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ЏОЈС МОДЕРНИСТА
I

По сто ји мно го вр ста мо дер ни зма – тре ба се са мо се ти ти раз ли ка из ме ђу Пи ка са и 
Кан дин ског, Шен бер га и Стра вин ског или Џој са и Каф ке да би се то схва ти ло. Ве о ма је 
ве ли ки број књи га и чла на ка по све ће них по ку ша ји ма да се од ре ди тај тер мин.1 Да ље 
у тек сту же лим да по сма трам на до ста јед но ста ван на чин Џој со ву ве зу с оним што се 
че сто нео д ре ђе но на зи ва „мо дер ни стич ким по кре том“. Пр во раз ма трам ка ко је по стао 
„мо дер ни ста“ у нај о чи глед ни јем сми слу – од но сно, оти ски ва њем од пре те ча из де вет-
на е стог ве ка. По том ски ци рам ње го ве ве зе с дру ги ма ко ји су на раз ли чи те на чи не 
по сти гли то исто и ти ме отво ри ли из ван ред но аван гард но тр жи ште над ме тач ких сти-
ло ва. Џојс је том кри тич ном тре нут ку дао то ли ки до при нос да је пред на след ни ке 
по ста вио је дан аку тан про блем: по сле Улик са и Фи не га но вог бде ња, ка кве би вр сте 
спи са тељ ског из ра за уоп ште мо гле оста ти нео т кри ве не? 

Мо дер ни стич ке умет ни ке с по чет ка ве ка на ту сло бо ду без пре се да на и са мо у ве-
ре ност у стил ском екс пе ри мен ту ве ли ким де лом су под ста кле иде је ко је су сма тра ли 
ра ди кал но но вим, ак ту ел ним у том пе ри о ду, за о ку пље ним све шћу, вре ме ном и при-
ро дом зна ња, а њи ма су оди са ла де ла Ни чеа, Берг со на, Фрој да, Ајн штај на, Кро чеа, 
Ве бе ра и дру гих. Те иде је су у дра ма тич ном ма ни ру оспо ра ва ле уве ре ња ста ри је ге-
не ра ци је.2

Тај ре волт се усред сре дио на „пре и спи ти ва ње свих вред но сти“; а они ко ји су у том 
по гле ду би ли нај ви ше са мо све сни ма хом су Ни че о ви след бе ни ци. Сто га је Џојс, прем-
да је углав ном био скеп ти чан пре ма та квом ен ту зи ја зму, се бе сма трао јед ним од њих 
1904, ка да се као „Џејмс Овер ман“3 за ла гао за нео па га ни зам, раз у зда ност и без ду шност 
(ЈЈ 142, 162, 172; Пи сма I 23).4 Ми сли о ци по пут Ни чеа по мо гли су му да ис тра је у от по ру 
то та ли зу ју ћим вер ским и фи ло зоф ским окви ри ма ка рак те ри стич ним за бур жо а зи ју 
де вет на е стог ве ка. „Мој ум од ба цу је чи тав са да шњи дру штве ни по ре дак и хри шћан-

1 По је ди не ва жне раз ли ке по ку ша ва ју се на пра ви ти у Chef dor, Qu i no nes и Wac htel, стр. 1-15.
2 Ви ди, на при мер, Hug hes, стр. 63 и да ље. Кла си чан при каз мо дер ни стич ких тен ден ци ја као 
еди пов ске по бу не мо же се на ћи у Schor ske, Fin de Siè cle Vi en na; тај ге не ра циј ски мо дел при ву-
као је мно ге исто ри ча ре из тог пе ри о да, на при мер Wohl у Chef dor, Qu i no nes и Wac htel, стр. 
66-79.
3 Псе у до ним је алу зи ја на Ни че о вог нат чо ве ка. Ен гле ско over man би се до слов но мо гло пре-
ве сти као нат чо век. (Прим. прев.)
4 По сто ји и ме ша ви на За ра ту стре и Марк са у Џој со вом „Пор тре ту умет ни ка“, крат кој ауто би о-
граф ској бе ле шци на пи са ној 1904. за књи жев ни ча со пис Da na. Ви ди Scho les и Kain, The Wor k-
shop of Da e da lus, стр. 56-74. То се раз ма тра у Man ga ni el lo, Joyce’s Po li tics, стр. 67-72.

МЕЂАШИ

Кристофер Батлер



77

ство“, ка же он Но ри,5 а ње гов Сти вен Де да лус „во ли да ка же ка ко је ап со лут мр тав“ (ЈС 
211/206). Сто га се чи ни да су се Џојс и мно ги по пут ње га у то вре ме (на ро чи то Ели от) 
ви ше при кла ња ли ре ла ти ви стич кој опо зи ци ји не го уве ре њи ма из про шло сти као 
јед ном од кључ них аспе ка та на сле ђа Пеј те ра и Ви ли ја ма Џеј мса. Симп то ми то га су 
би ли парг ма ти зам, плу ра ли зам и нај ти пич ни ја мо дер ни стич ка стра те ги ја, иро ни ја 
про же та скеп сом. Ка да је про та го ни ста Ју на ка Сти ве на по же лео да из ра зи љу бав на 
осе ћа ња 

на шао се при мо ра ним да упо тре би тер ми но ло ги ју ко ју је на зи вао фе у дал ном а по што 
је ни је мо гао упо тре би ти с истом ве ром и ци љем као што су то чи ни ли са ми фе у дал ни 
пе сни ци био је при мо ран да љу бав из ра зи по ма ло иро нич но. Тај на го ве штај ре ла тив но-
сти, ре као је, што се по ме шао с та ко иму ном стра шћу, пред ста вља мо дер ну но ту (ЈС 
174/174: „фе у дал на тер ми но ло ги ја“ во ди по ре кло из Дан те о вог Но вог жи во та).

Упра во је тај скеп ти ци зам пре ма на сле ђе ним иде ја ма за јед нич ки де лу Men of the 
Mo dern Bre akthro ugh Ге ор га Бран де са из 1880, Иб зе ну, Бјерн со ну, Ја коб се ну, Драх ма ну, 
Фло бе ру, Ре на ну и Џ. С. Ми лу. Џојс је по што вао Бран де са, а са свим си гур но су га ин-
спи ри са ли Иб зен, Фло бер и Ре нан. Он до ку мен ту је вла сти ту вер зи ју те ин те лек ту ал не 
по бу не, ме ђу сту ден ти ма „ко ји умет ност сма тра ју кон ти нен тал ним по ро ком“ (ЈС 38/34), 
нај о тво ре ни је у Ју на ку Сти ве ну и Пор тре ту умет ни ка у мла до сти, ко ји по ка зу ју ка ко 
се осло бо дио пре вла ђу ју ћих уве ре ња сво јих са вре ме ни ка. Но, од ба ци ва ње ре ли ги је 
и на ци о на ли зма ни је, ми слим, нај ва жни ји део при че о Џој со вом скеп ти ци зму на пре-
ла зу у два де се ти век. Де лу је па ра док сал но, али оно та ко ђе по чи ва на ње го вој из ван-
ред ној при вр же но сти чи ње ни ца ма. „Скру пу ло зна про за ич ност“ Да бли на ца је сте ње-
гов на чин да сле ди Ар нол да у по сма тра њу ства ри она квим ка кве је су: а упра во се 
ње гов ре а ли зам не пре ста но бо ри са зна чај ни јом иде о ло шком при вр же но шћу. Јед на 
опа ска упу ће на Ар ту ру Па у е ру из у зет но је зна чај на с Џој со ве тач ке гле ди шта, а из ра-
жа ва став у осно ви ње го вог де ла све до за вр шет ка Улик са:

 
У ре а ли зму се при хва та те чи ње ни ца на ко ји ма по чи ва свет; оне из не над не ствар но-

сти ко ја од ро ман ти зма пра ви ка шу. Жи во те ве ћи не љу ди чи ни не срећ ним не ка кав раз-
о ча ран ро ман ти зам, не ка кав не ра зу ман, по гре шно схва ћен иде ал. За пра во, мо же се ре ћи 
да је иде а ли зам чо ве ко ва про паст, те да би нам би ло бо ље кад би смо жи ве ли у скла ду с 
чи ње ни ца ма, као што је то мо рао чи ни ти при ми ти ван чо век. За то смо ство ре ни. При-
ро да је по све не ро ман тич на. Ми у њу уно си мо ро ман ти ку, што је по гре шан став, вид 
его и зма, ап сур дан као и сви ње го ви ви до ви. У Улик су сам на сто јао да се чвр сто др жим 
чи ње ни ца. (Па у ер, стр. 98)

То иб зе нов ско ра за ра ње илу зи ја, те бла го на клон и ху мо ри сти чан став ко ји Џојс у 
ње га уно си, је сте, на рав но, им пли цит но а не отво ре но у ве ли ком де лу ње го вог опу са 
и до ве ло је до очи глед не збу ње но сти ме ђу број ним кри ти ча ри ма ко ји ни су по ку ша ли 
да опи шу Џој со ве ста во ве у од но су на док три не или иде о ло ги је (из у зев ка то ли ци зма 
и на ци о на ли зма) по пу лар не ме ђу ње го вим са вре ме ни ци ма. Ча сни из у зе ци су Ри чард 

5 Џејмс Џојс, Пи сма Но ри, пре вод Но ви ца Пе тро вић, Stylos, Но ви Сад, 2003, стр. 13. (Прим. прев.)



Бра ун и До ми ник Ман га ни је ло, а у по след ње вре ме се до ста ра ди ло у том прав цу, што 
по ка зу ју, из ме ђу оста лих, књи ге Ро бер та Спуа, Вин сен та Џ. Чен га, Џо зе фа Ва лен теа и 
Ен друа Гиб со на. 

Џој сов став пре ма мо дер ни стич кој идеј ној кли ми сто га ма хом тре ба по ве за ти с 
ње го вим су штин ски уса мље нич ким (и его и стич ним) екс пе ри мен та тор ством, као и с 
на шим до жи вља јем иде о ло шких ри зи ка ко ји ма се из ла гао. На и ме, до тре нут ка у ком 
по чи ње да пи ше Улик са по ста вио је се би „за да так“ да на пи ше „књи гу из осам на ест 
раз ли чи тих тач ки гле ди шта у исто то ли ко сти ло ва, а сви су из гле да не по зна ти мо јим 
ко ле га ма или још ни су от кри ве ни“ (Пи сма I 167). Та стил ска ра зно вр сност чу ва као 
све ти њу је дан су штин ски ре ла ти ви стич ки став пре ма „исти ни том“ пред ста вља њу 
ствар но сти. За у зи ма им пли ци тан став про тив иде о ло шког ауто ри те та ро ма на де вет-
на е стог ве ка и дру гих ин кор по ра тив них иде ја ко је су му пре ти ле (као, при ме ра ра ди, 
у про по ве ди у Пор тре ту). Та ко он упо тре бља ва мо дер ни стич ке тех ни ке, ка ко твр ди 
Ка рен Ло ренс, да при сво ји „низ ре то рич ких ма ски“ због ко јих „сум ња мо у ауто ри тет 
сва ког по је ди нач ног сти ла“. Раз ли чи те на ра тив не тех ни ке у Улик су сто га су „раз ли чи-
ти али не и ко нач ни на чи ни фил три ра ња и уре ђи ва ња ис ку ства“ (стр. 9). Јер, прем да 
Џојс по шту је ка у зал не ну жно сти у осно ви при по ве сти и јед на ко је оп сед нут пре ци-
зно шћу као и Пруст, ну ди нам сво ју исто ри ју јед ног да на у мно го стил ских окви ра, 
сва ки је у ве зи с оста ли ма, а они не рет ко кр ше мор фо ло шка и син так сич ка пра ви ла. 
То је по че так Џој со ве „ре во лу ци је ре чи“, за о кру же не Фи не га но вим бде њем.

II

Џој сов пре о крет ка тој вр сти скеп тич ног ре ла ти ви зма уко ре њен је у де вет на е сти 
век. Ме тју Ар нолд при ме ћу је не што у свом есе ју о Хај неу из 1863. што на ла зи осо би тог 
од је ка у Џој су:

Мо дер на вре ме на је за де си ло оби ље ин сти ту ци ја, утвр ђе них чи ње ни ца, при хва ће них 
дог ми, оби ча ја и пра ви ла што су до њих до шла из вре ме на ко ја ни су мо дер на. У том си-
сте му њи хов жи вот мо ра ићи на пред, а ипак осе ћа ју да тај си стем ни је њи хо во оства-
ре ње, да ни у ком сми слу не од го ва ра тач но же ља ма њи хо вог ствар ног жи во та, да је за 
њих уоби ча јен а не ра ци о на лан. Бу ђе ње тог осе ћа ја је сте бу ђе ње мо дер ног ду ха. (стр. 109)

То су о ча ва ње с уоби ча је ним с ен ту зи ја змом при ме њу ју мо дер ни пи сци по пут Ни-
чеа, Иб зе на, Шоа, Ма ри не ти ја, Кра у са, Са раа и дру гих, у име са свим ду га чи је ра ци о-
нал но сти. Но, по ве зав ши се с тим идеј ним стру ја њем, Џојс иде да ље од Ар нол да од-
ба цив ши сва ку же љу за све о бу хват ним ме та фи зич ким ре дом, ко ли ко год да се њо ме 
по и гра ва, у ком „кул ту ра“ пре у зи ма ду жно сти ре ли ги је. Ве ро ват но би се сло жио с 
Вајл до вим ко мен та ром: „До вољ но је што су на ши оче ви ве ро ва ли. Кроз њих је људ ска 
вр ста ис цр пла сво ју спо соб ност за ве ро ва ње. За ве шта ли су нам скеп ти ци зам од ко га 
су са ми за зи ра ли“.6 Јер Ар нол дов прох тев, и сам збу њен, увек је збу њи вао, ка ко је 

6 Оскар Вајлд, „Кри ти чар као умет ник“, Про паст ла га ња, пре вод Гор да на Ћир ја нић, Па и де иа, 
Бе о град, 2000, стр. 121. (Прим. прев.) 
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ис та као Т. С. Ели от: „Све у ку пан ефе кат Ар нол до ве фи ло зо фи је је сте да по ста ви кул ту-
ру на ме сто ре ли ги је, те да оста ви ре ли ги ју да је уни шти анар хи ја осе ћа ња“ (стр. 387). 
Кроз Сти ве на Де да лу са из Ју на ка Сти ве на Џојс ка то лик ди рект но се су о ча ва с тим 
гу бит ком ве ре док за др жа ва, и се ку ла ри зу је, ве ли ки део ре ли гиј ског реч ни ка, ка ко 
на при мер по ка зу је ње го ва за чуд на иде ја „епи фа ни је“.

Тра ди ци ја ми сли од Ар нол да пре ко Вајл да и дру гих од јед на ког је зна ча ја за ле ги-
ти ми са ње осе ћа ња дис тан це и оту ђе но сти од дру штве ног и ин те лек ту ал ног кон тек ста. 
При ка зу ју ћи ту тен зи ју у јед ном мла дом чо ве ку, Џојс је био у скла ду са сво јим са вре-
ме ни ци ма, по пут Фран ка Ве де кин да у Про лећ ном бу ђе њу (1891-2), Ро бер та Му зи ла у 
По мет ња ма мла дог Тер ле са (1906), Ан дреа Жи да у Имо ра ли сту (1902) и То ма са Ма на 
у Три ста ну и То ни ју Кре ге ру (1903), а овај по то њи у јед ном тре нут ку твр ди сле де ће:

Књи жев ност ни је по зив, то је про клет ство, ве руј те ми! Ка да чо век по чи ње да осе ћа 
то про клет ство? Ра но, стра шно ра но. У вре ме ка да би чо век мо рао још да жи ви у ми ру 
и хар мо ни ји с Бо гом и све том. По чи ње с осе ћа јем да сте из дво је ни, у нео бич ној вр сти 
су прот но сти с фи ним, обич ним љу ди ма; из ме ђу вас и дру гих је јаз иро нич ног сен зи би ли-
те та, зна ња, скеп се, не сла га ња; све се ви ше про ду бљу је и схва та те да сте са ми; а од тог 
тре нут ка сва ко по нов но ус по ста вља ње ве за јед но став но је без на де жно! Ка ква суд би на! 
(стр. 153-4)

Мла ди Де да лус из Ју на ка Сти ве на (1904-6) слич них је ка рак те ри сти ка, а об да рен 
је и крај ње ар нол дов ском све шћу „да, иако је но ми нал но у при ја тељ ском од но су с 
по рет ком дру штва у ком се ро дио, не ће мо ћи да на ста ви та ко“ (ЈС 184/197). Он де фи-
ни ше вла сти ти до жи вљај мо дер ног свом при ја те љу Крен ли ју као ан ти тра ди ци о нал но 
ви ђе ње ства ри она квим ка кве за и ста је су, а ин спи ра ци ја за то ле жи у на у ци. Но, то 
мо жда ни је на у ка ка ква би се мо гла оче ки ва ти:

Мо дер ни дух се мо же се ци ра ти. Са мо се ци ра ње је нај мо дер ни ји про цес ко ји се мо же 
за ми сли ти. Дух пре ђа шњих вре ме на је не ра до при хва тао по ја ве. Ста ри ме тод је ис тра-
жи вао за кон у све тлу прав де, мо рал у све тлу ре во лу ци је, а умет ност у све тлу тра ди ци-
је. Али сва та све тла има ју ма гич на свој ства: пре о бра жа ва ју и из об ли чу ју. Мо дер ни ме тод 
ис пи ту је сво ју област на све тлу да на. (ЈС 190/186)

Ето га Сти вен иб зе но вац, ко јем је ре че но (као што је по зна то, ре као му је то све-
ште ник) да ње гов рад по све ћен Иб зе ну о „Умет но сти и жи во ту“ „пред ста вља су му 
мо дер ног не ми ра и мо дер ног сло бо до у мља“ (ЈС 96/91).7 

Џојс и Сти вен су ту на го то во ис тој тач ки раз во ја, 1906, не по сред но пред из ван ред-
ну стил ску тран сфор ма ци ју Ју на ка Сти ве на у Пор трет умет ни ка у мла до сти (слич но 
Па ун ду ко ји је свео кон вен ци о нал ну пе сму од три де сет сти хо ва на екс пе ри мен тал ну 
и има жи стич ку пе сму од два сти ха „На ста ни ци ме троа“). Но, пре не го што се по све тио 
екс пе ри мен ту пре по зна тљи во мо дер ни стич ке вр сте на по чет ку Пор тре та, Џојс је 

7 Рад од го ва ра Џој со вом есе ју „Дра ма и жи вот“ из ок то бра 1899, ко ји је пред ста вио у ја ну а ру 
1900 (ви ди ЏЏ 71-2). То је, по ре чи ма Ман га ни је ла, де ло „со ци ја ли стич ког умет ни ка“ (стр. 44-5).
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по сти гао исто што су и оста ли ве ли ки мо дер ни сти тог пе ри о да по сти гли: пот пу но је 
са вла дао прет ход не тра ди ци је њи хо вим пре о сми шља ва њем и па ро ди ра њем.

Упра во то уме ће от кри ва из ра зи то кон зер ва ти ван при ступ умет но сти ра них мо-
дер ни ста (на су прот, при ме ра ра ди, фу ту ри сти ма и да да и сти ма ко ји су усле ди ли). Ов де 
имам на уму Ма ти со ве им пре си о ни стич ке и Пи ка со ве сим бо ли стич ке сли ке; Па ун до-
во ожи вља ва ње фор ми тра ди ци је по зног де вет на е стог ве ка, што об у хва та и бра у нин-
гов ски мо но лог; нео де би си јев ски им пре си о ни зам Стра вин ског у Жар-пти ци (1909-10) 
и Зве здо ли ком (1911-12), те Шен бер го во пи са ње сим фо ниј ске по е ме Пе ле ас и Ме ли сан-
да (1902-3) у ма ни ру ко ји је сво јом сло же но шћу на мер но над ма шио де ла свих ње го вих 
прет ход ни ка. Сви ти ра ни мо дер ни сти, да кле, про ла зе кроз сим бо ли зам и ње го ве 
из ве де не об ли ке; а по том од ла зе знат но да ље, осми шља ва њем ра ди кал но но вих је-
зи ка за умет ност. Не по ве зу ју се, ме ђу тим, с аван гар дом ко ја сво је ре во лу ци о нар не 
на ме ре из ра жа ва у ма ни фе сти ма. У свом ра ду пре Улик са Џојс на сли чан на чин аси-
ми лу је тра ди ци ју, те пр во ства ра из ра зи то че хов ску гру пу крат ких при ча, од ко јих је 
по след ња, „Мр тви“, исто вре ме но ду бо ко сим бо ли стич ка и иб зе нов ска; по том у Пор-
тре ту по ка зу је ра ни мо дер ни пре о бра жај прет ход них сти ло ва та ко што у Сти ве но вој 
све сти пре пли ће мен тал не све то ве и вер бал не осо бе но сти Пеј те ра, Њу ма на и оста лих. 
Ка ко то Лоџ фор му ли ше, ту је

Џојс ме њао стил ка ко би по дра жа вао раз ли чи те фа зе при по ве сти свог ју на ка, ... об ја вио 
је сво је от це пље ње од пот пу но чи та лач ког при по ве дач ког мо ду са и от по чео ка ри је ру 
као зрео мо дер ни стич ки пи сац. (стр. 130)

Ти ме на ста је иро нич ни јаз из ме ђу Сти ве но вих са мо о сло ба ђа ју ћих ми сли као на до-
буд ног мла ди ћа и ње го ве по ет ске ми ми кри је прет ход ни ка. То од чи та о ца зах те ва ону 
свест о алу зи ја ма и ре ак ци је на ви ше ни воа ко је зах те ва ју и Ели о тов „Пра фрок“ пре 
ње га и Па ун дов „Хју Сел вин Мо бер ли“ по сле ње га. Упра во је ту стил ску са мо свест и 
ди ја па зон алу зи ја бр зо при ме тио 1915. и сам Па унд:

Ње гов стил се од ли ку је не по пу стљи вом ја сно ћом јед ног Стен да ла или Фло бе ра ... 
По се ду је и бо га ту еру ди ци ју ко ја га из два ја од из ве сних спо соб них и енер гич них али при-
лич но пре оп те ре ће них им пре си о ни стич ких пи са ца. У ста њу је да у ро ман уве де озби љан 
раз го вор, или уз гред ни раз го вор о сти лу или фи ло зо фи ји, а да не зву чи ап сурд но. (Пи сма 
II 359)

Овај при каз од ра жа ва ту ма че ње јед ног до бро ин фор ми са ног и оба ве ште ног мла-
ди ћа; и па ра ле лан је Џој со вом. Јер и он је пре и спи ти вао кон вен ци о нал ни мо рал по-
мо ћу Иб зе на и Шоа и био у по зи ци ји да до не се суд да је Да нун цио (при вре ме но) бо љи 
од Фло бе ра до 1900. Из ме ђу 1900. и 1902. чи тао је и Зо лу, Ха уп тма на, Вер ле на, Хајс-
ман са и Тол сто ја, а кроз по крет сим бо ли ста во дио га је Ар тур Сај монс. Та ко се упо знао 
с нај и за зов ни јим ре а ли стич ким де ли ма, као и с фран цу ским сим бо ли змом и ње го вим 
ути ца јем. Исти на је да се др жао сво је ра ни је ода но сти Јеј тсу, по себ но Ве тру у тр сци, 
а ње го ви (и Сти ве но ви) не ја ки пе снич ки на по ри по ка зу ју да у по е зи ји ни је сти гао мно-
го да ље од есте ти ке по зног сим бо ли зма. Од нај ве ћег је зна ча ја то што до та да већ 



по чи ње да пи ше Пор трет и сма тра да је ње го во де ло од ма кло од де ла пи са ца тра-
ди ци је ре а ли зма, по пут Хар ди ја, Ги син га и Му ра.

Ипак, Џој сов от пор пре ма из ве сним са вре ме ним иде ја ма јед на ко је ва жан. Фи ло-
зоф ски је при вр жен они ма пре мо дер ни зма, на при мер Аквин ском, јер чак и ка да 
под ри ва ка то лич ку дог му, осе ћа се да кад је реч о Сти ве но вим те о ри ја ма есте ти ке, он 
ве ру је да су схо ла сти ча ри бар ис прав но фор му ли са ли ка те го ри је по мо ћу ко јих мо ра мо 
да раз ми шља мо (ЈС 81 и да ље/77 и да ље). Прем да је Џојс мо жда при хва тио „ле по ту“ 
код Јеј тса и оста лих (ста ро мод ну пеј те ров ску естет ску ка те го ри ју ко јој је, чи ни се, 
остао до ста ве ран) и уви део пред но сти, у сми слу ши ре ња те мат ског оп се га књи жев-
но сти, мо рал ног ли бе ра ли зма Фло бе ра, Тол сто ја, Ха уп тма на и Иб зе на, не ће се у пот-
пу но сти по ве сти за оним шо пен ха у е ров ским, ни че ов ским и окул ти стич ким иде ја ма 
ко је су опи ле дру ге из ње го ве ге не ра ци је у Евро пи. За то ка да Сти вен ше та до уни вер-
зи те та (П 147 и да ље) пра те га ду хо ви пи са ца ко ји ни су мно го дру га чи ји од оних што 
се при ви ђа ју Хар ди је вом Џу ду на крајст мин стер ској ли ва ди: Ха уп тман, Њу ман, Гви до 
Ка вал кан ти, Иб зен, Бен Џон сон, Ари сто тел и То ма Аквин ски.

Џој со ва из ван ред на ода ност про шлим вре ме ни ма сто га под ра зу ме ва да иде је ко је 
пред ста вља у сво јим књи га ма ни су иде је мо дер ни стич ке аван гар де. Мо дер ни зам пак 
про ве ја ва ње го вим сти лом па та ко те стил ске ино ва ци је пр вих и по след њих стра ни-
ца Пор тре та Џој са сме шта ју у окви ре ори ги нал ног мо дер ни стич ког екс пе ри мен та-
тор ства ко је се у гра ни ца ма тих ра ни јих ути ца ја го то во уоп ште не мо гу пред ви де ти. 
Ен то ни Бер џис, ро ма но пи сац ко ји умно го ме ду гу је за хвал ност Џој су, ова ко опи су је 
мон та жу на пр вим стра ни ца ма Пор тре та:

Про за и са др жај су се сје ди ни ли и по ста ли не рас ки ди во по ве за ни; то је пр во ве ли ко 
тех нич ко по стиг ну ће у про зи два де се тог ве ка и, не из бе жно, из гле да као да се сва ко то га 
мо гао се ти ти. Ту су ко ре ни Улик са – сва кој фа зи ду ше њој свој ствен је зик; Фи не га но во 
бде ње мо ра де ло ва ти не као на мер но од сту па ње од сми сла не го као ло ги чан за кљу чак 
те пре ми се. (стр. 50)

Су о чен с та ко не чим, пи сац при ка за у Ман че стер гар ди ја ну (март 1917) ми слио је 
да „има елип си ... ко је су нео про сти ве ... [те] оп скур них алу зи ја. Чо век мо ра би ти члан 
по ро ди це, та ко ре ћи, да би ‘ухва тио’ сми сао“ (CH I 93). Пи сац при ка за из Њу еј џа имао 
је слич них по те шко ћа, па је про ко мен та ри сао ка ко се „...Џој со ва хо ти мич на оштро ум-
ност, на ме ра да ство ри ки не ма то граф ски ефе кат уме сто књи жев ног пор тре та у пот-
пу но сти мо же при пи са ти од су ству ја сно сти“. Ње му се Пор трет чи нио као „пу ко на-
бра ја ње не по ве за них ста ња“ (CH I 110). Упра во је та ис пр ва за чуд на асо ци ја тив ност 
кључ ни симп том мо дер ни стич ке књи жев но сти. Џојс нас су о ча ва с истим про бле ми ма 
ко је на ла зи мо у по е зи ји Ги јо ма Апо ли не ра, Бле за Сан дра ра, Ели о та и Па ун да.

III

Џојс та ко по ста је при пад ник екс пе ри мен тал ног глав ног то ка мо дер ни зма због 
из ван ред не тех нич ке ве шти не, а не због прет ход не при вр же но сти не ка квој док три ни 
аван гар де. Но, до тре нут ка ка да је об ја вио пр ва по гла вља Улик са, у нај ма њу ру ку је 

81



82

мо гао твр ди ти да је на след ни ци ма оста вио но ва сред ства ко ји ни су би ла са мо ствар 
сти ла. Ус пео је у осо бе ном пре о сми шља ва њу сим бо ли стич ког ис ку ства кроз тре нут-
ке „епи фа ни је“ у Пор тре ту и ње го ву те о ри ју есте ти ке (П 174-81; о епи фа ни ји се отво-
ре но рас пра вља у ЈС 216 и да ље/211 и да ље), ожи вео је и не из мер но про ши рио пред-
ста вља ње „то ка све сти“, прет ход но при сут ног код Еду а ра Ди жар де на, ком је за хва лан, 
те код Ар ту ра Шниц ле ра у Пот по руч ни ку Гу стлу (1901), а Џојс је имао при ме рак тог 
де ла. До 1922. иза звао је све ко ји су же ле ли да пи шу по сле ње га ти ме што је све сно 
ство рио ен ци кло пе диј ски еп, чи ји је до след ни мит ски па ра ле ли зам у акут ном об ли ку 
по ста вио пост ни че ов ска и пост јун гов ска пи та ња при ро де исто ри је као по на вља ња. 
Ти ме је знат но про ши рио екс пе ри мен тал ни ре пер то ар до сту пан ро ма но пи сцу; а исто-
вре ме но је, па ра док сал но, ути цао на оп шту тен ден ци ју два де се тих го ди на два де се тог 
ве ка ка кон зер ва тив ном нео кла си ци зму. Ви ди мо ка ко Ели от по ку ша ва на тај на чин да 
аси ми лу је сво је де ло ка да на гла ша ва Џој со ву кон тро лу и ред и фор му, у свом ути цај-
ном при ка зу јеј тсов ског „мит ског ме то да“ у књи зи (CH I 269-70).8

Ти аспек ти ње го вог де ла од мах су ути ца ли на ан гло а ме рич ки мо дер ни стич ки по-
крет уоп ште, укљу чу ју ћи и Ели о та, ка ко су по ка за ли Ро налд Буш и дру ги. Џој со ва упо-
тре ба алу зи је на раз ли чи те кул тур не пе ри о де, ко ји су су штин ски ко хе рент ни, во ди 
до Ели о то ве пе сме „Сви ни ме ђу сла ву ји ма“; а слич на пи та ња ути чу на Па ун до ва де ла 
Can tos од IV до VII (ви ди Буш, стр. 207-43 и Сал тан, pas sim). На и ме, и Ели от и Па унд су 
пре 1919. про чи та ли ру ко пис „Си ре на“, а њи хо ва рас пра ва о Улик су мо ра да је бит но 
ути ца ла на Ели тов есеј „Тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат“, та ко ре ћи ма ни фест јед ног 
ме то да ко ји би дру ги мо гли сле ди ти. Буш уоча ва и ути цај по гла вља „Не стор“ у Улик су 
на Паундовe пе сме Can to V и VI, те на Ели о тов „Ге рон ти он“, ко ји из гле да од го ва ра Сти-
ве но вој опа ски „Исто ри ја је ... ко шмар из ко га по ку ша вам да се про бу дим“.9 Па унд је 
же лео да „Ге рон ти он“ у сво јој фраг мен тар но сти бли же под се ћа на ње го во де ло, али 
је Ели от из гле да срећ но бра нио су штин ски џој сов ску ко хе рент ност те пе сме.

Па унд је био сум њи чав пре ма „Си ре на ма“ па ни је ви део ни шта ви ше од Џој со вог 
де ла док му у апри лу 1921. ни је сти гло по гла вље „Кир ка“. Он и Ели от су сма тра ли да је 
ве ли чан стве но. Сто га је Џој сов Уликс ве ро ват но био од пре суд ног зна ча ја као под сти-
цај за ве ли ка де ла Па ун да и Ели о та у том пе ри о ду и обез бе дио је не ке од сре ди шњих 
естет ских прин ци па ко ји ма се ру ко во де њи хо ва де ла и та да шња ин тер ак ци ја. 

Ути цај Улик са као екс пе ри мен тал ног по стиг ну ћа чи ни се не сум њи вим од са мог 
по чет ка; а ње гов ути цај на пи сце по пут Вир џи ни је Вулф, Ви ли ја ма Фо сне ра, Џо на Дос 
Па со са, Ал фре да Де бли на, Хер ма на Бро ха, Вла ди ми ра На бо ко ва и дру гих ве што је 
по ка зао Р. М. Адамс. Но, од нос тог де ла с мо дер ни стич ким по кре ти ма у вре ме ње го вог 
на стан ка да ле ко је не из ве сни ји. На рав но, очи глед на је чи ње ни ца из исто ри је књи-
жев но сти да се Џој сов кри тич ки углед де лом одр жа вао или опа дао за јед но с угле дом 
ње го вих мо дер ни стич ких при ста ли ца, по пут Па ун да и Ели о та, и ка сни јих над ре а ли-
стич ких при ста ли ца, по пут Ју џи на Жо лаа и Фи ли па Су поа. Чак су и ње го ви кле вет ни ци, 

8 На рав но, Џојс је од по чет ка фа во ри зо вао кла си ци зам по вла сти тој де фи ни ци ји. Ви ди ЈС 83 
и Gold berg, The Clas si cal Tem per.
9 Џејмс Џојс, Уликс, пре вод, ко мен та ри и по го вор Зо ран Па у но вић, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2004, 
стр. 44. (Прим. прев.)



по пут Вин да ма Лу и са, успе ва ли да се усред сре де на кључ на пи та ња ње го ве про зе 
(су де ћи по сна жној ре ак ци ји на Лу и сов есеј Вре ме и за пад ни чо век у Фи не га но вом бде њу). 
Чи ни се да је Џојс ипак био вр ло су здр жан у кри тич ким про це на ма сво јих мо дер ни-
стич ких са вре ме ни ка. Ел ман бе ле жи по зи тив не кри ти ке де ла По дру ми Ва ти ка на Ан дреа 
Жи да, Тар Вин да ма Лу и са и ма ло ког дру гог. Чи ни се да је Џојс био до вољ но за ин те-
ре со ван за Ели о та да би га па ро ди рао (ви ди ЈЈ 572, 495), али из гле да да ни је мно го 
во лео Па ун до во де ло осим ре ла тив но кон зер ва тив не збир ке Ки тај (ЈЈ 661).

Ре као бих да Џојс, иако је знао за дру ге вр сте мо дер ни стич ких екс пе ри ме на та, 
ни је хтео да о њи ма го во ри, ка ко по ка зу је и ње го ва ћут ња на кра ју сле де ћег раз го во-
ра с Ба џе ном:

„Да ли ти се ово по гла вље [„Ки клоп“] чи ни фу ту ри стич ким?“, пи тао је Џојс.
„Пре је ку би стич ко не го фу ту ри стич ко“, ре као сам, „сва ки до га ђај је пред мет с мно го стра-

на. Пр во из не сеш јед ну пер спек ти ву из ко је се по сма тра а он да га на цр таш из не ког дру гог угла 
у дру гом раз ме ру, па оба аспек та ле же је дан уз дру гог на ис тој сли ци.“ (Ба џен, стр. 156-7)

Са др жај Џој со ве би бли о те ке из 1920, ка ко је за бе ле жио Ел ман (Con sci o u sness, стр. 97 
и да ље), сла же се с огра ни ча ва њем ње го вих ин те ре со ва ња на оне иде је ко је су му мо гле 
ути ца ти на ли ко ве у оном тре нут ку мо рал не исто ри је ње го ве зе мље у ко ји је од лу чио 
да их сме сти. Сто га су, при ме ра ра ди, Џој со ви глав ни из во ри за ту ма че ње Хо ме ра Ба-
тлер и Бе рар, а не Фреј зер и Кем брич ка шко ла, чи је су упо тре ба ком па ра тив не ан тро-
по ло ги је и кон стру и са ње „при ми тив ног мен та ли те та“ по ста ја ле ве о ма ути цај не. Ели от 
је био да ле ко са мо све сни је са вре мен у свом ви ђе њу ми та као кул тур ног фе но ме на. 
Про на ла зи мо са мо Жи да, Јен са Пе те ра Ја коб се на, Ло рен са, Лу и са, Хајн ри ха Ма на, Вир-
џи ни ју Вулф, Берг со на и Ни чеа (а, ви де ће мо, и Фрој да) ме ђу књи га ма за ко је се мо же 
сма тра ти да су би ле од ве ли ког ин те ре со ва ња за аван гар ду у Џој со во вре ме. Је ди ни 
истин ски аван гард ни текст у ње го вом по се ду, Ма ри не ти јев Ма ни фест фу ту ри зма 
(1909), из гле да га ни је на дах нуо. Та ква вр ста до ка за, ме ђу тим, те шко да је не по ре ци ва 
јер је Џојс вр ло ве ро ват но био да ле ко све сни ји оно га што се „де ша ва ло“ не го што би 
до ка зи на рас по ла га њу на го ве сти ли, па оста је на бу ду ћим кри ти ча ри ма да по ну де 
па ра ле ле са са вре ме ном умет но шћу увер љи ви је од оних у да на шњој ли те ра ту ри (ви ди, 
на при мер, Лос, Joyce’s Vi si ble Art). Уисти ну, чи ни ми се да је био ве о ма до бро оба ве штен 
кад му је то би ло по треб но да оства ри сво је ци ље ве; зна чај на је јед на опа ска у пи сму 
Ста ни сла у су од 15. ју ла 1920, јер је и те ка ко у ста њу да ар гу мен ту је сво ју тврд њу да је 
„Оди се ја ов де [у Паризу] до ста при сут на у ат мос фе ри“ упу тив ши на Ана то ла Фран са, 
Фо ре о ву Пе не ло пу, на Жи ро дуа, као и на Апо ли не ро во де ло „Ти ре си ји не дој ке“ (Пи сма 
III 10). Чи ни се, да кле, да је у по гле ду сво јих екс пе ри мен тал них тех ни ка Џојс био ве о ма 
вешт у скри ва њу из во ра ин спи ра ци је. Ка ко Ба џен на по ми ње:

У  Улик су по сто је на зна ке свих прак си – ку би зма, фу ту ри зма, си мул та ни зма, да да и-
зма и оста лих – а то је нај ја сни ји до каз да ни је био ве зан ни за јед ну од раз ли чи тих шко-
ла ко је су их пра ти ле. Јед ном при ли ком у Ци ри ху ... ци ти рао сам му јед ну звуч ну ре че ни цу 
ко ју сам на у чио: „Noi fu tu ri sti ita li a ni si a mo sen za pas sa to.“ „E sen za av ve ni re“, ре као је Џојс. И 
сва ка дру га док три на би иза зва ла исти ко мен тар. [„Ми ита ли јан ски фу ту ри сти не ма мо 
про шлост.“ „Ни бу дућ ност.“] (стр. 198)
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Џојс иде о ло ги ју аван гард них по кре та сма тра не ва жном за сво је ци ље ве; а по мо јој 
про це ни, бр зо је при сво јио све до ступ не мо дер ни стич ке тех ни ке, док се др жао по да ље 
од ви со ко пар ног сво ја та ња „исто вре ме но сти“, „ра за ра ња про шло сти“, и та ко да ље, од 
ма ни фе ста. Прем да су ње го ви ра ни чи та о ци ми сли ли да уоча ва ју та кве ути ца је на ње га 
(за то 1923. Ер нест Бојд, на при мер, по ре ди ње го во де ло с де ли ма Ро ме на и уна ни ми ста, 
исто вре ме но твр де ћи да је „ње го ва фор ма бли жа не мач ким екс пре си о ни сти ма“ (CH I 
304)), не ма очи глед них мо дер ни стич ких из во ра за во де ће кан ди да те, по пут по гла вља у 
че твр ти гре ха, ко је ко ри сти, ка ко се чи ни, тех ни ке сцен ског при ка за, а по вре ме но и „те-
ле граф ски“ је зик скра ће ни ца, ка рак те ри стич не за не мач ку екс пре си о ни стич ку дра му.

Џој со во де ло сто га тре ба сме сти ти у окви ре мо дер ни стич ке тра ди ци је пу тем кри-
тич ког по ре ђе ња, а не про у ча ва њем не по сред них ути ца ја. При каз гра да као пред ме-
та па жње у Улик су, на при мер, укла па се упра во у та кав је дан след, ко ји је по те као из 
два де се тог ве ка од La Vie una ni me Жи ла Ро ме на (1907), Пе тро гра да Ан дре ја Бе лог (1913) 
и мно гих дру гих де ла. Џојс сла ви град исто као и они, уме сто да га ви ди као сред ство 
оту ђе ња, у сти лу со ци о ло га Фер ди нан да Те ни са и Ге ор га Си ме ла на пре ла зу два ве ка, 
те пи са ца пе си ми стич ни јих од ње га, од Ги син га и Кон ра да до Де бли но вог Алек сан дер-
пла ца. Пе снич ки при ка зи гра да слич но де ле пе сни ке на оп ти ми стич не сла вље ни ке 
по пут Апо ли не ра или Сан дра ра и пе си ми сте по пут Рил кеа, Хај ма и Бе на. У њи хо вом 
све тлу, ме ђу тим, Сти вен Де да лус нам де лу је као бо дле ров ски бес по сли чар из јед ног 
ма ње про бле ма тич ног до ба. Џојс је до сле дан у том све сно ре тро спек тив ном то ну 
ка ко би осу је тио су ви ше јед но став но укла па ње ње го вог де ла у умет нич ки рад у вре-
ме ка да је он пи сао. Сто га је по гла вље „Еол“ очи то „мо дер ни стич ко“ по свом ин те ре-
со ва њу за но ви не и упо тре би на сло ва, а то ин те ре со ва ње су по твр ди ли Апо ли нер, 
Сан драр и, нај гла сни је, Ма ри не ти, ко ји град ви ди као сте ци ште но вих мо дер них са-
др жа ја на по ре до по ре ђа них по пут „ве ли ких но ви на (син те зе јед ног да на у жи во ту 
све та)“ (Апо ло нио, Fu tu rist Ma ni fe stos, стр. 96). Но, Џој со ва упо тре ба тог то по са ду бо ко 
је тра ди ци о нал на јер да то по гла вље ис тра жу је умет ност ре то ри ке све до Гр ка (ви ди 
Ви керс, In De fen ce of Rhe to ric, стр. 387-404). Чи ни ми се да је јед но од Џој со вих нај о со-
би ти јих по стиг ну ћа упра во та син те за про шлог и са да шњег, а не тек иро нич на или 
са ти рич на јук ста по зи ци ја „кла сич ног“ и мо дер ног (као код Ели о та).

Ње гов при каз мно гих до га ђа ја ко ји се исто вре ме но де ша ва ју у истом вре мен ском 
окви ру или су пред ста вље ни у раз ли чи тим де ло ви ма тек ста, а по том ује ди ње ни у чи-
та о че вом уму (пу тем по и ма ња „про стор не фор ме“) ка да он или она схва те ин тер ак тив-
ни жи вот ве ли ког гра да, та ко ђе се чи не срод ним Ро ме но вом уна ни ми зму, Бар зу но вом 
„дра ма ти зму“ и мно го хва ље ном „си мул та ни зму“ Сан дра ро вог Pro se du Tran ssibérien, а 
сви они на гла ша ва ју рит мич ке и ки не ма то гра ске тех ни ке мон та же да би до ча ра ла град-
ски жи вот. Сан драр су ми ра те тен ден ци је у ‘A.B.C. du Cinéma’ (1919), ка да тра жи

Re mue-ména ge d’ima ges. L’unité tra gi que se dépla ce. No us ap pre nons. No us bu vons. Ivres se. 
Le réel n’a plus aucun sens. Aucu ne sig ni fi ca tion. To ut est rhythme, pa ro le, vie. Il n’y a plus de 
démon stra tion. On com mu nie.10

10 „Вр то гла ва збр ка сли ка. Драм ско је дин ство је из ме ште но. Учи мо. Пи је мо. Пи јан ство. Ствар-
ност ви ше не ма сми сла. Не ма зна че ња. Све је ри там, го вор, жи вот. Не ма ви ше до ка за. Сви смо 
у за јед ни штву.“ (Cen drars, Aujo urd’hui, стр. 254). Ви ди и Kern, стр. 67-88.
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Си мул та ни зам 10. по гла вља чи ни се нај вир ту о зни јом об ра дом те те ме ко ја се мо же 
за ми сли ти, а Џој со ва ам би ци ја у том по гле ду би ла је не из мер но ве ли ка: „Ако мо гу да 
до прем до су шти не Да бли на, мо гу да до прем до су шти не свих гра до ва на све ту“ (ЈЈ 
505). Но, мо гла га је не по сред но ин спи ри са ти ки не ма то гра фи ја, под ути ца јем кон це-
па та мон та же ка кве на ла зи мо код Ај зен штај на (с ко јим је рас пра вљао о мо гућ но сти 
екра ни за ци је Улик са, ЈЈ 654) и дру гих. За и ста, ве чер ње но ви не Ив нинг њуз ис та кле су 
1922. да је „ње гов стил у скла ду с но вим по мод ним ки не ма то граф ским тен ден ци ја ма, 
ве о ма је тр зав и елип ти чан“ (CH I 192), а Ка ро ла Ги ди он-Вел кер по ре ди Уликс са „ки не-
ма то граф ско-тех нич ким пре но сом“ фу ту ри зма (CH II 442). Та кав суд не тре ба да нас 
из не на ди сто га што је зик Улик са уме да бу де бар јед на ко „по е ти чан“ и фраг мен та ран 
у свом при ка зу изо ло ва не или јук ста по зи ра не сли ке као и је зик аван гард них пе сни ка 
по пут Ма ри не ти ја, ко ји су ко ри сти ли тех ни ку „си мул та ни зма“ и јук ста по зи ци је. Џој-
со во де ло је сто га пан дан де лу Апо ли не ра (у „Зо ни“ и „Ван де ми је ру“) и Сан дра ра (у 
Pâqu es à New York (1912) и Pro se du Tran ssibérien (1913)), или не мач ких град ских пе сни ка 
по пут Ван Хо ди са, Лих тен штај на и Шта дле ра.

По сле Џој са, у де лим пи са ца по пут Дос Па со са, Де бли на и Му зи ла, те тех ни ке су на 
раз ли чи те на чи не при ла го ђе не те ма ма град ског жи во та, до ста че сто у све тлу Ели о-
то вог су да да је Џојс увео ред у оно што он не до лич но пе си ми стич но на зи ва „не из-
мер но ве ли ком па но ра мом ис пра зно сти и анар хи је ко је чи не са вре ме ну исто ри ју“ 
(CH I 270). Ели от у пот пу но сти про пу шта да уочи про гре сив не и оп ти ми стич не еле мен-
те у Џој со вом раз ми шља њу, а ње гов суд је са свим из ве сно по год ни ји да се опи ше 
ње го ва Пу ста зе мља (без ми та) или де ло по пут Дос Па со со вог Мен хетн тран сфе ра 
(1925).

IV

Ка ко је мо је че сто упу ћи ва ње на са вре ме не кри ти ча ре већ по ка за ло, мо ра мо раз-
мо три ти исто ри ју Џој со ве ре цеп ци је да би смо схва ти ли где је он у од но су на мо дер-
ни зам ње го вих са вре ме ни ка. Џојс ни ка да ни је ши рио аван гар ди стич ку про па ган ду 
за сво је де ло; ма да је био во љан (као у збир ци есе ја Our Exag mi na ti on) да то пре пу сти 
дру ги ма. Што се ти че кри тич ког раз у ме ва ња Улик са, нај ва жни ји до ку мен ти ко ји су се 
по ја ви ли по сле ових пр во бит них ре ак ци ја је су Ба џе нов жи во то пис, Ja mes Joyce and 
the Ma king of ‘Ulysses’ и Гил бер то ва књи га Ja mes Joyce’s Ulysses, али је ово дру го бар ег-
зе ге за а не апо ло ги ја по ло жа ја Улик са у окви ру мо дер ни стич ког по кре та. То су, ипак, 
глав ни из во ри за уте ме ље ње Улик са као цен трал ног тек ста у пе ри о ду ви со ког мо дер-
ни зма по сле Пр вог свет ског ра та. 

Кри ти ка у при ка зи ма је ма хом по ра жа ва ју ћа због од су ства со фи сти ци ра но сти; 
чи ни се да је мо рал ни шок ра ци о на ли зо ван алу зи јом на Фрој да пред ста вљао глав ни 
пред мет ра них по ку ша ја да се Џој со во де ло по ве же са са вре ме ним де ша ва њи ма. Он 
је та ко „пот пу но анар хи чан“ и „бун то ван пре ма дру штве ној мо рал но сти ци ви ли за ци-
је“ су де ћи по Мидлто ну Ма ри ју (CH I 196); а „на мер но за не ма ру је мо рал не ко дек се и 
кон вен ци је“ су де ћи по Хол бру ку Џек со ну (CH I 198). Гос је сма трао да је Џојс „јед на 
вр ста Мар ки за де Са да, са мо што не пи ше та ко до бро“ (CH I 313).
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При мед ба ма по пут ове по след ње на „по ет ске“ јук ста по зи ци је и ало гич но сти Џој-
со ве про зе про ми че сми сао. Јер, од чи та о ца се оче ку је да ра ци о на ли зу је Џој со ву упо тре-
бу је зи ка упу ћи ва њем на ве ли ку про ме ну у прет по став ка ма у ве зи с на шим мен тал ним 
жи во том ко ју су об ја ви ли (прем да не и из ми сли ли) мо дер ни сти. То је су штин ски пост-
форј дов ска прет по став ка да по сто ји ра зу мљив, и от кри ва лач ки, основ ни прин цип за 
по ве зи ва ње на из глед не по ве за них иде ја. То је та да би ла че ста ме та на па да, на при мер 
Мак са Ист ма на, као пу ки „култ не ра зу мљи во сти“, за шта оп ту жу је и Хар та Креј на, е. е. 
ка минг са и Гер тру ду Стајн (CH II 489).

Из гле да да је ипак би ло до ста сла га ња с тврд њом Ед мун да Вил со на (у Њу ри па бли ку, 
1922) да је Уликс „нај ве ро до стој ни ји ренд ген ски сни мак обич не људ ске све сти ика да“ 
(CH I 228). Вил сон раз ви ја ту тврд њу у свом при ка зу мо дер ни стич ког по кре та (као су-
штин ски пост сим бо ли стич ког) у Ак се ло вом зам ку:

Џојс је за и ста ве ли ки пе сник но ве фа зе људ ске све сти. Као све то ви Пру ста, или Вај-
тхе да, или Ајн штај на, Џој сов свет се стал но ме ња пре ма по гле ду ра зних по сма тра ча, а 
и њих са мих у ра зним тре ну ци ма.11 (стр. 182-3)

Ова при лич но очи глед на ре ак ци ја сту па на да ле ко кон тро верз ни ју те ри то ри ју с 
прет по став ком да је Џој со во де ло не ка ко све сно фрој дов ско. За то је ра ни по хвал ни 
при каз Џо зе фа Ко лин са ус твр дио да Уликс „чи ни се пот кре пљу је не ке од Фрој до вих 
тврд њи“ (CH I 223), а Деј ли екс прес је 1922. мо жда из ра зио до жи вљај Фрој да код обич-
ног чи та о ца ис ти чу ћи да Уликс от кри ва „све на ше нај тај ни је и нај не при јат ни је скри-
ве не ми сли“ (CH I 191). Ме ри Ко лам је мо жда још са мо у ве ре ни је об ја ви ла да је то „књи га 
о функ ци о ни са њу под све сти“ (CH I 234), а при каз у Спор тинг тај мсу је пре нео да су 
по гла вље „На у си ка ја“ у Њу јор ку бра ни ли као „раз от кри ва ње под све сног у фрој дов-
ском сти лу“ и сто га као ни ма ло афро ди зиј ско (CH I 194).12 У том кон тек сту мо жда су се 
обра зо ва ном са вре ме ном чи та о цу мо гли учи ни ти ауто ри та тив ним су до ви Хол бру ка 
Џек со на да „сва ка ак ци ја и ре ак ци ја ње го ве [Блумове] пси хо ло ги је обе ло да њу ју фрој-
дов ску по ган шти ну“, те да је „ве ли ки део рад ње у Улик су под све стан“ (CH I 199), или 
онај Фор да Ме док са Фор да да је реч о „то му Фрој до вог ту ма че ња сно ва“ (CH I 277).

По сто је на рав но два аспек та та кве вр сте су да: Џојс је си гур но знао да је по ну дио 
од лич не при ме ре за пси хо а на ли тич ко ту ма че ње, ко је твр ди да ин тер пре ти ра сва ка кве 
ви до ве не у ро тич ног по на ша ња. Но, са свим је дру го пи та ње од лу чи ти о при ро ди не-
ка квог фрој дов ског ути ца ја на ње га. Тек ка да се пре се лио у Трст Џојс је про чи тао 
Ви ка (ЈЈ 340), Фрој да о Ле о нар ду, фрој дов ску сту ди ју Ер не ста Џо ун са, Ха млет и ње го ви 
про бле ми, те Јун гов „Зна чај оца за суд би ну ин ди ви дуе“, а ве ро ват но је о пси хо ло ги ји 
на у чио ви ше од Ето реа Шми ца,13 ауто ра де ла Зе но ва са вест, ког је та мо упо знао. Но, 

11 Ед мунд Вил сон, Ак се лов за мак или о сим бо ли зму, пре вод и пред го вор др Ол га Ху мо, Кул ту ра, 
Бе о град, 1964. (Прим. прев.)
12 То је уоп ште но го во ре ћи би ло тач но; ви ди ЏЏ 502 и да ље, по себ но 503. Ча со пис Пин кан ипак 
је за кљу чио да је Уликс „раз врат но пор но граф ска“ и „не из мер но до сад на“ књи га (CH I 194). 
13 По знат је по псе у до ни му Ита ло Зве во. (Прим. прев.)
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за кљу чио је да је Фрој да сва ка ко на ја вио Ви ко твр дио, у нео бич ном по врат ку ка то ли-
ци зму ког се од ре као, да ви ше во ли ис по вед ни мо дус раз от кри ва ња се бе.14 

Сто га иако Сти вен упу ћу је на но ву беч ку шко лу у сце ни у би бли о те ци, а за по гла вље 
„Кир ка“ би се са си гур но шћу мо гло ре ћи да ин кор по ри ра до га ђа је од прет ход ног да-
на, она ко ка ко је Фројд ре као да то чи не сно ви, те да от кри ва раз ли чи те ком плек се и 
стра хо ве глав них ли ко ва (ви ди Хоф ман, стр. 137 и да ље), Џој сов мо рал ни став пре ма 
пси хо а на ли зи (по пут ста ва Д. Х. Ло рен са) био је, чи ни се, ве о ма не при ја тељ ски, бар у 
пе ри о ду ка да је пи сао Улик са. Јер, иако је при знао, на пав ши за ми сао да у Улик су по-
сто ји мо рал на по у ка, да је „за бе ле жио ... оно што ви фрој дов ци зо ве те под све сним“, 
на ста вио је ре чи ма: „али што се ти че пси хо а на ли зе, она ни је ни шта дру го до уце на“ 
(ЈЈ 524; упо ре ди те и Ел ман, Свест, стр. 54 и да ље). С дру ге стра не, Фи не га но во бде ње 
ду гу је за хвал ност пси хо а на ли зи, на ко ју че сто алу ди ра. Фрој дов ска ана ли за је зи ка тог 
ро ма на, као и јун гов ска ана ли за ми то ва и сим бо ла у ње му чи не се не из бе жним.15

V

Ка ко по ка зу је на ша крат ка рас пра ва о пси хо ло ги ји Џој со вих ју на ка, јед на од нај о чи-
глед ни јих ка рак те ри сти ка ње го вог де ла од Пор тре та на да ље је сте то што уки да 
при су ство све зна ју ћег при по ве да ча ко ји упра вља чи та о че вим су дом, за рад усред-
сре ђи ва ња на по је ди нач ну свест. Џојс је на рав но сма трао да су у том пре ла зу са спо-
ља шњег на пси хо ло шку уну тра шњост у ро ма ну по сре до ва ли Џејмс, Ме ре дит и Ба тлер, 
а он је та ко ђе већ био са став ни део кон ти нен тал не тра ди ци је код Че хо ва, Мо па са на, 
Хајс ма на, Ја коб се на, Да нун ци ја, Бур жеа и Тур ге ње ва. Раз ви ја ју ћи га у мо дер ни стич ким 
тер ми ни ма, Џојс до пу њу је тра ди ци ју ко ју на ла зи мо код Кон ра да, Ма на, Пру ста и Жи-
да. Ка ко ис ти че Ки но нес, Блум је „ми са он, па си ван, не се би чан и то ле ран тан све док“ 
по пут Мар се ла у У по тра зи за из гу бље ним вре ме ном, Хан са Ка стор па у Ча роб ном бре-
гу, Ти ре си је у Пу стој зе мљи, Бир ки на у За љу бље ним же на ма, Џеј ко ба у Џеј ко бо вој со би 
и Кла ри се Да ло веј у Го спо ђи Да ло веј. А „ства ра ње те сло же не цен трал не све сти чи ни 
јед но од глав них по стиг ну ћа мо дер ни зма“ (стр. 95 и да ље).

Та кав раз вој до га ђа ја под ра зу ме вао је ко ре ни ту про ме ну тра ди ци о нал не спо не 
из ме ђу ауто ра и (ре а ли стич ког) књи жев ног тек ста.16 За Џој са се ауто ри тет тек ста, као 
„све зна ју ћег“ до ку мен тар ног де ла у „тран спа рент ној“ ве зи са са др жа јем, пре но си на 
раз ли чи те ре то ри ке и сти ло ве но ми нал но не за ви сне од ауто ра као по у зда ног из во ра 
ин фор ма ци ја. Та ве за до ла зи до крај но сти у Фи не га но вом бде њу. По пут Џеј мса, Ма на, 

14 Он с јед ним при ја те љем рас пра вља о Пет пре да ва ња о пси хо а на ли зи и Фрој до вим уче њи-
ма о је зич ким ома шка ма – ома шке до ла зе до из ра жа ја ка да, на при мер, Блум ка же „же ни ни 
обо жа ва о ци“ уме сто „же ни ни са ве то дав ци“ у Улик су (стр. 331) – још 1913. (ЏЏ 340), а за бе ле-
жио је и Но ри не сно ве и вла сти те ин тер пре та ци је тих сно ва (ЏЏ 436 и да ље). Но, од био је Јун-
го ву ана ли зу (прем да ју је ка сни је при хва тио кад се ра ди ло о ње го вој ћер ки) (ЏЏ 466, 676).
15 Ви ди Hoff man, Fre u di a nism and the Li te rary Mind, стр. 122 и да ље, 139 и да ље, Nor ris о сну у The 
De cen te red Uni ver se, стр. 98-119 и, нај им пре сив ни је, Bis hop, Joyce’s Bo ok of the Dark, стр. 15-18 и 
179 и да ље. Би шоп на гла ша ва по ре ђе ње с Ви ком и пре ђа шњи дуг ње му.
16 Ви ди Bu tler, ‘Joyce and the Dis pla ced Aut hor’ и Ma haff ey, Re a ut ho ri zing Joyce.



Кон ра да и Жи да, Џојс кри тич ки од нос пре ма дру штву, прет ход но из ра жен кроз ауто-
ра као при по ве да ча, пре пу шта ево ка ци ји по је ди нач не све сти у окви ру тек ста. 

Па ра док сал но је да је упра во та усред сре ђе ност на су бјек тив но осло бо ди ла мо-
дер ни сте по пут Џој са ка ко би мо гли по сти ћи је дан дру ги циљ ко ји ни је очи глед но у 
са гла сно сти с њом: естет ску ауто но ми ју екс пе ри мен тал ног де ла. На и ме, ни је са мо 
при ро да про ла зних ста ња све сти о све ту за ин те ре со ва ла мо дер ни сте под ути ца јем 
ми сли ла ца по пут Ви ли ја ма Џеј мса, Берг со на, Фрој да и Ерн ста Ма ха, не го и на чин на 
ко ји скри ве на свест умет ни ка иза тек ста мо же им пли цит но или ин ди рект но да от кри је 
ње го ве или ње не фор мал не про це ду ре. Упра во та скри ве на те мат ска схе ма пот пу но 
про ми че Вин да му Лу и су у по ле ми ци о берг со нов ском тре ти ра њу вре ме на у од но су 
на свест у мо дер ни зму, те чи ни бе сми сле ном ње го ву оп ту жбу да су Блум и Сти вен 
„пре пла вље ни у бу ји ци ма те ри је, na tu re mor te. Та бу ји ца је ајн штај нов ски ток. Или је 
(под јед на ко до бро) Берг со нов ток тра ја ња“ (CH I 362). 

Пр ви и основ ни ко рак пре ма том ста њу ства ри за мо дер ни сте је под ра зу ме вао 
су ко бља ва ње с тех ни ка ма ре а ли стич ког тек ста, су ко бља ва ње ко је до крај но сти до-
ла зи у Фи не га но вом бде њу. Оно је под ра зу ме ва ло ра ди кал но на пу шта ње утвр ђе них 
на чи на пред ста вља ња; јер го то во сва кључ на екс пе ри мен тал на де ла ка но на ра ног 
мо дер ни зма од сту па ју од прет ход ног усво је ног је зи ка, а не рет ко и од здра вог ра зу ма. 
Му зи ка на пу шта при род ни „пи та го реј ски“ је зик то нал но сти, а ку би зам на пу шта на ту-
ра ли стич ке ме то де ре не сан сне пер спек ти ве и им пре си о ни стич ка са зна ња о ви ду. 
Ало гич на по е зи ја Апо ли не ра, Гот фри да Бе на и дру гих, као и про за то ка све сти Џој са, 
До ро ти Ри чард сон, Вир џи ни је Вулф и над ре а ли ста, на пу шта тај је зик ра ци о нал не кон-
тро ле ко ји се та ко хе рој ски прак ти ко вао кроз ин тро спек ци ју про та го ни ста ро ма на 
де вет на е стог ве ка. Отуд ве ли ки кон траст (ко ји се не мо же про сто при пи са ти ра ни јој 
цен зу ри сек су ал ног са др жа ја) ко ји уоча ва мо ка да упо ре ди мо Иза бел Ар чер у Џеј мсо-
вом Пор тре ту јед не да ме и До ро теу Брук у Мидлмар чу Џорџ Ели от с Мо ли Блум, а 
ка мо ли с Аном Ли ви јом Плу ра бел. 

Ис тра жи ва ње све сти с те тач ке гле ди шта на го ни ла је књи жев не мо дер ни сте да иду 
све да ље, кроз да ду и над ре а ли зам, до „кри зе је зи ка“ ко ја про ис ти че из де ла Хел дер-
ли на и Ма лар меа, те из Рем бо о вог Пи сма ви до ви тог (1871): ‘Tro u ver une lan gue; du 
re ste, to u te pa ro le étant idée, le temps d’un lan ga ge uni ver sel re vi en dra!’17 Ка ко при ме-
ћу је Џорџ Штај нер, та из ја ва у нај ма њу ру ку об ја вљу је но ви про грам за је зик и књи-
жев ност (стр. 117). А у Фи не га но вом бде њу Џојс на про сто за о би ла зи да ду и над ре а ли зам 
при хва тив ши Рем бо ов иза зов. Он нам пред ста вља уни вер зал но сра ста ње свих је зи ка, 
као и пот пор них ми то ва ко ји су са став ни део њи хо вих ме та фо рич ких струк ту ра. 

Ту ре во лу ци ју је при пре ми ло јед но став но од ба ци ва ње у Улик су усво је них ме та-
опи са, ко ји про ис ти чу из при по ве да ча, а ти пич ни су за ре а ли стич ки мо дус. Сто га не 
тре ба да из не на ди што је за Ко ли на Ма кеј ба и дру ге ко ји пи шу у постструк ту ра ли стич-
ком окви ру „ис ку ство је зи ка“ кључ но за ту ма че ње Џој со вих де ла, ра них и ка сних. 

17 „Про на ћи не ки је зик; – Уоста лом, по што је сва ка реч иде ја, до ћи ће до ба све оп штег је зи ка!“ 
Ар тур Рем бо, Са бра на де ла, пре вод, пред го вор и бе ле шке Ни ко ла Бер то ли но, Но лит, Бе о град, 
1991, стр. 224. (Прим. прев.)
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Та ко у „Си ре на ма“ „при ро да је зи ка по ста је пре о ку па ци ја тек ста“; „Ки клоп“ је „мон та жа 
дис кур са“; а Фи не га но во бде ње „се вр ти око ве зе из ме ђу пи са ња и сек су ал но сти“ (Ма-
кејб, стр. 54, 64, 79. и да ље, 90, 133). Џој со ва ноћ на књи га, уте ме ље на у Ви ко вој фи ло-
зо фи ји, ипак се су о чи ла с од луч ним от по ром ме ђу пр вим чи та о ци ма, а нај бол ни ја је 
би ла ре ак ци ја ње го вог бра та Ста ни сла у са, ко ји ју је на звао „бе сми сле ним тра бу ња њем“, 
„нео пи си во на пор ним“ и „ис пра зним ту ма ра њем књи жев но сти пре ње ног ко нач ног 
ис тре бље ња“ (Пи сма III 102-3). У по ку ша ју да књи гу про мо ви ше по мо ћу тран зи ци је и 
апо стол ских два на ест кри ти ча ра у збир ци Exag mi na ti on, Џојс је био при ну ђен на ре дак 
са вез с аван гар дом и ње ним док три на ма.18 

Бде ње је на ста ло на вр хун цу ожи вља ва ња фор мал но из у зет но ком пли ко ва них 
де ла у вре ме ви со ког мо дер ни зма. Она че сто има ју за циљ не ка кву фор мал ну са мо-
до вољ ност ко ја олак ша ва из ра жа ва ње јед ног ауто ном ног све та и та ко се вра ћа ју сим-
бо ли стич кој иде ји ма лар ме ов ске „ве ли ке књи ге“, вр хун ског ен ци кло пе диј ског ре мек-
де ла. За то нам Бе кет ка же да „ње го во ства ра ла штво ни је о не че му; оно је сте то не што“ 
(Бе кет et al, стр. 14), а Жо ла об ја вљу је:

Но ви умет ник ре чи пре по знао је ауто но ми ју је зи ка и, све стан стру ја ња ка уни вер-
зал но сти у два де се том ве ку, на сто ји да ис ку је вер бал ну ви зи ју ко ја уни шта ва вре ме и 
про стор. (Бе кет et al, стр. 79)

Мар сел Бри он по на вља тврд њу да се екс пе ри мен тал но де ло мо же одво ји ти од 
те ме ља са мог ис ку ства, а сто га и од ка у зал них струк ту ра ко је под у пи ру сав ре а ли зам 
и обра зла же ка ко је Уликс „јед но од ајн штај нов ских чу да ре ла тив но сти вре ме на“ што 
не ми нов но во ди до Бде ња, за ко је ка же да је „су штин ски вре мен ско де ло“ (Бе кет et al, 
стр. 30-1).

Џој сов про је кат сто га под се ћа на де ла по пут Бер го вог Во це ка (1922), Шен бер го вог 
Мој си ја и Аро на (1930-2), Ди ша но вог Ве ли ког ста кла (1915-23), а ко нач но и на јед но ве-
о ма кон зер ва тив но де ло као што су Ели о то ва Че ти ри квар те та (1943), а сва она се 
хра не окулт ним тај ним ре до ви ма и не за ви сна су од уоби ча је них ми ме тич ких ци ље ва 
по ве за них с од ре ђе ним са др жа јем. Ње го ва књи га има још не што за јед нич ко с му зи-
ком, уме сто с је зи ком ње го вих пре те ча и на след ни ка, а то је циљ пре о сми шља ва ња 
основ них еле ме на та је зи ка у ње го вој умет но сти, у оно што Ма кал мон на зи ва „еспе-
ран том под све сти“ (Бе кет et al, стр. 110). Код Џој са се та ко на сло ја ва ју је зи ци и при че 
мно гих ра са, а под њи ма би тре ба ло да ле же нај јед но став ни је (ви ков ске) мит ске при-
по ве сти. Баш као што раз ли чи те ви си не то на осло бо ђе не тра ди ци о нал них то нал них 
ве за успе ва ју да сту пе у до та да за бра ње не ве зе јед не с дру ги ма и та ко зах те ва ју 
осми шља ва ње пот пу но но вих прин ци па за њи хо во ни за ње (што мо же да под ра зу ме-
ва и пре по род нео кла сич них фор ми као пот пор не струк ту ре, као код Бер га), Џојс 
осми шља ва реч ник ко ји до зво ља ва ме ђу соб ну ин тер ак ци ју ре чи из раз ли чи тих је зи ка. 

Ту ана ло ги ју с му зи ком и сам Џојс је имао оби чај да ко ри сти (ЈЈ 703), а Ма кал мон 
нам ка же да „он же ли да ве ру је у то да сва ки чи та лац ње го вог де ла има осе ћај да раз у-

18 Мно ге иде је у Жо ла о вом Ma ni fe sto of the Word, ко је се умно го ме осла ња ју на Блеј ка и Рем-
ноа, мо гле би се при ме ни ти на Бде ње, по себ но из ја ве под бро је ви ма од 3 до 6. Ви ди ЏЏ 588.
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ме, а то је она кво раз у ме ва ње ка кво се до пу шта у му зи ци, без мно го об ја шња ва ња“ 
(Бе кет et al, стр. 110-11). За и ста, тој па ра ле ли с олак ша њем при бе га ва ју го то во сви ра ни 
ко мен та то ри Бде ња, ко је ма ње за ни ма да то де ло сме сте у кон текст мо дер ни стич ке 
кул ту ре (у опа да њу) вре ме на у ком је на ста ло, а ви ше да се упу сте у по ме те ну ег зе ге-
зу и од бра не ње гов је зик. Чак и Бе кет ка же да Бде ње „ни је са мо за чи та ње. Тре ба га и 
гле да ти и слу ша ти“ (Бе кет et al, стр. 14). Та про це ду ра за Џој са оства ру је „есте ти ку сна“ 
пот пу но не за ви сну од сва ко днев ног ис ку ства, у ком се „об ли ци про лон ги ра ју и мно же, 
где ви зи је пре ла зе пут од три ви јал них до апо ка лип тич них, где мо зак ко ри сти ко ре не 
ре чи да од њих пра ви дру ге спо соб не да име ну ју ње го ве фан та зме, але го ри је и алу-
зи је“, ка ко је то сро чио Ед мон ду Жа луу (ЈЈ 559).

Џој со во де ло нас не пре ста но иза зи ва да уочи мо и из не се мо на ви де ло фор мал не 
ма не вре скри ве не ру ке, па ро ди сте пре ђа шњих сти ло ва у Пор тре ту, твор ца и аран-
же ра осам на ест но вих сти ло ва у Улик су, те сла вље ни ка окулт них ре до ва скри ве них у 
нај су бјек тив ни јем од свих ис ку ста ва, сну, у Бде њу. Џојс упор но твр ди да се сви ње го ви 
ме то ди мо гу об ја сни ти и оправ да ти: „Ако уз ме те не ки ти пи чан не ја сан па сус не ког од 
тих љу ди [модерних писаца] и пи та те их шта зна чи, не ће зна ти да вам ка жу; док ја мо-
гу да оправ дам сва ки ред сво је књи ге“ (ЈЈ 702). Су срет с та квим иза зо вом не из о став но 
пру жа за до вољ ство. По не ки ма, Џојс увек игра по ште но и до сле дан је, ка ко би за го-
вор ни ци ре а ли стич ког ро ма на, ре кон струк ци је из гу бље ног Да бли на у осно ви Улик са 
или ко хе рент ног за пле та у Фи не га но вом бде њу пр ви по све до чи ли. По дру ги ма, и у 
ско ри је вре ме, ње го ве не до след но сти су од јед на ког зна ча ја за ту ма че ње. 

Џојс је за и ста же лео да га ту ма че; у то ме он сле ди је дан од кључ них ци ље ва ра ног 
мо дер ни зма, при вла че ње пу бли ке спрем не на по ку шај де ши фро ва ња од но са из ме ђу 
стил ског ме ди ју ма и по ру ке. Ње го ва де ла, од Ју на ка Сти ве на до Фи не га но вог бде ња, 
озна ча ва ју у том сми слу основ не ко ра ке у ево лу ци ји књи жев но сти од епо хе сим бо-
ли зма до пост мо дер ни зма; а тре ба ло би до да ти да, без об зи ра на на чин ту ма че ња, 
док чи та мо Џој са не пре ста но нас за ба вља је дан од нај ду хо ви ти јих и нај ве ли ко ду шни-
јих пи са ца два де се тог ве ка.

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић)
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