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Indledning
Romanen Lolita (1955) af Vladimir Nabokov åbnede i 1981 på Broadway. Det i sig selv
er ikke bemærkelsesværdigt, Broadway har gennem årene adapteret mange litterære
værker. Det bemærkelsesværdige her var de heftige protester, som fandt sted fra
organisation WAP – Women Against Pornography. Louise Armstrong, forfatteren til Kiss
Daddy Goodnight: A Speakout on Incest, kaldte stykket et ”reactionary play... an
endorsement for men to sexually abuse their children" (Dejanikus 1981, s. 13). Stykket
var for kontroversielt og lukkede efter blot 12 forestillinger. En masse er på spil, når
litterære værker skal adapteres, lad det være sig på filmlærredet eller på Broadways
bonede gulve. Succesfulde adaptations forekommer med jævne mellemrum. Prisvindende
film som The Godfather, American Psycho, Fight Club, The Shining m.fl. er bare få
eksempler fra en lang række film, der formåede at adaptere bogens univers til en sådan
grad, at også filmene er gået hen og blevet klassikere. En adaption af Lolita derimod, med
dens perverterede indhold og den amoralske Humbert Humbert i hovedrollen, byder på
en række flere udfordringer, end de ovennævnte adaptationssucceser stod over for. Dette
vil Adrian Lyne og Stanley Kubrick, havde han levet i dag, sandsynligvis også skrive
under på, eftersom de begge har lavet hver deres adaptation af Lolita. Hvilke udfordringer
instruktørerne stod over for, samt hvilke visuelle tiltag der blev anvendt til at imødegå
udfordringerne, vil blive udforsket i denne opgave.
Indledningsvis vil jeg redegøre for, hvilke problematikker der primært ifølge teoretikeren
Robert Stam, men ligeledes Desmond og Hawkes, kan forekomme ved at lave en film
over en bog. Dernæst vil jeg undersøge forskellen mellem Lyne og Kubricks Lolita, ved
at kigge på to scener som begge film har valgt at adaptere fra bogen. Hvilke filmiske
virkemidler benytter filmene sig af og hvorfor? Afslutningsvis vil jeg afklare, hvordan
pædofilitemaet bliver eksekveret i Nabokovs bog, kontra de to Lolita-film. Hvilke
elementer fra romanen har været frasorteret fra instruktørernes side og hvorfor?
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Den besværlige disciplin
Som sagt er en masse på spil, når filminstruktører og screenwriters m.fl. vælger at
producere en film baseret på en bogs handlingsforløb. Særligt hvis denne bog har vundet
hæder og kultstatus. Det er blevet reglen frem for undtagelsen, at ”bogen er bedre end
filmen” hos folk der både har læst værket og set filmen. Robert Stam, Professor, New
York University, skriver i sin bog Litterature and Film (2005) om litteraturens
overlegenhed over filmmediet, og peger på, at kunstformernes alder har noget at sige, når
det vedrører anseelse. Stam Skriver:
Through what Marshal MacLuhan calls ”rear view mirror” logic, the arts accrue prestige over time.
The venerable art of literature […] is seen as inherently superior to the younger art of cinema,
which is itself superior to the even younger art of television, and so forth ad infinitum (Stam 2005,
s. 4)

Ifølge Stam er en af årsagerne til litteraturens højere status end filmmediet altså den, at
mediet ganske enkelt er ældst. Det kan lyde arbitrært, at mediets alder spiller en rolle,
men Stam mener, at det ofte ikke er noget, man som betragter tænker over, Stam skriver
nemlig, at logikken er ”deeply rooted and often unconscious” (Stam 2005, s. 4). Udover
denne ubevidste antagelse, så peger Stam på hele syv yderligere faktorer, som
understreger fjendtligheden, som filmadaptations møder, heriblandt at de to medier ses
som rivaler, formodningen om at film er nemmere at producere end litteratur, samt
antagelsen om, at filmpublikummet mangler kulturel kapital sammenlignet med læserne.
Stam tager altså sine læsere i Litterature and Film igennem en række fordomme, som han
mener er presserende, når det kommer til filmadaptations. En af de største fjendtligheder
der ses, når en bog adapteres til filmlærredet er, at filmen ikke er tro nok til bogen. Den
troskabsstandard som filmene påkræves at håndhæve overfor bøgerne, når det kommer
til adaptations, kalder Stam ”absurdly rigouros” (Stam 2005, s. 15). Stam mener ikke, at
idealet om en definitiv tro adaptation overhovedet er mulig, og påpeger senere
diskrepansen mellem det faktum, at adapterede teaterstykker godt må fortolke og
eksperimentere, ja selv genskrivninger af litterære klassikere må fortolke og
eksperimentere, mens filmadaptations ikke må (Stam 2005, s. 15-16). Stam afslutter sin
argumentation med:
Change is presumed to be the point! Why should we assume that one director, for example John
Houston, has said everything that needs to be said about Moby Dick? If one has nothing new to say
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about a novel, Orson Welles once suggested, why adapt it at all? Simply adapting a novel without
changing it, suggested Alain Resnais, is like reheating a meal (Stam 2005, s. 16).

Filmadaptations gøres altså umulige, hvis kravet om troværdig er så stringent, at man
kræver, at filmen skal agere spejlbillede af det litterære værk. Dette mener Stam selvsagt
ikke bør være kravet, og teoretikerne John M. Desmond og Peter Hawkes lægger sig i
slipstrømmen på denne holdning i deres værk Adaptation: studying film and litterature
(2006), hvori de skriver: ”… strict fidelity is impossible. An adaptation is different and
original because it is a work in another medium. Literature and film are apples and
oranges” (Desmond m.fl. 2006, s. 34). Desmond og Hawkes skriver også, om de mentale
billeder en læser har, når et litterært værk læses. Et eksempel de bruger, er sætningen: ”A
tree stood in front of the house where i used to live” (Desmond m.fl. 2006, s. 35). Som
læser, skriver Desmond og Hawkes, forekommer sætningen uspecificeret, og det er
læserens egen fantasi, der bestemmer, hvor højt træet skal være, hvad træsorten skal være,
i hvilken årstid vi befinder os i, etc. Dette frie lejde som forfattere ofte fodrer læserens
fantasi med, kan ikke anvendes af filminstruktørerne. Så når en læser ser det litterære
værk adapteret som film, vil denne føle, at der i filmen er taget afstand fra de mentale
billeder der blev dannet, da personen læste bogen.
Som Desmond og Hawkes skriver, så er film og litteratur to vidt forskellige medier.
Litteraturen er et et-sporet medie, og filmmediet kalder Desmond og Hawkes et multisporet medie. Litteraturens eneste spor er ord. Ord der, som eksemplificeret ovenfor, ofte
er uspecifikke, og spiller på læserens egen viderefortolkning og forståelse. Filmediet
derimod har skuespillere, det talte og skrevne ord, musik, lydeffekter heriblandt larm og
stilhed, og slutteligt fotografiske billeder, både i bevægelse, og stilbilleder (Desmond
m.fl. 2006, s. 36). Når en passage fra et værk skal indspilles som scene i en film, så er der
ofte en lang række valg en instruktør må træffe, hvis ikke passagen fra det litterære værk
var beskrivende nok. Tøjvalg, møblering, frisure, belysning, tidspunkt på dagen, måden
skuespillerne skal udtale ordene, er bare få ting, som en instruktør kan komme ud for,
selv at skulle bestemme, hvis det litterære værk ikke selv beskrev det. Men når en
instruktør vælger selv at udfylde disse uvisheder, som litteraturen lod stå hen i det uvisse,
så kan forståelsen blive anderledes, end den man som læser fik ved at læse den adapterede
bog. Denne forandring sker, som Desmond og Hawkes skriver, fordi det at oversætte et
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et-sporet medie til et fem-sporet medie, ikke er ladsiggørligt uden forståelsen ændres
(Desmond m.fl. 2006, s. 38).
Ændringen af forståelse er netop, hvad man som filmproducent må ty til, når det kommer
til at adaptere en roman som Lolita, om en knap fyrreårig mand med en affinitet for
nymfetter i alderen ni til fjorten. Som redegjort for tidligere, så fylder romanlæsernes krav
om troværdighed til bogen en del for filmproducenterne og instruktørerne, og hvordan
hhv. Kubrick og Lyne bærer sig ad, vil blive undersøgt i det følgende.

Det visuelle hos Lyne og Kubrick
I dette afsnit vil jeg kigge på det visuelle i Lyne og Kubricks to Lolita film. Der vil blive
taget udgangspunkt i to passager fra bogen, som både Lyne og Kubrick har med i deres
film, og dermed vil de to films håndtering og adaptation af selvsamme blive
anskueliggjort. Scenerne der er valgt, er valgt ud fra kriteriet, at de i grove træk
repræsenterer de visuelle aspekter i filmenes helhed.
Den første passage fra Nabokovs Lolita jeg vil tage udgangspunkt i, ses på s. 66. Lolita
skal afsted på lejr i udkanten af Camp Q og er parat til afgang, men får i momentet, hun
sætter sig ind i bilen øjenkontakt med Humbert, der kigger ned på hende gennem et vindue
fra 1. Sal. Nabokovs passage lyder således:
A moment later I heard my sweetheart running up the stairs. My heart expanded with such force
that it almost blotted me out. I hitched up the pants of my pajamas, flung the door open: and
simultaneously Lolita arrived, in her Sunday frock, stamping, panting, and then she was in my
arms, her innocent mouth melting under the ferocious pressure of dark male jaws, my palpitating
darling! (Nabokov 1955, s. 66).

I Kubricks film starter denne scene ved min. 44.50, hvor Lolita får øjenkontakt med
Humbert, og slutter cirka et minut senere ved 45.45. Som markeret med fed i ovenstående
uddrag, så har vi her at gøre med et litterært greb, hvor en filmproducent bliver nødt til at
tage sig nogle friheder, for hvordan viser man rent visuelt, at Humberts hjerte udvidede
sig med en sådan voldsomhed, at det næsten sortende for hans øjne? Som nævnt er
filmediet multi-sporet, og et af sporene Kubrick anvender er musik. Da Lolita løber op ad
trapperne for at tage afsked med Humbert, lyder en romantisk underlægningsmusik
komponeret af Nelson Riddle ved navn ”Love Theme” bestående af hurtigt tiltagende
violinspil og klaver, der toppes, da Lolita er i Humberts arme. Musikken repræsenterer
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Humberts sindsstemning og det romantiske aspekt i hans forelskelse via det smukke
violin-og klaverspil. Derudover repræsenterer det tiltagende element i stykket Humberts
sind/lyster, som Nabokov også betoner med ordet ”expanded”, og musikkens optrapning
når derfor først sit højdepunkt, da Lolita er i Humberts arme. Udover filmmediets
musikspor, så bliver Humberts ”hjerteekspansion”, i mangel på bedre oversættelse,
yderligere tydeliggjort af to andre spor, nemlig det fotografiske billede, her hentyder jeg
til billedbeskæringen, og skuespillet. Bilag 1 viser Humbert i en halvnær billedbeskæring,
der lader seeren komme tæt nok på, til at se hvordan Humbert reagerer og føler.
Derudover ses det også på bilag 1, hvordan skuespilleren James Mason, der spiller
Humbert, tydeliggøre Humberts næsten besvimelsesfremkaldende forelskelse, ved at
agere mundlam i flere sekunder, før han evner at producere en respons, efter Lolitas
kindkys. Censur gjorde, hvad der vil blive uddybet senere, at Kubricks Lolita ikke kysser
Humbert på munden. Afslutningsvis skal det pointeres, at Kubricks Lolita er i sorthvid
farver, og den kendsgerning, krydret med Kubricks statiske kameraføring, vurderer
Rebecca Bell-Metereau, PhD, Indiana University, i sit kapitel ”The three faces of Lolita”
fra bogen Authorship in Film adaptation af Jack Boozer, bidrager til, at Kubricks film
fungerer som en slags tidsløs ”beatnik” æra i amerikansk filmproducering. Det sort-hvide
billede, skriver Bell-Metereau, betoner filmens mystiske noir-elementer (Boozer 2008, s.
219), og filmen bliver mere en krimifilm, end en kærlighedsfilm eller en pædofilifilm når
det sort-hvide kombineres med Kubricks brug af dramatisk underlægningsmusik, hvad
der vil blive eksemplificeret senere.
Lynes udgave af samme scene tager sin begyndelse ved min. 24.50, og slutter ved min.
25.47, og er noget anderledes end Kubricks. Lyne anvender også underlægningsmusik,
denne gang et stykke ved navn ”Love in the Morning” af Ennio Morricone. Stykket er
langt fra ligeså optrappende som ”Love Theme” fra Kubricks film, tværtimod sker der en
harmonisk nedtrapning efter Lolita kysser Humbert på munden, som en måde at illustrere
at Humberts amourøse drøm er blevet opfyldt. Dog ændres dette, da Lolita løber ud af
værelset, så hurtigt som hun kom ind af det, og som det ses på bilag 2, efterlader Humbert
i en blandet tilstand af melankoli og forelskelse. Som markeret i Nabokovs passage, så er
denne ”stamping” yderest aktuel i Lynes scene. I Kubricks film blev der blot panoreret
med Lolitas bevægelser, da hun løber op ad trappen, alt sammen uden klipning. I Lynes
version, bliver der klippet seks gange, fra Lolita åbner husdøren, til hun er inde i
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Humberts værelse. Bilag 3 og 4 illustrerer Lynes fokus på Lolitas trampen. Hun løber
hastigt og ustyrligt op af trappen som et barn, hvilket Lyne betoner ved at filme på Lolitas
ben på nært hold, således at det barnlige aspekt i Lolitas bevægelser ikke kan overses, og
man som seer skal indse, at vi har at gøre med et barn. Slowmotion effekten, som
anvendes ved indstillingen på bilag 4, bidrager til den sindsstemning, Humbert i
momentet føler, efter han ser Lolita spæne ind i huset for at tage afsked med ham. Hele
verden går i stå og fra Lolita åbner husdøren, og spæner mod Humbert, går der for seeren
blot en håndfuld sekunder, men for Humbert går der en evighed, og dette accentueres af
slowmotion-effekten. Bilag 3 viser, hvor tæt på Lynes kamera faktisk går. Bell-Metereau
omtaler ligeledes i sit kapitel, hhv. Kubricks og Lynes kameraføringer, og beskriver dem
således:
Lyne’s Lolita also contains the kind of visual interest and mobile camera that fans of MTV and
VH1 appreciate, in stark contrast to the cool detachment of Kubrick’s distanced, unobtrusive
camera (Boozer 2008, s. 223).

Udover at Lyne anvender en mere moderne og mobil kameraføring, så er brugen af
slowmotion, pastelfarver1 og ”lense distortion”, som Bell-Metereau nævner (Boozer
2008, s. 219), med til at filmen får et nutidigt præg, til trods for at handlingen udspiller
sig i 1940’erne. Disse filmiske virkemidler kalder Bell-Metereau karakteristiske for
slutningen af det 20. Århundrede, og mener ikke, at Lyne lykkedes med at koble de
moderne filmteknikker på en handling fra 1940’erne. Hun skriver:
Lyne’s authentic period clothing fails to ring true, however, because he uses a film style that is
distinctly characteristic of the late twentieth century. Soft focus, pastel hues, and the use of slow
motion and lens distortion all mark the film as a product of the late 1990s (Boozer 2008, s. 219).

Lolita er i Nabokovs roman 12 år, men hvad de to film har til fælles er, at hun i filmene
er 14 år. Til trods for instruktørernes ældre Lolita gør både Kubrick og Lyne en indsats
for at fortælle seeren, at vi har at gøre med en ung pige. I Kubricks film drikker Lolita
cola, spiser chips, lytter til moderne musik, har talrige plakater på sit værelse af flotte
kendte mænd og svinger hulahopring. Det samme ses i Lynes udgave, hvor Lolita også
læser tegneserier, danser til musik og spiser en masse slik. Betoningen af Lolitas barnlige

1

Se bilag 5 og 6 for eksemplificering af Lynes brug af pastelfarver.
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sider fra instruktørernes side, kommer til livs via brugen af de ovennævnte filmiske
virkemidler, såsom underlægningsmusik og nær billedbeskæring, men også via rekvisitter
såsom en hulahopring eller et tegneseriehæfte m.m.
Den sidste scene jeg vil belyse de visuelle træk i, er scenen hvor Humbert efter flere år
uden Lolita, opsporer hende. Lolita åbner døren, nu som 17-årig og Humbert skriver:
… there she was (my Lolita!), hopelessly worn at seventeen, with that baby, dreaming already in
her of becoming a big shot and retiring around 2020 A.D. – and I looked and looked at her, and
knew as clearly as I know I am to die, that I loved her more than anything I had ever seen or
imagined on earth, or hoped for anywhere else. She was only the faint violet whiff and dead leaf
echo of the nymphet I had rolled myself upon with such cries in the past; […] but thank God it
was not that echo alone that I worshipped (Nabokov 1955, s. 277-278).

Mod slutningen af Nabokovs Lolita finder man altså ud af som læser, at Lolita ikke bare
har været en pige, der blev udnyttet til midlertidigt at slukke Humberts tørst efter unge
nymfetter, for dernæst at blive kasseret når hun blev ældre. Humberts gensyn med Lolita
i Nabokovs roman understreger, at Humbert faktisk elskede Lolita for andet end hendes
alder og nymfetteudseende. I Kubricks film er Humberts gensyn med Lolita meget mindre
romantisk og lidenskabeligt, end det er hos Nabokov. Som bilag 7 illustrerer, så virker
Humbert ikke øjensynligt begejstret ved gensynet med Lolita, nærmere undrende, og
replikken ”So this is what mrs. Richard T. Schiller looks like?” (Kubrick 1962, 2.20.15)
alluderer til, at Humbert ikke bryder sig om Lolitas aldring. Kubrick anvender også
underlægningsmusik til denne scene, igen komponeret af Nelson Riddle ved navn ”Mrs.
Schiller”. Musikken er dramatisk og dét, blandet sammen med Humberts reaktion da han
ser Lolita, giver indtrykket af, at Humberts drøm er brast, hvilket den også er, eftersom
Lolita er blevet gift og gravid. Paukespillet, hornmusikken og strengeinstrumentet i
underlægningsmusikken fordrer en følelse af ubehag og en fornemmelse af, at noget
grusomt er i vente, og eftersom Quilty myrdes i scenen efter, så viser fornemmelsen at
holde vand. Scenen, der er vældig emotionel i Nabokovs roman, er næsten ingenlunde
følelsesbetonet i Kubricks udgave, og som bilag 8 og 9 viser, så har Kubrick endda
inkluderet humor, i form af Dick, der sprøjter øl ud over Humbert, til Humberts tydelige
mishag. Kubrick er med sin version af scenen ikke ude på at insinuere at Humbert ikke
længere elsker Lolita, og Humbert tilbyder da også Lolita at stikke af med ham, mens
Riddles ”Love Theme” spiller i baggrunden, så lidt romantik er der dog. Men Kubrick
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ekspliciterer ikke kærligheden i denne specifikke scene ligeså tydeligt, som romanen eller
Lyne gør. Dette skyldes, som Bell-Metereau citerer Kubrick for at sige, de manglende
erotiske scener i filmen:
It was very important that Nabokov delayed an awareness of Humbert’s love for Lolita until the
end of the story. I’m afraid that this was all too obvious in the film. But in my view this is the only
justifiable criticism (Boozer 2008, s. 210).

Kubrick mener her, at de erotiske scener i Nabokovs bog gjorde, at man som læser ikke
kunne vide sig sikker på, om Humbert elskede Lolita, eller blot udnyttede hende seksuelt.
Derfor virkede anførte passage i Nabokovs roman som en slags øjenåbner, og man indser
ved dette specifikke sted i romanen, at Humbert virkelig elskede Lolita for mere end
hendes unge alder. Denne pludselige realisering af Humberts kærlighed, opnås ikke i
Kubricks film. Her tænker man, at det er en selvfølge, at Humbert elsker Lolita, eftersom
deres forhold nærmest virker platonisk, qua de manglende erotiske scener, og derfor
virker selvsamme scene, knap så meget som den øjenåbner Kubrick havde ønsket.
Lynes version af samme scene er igen noget anderledes. Lyne bruger, lig Kubrick,
underlægningsmusik, samme stykke som ved Lynes føromtalte scene, nemlig Morricones
”Love in the Morning”. Det harmoniske musikstykke gør scenen romantisk, og bidrager
også til det, Kubrick ærgrede sig over, at han ikke selv lykkedes med, nemlig at forsinke
tydeliggørelsen af Humberts kærlighed for Lolita, til denne scene. Som bilag 10
illustrerer, så er Jeremy Irons’ ansigtsudtryk væsentligt blidere end James Masons, hvilket
det harmoniske, modsat Kubricks meget dramatiske, underlægningsmusik medvirker til.
Lynes scene afviger sig også fra Kubricks, idet den indeholder en indre monolog.
Monologen, der bliver læst op, mens underlægningsmusikken spiller, er blevet tilføjet til
bilagsarket som bilag 11. Som man kan se på citatet i bilaget, så er der stor lighed med
den originale Nabokov passage fra s. 9 i opgaven her. Så selvom Lynes hovedperson
Jeremy Irons givetvis er blevet instrueret i at agere blid og virke betaget af Lolita trods
hendes aldring, så vælger Lyne at ty til den indre monolog, så seeren ikke kan være i tvivl
om Humberts kærlighed. Udover at virke blid, så synes Humbert også, igen på bilag 10,
at have et strejf af overraskelse i sit blik, hvilket bliver understreget ved Lynes brug af
slow zoom in, et visuelt greb Lyne anvender for at fortælle seeren, at nu skal der fæstnes
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opmærksomhed på Humbert ansigt2. Humberts overraskende blik åbner op for
fortolkningen, at det ikke bare for seeren først bliver evident at Humbert faktisk elsker
Lolita, men at det også først går op for Humbert, i denne scene. En indikation på at det er
bevidst fra Lynes side, kan ses markeret med fed i uddraget på side 9. ”thank God it was
not that echo alone that I worshipped” kan læses som en pludselig åbenbaring, og det er

ikke utænkeligt, at det også er sådan Lyne har tolket det, og derved hentydet til netop
denne følelse via zoom, harmonisk underlægningsmusik og et blidt og overraskende
ansigtsudtryk fra Jeremy Irons’ side. Lyne anvender som sagt også til denne scene
slowmotion effekt, som i den grad symboliserer Lolitas evne til at besætte Humberts sind
i en sådan grad, at hans fornemmelse for tid og sted sættes ud af drift. Humbert er
forsvarsløs overfor Lolitas ”dear wan face” (Nabokov 1955, s. 278), og hendes ”raucous
young voice” (ibid), for som Humbert indser mod slutningen af romanen: ”You see, I
loved her. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight” (Nabokov 1955,
s. 270).

To mediers skildring af pædofili
Som overskriften indikerer, så er her tale om to mediers måder at skildre pædofili på, de
to medier er selvsagt litteraturmediet og filmmediet. Ser vi på Nabokovs Lolita fra 1955,
så ser vi en fikseret indre fokalisering, og dette betyder, at romanen fortælles fra Humberts
synspunkt. Det er Humberts følelsesliv der skildres, selvsagt fordi han er
fokaliseringsinstansen, og eftersom det er Humbert, der er pædofilen, så har Humbert en
stor indflydelse på det billede, som læseren danner af ham. Humbert fortæller i de
indledende kapitler af Lolita hvordan han, efter barndomskæresten Annabels død, aldrig
holdt op med at være tiltrukket af specifikke piger med Annabels udseende og alder, piger
han kalder nymfetter. Humbert skriver: ”Inly, I was consumed by a hell furnace of
localized lust for every passing nymphet…” (Nabokov 1955, s.18). Den patologiske trang
til at være sammen med yngre piger, fastslår Humbert, er ikke af egen fri vilje, men
derimod en slags antagonistisk lyst der kæmper mod, og overvinder, fornuften. Som
Humbert selv skriver ”Humbert Humbert tried hard to be good. Really and truly, he did”

2

Zoom effektens omfang kan ses på forskellen mellem bilag 10 og 12, hvor bilag 10 er beskæringen ved
start af zoom, og 12 er beskæringen ved afslutning af zoom.
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(Nabokov 1955, s. 19). Igennem romanen understreger Humbert gang på gang sine
samvittighedskvaler, og som læser får man fornemmelsen af, at Humberts lyster fortærer
hans samvittighed, og læseren har derved en svaghed for indimellem i romanen, at fatte
sympati for Humbert. Nabokovs evne til at portrættere og udstille en pædofil mand, der
som tak for samleje med sin mindreårige steddatter kvitterer med lommepenge, som
værende en stakkel, er noget af en psykologisk præstation, især eftersom det pædofile og
incestuøse er tydeligt til stede. Men romanen er mere end det, og det er givetvis, det der
muliggøre sympatien til Humbert. Vi får som læser et indblik fra en side af menneskets
natur, der ikke er stueren, ja den er ligefrem afskyelig, men ligeså fascinerende, og
Humberts skildring af sine lyster som værende en sygdom han ikke kan ryste af sig, gør
Humbert, lig Lolita, til et offer.
Denne side af menneskets natur er selvfølgelig anderledes i Kubricks og Lynes film, for
selvom vi ganske vist ubestridt følger Humbert i begge, så får vi i filmene ligeledes sat
billede på andre karakteres udseender og følelser, uden det er Humbert der beskriver dem.
Hvis vi starter med Kubricks Lolita, så havde Kubrick store vanskeligheder med
censurering tilbage i slutningen af halvtredserne og start tresserne, hvor produktion af
Lolita var i gang. Kubrick blev presset af både ”the Roman Catholic Legion of Decency”
og ”The Motion Picture Production Code”. The Roman Catholic Legion of Decency var
en organisation der fra 1934 til slut tresserne klassificerede film (Black 1998, s. 1). Det
værste ens film kunne blive klassificeret under, var ”C” – forbudt at se for alle katolikker
(Black 1998, s. 1). For at undgå denne klassificering kunne man indgå i forhandlinger
med organisationen, hvilket Kubrick gjorde, om at ændre eller helt fjerne de sekvenser
som organisationen fandt stødende. The Motion Picture Production Code var et regelsæt,
der blandt andet eksplicit redegjorde for, hvad der var acceptalt og uacceptabelt indhold
i film. Grundet disse to instanser som konstant så Kubrick efter i sømmene, så Kubrick
sig nødsaget til ikke at inkludere Humberts affinitet for ni til fjortenårige nymfetter, men
derimod skildrede Humberts forelskelse til Lolita som værende et engangstilfælde, der
ikke omhandlede hverken alder eller specifikke ungmø træk. Derudover, og nok vigtigst
af alt, har Kubrick ingen erotisk funderede scener med i filmen. I bogen Chasing Lolita
(2008) citerer forfatteren af bogen Graham Vickers Kubrick for at have sagt følgende:
His [Kubricks] justification, often repeated and paraphrased, was “because of all the pressure over
the Production Code and the Catholic Legion of Decency at the time, I believe I didn’t sufficiently
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dramatize the erotic aspect of Humbert’s relationship with Lolita. If I could do the film over again,
I would have stressed the erotic component of their relationship with the same weight Nabokov
did (Vickers 2008, s. 123).

Censureringen var altså så streng, at Kubrick helt måtte omgå pædofilitemaet. Det
karakteristiske ved Nabokovs roman er den forrykte sympati, man fatter for pædofilen
Humbert, eftersom han ikke selv er herre over sine lyster. Det tætte bånd læseren har til
Humbert, var Kubrick nødsaget til at nedbryde, og gjorde det blandt andet ved ikke at ty
til det de fleste filmadaptations i høj grad benytter sig af, nemlig indre monologer. BellMetereau påpeger, at: ”Kubrick’s spare use of interior monologue discourages viewers
from identifying with Humbert’s point of view” (Boozer 2008, s. 219). En anden måde
Kubrick sørgede for, at filmen ikke omhandlede pædofili, var ved castingen af Sue Lyon
som Lolita. I Lolita between Adaptation and Interpretation (2015) af Anna Pilińska,
citeres der fra John Baxters bog Stanley Kubrick. A Biography (1997), hvori Baxter
gengiver et citat af James B. Harris, der var producer ved Kubricks film:
We knew we must make her [Lolita] a sex object. She can’t be childlike. If we made her a sex
object, where everyone in the audience could understand why everyone would want to jump on
her, and you make him attractive, it’s gonna work (Pilińska 2015, s. 68).

Samlet set ser vi en afstandstagen fra de pædofile aspekter i Kubricks Lolita. Kubricks
film er så blottet for erotik, intimitet og nærkontakt, at bilag 13 og 14 illustrerer de mest
intime indstillinger fra filmen, hvilket er ingenting i forhold til Lynes erotik, som ses på
bilag 16, 17, 18 og 19.
Romanens erotiske facetter er altså i højsædet i Lynes udgave af Lolita fra 1997. Som
man kan se på bilag 15, så holder Humbert Lolita i et stramt greb for at få hende til at
fortælle hvem hun ses med bag Humberts ryg. Denne slags vold mod kvinder, ville næppe
være accepteret i 1962. Udover det voldelige aspekt, så kan det som sagt ses på bilag 16,
17, 18 og 19, at Lyne ingen kvaler havde med at tilføje det erotiske aspekt.
Eftersom Kubrick ikke inkluderede erotik i sin film, var der heller ingen grund til at
inkludere indre monologer fra Humbert, eftersom han ikke i filmen er så stor en synder
som i bogen, og derfor ikke behøver seerens sympati, hvilket de indre monologer åbner
op for. I Lynes film derimod er der gentagende gange indre monologer, som er til for at
understrege og italesætte Humberts dårlige samvittighed over sin sygelige lyst til
mindreårige Lolita. Både Humbert og Lolita er i Lynes film mere sympativækkende end
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i Kubricks. Kubrick forsøgte at afvige fra det incestuøse og pædofiliske tema, ved at
inkludere humor, som blandt andet ses ved min. 1.24.34 i Kubricks film, hvor Humbert
ikke kan folde fold-ud sengen ud. Disse humoristiske sekvenser går igen flere gange i
Kubricks film, blandt andet den førnævnte indstilling med Dick der sprøjter øl på
Humbert. Kubricks humoristiske tilgang til Lolita sætter Bell-Metereau op mod Lynes
tilgangsmetode:
Kubrick went for black humor by centering on James Mason’s [Humbert Humbert] wry sarcasm
and Peter Sellers’s [Quilty] comic virtuosity, Lyne attempted to capture a mood of romantic
nostalgia, focusing on erotic and emotional elements (Boozer 2008, s. 205).

Lynes udgave af Lolita lægger altså mere vægt på den iboende smerte, til dels hos Lolita,
men primært hos Humbert. Som sagt så fungerer de mange indre monologer fra Humbert
i Lynes Lolita, lig de lange moralske passager i bogen, som et empativækkende middel
der skal få seeren til bedre at forstå Humbert og hans ”sygdom”. Bell-Metereau skriver
yderligere om de to værkers forskellige indgangsvinkler:
Lyne plays most of the film for sentiment and sensuality, punctuated by whimsical moments of the
couple playing tennis or Humbert pushing Lolita’s feet out of his face as she lounges in the backseat
of the car. […] In contrast, Kubrick’s Lolita plays most of the film for laughs, practically
eliminating the physical violence of Nabokov’s novel and laying on slapstick at the most
embarrassing and anxiety-laden moments (Boozer 2008, s. 223)

Den undertrykkende incestuøse pædofili fra Nabokovs roman er altså noget, både Lyne
og Kubrick forsøger at komme om, så Lolita ikke portrætteres som hvad hun i romanen
er, og som Humbert selvbevidst skriver:
This was an orphan. This was a lone child, an absolute waif, with whom a heavy-limbed, foulsmelling adult had had strenuous intercourse three times that very morning (Lolita 1955, 140).

Som sagt kommer Kubrick udenom dette sørgelige aspekt af Nabokovs roman, ved
brugen af en ældre Lolita, få indre monologer, fraværet af de erotiske scener, krydret med
en konstant tilbagevende ”slapstick” som Bell-Metereau belyste. Lyne derimod kom, lig
Kubrick, om det ved også at caste en ældre Lolita end den i Nabokovs roman, nemlig 15årige Dominique Swain. Derudover valgte Lyne at inddrage indre monologer, eftersom
det erotiske spillede en stor rolle i filmen, og der derved skulle kompenseres for dette,
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ved at tillade seeren indblik i Humberts følelsesliv og bevidsthed om sine synder. Som
sagt så har de fleste læsere af Nabokovs Lolita taget sig i at sympatisere med Humbert,
og denne sympati forsøger Lyne at holde sig troværdig mod, via de indre monologer.
Derudover er Lolita også mere konsensuel i Lynes film, end hun er i bogen. Humbert
beskriver i bogen hans og Lolitas samleje således: ”Never did she vibrate under my touch,
and a strident ‘what d’you think you are doing?’ was all I got for my pains” (Nabokov
1955, s. 166). Taget det citat in mente, så er det bemærkelsesværdigt, at Lyne opsætter de
erotiske scener så Lolita, som bilag 19 illustrerer, øjensynligt nyder samlejerne.
Censureringen var, sammenlignet med den censur Kubrick stod overfor, lempet gevaldigt
og Lyne havde ej heller den katolske organisation på nakken, til at sige at det ville være
for kontroversielt at vise Lolitas nyttesløse utilfredshed til Humbert. Hvorfor er Lolita så
så føjelig i Lynes erotiske scener? Det skyldes muligvis, at de erotiske scener ville virke
for voldsomme, hvis Lolita strittede imod, især når man i romanen fatter sympati for
Humbert. Den sympati ville der blive brudt med, havde Lolita vist for megen utilfredshed,
og det er muligvis det, Lyne forsøger at undgå, ved at lade Lolita nyde, hvad hun i bogen
ellers foragter.
Det er selvsagt et smagsspørgsmål, om man bedst kan lide Kubricks eller Lynes Lolita.
Kubricks film kan med rette få skudt i skoene, at den ikke er tro nok til det pædofilitema,
som er presserende i Nabokovs Lolita, og Lynes Lolita kan ligeledes med rette få skudt i
skoene, at den misser de humoristiske aspekter som Nabokov havde med i sin roman,
samt at Lynes Lolita er for seksuelt medgørlig. Kubricks og Lynes film er dog begge gode
vidnesbyrd om, hvordan et enormt tabu kan bearbejdes, fortolkes og inkorporeres i store
filmadaptations, uden der brydes alt for meget med bogens univers.

Konklusion:
Oven på redegørelsen af filmmediet og litteraturmediets indbyrdes hierarkiske forhold
kunne det konkluderes, at der er talrige iboende fordomme og krav til filmediets
adaptations af litterære værker, hvor troværdighed til det litterære værk står som det
væsentligste af dem alle. Disse fjendtligheder og krav forholder en lang række teoretikere,
heriblandt Stam samt Desmond og Hawkes, sig kritiske overfor, eftersom vi har at gøre
med to forskellige medier. Litteraturmediet der er et et-sporet medie, vil aldrig kunne
blive adapteret i et 1:1 forhold, eftersom filmediet er et multisporet medie, og der er
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derved en række visuelle tiltag som må effektures, hvilket vil medfølge risikoen, at
læseren føler, der er sket et brud med det litterære værks originalitet. Efterfølgende stod
det klart, at Stanley Kubrick og Adrian Lyne havde hver deres opfattelse af hvordan den
ideelle adaptation af Nabokovs Lolita skulle se ud. Kubricks sorthvide film, med dens
distancerede kamera, dens dramatiske musik og hovedrolleindehaveren James Masons
koldsindige skuespilpræstation, gjorde filmen mere til en krimi, hvorimod Lynes film,
med dens erotik, indre monologer, den blide Jeremy Irons og den harmoniske
underlægningsmusik, mere virkede som en romantisk dramafilm. Afslutningsvis blev det
belyst, hvordan de to film på forskellig vis behandlede det pædofiliske, som ses i
Nabokovs roman. Kubrick behandlede det, ved slet ikke at inkludere det. Måden Kubrick
fraveg fra det pædofile på, var primært ved ikke at have erotiske scener med i sin film.
Derudover anvendte Kubrick en stor mængde humor i sin film, til at lette for stemningen
i de scener, hvor man i bogen kan se, at noget kontroversielt og incestuøst er på færde. I
Lynes Lolita var pædofilien til stede, primært hjulpet på vej af den store mængde erotik,
og for at der ikke skulle brydes med den sympati, man i romanen fatter for Humbert, så
ses talrige monologer i Lynes film, som skabte et tættere bånd til Humbert, og gav et
indblik i hans sygdom. Som redegjort for, kan en adaptation ikke laves, uden troskabsbrud
til det litterære værk. Kubricks film brød med romanen, i ikke at have det erotiske aspekt
med i filmen, og ligeledes ved ikke at belyse Humberts historik for tiltrækning til
mindreårige piger. Lynes film brød med romanen, ved ikke at inkludere Nabokovs
sporadiske brug af humor, samt ved at portrættere Lolita og Humberts samleje som
værende ren nydelse for begge parter.
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