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UMA QUESTÃO: O CHISTE E O SENTIDO EM JAMES JOYCE1 
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A partir do Seminário As Formações do Inconsciente e de Ulisses - James Joyce 

em leituras ainda muito embrionárias, estudo que remete  a diversas leituras paralelas   

em torno, principalmente, da literatura de Joyce,  trago pontos que discorrem em direção 

de uma compreensão da sua escrita enigmática, enquanto sentido, chiste e epifanias. 

Joyce usa a língua de modo distinto do comum, jogando com palavras e letras. 

Segundo citação de Colette Soler “saindo do terreno do chiste”. O chiste é um jogo 

com letra e língua, porém “... se detém numa pequena borbulha de sentido”. Por que 

fora do terreno do chiste? Diz-se que Joyce aprimora tanto o jogo até um limite em que 

já não há nada chistoso. Seria então em torno disso que Lacan diz que Joyce colocou um 

ponto final no sonho e que sendo o sonho a própria literatura: “Joyce, em Finnegans 

Wake, fez um despertar do sonho do sentido?” Nisto Lacan enfatiza que na  escrita de 

Joyce há uma expulsão de sentido; do sentido  só resta um pequeno vestígio, resto, 

enigma. Seria arte do não–sentido? Ficaria  num “mais-além do chiste que 

contrariamente produz um efeito  do sentido do não- sentido”. Aqui vale a pena citar 

trecho de Stephen, o herói, porta voz de Joyce, no qual este enuncia a forma como 

tratava as palavras ouvidas: “Ele as repetia para si tanto e tanto que no fim elas 

perdiam para ele a significação imediata e se transformavam em falas admiráveis...”. 

Voltando à expulsão do sentido, Lacan diz: “Joyce ilustra o gozo da letra fora 

do sentido e permanece fora do símbolo sempre condensador do sentido”. Então, poder 

dizer que disso se goze por meio da literatura? É um paradoxo, se a literatura faz um 

entrelaçamento do gozo da letra com o do sentido. Como ficar fora do símbolo? Parece-

nos e aqui merece de fato ser questionado, que se trata do que Lacan fala , segundo 
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referências no Seminário 23, que Joyce “desordena o sentido pelo uso de forma 

especial do equívoco e a trama como sintoma”. Na clínica o analista dispõe do 

equívoco para desordenar o sintoma.  

No início do texto, referi-me ao modo distinto do comum de Joyce. Pois é, há 

citações de alguns estudiosos da literatura de Joyce, que dizem que a pior coisa para ele 

era o pensar um pouco igual para todos, o pior era um sentido comum; ele dava às 

palavras um valor além do dito no contexto comum, sabendo-se que  o sentido comum é 

produzido pelo discurso. Com relação a isto, faz-se lembrar o dito por Joyce sobre 

evidências, em Stephen, o herói: “Temos que eliminar a evidência”. Situam-se aí as 

epifanias? 

Sobre estas, muitas são as definições e considerações a partir da conceituação do 

próprio Joyce e de estudiosos. Vamos descrever algumas na tentativa de um 

esclarecimento. Porém o que me vem: Como compreendê-las, identificá-las diante da 

condição de enigma, da eliminação da evidência, da expulsão do sentido na escrita 

joyceana?  ...enfim... 

“Epifanias são textos escritos em pedaços de papel, nada têm de inventivos, 

propriamente, não são criações. São retalhos fora do contexto, fragmentos de descrição  

de conversações pegos no ar, lugares públicos, pedaços de discursos extraídos” (livro de 

Colette Soler). “Para o termo epifania, Joyce forjou  uma definição pessoal: seu ponto 

de partida subjetivo e ao mesmo tempo o coração de sua definição do BELO; são curtos 

textos em prosa, fragmentos de diálogos surpreendidos em sociedade; para Joyce é um 

pequeno texto que lhe cai do céu... na qualidade enigmática” (Jacques Aubert). 

Epifanias têm um aspecto óbvio: o efeito sobre o observador e sua relação com o objeto 

epifanizado; o que é revelado  é algo que fascina “(Harri Levin e Spencer). “Gestos, 

vestuário, pormenores da aparência física... fazem parte da caracterização “objetiva” 

causando a revelação”(Irene Chayes). Joyce  qualificava epifania como experiência 

interior: êxtase, porém não dão ao leitor esta ideia, o leitor ver apenas um incidente 

trivial; essa discordância constitui  o enigma ... parecem mais um resto, seu dejeto do 

que sua expressão...( Catherine Millot). 

Catherine Millot avança sobre as epifanias e descreverei algumas citações da 

mesma para contribuir no cerne da questão: Sentido/Chiste. Ela diz que Joyce não tenta 

através das epifanias nenhuma metáfora da ocorrência e enfatiza que parecem “resíduos 

metonímicos: restos obscuros, significações mortas onde não circula sentido novo... o 

objeto epifanizado transforma-se na coisa que ele é, sua coisidade solta-se num 
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rompante...”. Daí lembra que o real é a expulsão ou aversão do sentido. Exemplo: 

Stephen, o herói... pelas ruas de Dublin, repetia frases anódinas até evacuar as palavras 

de seu sentido banal e vazio: “Em tudo buscava atingir o coração, sede da 

significação”. Ainda, Millot  enfatiza que o  empreendimento de Joyce culmina na 

tentativa de construção de uma palavra que dissesse tudo: as palavras de 100 letras de F. 

Wake – palavra de uma linguagem perfeita (plenitude enigmática do sentido). Ela 

lembra Lacan que diz “Aristóteles esvazia os ditos de seu sentido e é assim que nos dá a 

dimensão do real”. 

Então, encontramos, podendo chamar de equivalentes, enquanto expulsão do 

sentido: REAL, SINTOMA, LETRA na literatura de Joyce.  

Daí como dizer: literatura pode ser um sintoma? Invenção sintomática? Criação? 

Invenção igual à criação?  O sintoma inventa, ou seja, escolhe, seleciona o termo 

singular que não é programado pelo Outro e fixa o gozo. Se a criação àquela que produz 

uma novidade radical é um sintoma, ela é um especial. A criação literária pode ser um 

sintoma porque o sintoma é por si só uma invenção (“criar é trazer algo à luz lá de 

onde antes não havia nada”); toda criação supõe um símbolo que suscitou uma falta no 

real, onde nada pode faltar. Então, com isto penso na metáfora- criação de sentido... 

uma criação literária podendo ser um sintoma...sintoma é uma ofensa ao 

sentido...sintoma é real...fora do significado... Alguns afirmam não ser a literatura de 

Joyce uma criação! Estará toda ela fora do sentido?  Richard Ellmann cita um trecho de 

Stephen: “No ventre virgem da imaginação a palavra se fez carne” e diz que “Joyce 

não adotou metáforas como esta levianamente”. Podemos dizer dessa forma não 

comum de escrita, um novo dizer. Se um novo dizer, por que não há possibilidade de se 

encontrar chistes? (ausência de Outro, por isso não ser chiste?). Há uma referência em 

Colette Soler de que o chiste e a poesia são o savoir–faire da letra, significando mover 

o inconsciente e diz que em F.Wake “Joyce consegue usar a linguagem sem fazer o 

significado vibrar”. 

É bom lembrar que Lacan diz que o texto escrito não deve ser psicanalisado por 

estar fora da transferência. Finalizo, pensando em nós leitores hoje de Joyce, 

mergulhados em sua literatura, buscando o deciframento de sua escrita.  Dizem que 

“Joyce quando não entedia, fascina”. 
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