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Vladimir Nabokov o antywarto±ciach
 popkultura, reklama, konformizm
Vladimir Nabokov about antiquities
 pop culture, advertising, conformism

Abstrakt

Vladimir Nabokov nale»y do najbardziej popularnych prozaików XX wieku,
jego twórczo±¢ reprezentuje wyszukana kompozycja, gra tekstualna z czytelnikiem,
bogata stylistyka, a tak»e dwuj¦zyczno±¢  utwory pisane po rosyjsku i angielsku.
Artykuª odpowiada na pytanie, czy mimo skomplikowanej tre±ci i formy twórczo±¢
Nabokova osi¡gn¦ªa popularno±¢ dzi¦ki typowym dla popkultury chwytom, w¡tkom i zabiegom, czy mo»e zdecydowaª o tym talent pisarza? Nabokov niew¡tpliwie
miaª krytyczny stosunek do popkultury, która niszczy indywidualizm i oryginalno±¢,
jednocze±nie prowadziª z ni¡ literacki dialog, wykorzystuj¡c popularne tematy i motywy do wªasnej, niepowtarzalnej nabokovowskiej perspektywy. Pisarz dostrzegaª
ewidentne zagro»enia pªyn¡ce z popkultury, krytykowaª rynek reklamowy, atakowaª
stereotypizacj¦ wspóªczesnych pogl¡dów i wszechobecny konformizm, jednocze±nie
doceniaª problemy powszechnie odrzucane (seksualno±¢) czy atrakcyjne, ale banalizowane (w¡tki detektywistyczne, przygodowe, awanturnicze). Nabokov umiej¦tnie
korzystaª z kultury masowej, poprzez swoje dzieªa ksztaªtowaª wra»liwo±¢ odbiorcy,
intuicyjnie ufaª jego inteligencji.
Sªowa kluczowe: Nabokov, popkultura, konformizm, reklama.

159

160

Abstract

Vladimir Nabokov belongs to the most popular prose writers of the 20th century. His work is represented by a sophisticated composition, playing with the reader, rich stylistics, as well as bilingualism  works written in Russian and English.
The article answers the question whether, despite the complicated content and
form, Nabokov's work has achieved popularity thanks to the typical pop culture tricks, threads and tricks, or whether this was decided by the writer's talent.
Nabokov undoubtedly had a critical attitude towards pop culture, which destroys
individualism and originality, while at the same time was conducting a literary
dialogue with it, using popular themes and motifs for its own unique perspective.
The writer noticed the obvious threats arising from pop culture, criticized the advertising market, attacked the stereotyping of contemporary views and ubiquitous
conformism, and at the same time he appreciated problems that were commonly
rejected (sexuality) or attractive but trivialized (detective and adventure threads).
Nabokov skillfully used mass culture, through his works he shaped the sensitivity
of the recipient and intuitively trusted his intelligence.
Key words: Nabokov, pop culture, conformism, advertising.

Vladimir Nabokov (1899-1977) rosyjsko-ameryka«ski pisarz, pisz¡cy
w dwóch j¦zykach: rosyjskim i angielskim, nale»y do najbardziej znanych
wspóªczesnych twórców, prozaików XX wieku. W kontek±cie literatury rosyjskiej Nabokova nale»y sklasykowa¢ jako twórc¦ emigracyjnego, którego caªy dorobek powstaª poza granicami ojczystej Rosji, opuszczonej przez rodzin¦ pisarza po wybuchu rewolucji pa¹dziernikowej 1917 roku. Bilingwizm Nabokova wypªywaª nie tylko z faktu ±wiadomego posªugiwania si¦ w twórczo±ci
dwoma j¦zykami, z przyj¦cia ameryka«skiego obywatelstwa, a wi¦c i reprezentowania sw¡ twórczo±ci¡ literatury ameryka«skiej, ale byª naturalnym, wrodzonym niemal»e sposobem komunikacji dla pisarza. Nabokov bowiem urodziª
si¦ i dorastaª w bogatej arystokratycznej rodzinie, w której cz¦±ciej posªugiwano si¦ j¦zykiem angielskim (a tak»e j¦zykiem francuskim) ni» narodowym,
rosyjskim, Nabokovowie nale»eli do anglolskiej elity i w takim dwukulturowym duchu wychowywali swe dzieci. (Nabokov, 1991, s. 60) W tej wpªywowej
rodzinie zawsze dbano o dobre wychowanie, piel¦gnowano dobry gust wynikaj¡cy z arystokratycznego elitaryzmu, na który bogata i uprzywilejowana rodzina Nabokovowów mogªa sobie pozwoli¢, który zreszt¡ byª obowi¡zuj¡cy w ówczesnych wy»szych sferach, nie dziwi wi¦c tak»e fakt, »e ekskluzywizm i autentyczno±¢ miaªy by¢ aspiracj¡ w literackim dorobku pisarza. Niestety poetycki
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debiut, pierwsze wiersze mªodego Nabokova (pisaª pod pseudonimem Wªadimir Sirin) spotykaªy si¦ z letni¡ ocen¡, a nawet krytyk¡, cho¢by ze strony sªynnej rosyjskiej poetki, uchodz¡cej za autorytet w literackim ±rodowisku  Zinaidy Gippius, która zarzucaªa mªodemu poecie wtórno±¢ wobec uznanych symbolistów. (Boyd, 2006, s. 78) Kwestia oryginalno±ci, niepowtarzalno±ci, b¦d¡ca celem niemal wszystkich literatów, staªa si¦ zatem fundamentaln¡ w wyborach przyszªego prozaika Nabokova. Konsekwentna literacka postawa narodziªa si¦ ze skomplikowanych losów pisarza, który po studiach w Cambridge
i niemo»no±ci powrotu do ojczyzny, tak jak wielu innych Rosjan, skazany byª
na emigracj¦ pocz¡tkowo w Niemczech, pó¹niej we Francji, w skrajnie trudnych wówczas warunkach nansowych. Nabokov zarabiaª na wªasne utrzymanie nie tylko prac¡ twórcz¡, ta dawaªa mu mierny dochód, lecz dorabiaª jako
korepetytor j¦zyka angielskiego, francuskiego, dawaª lekcje gry w szachy czy
w tenisa. (Nabokov, 1991, s. 208) Potrzeby nansowe byªy wi¦c niezwykle wa»nym czynnikiem mobilizuj¡cym Nabokova do zdobycia czytelnika masowego,
a za nim szªa rozpoznawalno±¢ i sªawa, st¡d przej±cie z j¦zyka rosyjskiego, który zaw¦»aª kr¡g odbiorców do emigrantów rosyjskich, na j¦zyk angielski, który z kolei dawaª pisarzowi znacznie szerszy odbiór czytelniczy. W j¦zyku rosyjskim Vladimir Nabokov napisaª nast¦puj¡ce utwory: Masze«ka prozatorski
debiut z 1925 roku, Król, dama, walet

(1928), Obrona u»yna (1929),

Oko (1930), Splendor (1930), Camera Obscura (miech w ciemno±ci) (1931),
Rozpacz (1934), Zaproszenie na egzekucj¦ (1934), Dar (1937), w j¦zyku angielskim natomiast wszystkie pozostaªe dzieªa: Prawdziwe »ycie Sebastiana Kni-

ghta (1939), oraz po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w 1940 roku, Nieprawe godªo (1946), Lolita (1953), Pnin (1955), Blady ogie« (1961), Ada czyli
ar (1968), Przezroczyste przedmioty (1972), Patrz na te arlekiny! (1974).
Dylemat, jak by¢ poczytnym i uznanym pisarzem, lubianym przez czytelników i jednocze±nie cenionym przez krytyków, nurtowaª Nabokova a» do
czasu sukcesu jego najsªynniejszej powie±ci Lolita, uko«czonej w 1953 roku,
okre±laª tak»e literackie priorytety pisarza. Osi¡gni¦cie sukcesu artystycznego nie zawsze ª¡czyªo si¦ z sukcesem komercyjnym, nansowym, a Nabokov
chciaª osi¡gn¡¢ jedno i drugie, co w poª¡czeniu z niew¡tpliwym talentem,
pisarsk¡ konsekwencj¡ i bezkompromisowo±ci¡ pogl¡dów, rzeczywi±cie pisarzowi udaªo si¦ nadzwyczajnie. Mo»na by powiedzie¢, »e byªo to rezultatem ci¦»kiej pracy, sprzyjaj¡cych okoliczno±ci w do dzisiaj gªodnej sukcesów
Ameryce, ale warto równie» podkre±li¢ niezwykª¡ pisarsk¡ intuicj¦, która
pomimo, a mo»e dzi¦ki swojej kontrowersyjno±ci zaowocowaªa faktem, »e
Nabokov jako twórca przynale»ny literaturze wy»szej nie ignorowaª literatury ni»szej, masowej. (Sªownik literatury masowej, 2006)
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Na t¦ kwesti¦ zwrócili uwag¦ znani rosyjscy badacze: Naum Lejderman
i Mark Lipowiecki, którzy wykazali zbie»no±ci tematyczne i inspiracje Nabokova kultur¡ popularn¡, stanowi¡c¡ kod i jeden z podstawowych wymiarów powie±ci Lolita. (Lederman, Lipowiecki, 2001, s. 51-60) Ameryka«ska
rzeczywisto±¢ w latach 50. XX w. zobrazowana z typowym dla pisarza sarkastycznym przek¡sem niemal kipiaªa od popkulturowych znaków, stereotypów i pospolitych gustów wyznaczaj¡cych reklamowy, sztuczny model »ycia
bohaterów powie±ci. Lolita wraz ze swoj¡ matk¡ reprezentuj¡ styl »ycia, który Nabokov okre±laª jako listerstwo, konformizm, trywialno±¢, czyli sposób
bycia w korelacji z tym co modne, konwencjonalne i stereotypowe. Humbert natomiast, reprezentant dobrego wysublimowanego gustu, Europejczyk
z pochodzenia, na dodatek artysta  esteta jest przedstawiony w opozycji
do taniego, populistycznego i tandetnego stylu Charlotty Haze i jej córki.
Autor, sªowami swego bohatera, tak pogardliwie charakteryzuje Charlott¦:
Lepiej chyba od razu j¡ opisa¢ ni» odkªada¢ to na pó¹niej. Biedaczka byªa grubo po trzydziestce, miaªa bªyszcz¡ce czoªo, wyskubane brwi i dosy¢ prost¡, ale niebrzydk¡ twarz w typie, który
mo»na okre±li¢ jako sªaby roztwór Marleny Dietrich. (...) Byªo
jasne, »e jest jedn¡ z kobiet, których polerowane sªowa da¢ mog¡
obraz klubu ksi¡»ki, klubu bryd»owego lub jakiejkolwiek morderczo konwencjonalnej rzeczy, lecz nigdy ich wªasnych dusz; kobiet
caªkowicie pozbawionych poczucia humoru; kobiet, które w gª¦bi
serca ani troch¦ nie interesuj¡ si¦ »adnym z kilkunastu mo»liwych
tematów salonowej konwersacji, ale skrupulatnie przestrzegaj¡
zasad jej prowadzenia, reguª rozmowy, przez której sªoneczny
celofan wyra¹nie prze±wituj¡ niezbyt apetyczne frustracje. (Nabokov, 1997, s. 43-44)
Pisarz wªa±ciwie nie szcz¦dzi krytyki wszelkim aspektom ameryka«skiego »ycia spoªecznego, podkre±laj¡c ci¡»¡cy na nim kult popularno±ci
i trywialno±ci, wy±miewa zacofany system wychowawczy i prawny, a przede
wszystkim zjadliwie obna»a hipokryzj¦ pruderyjnej obyczajowo±ci. Humbert
jako bohater negatywny, poddany pejoratywnej ocenie czytelnika, ma trudne zadanie dostosowania si¦ do tradycyjnych trendów i pospolitych gustów,
by zdoby¢ miªo±¢ swego »ycia, czyli uwie±¢ dwunastoletni¡ Lolit¦. Obydwa
procesy  adaptacyjny i miªosny s¡ amoralne, poniewa» Humbert ªamie nie
tylko ogólne normy etyczne, lecz niszczy zarazem samego siebie. Jego bunt,
poszukiwanie szcz¦±cia i wolno±ci poprzez odrzucenie zasad moralnych prowadzi do upadku bohatera, jego autodestrukcji i tragedii Charlotty, a na-
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st¦pnie ukochanej Lolity. Zªudne przekonanie, w my±l modnej psychologii
freudowskiej, której sam Nabokov nienawidziª, o nieograniczonej wolno±ci
i równowa»eniu kompleksów pªciowych, którymi obja±niano typy behawioralne, nieuchronnie prowadzi bohatera do pora»ki. (Nabokov, 1991, s. 223)
Tragiczny los Humberta zostaje przypiecz¦towany, kiedy mimo buntu i niezgody na powszechny oportunizm, bohater ±wiadomie dokonuje manipulacji
duchowej opartej na kulcie nieograniczonej konsumpcji, sukcesu i powodzenia. (Lejderman, Lipowiecki, 2001, s. 55-57) Humbert poddaje si¦ nawet
mitotwórstwu, jakie kreuje popkultura, sam wierzy w romantyczn¡, odkupiaj¡c¡ moc miªo±ci, w realn¡ mo»liwo±¢ eliminacji swego przeciwnika Gilty'iego, w zaspokajaj¡c¡ siª¦ zemsty. Emocjonalno±¢ jednak»e, jak pokazuje Nabokov, podlega stereotypizacji chwilowej, nie mo»na bowiem omami¢
duszy czªowieka wra»liwego, poszukuj¡cego prawdziwych prze»y¢ i dozna«,
które jako autentyczne nara»one s¡ na rozczarowania i zawody. Miªo±¢ jest
zatem warto±ci¡ staª¡, nie ulegaj¡c¡ manipulacji czy schematyzmowi, zawsze
ma wymiar indywidualny i niepowtarzalny, jest przede wszystkim warto±ci¡
etyczn¡, a niemoralno±¢ Humberta niszczy wra»liwo±¢ na drugiego czªowieka,
rozwija egoizm i zaspokajanie jedynie swoich potrzeb i oczekiwa«. (Engelking, 2011, s. 299) Miªo±¢ jako podstawowa warto±¢ »ycia czªowieka nie mo»e
by¢ sztucznie kreowana i reklamowana, faªszywie stereotypizowana i komercjalizowana, poniewa» niszczy si¦ w ten sposób jej jednostkowy autentyczny
charakter. Nabokov w popkulturze widziaª niew¡tpliwe i jasno sprecyzowane
zagro»enia dla indywidualizmu i oryginalno±ci, stanowiªa ona pole kontrastu
dla kultury wysokiej, a wi¦c zorientowanej na niebanalno±¢ i nowatorstwo.
Warto podkre±li¢, i» krytyczny stosunek pisarza do kultury popularnej
jako tej, która ujednolica gusta i niszczy oryginalno±¢ nie oznacza jednocze±nie caªkowitego odrzucenia zjawisk nowoczesno±ci i wspóªczesno±ci, Nabokov bowiem ch¦tnie korzystaª z jej osi¡gni¦¢, swych bohaterów tak»e kreowaª
na ludzi krytycznych i jednocze±nie otwartych na nowe zjawiska i zachowania. Przejawem takiego nowoczesnego traktowania i postrzegania rzeczywisto±ci jest seksualno±¢, która mimo modernistycznej fascynacji, na przeªomie
XX wieku przynale»na byªa jednak sztuce ni»szej i zakazanej. W prozie Nabokova kwestie erotyczne pocz¡tkowo miaªy konwencjonalne uj¦cie, chocia»
autor nie stroniª od tej tematyki, to przedstawiaª j¡ w sposób zawoalowany, lecz bezpruderyjny. W pó¹niejszej twórczo±ci pisarza mo»emy zauwa»y¢
pewn¡ ewolucj¦ w dziedzinie prezentowanej obyczajowo±ci, odwag¦ w przedstawianiu zagadnie« seksualnych, które byªy rewolucyjne, ªamaªy tematy
powszechnie odbierane jako tabu. Lolita Nabokova dotyka przecie» niezwykle bulwersuj¡cego problemu pedolii, która, co prawda estetyzowana przez
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autora, jednak jednoznacznie pot¦piona i ukarana w powie±ci, spotkaªa si¦
z oburzeniem krytyki i zakazem publikacji w Stanach Zjednoczonych. Nabokova oskar»ano (niesªusznie) o propagowanie pornograi i wynaturze« seksualnych, a jego powie±¢ wywoªuj¡ca ogromny ferment obyczajowy staªa si¦
utworem zakazanym, brukowym, po latach dopiero dzieªem zrehabilitowanym i uznanym dzi± za jedno z najwi¦kszych osi¡gni¦¢ literatury XX wieku.
(Salska, 2003, s. 93) Nabokov nie stroniª tak»e od innych trudnych tematów z dziedziny seksuologii, a obyczajowo niepoprawnych: homoseksualizmu
czy kazirodztwa  w Bladym ogniu jeden z gªównych bohaterów Charles Kinbote, podobnie jak nast¦pne z jego wciele«  Karol Umiªowany, wykazuj¡ homoseksualne skªonno±ci, natomiast Vana i Ad¦ z powie±ci Ada czyli ar ª¡czy
kazirodczy zwi¡zek. Nabokov zatem ±wiadomie wprowadziª problematyk¦ seksualn¡ do swych utworów, ukazaª j¡ w artystycznej perspektywie, cz¦sto w lozocznym kontek±cie, tym samym dokonuj¡c awansu erotyki z nieocjalnego
obiegu do ambitnej literatury pi¦knej. (Erotyzm, groza, okrucie«stwo..., 2008)
Kolejne w¡tki charakterystyczne dla lekkiej rozrywkowej popkultury,
umiej¦tnie wykorzystane przez Nabokova, to romansowy i cz¦sto mu towarzysz¡cy awanturniczy, przygodowy. Motywy zdrady, trójk¡tów miªosnych,
nieszcz¦±liwej i tragicznej miªo±ci, samobójczej ±mierci i efektownej zemsty
spotkamy na przestrzeni caªej twórczo±ci pisarza, stanowi¡ one podstaw¦ niejednej intrygi jak i atrakcyjnego tªa, przeplataj¡ si¦ w oryginalnej strukturze
nabokovowskiej prozy. Pocz¡wszy od powie±ci Masze«ka, na utworze Patrz

na te arlekiny! sko«czywszy, autor obrazuje zarazem trywialne, schematyczne
»ycie bohaterów i jednocze±nie stawia ich w nieoczywistych sytuacjach, w oryginalnych losowych okoliczno±ciach, które determinuj¡ emocjonalne decyzje
i dramatyczne wybory. Nagªe zwroty akcji, miªosne perypetie, determinizm losowy, wyznaczniki znamienne dla literatury sentymentalnej nieobce s¡ tak»e
prozie Nabokova, pisarz ch¦tnie wykorzystuje rekwizyty spotykane w melodramatach i romansowych komediach, dopuszcza zbrodnie w afekcie (Camera ob-

scura ), jak i zaplanowane w najdrobniejszych szczegóªach (Rozpacz ).
Kolejnymi wyró»nikami popkulturowymi, które spotykamy u Nabokova,
s¡ w¡tki kryminalne i sensacyjne, perturbacje skoniktowanych bohaterów,
tematyka zbrodni, tajemnica ±mierci i dochodzenia do prawdy w oparciu
o emocjonalne zaanga»owanie bohaterów jak i czytelników, charakterystyczne dla literatury detektywistycznej. (Lasi¢, 1976; Mrowczyk-Heareld, 1998,
s. 87-98) Pisarz wielokrotnie czyni aluzje do znanych powie±ci tego gatunku,
a koncepcja wielow¡tkowo±ci utworu, wprowadzania zagadek tekstowych, kalamburów sªownych i gry literackiej czyni z odbiorcy prozy Nabokova niejako
detektywa tropi¡cego zawiªo±ci tekstualne i fabularne.
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wiadomym zabiegiem popkulturowym, który promowaª twórczo±¢ Nabokova, byªy lmowe adaptacje jego dzieª, w szczególno±ci Lolity w re»yserii Stanleya Kubricka z 1962 roku, a wyj¡tkow¡ popularno±¢ zyskaªo tak»e imi¦ gªównej bohaterki, które weszªo do j¦zyka kultury  lolitk¡ okre±la si¦ dzi± do±wiadczonego erotycznie podlotka. (Kopali«ski, 2003,
s. 677). Pisarz niezwykle ceniª sztuk¦ kinow¡, dorabiaª nawet jako statysta
lmowy, ch¦tnie tak»e wyra»aª zgod¦ na lmowe ekranizacje swych powie±ci, nie dziwi zatem, »e chwyty kinowe s¡ nierzadkie w jego prozie. (Boyd,
2006, s. 350-351) Kadrowanie akcji i postaci, szczegóªowe, scenograczne
prezentowanie rzeczywisto±ci, uj¦te jakby okiem kamery i plenerowe perspektywy wyst¦puj¡ w uznanym za najbardziej kinowe dzieªo Camera ob-

scura (sam tytuª to sugeruje), ale mo»na je wyró»ni¢ tak»e w pozostaªych
utworach autora Lolity.
Proza Nabokova wykazuje zatem liczne zwi¡zki z kultur¡ i literatur¡
masow¡, pisarz dostrzegaª w niej ogromne mo»liwo±ci, ale i ograniczenia,
zagro»enia dla wspóªczesnego czªowieka. W odpowiedzi na wyzwania kulturowe i powszechn¡ fascynacj¦ popkultur¡ pisarz napisaª esej Filistrzy i -

listerstwo, w którym daª szczegóªow¡ wykªadni¦ wpªywu kultury masowej
na odbiorc¦. Tekst ten zostaª napisany w 1957 roku, doª¡czony do jednego
z wykªadów, które pisarz wygªosiª swoim ameryka«skim studentom na kursie
literatury rosyjskiej. Profesor Nabokov szczegóªowo charakteryzuje w nim
typ czªowieka, który zawsze go mierziª, typ listra  prostaka, dyletanta,
ignoranta, t¦paka, czªowieka dorosªego, jak twierdziª pisarz, wyst¦puj¡cego
na zaawansowanym etapie rozwoju cywilizacji i wspóªcze±nie uformowanego przez kultur¦ masow¡. Najwi¦ksz¡ odpowiedzialno±ci¡ za uksztaªtowanie
wspóªczesnego pisarzowi listra obarczyª Nabokov rynek reklamowy, który
zdaniem pisarza odwoªuje si¦ do najprostszych, najbardziej prymitywnych
odczu¢ u odbiorcy reklamy, przy jednoczesnym rozbudzeniu w nim nieznanych i nierozumianych aspiracji. Dyletant nieznaj¡cy si¦ na kulturze i sztuce
pod wpªywem reklamy pragnie by¢ kim± lepszym, szcz¦±liwszym, staje si¦
oar¡ sztucznego, wykreowanego ±wiata, którego sensowno±¢ opiera si¦ na
gromadzeniu ró»nych dóbr materialnych. Reklama, w przekonaniu Nabokova, nie rozwija, tylko ogªupia odbiorców, nie niesie »adnych duchowych
warto±ci, jedynie ksztaªtuje materialne potrzeby i oczekiwania:
Gª¦bokie listerstwo bij¡ce z reklamówek polega nie na przesadzie w zachwalaniu tego czy innego przydatnego artykuªu, ale
tkwi w sugestii, »e szcz¦±cie jest towarem i »e jego nabycie w jaki± sposób nobilituje nabywc¦. Ten wykreowany przez speców
od reklamy ±wiat jest (...) wyprany z jakiejkolwiek duchowo±ci
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(...) jest czym± w rodzaju towarzysz¡cej prawdziwej egzystencji
±wiatem  widmem.... (Nabokov, 2002, s. 392)
Nabokov twierdzi, »e uksztaªtowany przez reklam¦, wizytówk¦ kultury
masowej ignorant nie odczuwa potrzeby wªasnego rozwoju, jest typem konformisty, który niczym kameleon zawsze dopasuje si¦ do okoliczno±ci i ±rodowiska, w którym przebywa. Konformizm jest imitacj¡ autentyczno±ci, antywarto±ci¡ opart¡ na wygodnictwie i strachu wielokrotnie krytykowan¡ przez Nabokova, szczególnie w kontek±cie literatury radzieckiej. Sam pisarz sw¡ biogra¡ i dziaªalno±ci¡ literack¡ daª ±wiadectwo indywidualizmu, oryginalno±ci
i bezkompromisowo±ci. Jego budz¡ce w wielu niech¦¢ elitaryzm i wyniosªo±¢,
zjadliwa krytyka i strong opinions, powodowaªy, »e niejednokrotnie zrywaª
z towarzyskimi reguªami i akademickimi standardami i jako niepoprawny arystokrata byª uwa»any za oryginaªa i dziwaka. (Nabokov, 1973) Nie dziwi zatem
walka, jak¡ Nabokov wypowiedziaª tandecie, prostactwu i konformizmowi:
Rosjanie maj¡, a przynajmniej mieli, specjalne sªowo na okre±lenie takiego zadowolonego z siebie, zadufanego listerstwa  po-

szªost'. Poszlizm przy caªej swojej tandetno±ci sprawia faªszywe
wra»enie czego± wa»nego, pi¦knego m¡drego i poci¡gaj¡cego. Je±li przylepiamy komu± lub czemu± zabójcz¡ etykietk¦ poszlizmu,
to jest nie tylko ocena estetyczna, ale tak»e oskar»enie moralne.
To, co autentyczne, szczere, dobre nie jest nigdy poszªoje. Mo»na
by z du»¡ doz¡ prawdopodobie«stwa zaªo»y¢, »e prosty, nieska»ony cywilizacj¡ czªowiek jest rzadko, je±li w ogóle, napi¦tnowany

poszªosti¡, gdy» jej niezb¦dnym elementem jest cywilizacyjny polor. (Nabokov, 2002, s. 392)
Nale»y zaznaczy¢, »e Nabokov nie tylko krytykowaª kultur¦ masow¡,
reklam¦ i konformizm, pisarz wskazaª lekarstwo, antidotum, które powinno
nas ochroni¢ przed zgubnym dziaªaniem antywarto±ci, a mianowicie podkre±liª znaczenie intelektu. Czªowiek inteligentny, zdaniem Nabokova, nie da
si¦ omami¢ popkulturze, obron¡ przed trywializmem powinna by¢ bowiem
rozwini¦ta duchowo±¢ i pªyn¡ca z niej kulturowa ±wiadomo±¢.
Nabokov rozumiaª, »e jako pisarz nie mo»e ignorowa¢ zjawisk popkulturowych, wiedziaª, »e musi w±ród nich funkcjonowa¢ i korzysta¢ bardzo
rozwa»nie, jego stosunek do kultury masowej byª wi¦c perspektywiczny 
wykorzystywaª te elementy kulturowe, które w jego mniemaniu byªy kreatywne, ale czyniª to z tak du»¡ rozwag¡, »e jego dzieªa nie s¡ banalne i nale»¡ do literatury elitarnej. Na teksty Nabokova skªadaj¡ si¦ dwa poziomy
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odbioru  ni»szy, buduj¡cy tre±¢ podstawow¡, wykazuj¡c¡ zbli»enie z literatur¡ popularn¡, adresowany do szerokiego zakresu odbiorców oraz wy»szy,
zawieraj¡cy sensy ukryte, gª¦bi¦ metazyczn¡ i przeznaczony dla wyranowanego, inteligentnego czytelnika. Dzi¦ki temu Nabokov odniósª sukces,
poniewa» zapowiadaj¡c postmodernizm, potraª wydoby¢ z kultury masowej warto±ci uniwersalne i zaadoptowa¢ je do swych dzieª jako indywidualne
i niepowtarzalne. Pisarz dialogowaª z popkultur¡ i jego ówczesna percepcja
literacka staªa si¦ wyznacznikiem dzisiejszych trendów kulturowych, które
ª¡cz¡ ró»ne znaki, gusta i oczekiwania, ksztaªtuj¡ now¡ wra»liwo±¢ wspóªczesnego odbiorcy, jednocze±nie otwartego na nowe zjawiska kulturowe i krytycznego wobec nich, poniewa» inteligentny odbiorca potra je werykowa¢
i ocenia¢.
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