnętrznych praw uniwersal istycznego d:zliela - mitu usiłującego u
ko.1stytuować znów jedność świa ta z uprzedn io rozbitych , przemiesza
nych i na nowo złożonych eleme tów. Na bliż zą uwagę zasługuje przy 
t } w różnoraki sposób stosowa a symultaniczność czasowo-przestrzen
na, często zbieżna lub przecinająca się z symultan.:cznością treści psy
chologicznych i stanów ducha. ( ... ) Oczywiscie jest podobieństwo tej sy
m ultanicznej metody Joyce'a do montażowej technik: filmowej ... ) 
J oyce'owska technika symultanicz. a \'ystępuje · najprzeróżniejszych 

czękiach. Stefan : Bloom patrzą w tej samej poran iej godzinie na tę 

samą chmurę, - z dwóch odległych punktow miasta. W X epizodz ·e 
kil" adziesiąt osób krąży w tej amej godzinie po tych samych ulicach 
i placach Dublina. Ich drogi :. myśli tykają się i rozchodzą lub biegną 
po równoległych, „wpisane" kolistym i, zawracającymi l iniami w la b .
r ;.'llt miasta, przy czym autors ·a kamera przerzuca się od sceny do sce
ny, od jednych osób do drugich . ( .. . ) W XIII epizodzie scena Bloom-Ger 
ty Mac Dowell przeplata się ze :; eną nabożeństwa w pobliskim koście
le . Te dwie płaszczyzny „akcji " n a hodzą na s:ebie wielokrotn:e. ( ... 
W epizodach XII, XIV, a zwłaszcza XV jednocz sność obejmuje cora:.: 
większe, coraz bardziej niewymierzalne obszary czasu i przestrzeni, tak, 
że w fantasmagoriach Blooma i Stefana sceneria Nocnego Miasta i do
mu publicznego staje się w końcu groteskowo-koszmarnym, wszech
ogarniającym theatrum mund:. Prze trzeń na równi z czasem wyzbywa 
się do reszty swojej fizykalnej j edno.odności, na nasz:ch oczach prze
mi nia się, rozszerza, traci stale kontury, podobnie jak to widz imy po
tem w utworach Brunona Schul:a . Wszystko co s i ę dzieje, dzie ·e się 

tuta j i teraz, zawsze i wszędzie ( ... ). Bohaterów o dro iazgowo obryso-
'anych charakterach, wyrazistych sylwetk eh psychicznych .i. fizycznych 

zastąpiły w naszych czasach - o stu twarzach. to jes t bez wła nej t\w1-

rzy, postacie-lustra, postac ie- ejsmografy udzkiej sw!adomo · c: i pod
śv.· iadomości, postacie-parabol ud:zkiego bytu i losu. Ten zanik dawn ych 
bohaterów, to obumieranie indywidual e j toż ·amo 'ci postaci w dzisiejszej 
literaturze, będące międz~· mn ·mi skutkiem odkrycia przez pisarzy 
i psychoanalityków złożono:ści. wielowarstwowości ludzk iej psychiki. 
a zwłaszcza odkrycie jej arcb typicznych (Jung) komponentów poza
indywidualnych zaczęło s!ę jui: u Prous ta i na dobre dokonało się 

w twórczości Joycc·a. \V ,,Uliss ,e", ostateczi ie za,; w „Finnegans Wa
k ., postacie „otwierają się", pękaJą szty"wne ramy :eh osobowości. 

E. Naganowski 
„Struktura czasu, przestrzeni i postaci w „Ulissesie" J. Joyce'a 

Poezja 4/1973. 
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