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LOLITA 

W tym najsławniejszym dziele Nabokova (i jak on sam powiada, „najtrudniejszym”, gdyż „podejmującym 

temat” skrajnie mu daleki i obcy jego „życiu uczuciowemu”) spotykamy się z narratorem, jakiego znamy już 

z  niektórych wcześniejszych utworów pisarza, np. z Rozpaczy, narratorem, któremu nie można ufać, narratorem 

głęboko „solipsystycznym” (w tym znaczeniu, że skupionym wyłącznie na sobie i nie potrafiącym przekroczyć 

własnej perspektywy), narratorem którego tekst ma na celu nie tyle informację o otaczającym go świecie 

i  o  wydarzeniach, ile manipulację. A przy tym z narratorem zręcznym i bardzo sugestywnym, który umiejętnie 

narzuca nam swój punkt widzenia i swój sposób rozumowania, zjednując nas dla swoich racji. I dopóki 

bezrefleksyjnie dajemy się mu prowadzić, osiąga swój cel. Amerykański krytyk Lionel Trilling, sam chyba lekko 

przerażony własnym doświadczeniem czytelniczym z Lolitą, pisze o wstrząsie, jakim dla odbiorcy staje się 

odkrycie, powiedzmy, zauroczenia Humbertem: „Naszą reakcją na sytuację przedstawioną przez Nabokova jest 

wstrząs. Jesteśmy jednak jeszcze bardziej wstrząśnięci, kiedy zdajemy sobie sprawę, że czytając tę powieść,  

w gruncie rzeczy zaczęliśmy usprawiedliwiać ukazane w niej naruszenie norm. [...] Być może – jest to 

prawdopodobne – każdy czytający Lolitę odkryje, że zaczyna widzieć całą sytuację jako coraz mniej 

abstrakcyjną, moralnie nacechowaną i okropną, coraz bardziej zaś jako ludzką i «możliwą do zrozumienia». 

W  istocie w coraz mniejszym stopniu widzimy s y t u a c j ę, a tym, co dociera do naszej świadomości są ludzie. 

Humbert nie ma oporów przed nazwaniem siebie potworem; niewątpliwie nim jest, ale my coraz mniej chętnie to 

przyznajemy”. Humbert wręcz hipnotyzuje odbiorców swymi słowami, swoją sztuką wymowy. W związku z tym 

Alfred Appel junior przypomina, że narrator rozważał przyjęcie pseudonimu (występował on nawet w brudnopisie, 

ale ostatecznie został odrzucony) „Mesmer Mesmer”. Jak wiadomo, niemiecki lekarz Franz Anton Mesmer 

(1734–1815) to prekursor hipnozy. Wayne Booth jest przekonany, że większość odbiorców powieści da się 

zwieść retoryce narratora (a więc ich lektura z punktu widzenia autora implicytnego – rzeczywistego zresztą także 

– będzie po prostu niewłaściwa), zarazem jednak dodaje: „najbieglejsi i najdojrzalsi czytelnicy niewątpliwie od 

początku będą odrzucać pochlebstwa Humberta: sygnałów jest bardzo wiele, styl przez cały czas stanowi 

zdecydowaną wskazówkę, jeśli chce się nią w nim dostrzec. Jedną z najbardziej zachwycających rzeczy w tej 

zachwycającej i głębokiej książce jest to, że widzimy, jak Humbertowi n i e m a l udaje się nas przekonać do 

swego stanowiska”.  

Humbert zyskuje sympatię czytelników także dzięki temu, jaki jest (a nie zapomina eksponować i podkreślać 

swych pozytywnych cech) – jest przecież człowiekiem o wyrafinowanym smaku, inteligentnym i wykształconym, 

kulturalnym, erudytą, znakomitym stylistą, wreszcie osobą obdarzoną ogromnym poczuciem humoru.  

Sam Nabokov nie ma oczywiście najmniejszych wątpliwości, jeśli chodzi o ocenę bohatera; jak powiada 

w  jednym z wywiadów (to świadectwo metaliterackie jednoznacznie ukazuje jego pisarskie zamiary), „Humbert 

Humbert jest próżnym i okrutnym łajdakiem, który z powodzeniem sprawia wrażenie «wzruszającego»”. 

Rzecz jasna, każdy narrator mający cechy osobowe jest przynajmniej trochę niewiarygodny, gdyż człowiek 

w nieuchronny sposób widzi rzeczywistość subiektywnie, ze swojej wąskiej perspektywy, popełnia błędy, zna 

tylko niektóre fakty, w pewnych dziedzinach jest przynajmniej częściowo niekompetentny, bywa indoktrynowany, 

reprezentuje takie czy inne poglądy, ma na ogół tendencję do wyolbrzymiania swojej roli, usprawiedliwiania 

swoich czynów i przedstawiania swojej osoby w korzystnym świetle. W pełni wiarygodny może być tylko narrator 

mający cechy boskie, wszechwiedzący przezroczysty narrator klasycznej powieści dziewiętnastowiecznej, jak 

Stwórca unoszący się nad stworzonym światem. Wśród niespolegliwych narratorów-postaci zdarzają się jednak 

tacy, których wypowiedzi powinny budzić szczególną nieufność. Przykładem takiego narratora jest osoba 

niezrównoważona psychicznie, szaleniec. Z narratorem – szaleńcem, jak pamiętamy, spotykamy się u Nabokova 

w Rozpaczy i w Bladym ogniu. Innym przykładem opowiadacza, którego słowa należy traktować ze szczególną 

ostrożnością, jest ktoś, kto za wszelką cenę, z takich czy innych powodów, próbuje odbiorcę do czegoś 

przekonać. Właśnie z tego typu narratorem mamy do czynienia w Lolicie.  


