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Przewodnik po trudnym pisarzu 

Vladimir Nabokov (1899-1977) był i jest pisarzem w Polsce obecnym słabo, 
mimojego kilku przełożonych na język polski utworów. Rosyjski emigrant mieszkający 
w Ameryce od lat trzydziestych, zmarły w Szwajcarii, nie pasował w Polsce do żadnej 
konfiguracji. Nie można go było uważać za krzepkiego pisarza amerykańskiego, bo 
był zbyt skomplikowany, zbyt wyrafinowany, zbyt intelektualny. Nie miał też w sobie 
wiele z pisarza rosyjskiego, z charakterystycznymi dla tej literatury problemami 
i typem duchowości. Dotykał w dość drastyczny sposób tematyki erotycznej a do 
tego uprawiał dziwną metafizykę, ani chrześcijańską ani jakąkolwiek inną. Wreszcie, 
i to był jego grzech najbardziej niewybaczalny, nie był antysowieckim dysydentem. 
Po prostu Związkiem Radzieckim nie zajmował się w ogóle. Był pisarzem 
zanurzonym po uszy w literaturze pojmowanej wyłącznie jako akt artystyczny, jako 
trudna sztuka przedstawiania świata w całym jego skomplikowaniu. Jego zdaniem, 
„prawdziwa, wielka sztuka jest bardzo skomplikowana, jest trudna, pełna złożonych 
wzorów, zagadek, pułapek i wprowadzających w błąd tropów”. Taka doktryna 
twórcza także nie ułatwiała recepcji prozy Nabokova w Polsce, gdzie w literaturze 
szuka się raczej moralnej intencji, „wartości”, pokrzepienia, uogólnienia, aniżeli 
pożytków wynikających z analizy, tak charakterystycznych dla kultury anglosaskiej, 
w której zrodziła się filozofia analityczna. Nabokov otwarcie głosił w prozie 
nadrzędność szczegółu nad „księżycową poświatą generalizacji”. Przywiązywał też 
ogromną wagę do analizy swoich utworów, polemizował z ich interpretatorami, sam 
je interpretował, prowadząc grę z czytelnikiem i wprowadzając go czasem w pułapki 
i na fałszywe tropy. 
Leszek Engelking podjął się trudnego dzieła napisania monografii analitycznej prozy 
Nabokova. Jego „Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją 
wyższej rzeczywistości” jest obszernym dziełem naukowym, w którym 
chronologicznie, krok po kroku, przeanalizowana i zinterpretowana została proza 
Nabokova. Przygotowane z całym aparatem metodologicznym dzieło jest 
znakomitym przewodnikiem po prozie Nabokova. Nie czuję się kompetentny, by 
analitycznie, wszechstronnie ocenić jakość naukową pracy Engelkinga (acz czyni to 
recenzent pracy, prof. Jacek Gutorow), ale czyta się ją znakomicie. 
Leszek Engelking – „Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov…”, Wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego 2012 

 


