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Rok 2012 jest rokiem niemo˝liwoÊci spe∏nio-
nych. Po pierwsze, Polska (wpó∏)organizuje
mistrzostwa pi∏karskie, po drugie pojawia si´
t∏umaczenie ksià˝ki, o którym mo˝na by∏o my-
Êleç, i˝ nie pojawi si´ nigdy. Chodzi oczywi-
Êcie o Finneganów tren Jamesa Joyce’a w prze-
k∏adzie Krzysztofa Bartnickiego – z pewnoÊcià
jedno z wa˝niejszych (a zdaniem niektórych naj-
wa˝niejsze) wydarzeƒ wydawniczych po roku
2000. W momencie gdy pisz´ te s∏owa, rezulta-
tów pierwszej z niemo˝liwoÊci spe∏nionych
przychodzi jedynie wyczekiwaç, rezultatów
drugiej… równie˝, choç pojawiajà si´ ju˝
pierwsze jaskó∏ki. 

Dlaczego warto przyglàdaç si´ recepcji jednej
z najbardziej nieprzeniknionych ksià˝ek, jakie
kiedykolwiek zrodzi∏a zachodnia literatura?
Marek Wilczyƒski opublikowa∏ kiedyÊ
w „Czasie Kultury” esej pod tytu∏em Archeolo-
gia mody (4/1998), którego punktem wyjÊcia

by∏a fascynacja wydanymi jeszcze w PRL-u pi-
smami Heideggera, a punktem dojÊcia, „nasza
wielka meta-moda” na postmodernizm – obie
by∏y stymulowane przez Êwie˝e t∏umaczenia.
Polska humanistyka rozwija si´ w rytmie prze-
k∏adów. Idàc tym tropem, nale˝a∏oby powie-
dzieç, ˝e Finneganów tren z pewnoÊcià stanie
si´ (na czas jakiÊ jedynie!) uprzywilejowanym
artefaktem do dopisywania glos. W rozmowie
prywatnej Bartnicki stwierdzi∏, ˝e czasy, gdy
istnia∏a mo˝liwoÊç poderwania dziewczyny na
jakàkolwiek literatur´, ju˝ min´∏y, poniewa˝
˝adna ksià˝ka nie jest w stanie wzbudziç po-
wszechnego zainteresowania. Byç mo˝e, choç
nale˝a∏oby zapewne przeprowadziç próby empi-
ryczne. Mam jednak solidne podejrzenie, ˝e
nocne stoliki humanistów, a zapewne nie tylko
ich, opuszczà ezoteryczne pisma o pismach
Derridy oraz tomiki wierszy Ashbery’ego.
Opus impossibile Joyce’a, znajomoÊç z nim,
próba znajomoÊci, kolejne podejÊcia do poczàt-
ków zaznajamiania, stanà si´ kastowym spo-
iwem intelektualnych snobów (i mniej licznej
garstki szczerze zainteresowanych). 

W krajach angloj´zycznych fabrykà komenta-
rzy do pism Irlandczyka zarzàdza ju˝ trzecie
pokolenie badaczy. W Polsce ta spó∏ka z ograni-
czonà odpowiedzialnoÊcià za s∏usznoÊç odczy-
tania jest si∏à rzeczy mniejsza, ale otrzymany
impuls mocno jà o˝ywi. Wydawca ksià˝ki (kor-
poracja Ha!Art) ju˝ zapowiada dwie pozycje
egzegetyczne, a tymczasem jednym z pierw-
szych pism reagujàcych na Finneganów tren
(z wyjàtkiem oczywiÊcie wydawnictw interne-
towych; por. równie˝ tekst na e.czaskultury.pl)
jest dodatek do „Tygodnika Powszechnego”
(10/2012), „Magazyn Literacki” (nr 1-2).
Otwiera go rozmowa z t∏umaczem przeprowa-
dzona przez Grzegorza Jankowicza i przyznaç
trzeba, ˝e budzi zazdroÊç (sympatycznà
i z przekornego uznania) dezynwoltura, z jakà
Bartnicki podchodzi do tematu swojego zada-



nia. Tu i w innych miejscach („Gazeta Wybor-
cza”, „Ksià˝ki” 1/2012) przedstawia si´ nie jako
osoba, która w splendorze dokona∏a tego, na
czym j´zyk ∏ama∏ sobie taki wyga translator-
ski, jak S∏omczyƒski, ale jako ktoÊ Joyce’em
zniech´cony, zniesmaczony, przez Joyce’a po-
˝arty: „Joyce szczery nie by∏. JeÊli mam pre-
tensje, to nie o wypieranie si´ mo˝liwej schi-
zofrenii […], lecz […] o j´zykowe hermetyzo-
wanie powieÊci o seksie i kloace jednego cz∏o-
wieka – na którà to treÊç szkoda nie dziesi´ciu
lat, ale dziesi´ciu godzin”. Pomimo tego za-
czepnego quasi-streszczenia w ˝aden sposób
nie roÊci sobie (i on nawet!) prawa do miana
tego, który ksià˝k´ zrozumia∏, choç nietrudno
si´ domyÊliç, ˝e g∏ównie na zabiegach wyja-
Êniania min´∏o 10 lat pracy. 

Fragmentowi powieÊci (o wyjàtkowej urodzie
i sporym potencjale humorystycznym) towa-
rzyszà komentarze Zenona Fajfera (recenzja
z jego Dwudziestu jeden liter w „CzK” 2/2011)
i jednej z najlepszych polskich badaczek Joy-
ce’a – Katarzyny Bazarnik. Finneganów tren
bowiem ukazuje si´ w redagowanej przez nich
serii „Liberatura”. Bazarnik proponuje formu-
∏´ najszerszà z mo˝liwych (choç w wypadku
innych pozycji wydawa∏oby si´, ˝e ma ona
charakter uniku, byç mo˝e jedynà mo˝liwà):
„tutaj czytelnikom niemal wszystko wolno”.
Piotr Paziƒski zestawia wi´c Joyce’a z Kafkà,
a Jakub Momro erudycyjny (jak zawsze) szkic
Galaktyka s∏ów, w którym ukazana zostaje
historia zainteresowania (oraz braku tego˝ za-
interesowania) filozofów autorem Ulissesa,
konkluduje tezà wynoszàcà ksià˝k´, mieszczà-
cà od trzydziestu do stu j´zyków (i tutaj nie ma
zgodnoÊci), do rangi fundatorskiego dla myÊle-
nia arcydzie∏a: „Z tej zmàconej rzeczywistoÊci
wy∏ania si´ […] porzàdek innego rz´du, który
zawsze wyprzedza nasze postrzeganie i rozu-
mienie oraz przesuwa nasze estetyczne, poznaw-
cze, egzystencjalne granice. A z niezrozumie-

nia i nie∏adu, z mo˝liwoÊci i przypadku rodzà
si´ nasze nietrwa∏e j´zyki i nasza niepewna
kultura”. 

Do wzmagajàcego si´ ruchu w temacie do∏àcza
si´ z najnowszym numerem „Topos” (1-
-2/2012), który zamieszcza obszerny arkusz
zadedykowany Joyce’owi, pod redakcjà Joan-
ny Barskiej. Otwierajà go trzy wiersze z cy-
klu Pomes Penyeach w przek∏adzie Andrzeja
S∏omianowskiego wraz z komentarzem t∏uma-
cza. Tekst Michaliny Kmiecik dostarcza lektu-
ry muzycznych aspektów tomu Chamber mu-
sic. Wed∏ug podobnego klucza czyta Barska,
odnotowujàc uwagi dotyczàce „muzycznego
potencja∏u” prozy Joyce’a. Ciekawy i zarazem
doÊç hermetyczny tekst wieƒczy interesujàca
uwaga: „Joyce si´ga po muzyczne inspiracje,
podajàc w wàtpliwoÊç autonomi´ «ja»: ewoku-
je symultanicznoÊç, ujawniajàc równoczeÊnie
wewn´trznà wielog∏osowoÊç bohaterów”. 

Prawdziwym popisem mo˝liwoÊci interpreta-
cyjnych, jakie skrywa Finnegans Wake, jest
szkic przywo∏ywanej ju˝ Katarzyny Bazarnik.
Badaczka z Uniwersytetu Jagielloƒskiego
wskazuje, w jaki sposób inicja∏y HCE oraz ALP,
skrywajàce par´ bohaterów tej prozy, generujà
nazwy w∏asne, fragmenty powieÊci. Oraz na
odwrót, jak w wi´kszych ca∏ostkach odnaleêç
mo˝na akrostychy uk∏adajàce si´ we wspomnia-
ne litery. Tym samym bohater (ang. character)
staje si´ równie˝ literà (ang. character), litera –
bohaterem. W zamykajàcej ksià˝k´ króciutkiej
nocie, która próbuje zrekonstruowaç jej prze-
bieg fabularny, redaktorzy doÊç przewrotnie
stwierdzajà, ˝e „Joyce napisa∏ utwór przyjaê-
nie otwarty na rozmaite próby zrozumienia”.
Bazarnik przekonujàco pokazuje, ˝e mo˝e to
oznaczaç równie˝ lektur´ na tak niskim, mole-
kularnym poziomie, jakim jest pojedynczy,
wydestylowany znak, choç jest to trudna przy-
jaêƒ, w której wzajemne (po)rozumienie nie
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zawsze si´ pojawia, skoro litery te „wskazujà
[…] na indeksowà nieciàg∏oÊç, na niemo˝noÊç
wskazywania”. 

Toposowy arkusz zosta∏ przygotowany przed
publikacjà przek∏adu Bartnickiego, tote˝ wi´k-
szoÊç tekstów skupia si´ na innych dzie∏ach.
Dwa obracajà si´ w kr´gu Joyce’owskiego
teatru. Pisze o nim Tomasz Kowalski, a obok
rozmowa o dramaturgicznej recepcji pisarza
w twórzoÊci Jerzego Grzegorzewskiego. O rela-
cjach mi´dzy rzeczywistoÊcià i Êwiatem w pro-
zie autora Dubliƒczyków pisze Ewelina Twar-
doch, o czasie w Ulissesie – Przemys∏aw Pe∏ka,
o Derridzie jako autorze nietuzinkowych od-
czytaƒ Joyce’a – Magdalena Marciniak (do
pewnego stopnia jej trop lekturowy pokrywa
si´ zatem z Jakubem Momro z „TP”). Wresz-
cie Aleksandra Wachacz i jej utrzymana w for-
mie anegdoty relacja o spotkaniu Joy-
ce’a z Proustem. Wszystkie teksty to rodzaj
dobrze u∏o˝onego akademickiego wywodu,
okraszone nale˝ytymi przypisami, niektóre
bardziej, niektóre mniej porywajàce, w wi´k-
szoÊci adresowane do czytelnika specjalistycz-
nego. Brakuje formy, która rozerwa∏aby u∏a-
dzone narracje, choç zapewne nie nale˝y si´
dziwiç, skoro jednym z wniosków p∏ynàcych
z Derridiaƒskiej lektury Joyce’a jest wed∏ug
Marciniak stwierdzenie, ˝e: „dà˝enie do lektu-
ry […] zwiàzanej z wymogami kompetencji
akademickiej skutkuje zamkni´ciem dyskursu
na propozycje przychodzàce spoza êróde∏
uznanych za «kompetentne»”. Nie komentuj´
jednak tego komentarza do komentarza do
Ulissesa, aby utyskiwaç na zredagowany
zgodnie z regu∏ami sztuki blok tekstów. Prze-
mys∏ joyce’owski rozwija si´ i jak odnotowuje
Twardoch: „Bibliografia przedmiotu dotyczà-
ca tych zaledwie kilku powieÊci, opowiadaƒ,
wierszy, dramatów i artyku∏ów krytycznych
jest dzisiaj nie do zweryfikowania dla jednego
cz∏owieka”. Pod tym wzgl´dem, gdyby istnia∏a

szansa na stworzenie odpowiednich, miarodaj-
nych wskaêników, bije zapewne jakiÊ rekord.
Do czegó˝ innego zresztà mo˝e odnosiç si´
zdanie, które Finneganów tren mieÊci na stro-
nie 309: „I albo mo˝na niniejsze odnieÊç mniej
albo nie do Guinnesa niemniej”?

Rzecz w czym innym. Wi´kszoÊç przywo∏y-
wanych autorów to postaci m∏ode albo bardzo
m∏ode, dokonujàce zmiany warty, przygoto-
wujàce pole dla przysz∏ych tematów (o ile sami
nie zamilknà, jak kiedyÊ odnotowywali tenden-
cj´ wÊród m∏odych krytyków Dariusz Nowacki
i Krzysztof Uni∏owski). Finneganów tren wy-
tworzy – jestem o tym przekonany jeszcze
w trakcie pierwszego (niemo˝liwego do ukoƒ-
czenia) zaznajamiania si´ (przed kolejnymi
równie niemo˝liwymi, przed kolejnymi podej-
Êciami, próbami podejÊç) – w∏asnà, polskà,
literackà kultur´. Wystarczy poczekaç. Tylko
czy b´dzie to zaledwie niszowa moda na pod-
rzucanie cytatów, spi´trzone aluzje i proÊby
o do∏àczenie do tajemnego bractwa, czy te˝
dyskusja równie niszowa, ale w wypadku takie-
go pisarstwa nie ma innej mo˝liwoÊci (i dobrze),
dyskusja choçby nad wspó∏czesnoÊcià Joyce’a,
a mo˝e potencja∏em, granicami i powinnoÊcia-
mi literatury? 
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