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Abstrakt 

 

Po dokončení a vydání Odyssea (Ulysses, 1922) započal James Joyce po více jak roční přestávce 

práci na textu nové knihy s pracovním názvem Dílo v zrodu (Work in Progress). Tato kniha, jež Joyce 

zaměstnávala bezmála sedmnáct let a jež později dostala onen slavný název Oplakávání Finnegana 

(Finnegans Wake, 1939), představila mimořádně hutný a myšlenkově náročný text; mimo jiné i proto, 

že pro vlastní ztvárnění si Joyce stvořil svůj originální jazyk. Proč se k tomu Joyce uchýlil a co tím 

sledoval, bude předmětem následující stati.  
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Abstract 

 

After he finished and finally published Ulysses (1922), James Joyce took more than a year-long break 

to draw breath and gather his strength before he commenced upon a new book originally titled Work 

in Progress, later renamed and known as Finnegans Wake (1939). This book, which kept Joyce busy 

almost until the end of his life, laid havock because of its extraordinary, nearly unintelligible use of 

language, which convinced many critics to cast doubt on his sanity. This paper focuses on this original 

use of language and tries to examine its philosophical and aesthetical background. 
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Když se slovo zhmotní,  

zůstane po něm jizva. 

—Leonard Cohen  

 

Je otázkou, zdali kdy spatřil světlo světa pozoruhodnější a tolika významovými vrstvami 

protknutý text, než jaký lze najít v Oplakávání Finnegana.1 V Odysseovi Joyce využil 

veškerých možností prozaického útvaru, dokonce lze tvrdit, že s Odysseem končí román jako 

takový, že jedna dlouhá a pro literární ztvárnění skutečnosti příznačná tradice západního 

kulturního dědictví v něm nachází své dovršení. Významnosti tohoto počinu si byl vědom i 

Ezra Pound, když výstižně poznamenal, že Joyce završil nejen literární útvar, ale i celou jednu 

epochu: “Odysseus je zakončení, shrnutí jedné epochy, epochy, již označil La Tour du Pin za 

‘věk lichvy’” (1970, 96). Obdobně se vyjádřil i americký literární kritik Harold Bloom: 

Joyceova snaha pro něj znamenala ukončení chaotického věku a vytvoření nového, 

teokratického období (2000, 425).  

     Na OF se obvykle pohlíží jako na vyústění literárních experimentů započatých již v 

Odysseovi a vztah mezi nimi je chápán jako komplementární. S tímto názorem lze souhlasit, 

přesto je třeba zdůraznit, že z hlediska vytyčeného úkolu představuje OF spíše protipól, proti-

prostředí. Prostředí, ve kterém běžně probíhá náš život, si všímáme až poté, co vytvoříme 

prostředí nové, a to proto, že staré prostředí se stane obsahem prostředí nového. Například 

televize jako nové medium pohltilo film, který se coby staré medium stal jejím obsahem.2 A 

obdobně lze pojmenovat vztah mezi Odysseem a OF: předešlé prostředí se stává obsahem 

prostředí nového, k čemuž odkazuje i původní název Dílo v zrodu (Work in Progress), pod 

nímž Joyce své dílo až do doby kompletního vydání uváděl. Odysseus představuje završení, 

jak románu, tak i celé jedné epochy, je analýzou doby, analýzou běžných záležitostí 

průměrného člověka a jeho problémů, poznáním světa z hlediska dne. OF chce naopak 

proniknout do snu, do míst, běžnému užití jazyka těžko přístupných, kde se odehrává 

významná část lidské existence: je to snaha o poznání světa z hlediska noci, jak píše sám 

Joyce v dopise Harriet Shaw Weaverové z listopadu 1926: 

E.P. [Ezrovi Poundovi] jsem na jeho žádost zaslal Λabcd3; všechno to odmítl, nemaje vůbec 

tušení, co si z toho vzít, snad jen místy nějakou hříčku atp. [...] Několik posledních týdnů jsem 

přepracován a dosti sužován, včera jsem opět nemohl nic než klidně ležet. Dnes se mi podařilo 

vrátit se k práci. Jedna významná část lidské existence se odehrává ve stavu, jejž nelze zachytit 

racionálně užitím bdělého jazyka, rutinní gramatiky a lineárního děje. (Joyce 1992, 317–318) 

Jak lze chápat onu metaforu “poznat svět z hlediska noci”, co se pod ní skrývá a proč se k ní 

Joyce ubírá? Hésiodos ve své Theogenii uvádí, že bohyně noci a sama zosobněná noc Nyx je 

dcera prvotního Chaosu, a za její potomky, které zplodila s bohem věčné tmy Erebem, 

označuje Aithera a Hémeru—boha věčného světla a bohyni jasného dne (1959, 12). Antický 

mýtus vypráví, že den byl zrozen z noci, že se utváří v jejím zrcadle. V antickém kontextu 

byla noc chápána jako Smysl, tedy to, co se skrývá pod povrchem, co není na první pohled 

patrné, co je však přesto aktivně přítomné. Podle Patočky úděl či zákon noci spočíval v 

připomenutí skutečnosti, že existuje jistý příděl, který není pro člověka vlastní. Lidský zákon, 

zákon dne se bezprostředně stýká se zákonem noci, s přídělem božského a člověku 

nepřístupného. Noc je temnota, z níž však šlehá blesk bytí, osvětlující hranice vymezené 

člověku. Diktum “poznat svět z hlediska noci” zdůrazňuje právo noci, zdůrazňuje poznání 

toho, že “konečný a smrtelný člověk v sobě nese ustavičně signum toho, že není vše, že svět 

není jeho svět, smysl jeho smysl, že sám může upevnit a založit smysl dne jen tak, že jej opře 

o hlubší smysl Noci” (Patočka 2004, 394). A právě mýtus nabízí pohled na svět z opačného, 



ne-lidského břehu, vypráví o události, která se odbyla, je pohled do minulosti, jímž se však 

osvětluje a funduje to, co je přítomné. Tato otevřenost k tomu, co překračuje zákon dne, stojí 

u samého zrodu dějinného vnímání Západního světa, jehož počátek lze vysledovat ke vzniku 

řecké polis a filosofie.4 Joyce si dobře uvědomoval, že kromě rutinních, člověkem 

vytvořených zákonů existuje sféra údělů člověku přidělených, svěřených, které představují 

Smysl. Sestupuje-li do iracionální sféry, do snu, zamýšlí tím proniknout do míst prapůvodních 

hybných sil, do míst, kde vzniká mýtus, jak vnímavě poznamenal Hermann Broch (2009, 92). 

A jelikož veškeré přemýšlení vychází od významu slov, stejně jako mýtus, který je 

bezprostředně spojen se slovem,5 vydává se cestou jazyka. Snad i proto si zvolil metodu 

slovní hříčky, neboť ta— na rozdíl od metafory, která je pouze vnějším odrážením smyslu—

směřuje dovnitř, do náhodných struktur samotného jazyka.6   

 

Exkurs – Forma locutionis 

Kde záře v slovo vchází 

a ticho tiší zněním. 

—James Joyce 

 

Když čtenář poprvé přistoupí k četbě OF, nachází hutný, neprostupný text, podobný typicky 

neprůstřelným spisům německých filosofů. Zatímco v druhém případě je obtížnost referenční 

povahy, u OF nacházíme jistou novou obtížnost, kterou těžko prostoupit, třebaže jsme si jisti, 

že slova textu jsou nám známá a vesměs otevřeně prostá. Podle Steinera, který pro tento 

fenomén nachází příznačné označení “chybějící slova” (2010, 162), došlo k zásadní změně v 

70. letech 19. století. Do této doby si básník při popisu světa s jazykem vystačuje, jazyk je 

jeho útočištěm, je dostatečně výstižný k tomu, aby jím oslovil skutečnost. Později však 

přichází generace, pro niž se jazyk stává naopak vězením. Sem bychom také mohli zařadit 

OF: podobně jako díla ostatních velkých básníků, Rimbauda či Celana, i zde se jedná o jistou 

vzpouru literatury proti jazyku, proti systému znaků znásilňujících význam. Mezi soukromým 

významem básníka a veřejným vyjádřením vzniká bezedná propast, a než zradit význam, je 

lepší raději mlčet (Steiner 2010, 170).  

   K problematice jazyka a jazykových struktur však nedošlo pouze v hájemství literatury, ale i 

v rámci filosofických diskusí. Počínaje 20. stoletím zde jazyk vstupuje do zjevnosti, že 

Wittgenstein bude dokonce moci říci, že “o čem se nedá mluvit, k tomu se musí mlčet” (2007, 

83). Jazyk se svým způsobem stává hmotným, něčím materiálním, co lze tematizovat, co je 

vyňato z neviditelnosti a učiněno zřejmým, jak dokládají například i četné kubistické malby, 

kde se často uprostřed střípků polyperspektivy objevuje jasně čitelný nápis či ústřižek z 

novin.7 Na obecné rovině lze k této snaze o zneprůhlednění jazyka přistupovat z dvou různých 

hledisek. Buď se přikloníme k názoru, že vyzdvihnutí svébytnosti jazyka odkazuje k 

myšlence, že způsob, kterým čteme svět, není nikdy přirozený, že je vždy spjat s některým z 

jazyků, z nichž žádný není “posvátný”, a že jazyk tak lze chápat jako jednu z možných 

institucí, ustanovených konvencí;8 anebo můžeme konvenční charakter jazyka popřít a tvrdit, 

že existuje jistý před-expresivní smysl, jemuž jazyk od-povídá. Tematizací jazyka tak může 

být vyzdvihnuta skutečnost—tolik palčivá právě od konce 19. století—, že jazyk tuto 

schopnost například v důsledku brutalizace žurnalismu ztratil a že je třeba se pokusit o jeho 

obnovu. Proto také snaha vyjadřovat se v jazyce nepřístupném “sprostému” davu. 

   Otázka, zdali patří jazyk ke konvenci, anebo zdali je to universální struktura pro všechny, 

kdo disponují schopností artikulovat smysl, je známa již od Platóna a problém, který je řešen 

v Kratylovi ve skutečnosti zastupuje jádro ostatních diskusí. Jistý nový pohled na filosofii 

jazyka přináší až konec 17. století a zejména pak století 18., v němž Giambattista Vico 

rozpracovává monadickou hypotézu G. W. Leibnize, pro nějž není řeč nositelem myšlení, ale 



jeho určujícím prostředkem (Steiner 2010, 82). Vico bude tvrdit, že jazykem poznáváme 

aktivně skutečnost a že pokud se zaměříme na psychologickou analýzu stávajícího člověka a 

etymologický rozbor existujících jazyků, můžeme pravdivě popsat dějiny idejí.9 Později se k 

podobné myšlence vztahovali představitelé německé duchovnosti Hamann, Herder, W. von 

Humboldt, kteří dále rozvíjeli tezi, že rozdílné jazyky plodí duchovně rozdílné konstanty 

reality. Ve 20. století jsou pak v duchu této tradice nejznámější teorie E. Sapira a B. L. 

Whorfa. Sapir uvádí pro postmoderní způsob myšlení patrně nejzásadnější poznatek, že 

“světy, ve kterém různé společnosti žijí, jsou různé světy, nikoli pouze týž svět opatřený 

různými nálepkami” (Steiner 2010, 91); a Whorf dokonce dochází závěru, že dosah lidského 

vědomí bytostně určují jazykové vzorce. Nad tvrzením, že rodilý mluvčí vnímá skutečnost 

jinak než my, protože o ní jinak hovoří, však Steiner logicky a po právu vyslovuje pochybnost 

a dodává, že pokud by tomu tak opravdu bylo a jazyky přestavovaly samostatné monády, 

nebyl by přece možný překlad.10 

   Že je zbytečné hledat universální struktury jednoho přirozeného jazyka, našlo největšího 

uplatnění v postmoderní filosofii. Wittgensteinův obrat k jazykovým hrám nebo Rortyho 

kontingence jazyka spolu s ideou universální platnosti odmítají existenci jakéhokoliv před-

expresivního smyslu, pravda je dána pouze konsensem dosáhnutým argumentací. Proto není 

tak důležité, jaký názor zvítězí, ale skutečnost, že zvítězí ve svobodném a otevřeném střetnutí. 

Tak se o funkci jazyka také vyjadřuje koryfej postmoderny Jacques Derrida, který rovněž 

zdůrazňuje diskursivní aspekt jazykového vyjádření, jelikož smysl tu není před jazykovou 

zkušeností, ale naopak je na ní závislý, utvářen v rámci différance. Tento pojem je třeba 

myslet jako hru stopy, jako nikdy nekončící odklad: “žádný prvek nefunguje a neoznačuje, 

nepřijímá a nedává ‘smysl’, neodkazuje-li v ekonomii stop k něčemu jinému, ať minulému 

nebo budoucímu” (Derrida 1993, 40). Aby Derrida uhájil svou myšlenku před uvíznutím v 

metafysice přítomnosti, kterou vyčítal zejména Heideggerovi a Lévi-Straussovi, přichází s 

“rozlomením přítomnosti”: différance je pole, kde se teprve děje bytí, nikoliv naopak. Jinými 

slovy neexistuje žádné centrum, odkud by mohlo něco pocházet, ba naopak, takový systém je 

zcela otevřen, bez chyby, bez původního označení. V důsledku toho nemá cenu ptát se po 

čistě mateřském či otcovském jazyce:  

chvíle, kdy – chybí-li centrum či počátek – se vše stává (shodneme-li se na tomto slovu) 

diskursem, tj. takovým systémem, v němž centrální, původní či transcendentální označované 

nikdy není absolutně přítomné a mimo systém diferencí. Absence transcendentálního 

označovaného donekonečna rozšiřuje pole a hru značení. (Derrida 1993, 179)  

 

Je ovšem zřejmé, a to Derrida častokrát zdůrazňuje, že jeho différance je možná pouze tak, že 

nenáleží do horizontu bytí, ale že jej naopak nese. Jinak by se ocitl v situaci, v níž by musel 

uznat, že jeho hra stopy nutně na něčem spočívá, a tím by se jeho požadavek neexistence 

původního výchozího centra zcela rozplynul. Když však trvá na tom, že smysl je utvářen v 

samotném aktu ve vztahu k svému významovému protějšku, pak se musí brát zřetel na to, co 

tento rozdíl umožňuje. Smysl bílé barvy je dán nepřítomností barvy černé; aby však mohl být 

takový poznatek reflektován, musí se zde nejprve vynořit něco, co umožní samotné rozlišení. 

Podobný myšlenkový postup platí i na obecné rovině: pokud Derrida volá po dekonstrukci 

všech struktur, pak stále platí, že nejprve musí vyvstat rozdíl mezi dekonstrukcí a tím, co má 

být dekonstruováno.  

   Právě snahu dokázat ontologický status rozdílu (Unterschied) můžeme najít v Heideggerově 

poněkud enigmatickém eseji „Řeč“ (Die Sprache, 1950), který vytváří jistý protipól vůči 

derridovskému pojetí řeči a určování smyslu. Svým příznačným fenomenologickým postupem 

dochází Heidegger k závěru, že člověk mluví, pokud odpovídá řeči. Jak se Heidegger dostává 

k tomu, že řeč mluví? 



   Řeč je tradičně chápána jako zvukový projev vnitřních hnutí mysli, to však stále nic 

nenapovídá o tom, jak řeč mluví: abychom to mohli zjistit, musíme se obrátit k tomu, co je 

řečí vyřčené, jelikož v tom spočívá bytnost mluvení. Mluvit znamená něco jmenovat, ne však 

tak, že slovy ověsíme známé a představitelné předměty. “Jmenování nerozdílí názvy, 

nepoužívá slova, nýbrž vyslovuje, vyvolává ve slovo. Jmenování volá. Volání přibližuje to, co 

je voláno” (55).  Volání tedy vyzývá k příchodu, zve věci, aby se k nám dostavily, aby se jako 

věci týkaly nás lidí. “Jmenováním jsou jmenované věci volány do svého věcnění” (57), a tím, 

že věcní, utvářejí, roz-víjejí (ent-falten) tvář světa. Jelikož věci věcní pouze tehdy, když se nás 

týkají, vzniká mezi světem a věcmi ambivalentní vztah: “Věci utvářejí svět. Svět skýtá [gönnt 

– dopřává] věci” (61). Svět a věci tak nestojí vedle sebe, ale vzájemně se prostupují, čímž 

vyměřují určitý střed. Tento střed, jejž nazývá Heidegger mysticky “Innigkeit”, neznamená 

jejich splynutí, ale vroucnou prostoupenost ve smyslu nerozlučnosti. Svět a věci jsou 

rozdělené, avšak nerozlučné, jasně se vydělují, ale zároveň vzájemně vroucně prostupují. 

Střed, v němž se svět a věci prostupují, tak představuje jistou mez mezi dvěma, proto roz-díl 

(Unter-Schied). Tato mez zde není chápána jako něco, co rozděluje, nýbrž jako dimense, jako 

rozměr, jenž vyměřuje světu a věcem míru jejich bytnosti. Roz-díl tedy uvolňuje věc k tomu, 

co je jí vlastní, nechává ji spočívat v přízni světa. Zde nastává pravděpodobně nejslabší místo 

jinak velmi přesvědčivé argumentace: když se věci uvolňují k tomu, co je jim vlastní, ukrývají 

se do klidu, jinými slovy se tiší. Ticho není bezzvučnost, jak by se na první pohled mohlo 

zdát, ale pouze zvučení a znění, které setrvává v nehybnosti. Roz-díl tiší věci a svět k tomu, 

co je jim vlastní, a zároveň je vyzývá, doslova sezvání, aby se přivoláním shromáždily v roz-

dílu. Roz-díl tiší a zároveň svolává, tento fenomén označuje Heidegger jako souzvon ticha 

(das Geläut der Stille). Spojíme-li konec a začátek dohromady: “řeč mluví jakožto souzvon 

ticha” (69). Pro člověka je typickou vlastností řeč, řeč jest uvlastněna, když mluví, člověk je 

tedy uvlastněn z mluvení řeči (aus dem Sprechen der Sprache ereignet), jíž odpovídá. Aby 

mohl ono odpovídání uvést ve znějící slova, musí nejdříve naslouchat, neboť to, co ve 

vlastním smyslu promlouvá, je řeč.11 Odpovídání se však neděje libovolně, nýbrž reflektuje 

to, co v sobě řeč v daném mluvení zhušťuje. Zhušťovat je bytostným úkolem básníka, i 

Heidegger si je toho dobře vědom, jak píše v jiném eseji nazvaném příznačně “...básnicky 

bydlí člověk...”: 

Čím je básník básnivější, tím je jeho slovo svobodnější, to znamená otevřenější a připravenější 

přijmout netušené – tím čistěji poroučí básník svoji zvěst stále usilovnějšímu naslouchání a 

tím více se to, co říká, vzdaluje pouhé výpovědi, u níž nám jde jen o správnost nebo 

nesprávnost. (1993, 81) 

Úkolem básnictví je více než požadovat správné či nesprávné výpovědi, je to doslova opatření 

míry nechávající vyjevit to, co je skryté, přesto však přítomné. Třebaže Heidegger vztahuje 

básnictví obecně na ontologický status člověka, básníka a básnicky bydlícího člověka spojuje 

to, že nepřestává naslouchat a že to, co je mu vyměřené, nechává přistoupit.  

   Chápat takto řeč není ničím novým a nepřekvapí nás proto, že obdobné úvahy najdeme již 

ve spisech Danta Alighieriho. I on totiž ve známé knize De vulgari eloquentia zkoumá 

podstatu jazyka na základě toho, že poprvé člověk promluvil formou odpovědi, docházeje tím 

tak k názoru, že člověk nezačal vnímat, dokud nebyl sám vnímán, dokud neexistovalo něco, 

čím by byl prvně osloven (59). Z toho vyplývá i výměr, který přisuzuje řeči. Výraz “forma 

locutionis” totiž odkazuje k jisté dokonalé formě, která by umožnila vytvořit jazyk schopný 

odrážet podstatu věcí. Ten však nemusí nutně znamenat jazyk universální: universální jazyk 

může být všem společný, z toho ale ještě nevyplývá, že je dokonalý (Eco 2001, 64). Proto se 

Dante odklonil od v jeho době převládající tendence hledat a stanovit jeden jediný, 

prazákladní jazyk, v němž Adam rozmlouvá s Bohem, a sám naopak tvrdil, že původní stav 

lze obnovit vytvořením moderního jazyka, jazyka, jímž je možno v nejvyšší možné míře od-



povídat, přiblížit se ke shodě mezi zobrazovaným a zobrazujícím. Jelikož není nikterak 

přehnané porovnávat Joyce s Dantem, pokusí se další část ukázat, že i jeho myšlenky se 

ubírají podobným směrem, že i on se na základě moderního jazyka bude pokoušet proniknout 

k původní dokonalosti, odrážející podstatu věcí, maje při tom na paměti právě Danteho slova, 

že ze své podstaty musí forma locutionis představovat vybrané, nezasvěceným jen stěží 

přístupné území. 

 

 

Obnova jazyka 

The seim anew. 

—James Joyce 

 

Předchozí exkurs si přál nastínit, byť velmi stručně, dva stěžejní pohledy na možnost 

jazykového vyjádření. První přístup zastává názor, že jazyk je konvenčně smluvenou institucí 

a že smysl neexistuje předem, ale je utvářen až v rámci samotného diskursu. Druhý přístup se 

naopak snaží ukázat, že smysl je dán před jazykovou zkušeností, vcházeje řečí do zjevnosti. 

Není cílem této práce zabývat se dále tím, jestli lze tento smysl nazírat pouze redukcí na sféru 

čisté evidence, jak si myslel Edmund Husserl, nebo zdali je jím Bytí, které podle Heideggera 

promlouvá všude a skrze všechny jazyky. Je však zřejmé, že pokud má jistá forma locutionis 

odrážet podstatu věcí, již sama výpověď příznačně napovídá, že ji předpokládá předem. 

Friedrich Hölderlin byl přesvědčen, že pokud se na slovo vyvine dostatečný tlak, lze jím 

odhalit doposud netušenou podstatu, která je v něm přítomna (Steiner 2010, 285). Podobný 

tlak, tlak, jenž má rozdrtit zrohovatělou slupku slov, vyvíjí i Joyce.  

   Joyce totiž patřil—a to vpravdě s nebývalou intensitou—k těm, kdo si zřetelně uvědomovali 

palčivý rozkol mezi soukromým významem a veřejným vyjádřením, mezi jazykem básnickým 

a jazykem každodenním. Již v Odysseovi se ozývá příznačné bušení tiskařských strojů, 

chrlících novinové články, jež mají člověka pouze zaplnit, vyplnit jeho čas seriálem tučných 

nadpisů a otřepaných frází, a Leopold Bloom si tesklivě uvědomuje, že slovo už neovládá 

člověk, ale stroj, razící slovo za slovem jako mince, z nichž se dříve nebo později stávají 

jednolité nečitelné plíšky. Z této perspektivy bývá Joyceova snaha o rozrušení zbytnělých 

schránek slov, jimiž neproniká žádný život, často přirovnávána k dadaistickým či jiným 

expresivistickým postupům; zde je však třeba uvést zásadní rozdíl: zatímco dadaisté nebo 

futuristé, ve snaze obrodit bezútěšný stav soudobé společnosti, si vytkli za cíl jazyk zničit, aby 

z jeho trosek mohl vzniknout jazyk zcela nový, neposkvrněný dosavadní civilisací, Joyce se 

nepokoušel o vytvoření nového media, nýbrž pouze o obnovu staré tradice, jak potvrzují i 

slova Williama Carlose Williamse: 

Joyce mrzačí slova. Proč? Protože otupěla: nejprve se jejich význam zkalil, později zcela 

vytratil, až byla slova nakonec překroucena a pohlcena všemožnými konotacemi [...]. 

Čas a události významy slov překrucují – a rigidní akademismus je takto uchovává. V 

nejhorším případě se z nich stanou netečné omšelé hodnoty něčeho, co si drží svůj tvar, čímž 

ale neproniká žádný život. Všechna slova, všechen smysl jejich oslovení je pryč, anebo do 

nich mechanicky roubován. Joyce se jej naopak pokouší obnovit. (1961, 85)      

To, že Joyce nevytváří nový čistý jazyk, nezatížený nánosy pokřivených významů, potvrzuje 

skutečnost, že nikdy nemění slova do takové míry, aby je čtenář nemohl rozpoznat.  Pokud by 

čtenář skutečně ztratil veškerý kontakt s původním slovem, dala by se tato snaha označit spíše 

za řemeslnickou zručnost, jak vehementně dokládá ve své kritice Joyceova díla Wyndham 

Lewis.12 Pak by se ovšem ničím nelišila od dadaistické Klanggedichte, což Joyce sám 

odmítal, třebaže i estetické požadavky dadaistů sledovaly podobný záměr oproštění od 

otupělého, nic neříkajícího jazyka každodenní mluvy.13 Joyce se však mezi dadaisty nepočítal, 



neboť jejich cílem bylo utéci ze světa—jak již vhodně napovídá samotný název vzpomínkové 

knihy H. Balla Útěk z doby (Die Flucht aus der Zeit, 1927)—, navíc často motivován 

politickými událostmi. Joyce ze své doby utéci nechtěl, ba naopak, věrný své mytologické 

metodě se nepokoušel zničit systém starých omšelých hodnot, aby mohl být nahrazen 

systémem novým, ale snažil se dodat těmto hodnotám nového posvátného významu, 

významu, který každé slovo z podstaty věci muselo v sobě někdy uchovávat. 

     Joyceovo záměrné rozrušování platných jazykových výrazů, jež jej odsoudilo do výlučné 

izolace slonovinové věže, tyčící se ještě o stupínek výše než elitářské akropole ostatních 

modernistů, zrcadlilo jistý požadavek po novém ztvárnění, které však důsledně sledovalo 

požadavek etický. Především úzká skupinka Joyceových zastánců si byla této skutečnosti 

dobře vědoma. Právě Samuel Beckett, který měl k Joyceovi patrně nejblíže, neúnavně 

zdůrazňoval skutečnost, že Joyceovi nešlo o bezúčelnou originalitu vymezující se za každou 

cenu vůči přijímané konvenci: jeho metoda rozrušování slov a mluvnických pravidel, 

neologismů, kalků či kalambúrů se pokouší proniknout ke kořenům básnického jazyka, k 

možnému vyjádření, v němž se ztrácí rozdíl mezi formou a obsahem, mezi tvarem a látkou: 

Zde forma splývá s obsahem a obsah s formou. Neustále si stěžujete, že to, co tu stojí, není 

psáno anglicky. Jak by mohlo, vždyť není vůbec psáno, a ani určeno k četbě – nebo lépe 

řečeno pouze k četbě. Na slova máme pohlížet a poslouchat je. [Joyce] zde nepíše o něčem; 

ono samo zde je jako takové. (Beckett 1961, 10)    

Slova tak jako by získávala ontologický status; sama vystupují jako sloupy, kolem nichž se 

můžeme obtáčet a sledovat je ze všech stran. V Joyceově pojetí si jazyk jako znakový systém 

přeje být víc než jen pouhý znak zastupující označované, s tímto označovaným si přeje docela 

splynout. Beckett k tomu vybírá příklad: 

Joyce zbavuje jazyk uhlazenosti. [...] Tak třeba slovo “doubt”: sotva nám přibližuje jakýkoliv 

smyslový náznak váhavosti, bytostné nerozhodnosti či nutnosti mezi něčím volit. — Zatímco 

německé “Zweifel” anebo, byť v menší míře, i italské “dubitare” ano. Joyce si dobře 

uvědomuje, že pro vyjádření stavu naprosté nejistoty je slovo “doubt” neadekvátní, a proto jej 

nahrazuje spojením “in twosome twiminds” [v dvojaké dvojmysli]. (Beckett 1961, 10) 

Na rozdíl od očisty jazyka destrukcí, totálním odtržením smyslu a slova, aby v nich nezbyla 

sebemenší příchuť běžné komunikace, je zde patrné, že Joyce komolí slova, aby jimi přivolal 

a v co největší míře zpřítomnil význam toho, co označují. Je třeba však zdůraznit, že vždy 

setrvává v oblasti každodenního života; podstata slov nesoucí významovou složku, kterou 

Joyce vyzdvihuje a spájí s jinými, vždy odráží lidskou zkušenost v žitém světě. Ke své 

metodě “mrzačení” slov Joyce sám dodává: 

těch několik fragmentů, které jsem publikoval, stačilo přesvědčit mnoho kritiků, že jsem se 

nadobro pomátl, jak již mimochodem po dlouhou dobu neúnavně předpovídali. A možná že je 

to vskutku bláznivá snaha, drtivou silou rozrušovat slova, aby se z nich vytáhla jejich podstata, 

aby se vzájemně mísily a vytvářely nové varianty, otevírající pro tato slova netušené možnosti, 

aby se spájely zvuky, jež spolu předtím nikdy nevystupovaly, ale jež si byly vzájemně určeny; 

nechat vodu mluvit jako vodu, ptáky ptačí řečí, osvobodit všechny zvuky od úslužné, 

podřadné role a vsunout je na špičky tykadel, tápavě sondujících možnost oslovit doposud 

neoslovené. [...] S touto fašírkou zvuků vytvářím jeden velký příběh každodenního života. (in 

Škrabánek 2002, 2) 

Tento krátký Joyceův komentář vydá asi za všechna kritická zkoumání toho, o co v 

enigmatické metodě, již Beckett označil za odstranění uhlazenosti slov, vůbec šlo: otevřít 

prostor pro nové oslovení skutečnosti, nespoutané krunýřem vyčpělých slov. Toto oslovení se 

však nerodí v Joyceově fantasii jako imanentní svět vnitřních představ, zvuky, jak stojí výše, 



jsou si již určeny a úkolem básníka, což Joyce dobře věděl a svou estetikou bytostně 

zpřítomňoval, není nic jiného, než tyto vztahy poodhalit a postavit je do nového světa. 

Neozývá se právě zde to, co jsme výše uvedli s odkazem na Heideggerovo ontologické podání 

řeči? Řeč je příbytkem člověka, v ní je doma a pouze skrze ni se mu otevírá možnost 

proniknout k podstatě věcí, a to tím, že naslouchá její mluvě. Lze namítnout, že tato slova 

platí pouze básnictví, ale jak dodává Heidegger: “Ryzí próza není nikdy ‘prozaická’. Je právě 

tak básnická, a proto tak vzácná, jako poezie” (1993, 75). A ryzí se stává pouze tehdy, když 

rozmlouvá, když vede dialog. To ale neznamená mimeticky imitovat, ale zpřítomňovat ono 

původní, nepřítomné, skryté pod nánosem běžných konotací praktického jazyka, skryté pod 

tím, co McLuhan nazývá “morovým lingvistickým smogem” (1971, 115). 

 

I 

 

Jak se tohoto lingvistického smogu snažil Joyce zbavit, nastínil již Beckettův příklad slova 

“doubt”. Následující část se pokusí uvést a systematicky pojmout několik dalších ukázek, v 

nichž lze rozlišit dva pro OF příznačné metodické postupy: (I) tvorba novotvarů v podobě 

jazykových hříček (paranomasia) a (II) koláž v podobě kufříkových slov (portmanteau). 

   U první skupiny slov Joyce rozrušuje běžně známé významy, které jsou s odkazem na další 

možné konotace kombinovány v různé konceptuální představy. Slova jako by se otevírala, 

rozlomila neprostupný krunýř a nechávala v sobě usouvztažnit veškerý svůj význam. Jinými 

slovy, řečeno s Poundem, jazyk je zde nabit významem na nejvyšší možnou míru. Jako 

příklad uveďme následující slovo “aequal” (FW 300). Jednoduché a jasné označení pro 

“stejný”, “rovný”—“equal”, zde přibírá písmeno “a”, čímž vzniká archaická latinská verze, 

ale rovněž zde rozpoznáváme slovo “aqua”—“voda”. Voda, mimo jiné, nám slouží jako ideál 

rovnosti, podle vodní hladiny poměřujeme, co je rovné. V jednom slově se tak snoubí 

představa vody a představa rovnosti, jelikož je to nejvýstižnější způsob, jak ve slově 

zpřítomnit význam rovnosti. “Nemůže nad mořskou pláň na světě větší být klid,” jak věděl již 

Solon (Plutarchos 1948, 129).  

     Jako další příklady slov, jež zřetelně dokládají Joyceovu snahu o vystižení předmětného 

smyslu, lze uvést na příklad slovo “hazeydency” (FW 305), kde je původní slovo “hesitancy” 

(váhavost) nahrazeno slovy “haze” (mlha, opar) a “dense” (hustý, neproniknutelný): váhavost 

je vyjádřena, znásobena obrazem neprostupného oparu, v němž člověk tápavě váhá, kudy 

zvolit další krok; dále spojení “pressantly be felt” (295), které má vyjádřit “pocítit něco v 

přítomnosti”: původní slovo “presently” (nyní, zrovna), je pozměněno na “press” (činit nátlak, 

tlačit, stlačit) a německou předložku “an” (na): být si něčeho vědom v přítomnosti, znamená 

doslova cítit tíži tohoto přítomného okamžiku. Anebo spojení “You don’t reckoneyes him? ” 

(465): k původnímu slovu “recognise” (rozpoznat) jsou připojena slova “reckon” (považovat, 

myslet si, vypočíst) a “eyes” (oči), což opět odkrývá podstatu rozpoznávání (zde vizuálního): 

rozpoznání je nejdříve závislé na smyslovém počitku, proto tedy smyslový orgán vidění, a na 

aktivním rozvažování. Věci rozpoznáváme tak, že je v prožívání myslíme. 

      A takto by šlo pokračovat a projít celým plánem OF. Výše uvedené příklady slouží pouze 

jako názorná ukázka, zároveň však zřetelně ukazují, že metoda neologismů, s níž se Joyce 

pokouší proniknout k podstatě věcí, není žádná metafysická ekvilibristika, ale důsledné 

ztvárnění toho, jak se nás věci týkají, jak s nimi přicházíme do kontaktu. 

   Kromě toho, že Joyce vytváří nová slova, v nichž nechává bytostně zpřítomnit různé 

významové vrstvy, aby co nejblíže vyjádřil jejich předmětný smysl, přistupuje rovněž k jejich 

vzájemné konfrontaci uvnitř textu. Slova mezi sebou komunikují, vzájemně se ovlivňují, aby 

opět v nejvyšší možné míře dostála podstatě svého označovaného. Jako příklad poslouží 



následující úryvek z kapitoly, v níž vystupují bratři Kev a Dolph, symbolizující dva rozdílné, 

avšak vzájemně se potřebující protipóly:  

Now, as will pressantly be felt, there’s tew tricklesome poinds where our twain of 

doubling bicirculars, mating approxemetely in their suit poi and poi, dunloop into eath 

the ocher. (FW 295) 

A nyní, jak možno přitomna cítit, máme zhle pár dvoutížných bodů, v nichž se, v 

místech, kde se poi poi, naše birozené soukružnice mesi zebou sváří.  

O první částí tohoto souvětí je zmínka výše, druhá věta pokračuje “tew tricklesome poinds”, 

což se nese ve stejném duchu—“tew” v sobě kombinuje “few” (pár, několik) a “two” 

(číslovka dvě), “tricklesome” pak “trickle” (hrstka) “tricky” (obtížný, rafinovaný), a “poinds” 

pojí “points” (body, záležitosti) “pound” (libra–jednotka váhy). Další věta pokračuje “twain” 

(dvojice), “doubling”—“double” (dvojí) a “sibling” (sourozenec); a “bicirculars” (dva kruhy). 

Kruhy odkazují ke geometrické úloze, při níž každý z bratrů kreslí jeden kruh, jež se 

vzájemně protínají ve dvou bodech, P a π—k nim odkazuje následující “poi and poi”. 

Svářejíce se (“suit”–pře, žaloba), dva kruhy (“loop”–cyklus, uzavřený kruh), dva bratři, dva 

rozdílné principy na sebe vzájemně neodbytně dotírají (“dun”–upomínat, dotírat). Představa 

vzájemnosti, vyjádřená spojením “eath the ocher”, je zde zdůrazněna vzájemnou výměnou 

dvou souhlásek. Když ze slov “eath” a “ocher” mezi sebou prohodíme “t” a “c”, získáme 

spojení “each other” (navzájem). 

   Podobného postupu si lze všimnout i na dalších místech, na příklad ve spojení “his 

innermals menody” z následující věty:  

BUTT (at the signal of his act which seems to sharpnel his innermals menody [...]. (FW 341) 

Butt a Taff se ocitají ve váleční vřavě. Taff připomene postavu Perse O’Reillyho a jeho 

nepřístojné chování v parku, což Buttovi (připomínající postavy Shauna a HCE) rozjitří staré 

vzpomínky a otřese jeho nitrem. Ve slově “sharpnel” se ozývá “sharp” (zbystřit, zostřit) a 

rovněž “shrapnel” (šrapnel, střepiny granátu); ve spojení “innermals menody” pak “inner 

man” (duše, vnitřní člověk) a francouzské “mal” (zlo) a “melody” (melodie) spolu s “menace” 

(hrozba, nebezpečí). Kromě této roviny, odkazující na podlé vlastnosti, existuje ještě jedna 

další, jež zdůrazňuje vnitřní melodii: původní označení pro duši, vnitřního člověka—“inner 

man”—jako by chtělo zdůraznit svou podstatu niternosti tím, že si od následujícího slova 

přivlastní, doslova do sebe vtáhne písmeno “l”, takže z původního “his innerman melody” 

(melodie jeho nitra) vznikne “his innermals menody”. Zachytit obě významové úrovně při 

překladu je opravdu nesnadný úkol; ve snaze neminout ty nejpodstatnější by věta mohla 

vypadat následovně: 

BUTT (v reakci na jeho čin, jenž zdá se rozbuchstřil jeho zvnitzrezlou melodii [...]. 

Jako druhý postup příznačný pro Joyceovu estetiku lze uvést metodu koláže. Koláž se skládá 

z různých již hotových částí, které jsou spojovány do jednoho nového celku. Důvodem, proč 

se koláž stala oblíbeným postupem moderních umělců, je skutečnost, že při koláži jsou v 

nejvyšší možné míře zdůrazněny vztahy mezi jednotlivými částmi. Toho si byl zejména 

vědom Georges Braque, jak dokládají jeho slova: 

Koláží a malbou jsem chtěl vytvořit úzké vztahy mezi věcmi tak, aby žádný předmět nebyl 

izolován; obraz, to je spojení všech prvků. Nikdy nejde o věc samu. Zajímají mne jen vztahy. 

To je ta královská cesta malby, poněvadž vztahy se od díla k dílu mění. Revoluce probíhá 

ustavičně; nikdy nespatříme tutéž věc dvakrát. (in Lamač 1989, 130) 



Jak metodu koláže používá Joyce, osvětlí na příklad následující spojení “what kaind of beast” 

(FW 99): původní “what kind of beast” (jaká šelma, mizera, bestie) získává ve slově “kind” 

(druh) odkaz na biblickou postavu Kaina (anglicky Cain), který podle Knihy Genesis spáchal 

vůbec první vraždu na světě. Význam zvířeckosti a nelidskosti tak získává archetypální 

rozměr, jakož i konkrétní představu, vůči níž tento význam poměřovat. Ještě lépe lze tento 

postup deklarovat na následujícím úryvku z kapitoly, v níž Yawn přebírá vinu svého otce 

HCE a brání se proti obvinění z nemravného jednání ve Phoenix Parku: 

I protest there is luttrelly not one teaspoonspill of evidence at bottomlie to my babad, as you 

shall see, as this is. (FW 534) 

Na první pohled obskurní novotvar “luttrelly” v sobě nechává zaznít slovo “utterly” (naprosto, 

totálně) a jméno německého teologa Martina Luthera. Luther je považován za zakladatele 

protestantismu, což zde odkazuje k předcházejícímu “I protest” (protestuji). A stejně čteme i 

následující “teaspoonspill of evidence”: “teaspoon” zní v doslovném překladu “čajová 

lžička”, čímž se zde chce vyjádřit, že neexistuje ani sebemenší důkaz, že by došlo k provinění. 

Joyce však ještě přidává “spill” (vylít, rozsypat), dohramady pak “teaspoonspill” odkazuje k 

známé události “Boston Tea Party” z roku 1773, kdy američtí kolonisté vysypali do moře 

zásilku dovezeného čaje, aby vyjádřili svůj nesouhlas s útlakem britského impéria. Překlad, 

byť s jistým posunem, by mohl vypadat takto: 

S brunotným výrazem kathereticky odmítám, že by na dně mého svědomí uvízla byť jen 

hustka viny, jak hned sami uvidíte.  

Dva výše zmíněné estetické postupy si přály poukázat, na co vše je při četbě nebo překládání 

OF třeba dávat pozor. Jistým způsobem lze souhlasit s kritikou W. Lewise, jenž tuto snahu 

chápal spíše jako řemeslnický počin než jako výsostné ztvárnění uměleckého ideálu; některé 

slovní hříčky místy opravdu připomínají hravou zručnost a důvtip, avšak nikdy nepůsobí 

urputným nebo vyumělkovaným dojmem: velikost Joyceových literárních schopností dokáže i 

z tak profánní metody, jakou je jazyková hříčka a “mrzačení” slov, vydobýt ty nejjemnější a 

nejplnohodnotnější nuance předmětného smyslu. V reakci na nepochopení své metody a také 

z důvodu, aby odmítl přirovnání své osoby k dadaistickým a surrealistickým autorům, Joyce 

důtklivě zdůrazňoval, že každé nově vytvořené slovo má v OF své místo, že každé obstojí, 

pokud jej budeme sledovat z pohledu toho, k čemu jako svému označovanému odkazuje. 

Obdobně jako Dante, který nacházel učesaná a uhlazená, pichlavá a rozcuchaná slova, aby s 

nimi vytvořil jazyk vulgaris illustri, jazyk, jímž by adekvátně prosvítala podstata věcí, tak i 

Joyce hledal podobnou formu locutionis. A třebaže Dante si ještě mohl myslet, že jazyk je 

nepostradatelný nástroj pro lidské myšlenky, stejně jako je nepostradatelný kůň pro vojáka, a 

že podobně jako k nejlepšímu rytíři patří nejušlechtilejší oř, tak i k nejlepším myšlenkám 

přísluší nejlepší jazyk (2004, 119), Joyce byl svědkem toho, že doba vysoké kultury zmizela v 

nenávratnu, a tak uchopuje nízká témata, profánní myšlenky bezprostřední každodenní 

zkušenosti, jimž se pomocí dokonalého jazyka snaží znovu vdechnout zapomínanou 

posvátnost lidského bytí. Extrémně mystický, hermetický jazyk, připomínající kabalistickou 

nepřístupnost, je co do své obtížnosti jen přímou úměrou této zapomenutosti.       

  

 

II 

 

Popření jazyka jako možnosti sdělovacího media odráží jisté znechucení kulturou, rozpad 

hodnot, příznačný pro společnost, v níž se kýč povýšil na umělecké ztvárnění epochy. 

Moderní člověk kulturu chce, ale zároveň ji ničí; tuto stále se prohlubující propast mezi 



vysokým a nízkým, mezi posvátným a profánním zachytil Joyce vskutku s pronikavým 

vhledem již v Odysseovi, když povznesl eklektismus stylů na tvůrčí úroveň; v OF postupuje 

ještě o krok dál a v pochybnost uvrhuje základní princip novověké nauky o dvou vzájemně 

oddělených substancích, res cogitans a res extensa.  

     Z celé řady experimentů a objevů na počátku 20. století lze za nejdůležitější označit právě 

ono zpochybnění do té doby neotřesitelného paradigmatu jasného odlišení mezi subjektem a 

jeho vnímaným objektem. Zatímco v eukleidovské geometrii byla mezi formou a obsahem 

vytyčena zřetelná hranice, takže platilo, že předmět si uchová tytéž geometrické platnosti 

(formu) bez ohledu na to, jestli jej umístíme na zemský pól nebo na rovník; v neeukleidovské 

geometrii je tento princip zpochybněn: geometrické vlastnosti předmětu se změní v důsledku 

jeho samotného přemístění, což znamená, že  

forma a obsah se jaksi matou a prolínají, svět, který v posledku již nemá onu pevnou kostru, 

kterou zajišťoval homogenní eukleidovský prostor. Prostor přestává být odlišitelný od věcí v 

prostoru, čirá idea prostoru od konkrétní podívané, kterou nám nabízejí smysly. (Merleau-

Ponty 2008, 18) 

Když se tedy takto proměňuje chápání prostoru a rozlišenosti mezi formou a obsahem, 

zůstává otázkou, zda i literatura má nadále plnit zobrazovací funkci, jen aby se zachovala 

zobrazitelnost prostoru. Nemá se také patřičnými prostředky, které vyplývají z její povahy, 

pokusit vyjádřit ono prolínání formy a obsahu? Joyce si byl vědom toho, že má-li ještě vůbec 

literární umění cenu, musí se pokusit o sjednocení metody a cíle. Této skutečnosti si všimnul 

zejména Broch, který v přednášce věnované Joyceově tvorbě oceňoval nejvíce právě tuto 

snahu. Podle něj se v ní Joyceovi podařilo ztvárnit ony anonymní síly epochy: 

...je třeba zapojit také subjekt zobrazení coby zobrazovací médium, tedy “vypravěče jako 

ideu”, a to včetně řeči. Joyce se snaží vytvořit jednotu pozorovaného objektu a pozorovacích 

prostředků v nejširším slova smyslu – tato jednota nepřipouští zbytečnou vycpávku, zbytečný 

přívlastek, jedno v ní přirozeně vyrůstá z druhého. 

[...] 

Na příkladu Anny Livii Plurabelly je možné objasnit, jak zde specifickým pojetím problému 

média dochází k onomu pozoruhodnému rozplynutí objektu, které je zároveň upřesněním, a 

právě to má svou analogii v rozložení fyzikální matérie pomocí matematických funkcí, jak to 

učinila moderní fyzika. (2009, 32–33) 

Subjekt nestojí vně, mimo zobrazovanou skutečnost, nýbrž je její součástí. Jestliže subjekt a 

objekt splývají v jedno, na poli řeči odpovídá tomuto požadavku jednota mezi zobrazujícím a 

zobrazovaným. Etický požadavek se pak odhaluje v plném znění: pokud existuje rozdělení 

subjekt-objekt, subjekt se objektu vždy chápe, “zmocňuje” jako něčeho předmětného, co se 

mu dává před ním, co je mu před-staveno; když se však rozdíl ztenčuje a subjekt sám se stává 

procesem zobrazovaného, sám se na něm účastní, věc, kterou zobrazuje, je pro něj to, s čím je 

v kontaktu a jak se jej samotného týká. Jinými slovy: jestliže subjekt stojí vně zobrazované 

skutečnosti, svůj objekt chápe jako jisté bytí, které je mu pouze “po ruce” (Vorhandenheit) ve 

smyslu pouhé faktické přítomnosti, kdežto je-li její součástí, pak objekt chápe jako to, co je 

mu “k ruce” (Zuhandenheit).14 Heidegger, od něhož oba pojmy pocházejí, si ono “zu” (k) 

vypůjčuje z vazby “wozu?...um...zu” (k čemu?...aby), “k ruce” tak vyjadřuje to, k čemu daná 

věc je, jaký je její účel. A pouze pokud přistupujeme k věci z hlediska toho, k čemu slouží, 

tedy k čemu se vztahuje, vystupuje do zřetelnosti i okolní svět. 

   Jednota zobrazujícího se zobrazovaným je dominantním rysem primitivních kultur. Maska, 

představující znak, neodkazuje vně, ale sama zastupuje zobrazované. Proto nacházíme u 

moderních malířů takový obdiv k těmto kulturám, jakož i k malířům, kteří ve svých dílech 

problematizovali kartesiánské rozdělení dvou substancí (Velázquez, Cézanne). U Joyce lze 



najít podobnou motivaci. Slova nejsou pouhým znakem odkazujícím k něčemu, tím něčím 

chtějí samy být. Následující ukázka pochází ze závěru kapitoly, v níž se bratři Shem a Shaun 

ocitají v dětském pokoji a provádí večerní modlitbu:  

   Till tree from tree, tree among trees, tree over tree become  

stone to stone, stone between stones, stone under stone forever.  

   O Loud, hear the wee beseech of thees of each of these thy unlitten ones! Grant sleep in 

hour’s time, O Loud! 

   That they take no chill. That they do ming no merder. That they shall not gomeet 

madhowiatrees. 

   Loud, heap miseries upon us yet entwine our arts with laughters low! 

   Ha he hi ho hu. 

   Mummum. (FW 259) 

   Nechť se strom od stromu, strom mezi stromy, strom nad stromem stane  

kamenem ke kameni, kamenem mezi kameny, kamenem pod kamenem na věky věků. 

   Ó Pane všemohnoucí, vyslyš úpěnlivé prosby všech nás každého z nás tvých neosvěcených. 

Dopřej nám spánku v tuto pozdní hostínu. Ó Pane všemohnoucí! 

   Dej nám usnout tiše. S Tvou pomocí ať proplujem temnou nocí. Ať nepoleví posluchnost 

naše a zlé síly nesvedou nás k thmlářství.  

   Ó Pane všemohnoucí, smyhnůj se z námi, však nechej vzklíčit pagřechniště naše! 

   Ha he hi ho hu. 

   Mamam. 

Že se jedná o dětskou modlitbu, je zdůrazněno vynecháním na výslovnost složité hlásky “r” ve 

slově “Lord” (Bůh). Místo něho čteme “Loud” (hlasitý), jež navíc zpřítomňuje, jak se nás boží 

existence týká: co jiného totiž znamená víra v boha, než se mu oddat a poslouchat jeho slova, 

jež jsou tak hlasitá, že není místa, kde se před nimi ukrýt. Na první pohled však zůstává 

nejasná první věta, kde se hovoří něco o stromech a kameni. Když se ale zaměří pozornost na 

slova samotná, ukáže se, že samy zpřítomňují jednotlivé postavy Shema a Shauna: budeme-li 

sledovat text a pokládat stromy a kameny vedle sebe, dostaneme ruské písmeno Ш (š) a jeho 

převrácenou versi. Modlitba je za životy Shema a Shauna, a tak jsou v jejích slovech doslova 

sami přítomni.  

   V nejintensivnější míře lze podobné splynutí pozorovaného objektu a pozorovacích 

prostředků najít v závěrečné kapitole první knihy o ALP. S prvními slovy text svým 

uspořádáním odkazuje na počáteční horský pramen, kde řeka vyvěrá na povrch, a posléze 

sleduje, jak se břehy řeky rozšiřují a jak se z malé bystřiny stává velká řeka, protékající 

Dublinem: 

O 

tell me all about 

Anna Livia! I want to hear all 

about Anna Livia. Well, you know Anna Livia? (FW 196) 

Ó 

pověz mi všechno 

o Anně Livii! Chci slyšet všechno 

o Anně Livii! Nu tak, znáš Annu Livii?15 

      

Když se pak dvě přadleny sklánějí každá ze svého břehu nad řekou, aby vypraly špinavé 

prádlo (a tím i doslova propraly záležitosti manželského páru HCE a ALP), Joyce uzpůsobuje 

i rytmus vět a srozumitelnost textu. S přibývající denní hodinou se pomalu začíná šeřit, blíží 

se noc a s ní se samotná hladina řeky stává temnější a neprostupnější. Jestliže na začátku 



kapitoly byl jasný den a řeka průzračně čirá u svého pramene, nyní se snáší večer a proud 

řeky je kalný, neboť musela pojmout všechnu špínu města. Ve chvíli, kdy řeka postupně 

opouští město a blíží se ke své deltě, i břehy se rozšiřují, přadleny si přestávají rozumět a slyší 

už jen každé druhé slovo. Jejich lidská podstata se pozvolna rozplývá, až se nakonec obě dvě 

ovidiovsky promění, jedna ve strom a druhá v kámen: 

Can’t hear with the waters of. The chittering waters of. Flittering bats, fieldmice bawk talk. 

Ho! Are you not gone ahome? What Thom Malone? Can’t hear with bawk of bats, all thim 

liffeying waters of. Ho, talk save us! My foos won’t moos. I feel as old as yonder elm. A tale 

told of Shaun or Shem? All Livia’s daughtersons. Dark hawks hear us. Night! Night! My ho 

head halls. I feel as heavy as yonder stone. Tell me of John or Shaun? Who were Shem and 

Shaun the living sons or daughters of? Night now! Tell me, tell me, telm me, elm! Night, 

night! Telmetale of stem or stone. Beside the rivering waters of, hitherandthithering waters of. 

Night! (FW 216) 

Neslyším pro šum vod. Šepotavých vod. Třepotaví netopýři, hraboši maří řeč. Hoj! Ještě 

nejdeš dom? Cože, Beneš Tom? Neslyším pro netopýří víření a šum těch liviných vod. Hohó, 

hlas duši spas! Mé nohy mátohy. Stáří mne přemáhá, jak onu olši. Mluvíš o Šaunu a Šemu, 

těch hoších? Všichni Livini dcerosyni. Posupné sovy nás posloukají. Brounoc! Brounoc! Má 

hle hlava hlesá. Tíže mne přepadá, jak ona skála. O Žánu či Šaunu povídka malá? Kdo byli 

Šem a Šaun z liviných synů či dcer? Dobrou noc! Šeplej mi, šeplej mi, olše! Brou! Noc! 

Šeplejmišeptem o kmeni a skále. U řekoucích vod, semotamotekoucích vod. Noc!16 

 

 

Závěr 

 

Estetika je etika. Samo originální oslovení skutečnosti nestačí; aby mohlo být umělecké 

ztvárnění vpravdě plnohodnotné, musí svými estetickými postupy sledovat etický požadavek. 

Dvojnásob to platí u románu, jehož úlohou je, jak v předmluvě k jedné ze svých knih uvádí 

bratři Goncourtové, stát se „mravními dějinami současnosti“.17 Už v Dubliňanech si Joyce 

předsevzal podat dílčí mravní kapitolu ze života Irů,18 u jeho pozdější tvorby se ale na první 

pohled může zdát, že jak v Odysseovi, tak i OF tento etický požadavek buďto chybí, anebo 

leží skryt v hlubinných strukturách daleko pod povrchem takřka nesrozumitelného a 

nepochopitelného textu. Však také musel Joyce za svůj život čelit spoustě kritickým 

komentářům, jež označovaly jeho postupy přinejlepším za zručné řemeslnictví či arbitrární 

estetické hříčky bez nároku na nějakou vážnější (opravdovější) vypovídající hodnotu. 

Smyslem výše uvedených poznatků bylo ukázat, že jsou to úvahy liché, že Joyceova metoda 

novotvarů a koláží není arbitrární, ale naopak opodstatněný, do důsledků promyšlený a ke 

skutečnosti v pravém slova smyslu přiléhající způsob uměleckého ztvárnění. 

     Neboť „zákony jsou vyryty slovy,“19 jak v eseji věnovaném Joyceově tvorbě napsal Ezra 

Pound: ztrácí-li slova svůj význam, stávají-li se z nich cliché, nicneříkající znaky, jež se 

mohou dle libosti a potřeby ohýbat, pak takto musejí skončit i zákony. Lze se domnívat, že 

jazyk do velké míry utváří způsob, jakým se chápeme okolního světa, a rovněž, že úpadek 

kultury do velké míry souvisí s úpadkem jazyka. Z tohoto pohledu se odkrývá etická hodnota 

Joyceovy metody: očistit jazyk, nabít slova opět významem, vrátit jim jejich původní jasnost a 

platnost, aby i zákony mohly nadále plnit svou roli, jíž není nic jiného než z mlhoviny chaosu 

učinit jasný řád. 

 

 

 

 



Poznámky: 

 
1 Dále citováno jako OF, anglický text pak jako FW. Pokud neoznačeno jinak, převod vybraných míst 

z OF do češtiny je autorský. 
2 Srov. Marshall McLuhan, Understanding Media: The extensions of Man (Cambridge: The Mit Press, 

1994), s. XI. 
3 Viz James Joyce, Finnegans Wake (London: Faber and Faber, 1975), s. 403–590. 
4 Srov. Patočkův esej „Počátek dějin“, in Kacířské eseje o filosofii dějin (Praha: OIKOYMENH, 

2007), s. 28–48. 
5 Původně bylo slovo μῠθος používáno ve významu „slovo“. Viz Ernst Cassirer, Language and Myth, 

cit. in Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy (Toronto: University Press of Toronto, 1967) s. 26. 
6 O slovní hříčce jako o metodě pronikající do vnitřních struktur jazyka se v eseji „K“ zmiňuje G. 

Steiner. In: Language and Silence: Essays On Language, Literature, and the Inhuman (New Haven 

and London: Yale University Press, 1998), s. 126. 
7 Tento motiv lze najít zejména u Georgese Braquea. 
8 Srov. Miroslav Petříček, in Derrida: Texty k dekonstrukci. Práce z let 1967–1972 (Bratislava: Archa 

1993), s. 17. 
9 Srov. Giambattista Vico, Základy nové vědy o společné přirozenosti národů (Praha: Academia, 

1991), s. 143–145. 
10 Steiner zde odkazuje na argumentaci E. H. Lenneberga ze stati “A Note on Cassirer’s Philosophy of 

Language”: “Neexistuje průkazný důvod k domněnce, že se artikulace proudu řeči, jak ji popisuje 

gramatik, kryje s tím, jak je artikulováno poznání či myšlení.” Cit in Steiner, Po Bábelu. Otázky jazyka 

a překladu (Praha: Triáda, 2010) s. 96. 
11 Smrtelní mluví, pokud naslouchají: “to, co uvádějí ve znějící slovo, přejímají posloucháním výzvy 

roz-dílu. Naslouchající a přijímající mluvení je od-povídání [Das hörend-entnehmende Sprechen ist 

Ent-sprechen]” (Heidegger, “Řeč,” s. 72). 
12 Srov. Lewisův soubor esejů Time and Western Man (Berkeley: Gingko Press, 1993). 
13 Viz Hans Richter, Dada – Kunst und Antikunst (Köln: Verlag M. DuMont Schauberg, 1964), s. 41. 
14 Srov. pojmy “Vorhandenheit” a “Zuhandenheit” u M. Heideggera, Bytí a čas (Praha: 

OIKOYMENH, 2002), kap. 17. 
15 Přeložili M. Weatherallová, Vladimír Procházka a Adolf Hoffmeister. Viz James Joyce, Anna Livia 

Plurabella: Fragment Díla v zrodu (Liberec: dauphin, 1996), s. 28. Dále citováno jako ALP. 
16 Přeložili M. Weatherallová, Vladimír Procházka a Adolf Hoffmeister. Viz ALP, s. 79. 
17 Edmont a Jules Goncourtové, Germinie Lacerteuxová, s. 8.  
18 Viz James Joyce, Selected Letters of James Joyce, s. 83. 
19 Ezra Pound, „Ulyses,“ in: Literary Essays of Ezra Pound, s. 409. 
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