
Syyskuun kirjailijaesittelyssä James Joyce 

James Joyce (1882–1941) oli irlantilainen kirjailija ja 

runoilija, jota pidetään yhtenä 1900-luvun tärkeimmistä 

kirjailijoista. Joycen tuotannon keskeisimmät teokset ovat 

novellikokoelma Dublinilaisia (1914) sekä romaanit 

Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta (1916), 

Odysseus/Ulysses (1922) ja Finnegans Wake (1939, ei 

suomennettu).  

Joyce tunnetaan kaupunkielämän kuvauksistaan: eritoten 

Dublinin ja dublinilaisten kuvaajana hän on omaa 

luokkaansa. Kirjojen tapahtumapaikat ja suurin osa teosten 

aiheista ovat peräisin Irlannista. Joyce käytti runsaasti 

myös oman elämänsä tapahtumia materiaalina 

kirjoittamisessaan, ja kaikissa hänen teoksissaan on jotakin 

omaelämäkerrallista. Kautta uransa Joycella oli vaikeuksia 

saada teoksiaan julki, sillä niitä pidettiin epäsovinnaisina. 

Joycella on vankka maine vaikeana kirjailijana. Monelle 

lukijalle hänen teoksensa, varsinkin Ulysses ja Finnegans 

Wake, ovat osoittautuneet mahdottomiksi lukea. Joycen 

lapsuudenkoti oli musiikillisesti sivistynyt, ja Joycekin oli musikaalinen. Joycelle oli tärkeää, miltä 

teksti kuulostaa. Epäselvissä tapauksissa kannattaakin lukea haastava tekstikohta ääneen. 

James Joyce syntyi vuonna 1882 Dublinin esikaupunkialueella. Kuusivuotiaana vanhemmat 

lähettivät pojan sisäoppilaitokseen, jossa James oli koulun nuorin poika. Isä käytti aikaansa ja 

rahaansa politiikkaan ja alkoholiin, minkä vuoksi perheen taloudellinen tilanne heikkeni, ja James 

otettiin pois sisäoppilaitoksesta 8-vuotiaana. Myöhemmin James sai jatkaa koulunkäyntiä 

jesuiittakoulussa. Perheeseen syntyi yhteensä 13 lasta, joista 3 kuoli pienenä. James oli vanhin 

eloonjääneistä. 

Joyce hylkäsi lapsuutensa katolisen uskonnon 16-vuotiaana ja oli erittäin aktiivinen seksuaalisesti. 

Hän vieraili ahkerasti bordelleissa, ja myös hänen teoksissaan on näkyvillä kiinnostus 

seksuaalisuuden tutkimukseen. Joyce opiskeli Dublinin yliopistossa kieliä, kuten englantia, ranskaa 

ja italiaa. Opiskeluaikoina hän kirjoitti kaksi näytelmää ja kirja-arvioita lehtiin. Vuonna 1902 Joyce 

muutti Pariisiin opiskelemaan lääketiedettä. Äidin vakava sairastuminen 1903 sai Jamesin 

palaamaan Dubliniin. 

Kirjailijan elämän käännekohtiin lukeutuu se, kun hän törmäsi viehättävään naiseen, Nora 

Barnacleen, Dublinin kadulla kesäkuussa 1904. Joyce sai vastaanhangoittelevan Noran houkuteltua 

uuteen tapaamiseen 16. kesäkuuta 1904. Rakkaus syttyi nopeasti, ja nuori ja rahaton pariskunta 

matkusti Manner-Eurooppaan paremman elämän perässä. Perheeseen syntyi kaksi lasta, kun he 

asuivat Triestessä. Pariskunnan kumppanuus kesti koko eliniän. 

Triesten vuosien jälkeen Joycen perhe asettui Pariisiin 1920. Noihin aikoihin Joycen näkö heikkeni 

dramaattisesti, ja hänelle tehtiin kahdenkymmenen vuoden aikana yli kymmenen silmäleikkausta. 

Hän oli jo lähes sokea kirjoittaessaan viimeiseksi jäänyttä teostaan, Finnegans Wakea. 1920-luvulla 



Joycen perheen taloudellinen tilanne parani merkittävästi, sillä englantilainen rouva alkoi tukea 

kirjailijaa rahallisesti. 

Joycen pääteoksen, Ulysseksen synty ajoittuu vuoteen 1918, jolloin teosta julkaistiin 

jatkokertomuksena newyorkilaisessa lehdessä. Teoksesta ehdittiin julkaista noin puolet, kunnes 

”New Yorkin Paheidentorjuntayhdistys” sai julkaisun keskeytettyä. Teos oli painokiellossa 

Yhdysvalloissa aina vuoteen 1933 asti. 1920 teos saatiin julkaistua kuitenkin Pariisissa, kun 

Shakespeare & Co. -kirjakaupan omistaja Sylvia Beach julkaisi sen. Seuraavat 17 vuotta Joyce 

kirjoitti Finnegans Wakea, jonka Joyce sai julki vuonna 1939. Se jäi Joycen viimeiseksi teokseksi. 

Vuonna 1940 Joyce matkusti Sveitsiin, Zürichiin sotaa pakoon. Hän kuoli siellä 1941 vatsakalvon 

tulehdukseen. 

Ulysses on laajalti tunnettu ja kiistelty, ja sitä on sanottu yhdeksi 1900-luvun tärkeimmistä 

kaunokirjallisista teoksista. Ulysses on yhdenpäivänromaani, jonka tapahtuma-aikana on Jamesin ja 

Noran tapaamispäivä 16.6.1904. Se kertoo yhdestä päivästä irlantilaisen Leopold Bloomin 

elämässä. Joycen Ulysses on muunnelma Homeroksen Odysseiasta, ja yhtymäkohtia on 

löydettävissä ainakin teosten teemoissa, tyyleissä ja henkilöissä. Leopold Bloom on moderni 

Odysseus, jonka harharetket kuljettavat häntä eri puolille Dublinia. 

Ulysses on osoittautunut monelle lukijalle haasteelliseksi lukea, koska Joycen teksti on 

tajunnanvirtaa ja tyyli vaihtelee kirjan eri jaksoissa. Paksuuttakin teoksella on lähes tuhat sivua. 

Mikäli kirjallinen haaste kiinnostaa, niin voit saada tukea tämän tiiliskiven lukemiseen kirjaston 

lukupiiristä! Pääkirjastossa kokoontuvan Joyce-lukupiirin tavoitteena on selättää teos vuoden 2017 

Bloomsdayhin mennessä. Bloomsday on juhlapäivä, jota vietetään kirjan kunniaksi vuosittain 16. 

kesäkuuta ympäri maailmaa. Kirjan ja lukupiirin tarkemman ohjelman päivämäärineen ja 

sivumäärineen saat pääkirjastosta. 

Tuotanto 

(engl. – suom. – ruots.) 

Chamber Music (runoja, 1907) – Kamarimusiikkia– Kammarmusik 

Dubliners (novellikokoelma, 1914) – Dublinilaisia – Dublin-noveller / Dublinbor 

A Portrait of the Artist as a Young Man (romaani, 1916) – Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta 

– Ett porträtt av konstnären som ung / Porträtt av konstnären som ung 

Exiles (näytelmä, 1918) – Harhateillä – Landsflykt 

Ulysses (romaani, 1922) – Odysseus / Ulysses – Odysseus / Ulysses 

Pomes Penyeach (runoja, 1927) – Runoja pennin kappale – ei ruots. 

Collected Poems (runoja, 1936) – ei suom. – Blänk av ametist: samlade dikter 

Finnegans Wake (romaani, 1939) – ei suom. – ei ruots. 
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Pyhä, rivo rakkaus: Kirjeitä Noralle. (Savukeidas, 2012) 

Kirjeitä taiteilijatovereille. (Savukeidas, 2013) 

Joycen kuva: Alex Ehrenzweig (1915) 
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