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Вла ди мир Гво зден

ВРТ

ФРАН КЕН ШТАЈН МЕ ЂУ НА МА
По пут Оди се ја, Ан ти го не, Дон Жу а на, Ха мле та или Фа у ста, Фран кен штајн – за ми-

шљен као мо дер на вер зи ја древ не при че о Про ме те ју – спа да у мит ске фи гу ре чи ји 
на ста нак ду гу је мо књи жев ним де ли ма. Име Фран кен штајн се усе ли ло у по пу лар ну 
кул ту ру као тип нат при род ног и ужа сног по лу људ ског ство ре ња, ко је ре ме ти уо би-
ча је не пој мо ве ства ра ла штва, мо ра ла, до бр о те, за хвал но сти, раз у ме ва ња и зна ња. Тај 
мит је на стао за хва љу ју ћи књи зи Фран кен штајн или мо дер ни Про ме теј Ме ри Ше ли 
(1818, 1831), а про ши рио се кроз мно го број не по зо ри шне, филм ске и ме диј ске адап-
та ци је. Ме ри Ше ли (ро ђе на као Ме ри Вул стон крафт Го двин, 1797–1851) би ла је кћи 
по зна тог по ли тич ког ми сли о ца оног вре ме на Ви ли ја ма Го дви на (1756–1836) и књи жев-
ни це и ра не фе ми нист ки ње Ме ри Вул стон крафт (1759–1797). По ро дич но по ре кло 
ау тор ке са др жи у се би за ни мљив па ра докс: у јед ној од ве ли ких иро ни ја епо хе ро ман-
ти зма, кћер дво је ви зи о на ра об но ве дру штва и за јед ни штва, из ми сли ла је Фран кен-
штај на, тип ског уса мље ни ка европ ског ро ма на. Мај ка је умр ла је да на ест да на на кон 
што је ро ди ла Ме ри Ше ли, та ко да је она од ра сла уз оца, ко ји је од ње имао ве ли ка оче-
ки ва ња и при пре мао је за ин те лек ту ал ну и спи са тељ ску ка ри је ру. Ме ри је би ла обра-
зо ва на и на чи та на, по че ла је да пи ше ве о ма ра но, а пр ву књи гу ко мич них сти хо ва, да нас 
из гу бље ну, об ја ви ла је још 1808. го ди не, кад је има ла све га је да на ест го ди на. Го ди не 
1814. за по че ла је ком пли ко ва ну ве зу са по зна тим ро ман ти чар ским пе сни ком и по ли-
тич ким след бе ни ком свог оца Пер си јем Ше ли јем, за ко јег се уда ла две го ди не ка сни је. 

На ста нак ро ма на ве зу је се за пу то ва ње дво је љу бав ни ка у швај цар ске Ал пе 1816. 
го ди не. У уво ду за из да ње ро ма на из 1831. го ди не, ау тор ка опи су је да не про ве де не у 
су сед ству лор да Бај ро на на Же нев ском је зе ру, о вла жном, не при јат ном и ки шо ви том 
ле ту ко је их је на гна ло да чи та ју не ка кве не мач ке при че о ду хо ви ма пре ве де не на 
фран цу ски. На Бај ро нов зах тев, сва ко од њих, а ту су по ред ње га би ли По ли до ри и 
су пру жни ци Ше ли, тре ба ло је да на пи ше сво ју при чу о ду хо ви ма. За раз ли ку од слав-
них пе сни ка ко ји су се, за мо ре ни обич но шћу про зе, бр зо „ока ни ли не при јат ног за дат-
ка“, Ме ри се „по све ти ла сми шља њу при че“, при че ко ја би мо гла да ста не ра ме уз ра ме 
са при ча ма ко је су их под ста кле на тај за да так, „при че ко ја би се обра ћа ла нео бја шњи-
вим стра хо ви ма на ше при ро де и ко ја би иза зва ла је зи ви ужас; при че ко ја би то ли ко 
упла ши ла чи та о ца да би се освр тао око се бе, ко ја би му сле ди ла крв и убр за ла от ку-
ца је ср ца“. Про ла зе ћи кроз кри зу на дах ну ћа, спи са те љи ца иш че ку је тре ну так ка да ће 
про на ћи пра ву иде ју из ко је ће по том на ста ти де ло. Пре ма ње ном све до че њу, иде ју 
за ро ман ду гу је и јед ном од мно го број них раз го во ра Бај ро на и Ше ли ја о прин ци пу 
жи во та, од но сно о мо гућ но сти да леш бу де ожи вљен: „Гал ва ни зам је пру жио до ка зе 
за та кве ства ри: мо жда би мо гли да се пре ра де са став ни де ло ви не ког ство ре ња, да 
се спо је и да им се удах не жи вот на то пло та.“ 
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Прем да је об ја вљен пре два сто ле ћа, овај ро ман и да нас пра ти по ма ло нео бич на 
ре пу та ци ја за го нет не и „стра шне“, а у исти мах при сту пач не и чи тљи ве књи ге. Мо же 
се твр ди ти да та ре пу та ци ја по чи ва и на јед ном не спо ра зу му. На и ме, увре же но је у 
по пу лар ној кул ту ри да је Фран кен штајн име стра шног чо ве ко ли ког би ћа за ко је је 
ве зан мит, иа ко је то за пра во пре зи ме ње го вог твор ца и, на чел но го во ре ћи, пра вог 
ју на ка ро ма на, мла дог и ам би ци о зног на уч ни ка Вик то ра. При ступ при ме рен овом 
књи жев ног де лу, уте ме ље ном на мно го број ним про тив реч но сти ма епо хе, из и ску је 
раз у ме ва ње од ре ђе них фи ло зоф ских, по ли тич ких и есте тич ких иде је ко је су уче ство-
ва ле у ње го вом об ли ко ва њу.

На рав но, у ту ма че њу ро ма на као жан ра, пр во пи та ње мо ра да гла си: ко при по ве да? 
Кад смо ма ло час ре кли да је ро ман при сту па чан и чи тљив, ми сли ли смо на то да је чи-
та лац на пре чац уву чен у при чу, та ко ре ћи при ну ђен да са ра ђу је: ма ло је оних ко ји ће 
ла ко пре ки ну ти чи та ње књи ге кад је јед ном узму у ру ке. Раз лог за то тре ба тра жи ти 
у при ро ди та ко зва не епи сто лар не фор ме, од но сно ро ма на ис при ча ног кроз пи сма. 
По мо ћу овог по ступ ка, ко ји је по се бан за мах до жи вео све га не ко ли ко де це ни ја ра ни је 
у раз до бљу сен ти мен та ли зма и пред ро ман ти зма,2 ау тор ка је ве што из бе гла уо би ча-
је но ре а ли стич ко ро ма неск но ре ше ње про бле ма при по ве да ча као по у зда ног све до-
ка о окол но сти ма о ко ји ма се при по ве да, али и као ве ли ког по зна ва о ца и ту ма ча не 
са мо опи са них зби ва ња не го и све та уоп ште. Због ода би ра епи сто лар не фор ме, ов де 
та квог при по ве да ча не ма, већ је чи та лац по зван да ство ри ко хе рент ну при чу на те-
ме љу не по сред ног уви да у на из глед при ват ну до ку мен тар ну пре пи ску ка пе та на Вол-
то на и ње го ве се стре, го спо ђе Са вил. На тај на чин Ме ри Ше ли ства ра фор му ро ма на 
ко ју ка рак те ри ше упо тре ба раз ли чи тих на ра то ра и раз ли чи тих та ча ка гле ди шта. 

Сто га се оправ да но ука зу је на то да струк ту ра ро ма на под се ћа на ру ске скло пи ве 
др ве не лут ки це ба бу шке, ма тр јо шке. Као што сва ка ма ња ба бу шка ста је у ону ве ћу, 
та ко је у Фран кен штај ну сва ка при ча део не ке ве ће при че. Нај ве ћа при ча или нај ве ћа 
ба бу шка, од но сно епи сто лар ни оквир ро ма на, је су пи сма два де се то смо го ди шњег 
ка пе та на Ро бер та Вол то на, ис тра жи ва ча Се вер ног по ла, ко ја он ша ље сво јој се стри 
го спо ђи Са вил у Ен гле ску. Она отва ра ју и за тва ра ју ро ман. Уну тар тих ве ли ких пи са-
ма-ба бу шки, чи та лац, за јед но са Вол то но вом се стром (и то по и сто ве ћи ва ње чи та о ца 
или чи та тељ ке са њом већ је са мо по се би за ни мљи во ре ше ње), чи та нео бич ну при чу 
Вик то ра Фран кен штај на, а уну тар ње го ве при че, при чу би ћа ко је је он ство рио, а ко је 
се у ро ма ну на зи ва име ни ца ма „чу до ви ште“, „ство ре ње“, „ствар“, „де мон“ или за ме ни-
цом „то“. (Ми ће мо на да ље зва ти ство ре ње ко је је Вик тор ство рио име ном „Чу до ви ште“ 
под на вод ни ци ма, ко ји ма ука зу је мо на чи ње ни цу да је не ја сан он то ло шки ста тус овог 
ство ре ња – оно, на и ме, ли чи на чу до ви ште, али оста је отво ре но пи та ње да ли је чу-
до ви ште или људ ско би ће). По том до ла зи мо до још две ма ње ба бу шке: при по вест 
са мог „Чу до ви шта“ са сто ји се од две раз ли чи те пер спек ти ве: пр ва је Вик то ро во ви ђе-
ње би ћа ко је је ство рио, а дру го је ис по вест са мог „Чу до ви шта“ Вол то ну. 

2 Пре све га у ро ма ни ма Са мју е ла Ри чард со на Па ме ла (1740) и Кла ри са (1749), у Ру со о вом ро ма ну 
Ју ли ја или но ва Ело и за (1761) и у Ге те о вим Ја ди ма мла дог Вер те ра (1774).
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Иде ја о ожи вља ва њу не жи ве тва ри мо гла је би ти на дах ну та мно штвом при ча и 
ле ген ди као што је на при мер ле ген да о Го ле му из 16. ве ка, ко ја го во ри о стра шном 
ство ре њу ко је је је дан пра шки ра бин на пра вио од гли не и бла та на оба ли Влта ве ка ко 
би за шти тио Је вре је од про го на. Ме ри Ше ли је по зна ва ла и по вест о Пиг ма ли о ну, 
кра љу Ки пра и по зна том ва ја ру ко ји се за љу био у кип Га ла те је ко ји је сам ство рио. 
Усли шив ши ње го ве мо ли тве, Афро ди та, бо ги ња љу ба ви, по да ру је жи вот ки пу. Но, ову 
епи зо ду у Фран кен штај ну тре ба ло би пре све га раз у ме ти као фи ну иро ни ју на ра чун 
ства ра ња са вр ше ног и склад ног чо ве ка, а мо же се чи та ти и као па ро ди ја иде је о уса-
вр ши во сти чо ве ка ко ју је за го ва рао Ви ли јам Го двин, отац Ме ри Ше ли. Кроз овај ро ман, 
ко ји је не сум њи во ра ни знак опа да ња ве ре у ра ци о нал ност и мо гућ ност уса вр ша ва ња 
људ ског ро да, из ра же на је сум ња ау тор ке у то да људ ска би ћа уз по моћ ра зу ма ну жно 
ства ра ју свет ко ји је њи хов пра ви дом. Ме ри Ше ли осе ћа да се ра зум мо же ис ко ри сти 
за уз ви ше не, али и за ни ске ци ље ве, а све сна је и да ни је све увек и сву да у чо ве ко вим 
ру ка ма. 

У овом кон тек сту, ве о ма је ва жно но во ро ман ти чар ско ту ма че ње уло ге па лог ан-
ђе ла, би блиј ског Са та не. Код Блеј ка, Бај ро на и Ше ли ја, Са та на ви ше ни је оли че ње зла, 
већ по бу ње ник про тив бож је мо ћи и жр тва ти ран ске зва нич не вла сти. У Бај ро но вим 
по ет ским дра ма ма Ман фред (1816) и Ка ин (1821) Са та на жр тву је свој по вла шће ни по-
ло жај ка ко би се бо рио за сло бо ду. На ова кво ту ма че ње би блиј ског ми та, на до ве зу је 
се и но во раз у ме ва ње ми та о Про ме те ју у ње го вој дво стру кој уло зи до но си о ца ва тре 
(сло бо де) и твор ца чо ве чан ства. По пут Са та не и Про ме те ја, Вик тор је по бу ње ник ко-
ји ве ру је у вла сти те тво рач ке по тен ци ја ле и има сме ло сти да по ку ша пре ва зи ћи људ-
ска огра ни че ња. Па ипак, за раз ли ку од сво јих су вре ме ни ка, Ме ри Ше ли не пред ста вља 
ње гов чин у по зи тив ном све тлу: ње го ва ин те лек ту ал на зна ти же ља и ам би ци ја не 
до при но си на прет ку дру штва. На про тив, он ра за ра ње го ву по ро ди цу и на се ља ва свет 
не у кро ти вим чу до ви шти ма, а он сам, по пут сво јих мит ских пре те ча, би ва ка жњен због 
тра га ња за за бра ње ним зна њем.

Ро ман се, да кле, сма тра бит ним до ку мен том о раз до бљу у ко јем је на стао. Нај пре 
би ва ља ло ре ћи да је на пи сан у пре ла зном исто риј ском раз до бљу, у вре ме ве ли ких 
дру штве них пре о бра жа ја по ве за них са „две ре во лу ци је“ чи је на сле ђе жи ви мо и да нас 
– еко ном ском ин ду стриј ском ре во лу ци јом (1780–1830) и по ли тич ком Фран цу ском 
ре во лу ци јом (1789–1793), ко је су уно си ле бр зе про ме не у сва ко дне ви цу љу ди ши ром 
Евро пе. Иа ко се ове ре во лу ци је не по ми њу не по сред но у тек сту, ја сно је да су у ње му 
спрет но из ра же не тен зи је јед ног сло же ног и вар љи вог до ба. Оне об у хва та ју те ме 
ста ту са и до ма ша ја зна ња, мо ћи ма ште, уло ге умет ни це и ње ног ства ра ла штва, од нос 
пре ма при ро ди. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да ро ман из ра жа ва по гле де ко ји су са свим 
су прот ни од иде а ли стич ког ро ман ти чар ског раз у ме ва ња тих про бле ма. О че му је 
за пра во реч? Ро ман ти ча ри су ма шти до де ли ли го то во ре ли гиј ску функ ци ју и ти ме 
умет ни ку по да ри ли по ли тич ку (Ше ли, Бај рон), еду ка тив ну (Кол риџ, Вор дсворт), па чак 
и про роч ку уло гу (Ше ли). Ме ђу тим, на та кво ве ли ча ње ма ште као над ре ђе ног об ли ка 
са зна ња, Ме ри Ше ли од го ва ра као пра ви скеп тик: би ће ко је је ство рио Вик тор Фран-
кен штајн ду бо ко оспо ра ва уло гу ма ште уте ме ље ну на ње ном одва ја њу од етич ких 
им пли ка ци ја. Ма шта, ка ко от кри ва ро ман, ни је ви ше из вор кре а тив но сти и сло бо де, 
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ни је „му дрост пра вог ге ни ја“, ка ко је пи сао Чарлс Лем 1826, ни ти је „по е зи ја жи во та“, 
ка ко је сма трао су пруг Ме ри Ше ли. Уме сто то га, ма шта је ов де бу квал но спо соб ност 
ра ђа ња чу до ви шта, ко ја под се ћа на чу ве ну гра фи ку Фран си ска Го је (1746–1828) из ци-
клу са Los ca pric hos (што се по не кад пре во ди као „Хи ро ви“, „Ко шма ри“) на сло вље ну 
„Ра зум ко ји спа ва ра ђа чу до ви шта“. Бу ду ћи да по ка зу је ка ко ма шта мо же да изо лу је 
по је дин ца од за јед ни це и сва ко днев них људ ских бри га, Фран кен штајн се мо же по сма-
тра ти као кри ти ка ро ман ти чар ског ми та о умет ни ку ко ји сву сво ју ве ру ула же у та кве 
мо ћи. Уме сто да осло ба ђа, ма шта за ро бља ва људ ску при ро ду: чу до ви ште, ко је је тво-
ре ви на ма ште, за по се да ту ђе жи во те, под се ћа ју ћи нас да је свет ле по, али и опа сно 
ме сто. 

Сход но то ме, кри ти ка ма ште по ве за на је и са сум њом у ан ти кла си ци стич ку, ро ман-
ти чар ску идо ла три ју пре сту па, кр ше ња за ко на, по бу не про тив пра ви ла, од ба ци ва ња 
ре да и по рет ка. Иа ко се Ме ри Ше ли че сто по сма тра у кон тек сту са тан ске шко ле ро-
ман ти зма, у ко ју се обич но свр ста ва ју и Бај рон и њен су пруг Пер си Биш Ше ли, ро ман 
се мо же по сма тра ти и као из ван ре дан при мер кри ти ке ро ман ти чар ског его ти зма.3 
По сма тран у овом кљу чу, Фран кен штајн из ла же мо рал ну, са мо де струк тив ну стра ну 
људ ске ду ше: Вик тор Фран кен штајн је роб се бич не же ље да пре ко ра чи гра ни це вла-
сти тог ста ња и стек не нео гра ни че ну моћ и раз у ме ва ње, али је он исто та ко жр тва 
си ла ко је су ван ње го вог над зо ра. Из да ње из 1831. го ди не (ко је да нас чи та мо) са др жи 
још ви ше на гла са ка ста вље них на там ну стра ну људ ске при ро де, и још је сна жни ја 
кри ти ка оп ти ми стич ке ро ман ти чар ске иде о ло ги је ега од вер зи је из 1818. 

На ово се на до ве зу је те ма при ро де. На и ме, мно го број ни ро ман ти ча ри су ве ро ва ли 
да људ ски ум мо же да од го нет не тај не при ро де. Да нас при ро ду ис тра жу ју и ту ма че 
раз ли чи те на у ке (би о ло ги ја, фи зи ка, хе ми ја), док се у вре ме ро ман ти зма зна ње још 
увек за сни ва ло на та ко зва ној фи ло зо фи ји при ро де (phi lo sop hia na tu ra lis), уте ме ље ној на 
иде ји да је у уни вер зу му све ме ђу соб но по ве за но. Иа ко се не ка же ко је Агри пи но де ло 
чи та Вик то ра Фран кен штајн, по све му су де ћи је реч Окулт ној фи ло зо фи ји (De Oc cul ta 
Phi lo sop hia, 1531) у ко јој се из ла же те за да ожи вља ва ње мр твог те ла у ла бо ра то риј ским 
усло ви ма мо же оства ри ти са мо чо век сна жне ма ште ко ји ра ди у тај но сти. У ро ма ну 
се су о ча ва ју и про жи ма ју два схва та ња на у ке, пре мо дер но и мо дер но, и по ка зу је се 
да она, ка да сту пи мо на тле ети ке, не ис кљу чу ју јед но дру го. Мо ра мо не пре ста но има-
ти на уму да је, с јед не стра не, Вик то ро ва тво ре ви на про из вод ам би ци је на ста ле на 
осно ву чи та ње ал хе ми чар ских књи га, оп сед ну тих иде јом тран сфор ма ци је јед не тва ри 
у не ку дру гу (нпр. ме та ла у зла то или сре бро). С дру ге стра не, та ква ам би ци ја ни ка да 
не би мо гла би ти оства ре на са мо уз по моћ ал хе ми чар ског зна ња, већ тек за хва љу ју ћи 
мо дер ним на уч ним от кри ћи ма, као што је гал ва ни зам.4 Сто га се ро ман мо же по сма-
тра ти као кри ти ка про све ти тељ ског сла вље ња на у ке и тех но ло ги је, од но сно као ра ни 
при мер про ду бље не књи жев не ана ли зе пси хо ло ги је мо дер ног „на уч ног“ чо ве ка, као 

3 Нај кра ће ре че но, его ти зам зна чи ста вља ње се бе у сре ди ште све та, ста ње пре ве ли ке са мо ва жно-
сти, се бе љу бља.
4 Гал ва ни зам је до био име по ита ли јан ском на уч ни ку Лу и ђи ју Гал ва ни ју (1737–1798), а озна ча ва елек-
три ци тет иза зван кон так том не јед на ких еле ме на та (нпр. ба кра и цин ка са ки се ли ном), од но сно 
елек три ци тет до би јен из хе миј ске ак ци је. Гал ва ни га је на звао „жи во тињ ским елек три ци те том“.
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и опа сно сти ко је су свој стве не на уч ним ис тра жи ва њи ма и по сле ди ца не кон тро ли са-
не тех но ло шке екс пло а та ци је при ро де. 

У ли ку Вик то ра Фран кен штај на страст за за бра ње ним зна њем удру жи ла се са мо-
дер ним на уч ним ме то да ма, а ње го ва ин те лек ту ал на по тра га пре тва ра се у оп се сив ну 
фа сци на ци ју мо ћи и су ро ву игру до ми на ци је. Вик то ро во од ба ци ва ње би ћа ко је је 
ство рио иде то ли ко да ле ко да оно не ма ни име: да ва ње име на има це ре мо ни јал ну 
функ ци ју, оно оства ру је сим бо лич ку ди мен зи ју при да ва ња иден ти те та. Исто та ко, 
име но ва ње да ру је ау то ри тет, али под ра зу ме ва и од го вор ност. Сход но то ме, ти ме што 
ство ре њу ни је дао име, Вик тор не ће ни да му до де ли иден ти тет, чи не ћи та ко још нео д-
ре ђе ни јом дво сми сле ну при ро ду (на пра вљен је од жи во тињ ских и људ ских де ло ва) 
и про бле ма тич ну ег зи стен ци ју сво је кре а ци је. Про из вод Фран кен штај но вог екс пе ри-
мен та са да мо же има ти мно штво име на по ве за них са ње го вом не-нор мал но шћу: „ство-
ре ње“, „де мон“, „чу до ви ште“, „ствар“ или са мо „то“. Та име на сва ка ко не ули ва ју осе ћај 
при пад но сти и си гур но сти. (На рав но, „то“ је Вик то ро ва тво ре ви на, до слов но го во ре-
ћи ње гов по то мак. Сход но то ме, без и ме но де мон ско ство ре ње по не ло је, у све ту 
из ван тек ста ро ма на, звуч но пре зи ме сво га твор ца: Фран кен штајн.) Вик тор је на се бе 
пре у зео ка ко тра ди ци о нал ни мо но те и стич ки ау то ри тет бо га твор ца, та ко и жен ску 
спо соб ност ра ђа ња. Али ов де тво рац од ба цу је сво ју тво ре ви ну као што отац од ба цу-
је си на: ус кра тив ши ство ре њу ја сан иден ти тет и од го вор ност за „ства ра ње“ и „ра ђа ње“, 
Вик тор гу би ау то ри тет. „Чу до ви ште“ ни је из раз или од раз сво га твор ца, већ ње го вог 
па да, ње го вог ра са па.

При ро да и кул ту ра, му шко-жен ски од но си, обра зо ва ње и мо гућ ност и гра ни це 
зна ња, оту ђе ње и гу би так при ја те ља или во ље не осо бе, од ба че ност и уса мље ност, 
од го вор ност и етич ност – све су то ве ли ке те ме ко ји ма се на уз бу дљив на чин ба ви 
Фран кен штајн. Пр ви чи та ју ро ман као вер зи ју ми та о Про ме те ју, а дру ги у ње му ви де 
још јед ну при чу о Фа у сту; тре ћи чи та ју ро ман као кри ти ку узур па ци је бож јих мо ћи од 
стра не чо ве ка, док че твр ти сма тра ју да је у ње му пре до че на кри ти ка дру штва ко је се 
те ме љи ис кљу чи во на ра зу му; пе ти ка жу да је ро ман кри ти ка ма ску ли ног (му шког) 
мо де ла зна ња, ше сти твр де да је на де лу кри ти ка ко ло ни јал ног од но са го спо да ра и 
ро ба (слич на оној по зна тој из Шек спи ро ве Бу ре); сед ми опет све ви де кроз при зму 
екс пе ри ме на та са гал ван ским елек три ци те том, осми го во ре о фе ми ни стич кој кри ти-
ци на у ке; де ве ти сма тра ју да ро ман на ја вљу је ег зи стен ци ја ли зам, по знат из Ка ми је вог 
Стран ца; де се ти чи та ју текст але го ри ју са мог чи на чи та ња и по ста вља ју пи та ње ко је 
Мар га рет Са вил, та иде ал на чи та тељ ка; је да на е сти твр де да је ово де ло уте ме љи ло 
жа нр на уч не фан та сти ке, док се два на е сти (ме ђу ко је и сам спа дам) искре но ра ду ју 
због то га што је ро ман то ли ко про во ка ти ван да до во ди до вр ло раз ли чи тих ту ма че ња. 

По треб но је, ме ђу тим, по себ но на гла си ти да фе ми ни стич ко чи та ње већ де це ни ја-
ма пре о вла ђу је у ту ма че њу овог ро ма на. У том кљу чу, Фран кен штајн пре све га књи га 
о то ме „шта се де ша ва кад му шка рац по ку ша да ро ди без же не“. Сход но то ме, на делу 
је опо зи ци ја из ме ђу при род них и не при род них на чи на про дук ци је и ре про дук ци је. 
До не кле је ва жна и епо хал на си ту а ци ја с по чет ка 19. ве ка, у ко јој је ра ђа ње би ло ну жно 
по ве за но са пи та њи ма: да ли ће де те би ти здра во, а по том и ка ко од го ји ти здра во, 
нор мал но де те? У јед ном ва жном сло ју, ро ман сва ка ко из ра жа ва не све сне стра хо ве 
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ко је по бу ђу ју ова ква пи та ња. При ча се та ко ђе мо же чи та ти и као по вест о не у спе ху 
Вик то ра Фран кен штај на као ро ди те ља. Од тре нут ка ро ђе ња, он свог по том ка од ба-
цу је са га ђе њем, ма да се раз ло зи тог га ђе ња не мо гу све сти са мо на на ка зност и огр-
ом ност би ћа ко је је ство рио. Сто га се мо же раз ма тра ти и чи та ње ро ма на као при че 
ко ја по ка зу је ка ко ре пре сив не ерот ске же ље – у овом слу ча ју мла дог и ам би ци о зног 
сту ден та Вик то ра Фран кен штај на – до во де до екс пло зи је на си ља. Књи га се чи та и као 
кри ти ка ро ман ти чар ске иде је о при ро ди као уто чи шту од ха о са ци ви ли за ци је. У ко-
нач ној вер зи ји ро ма на из 1831. го ди не, при ро да пре ста је да бу де до бро ћуд на, бла га, 
уте шна си ла о ко јој пе ва ју Вор дсворт, Кол риџ, Бај рон и дру ги ро ман ти ча ри, већ се 
ја вља као моћ на ма ши на ко ја на сту па сле по и на ма хо ве ру ши лач ки де лу је у све ту 
ис пра жње ном од љу ба ви, ле по те и ем па ти је. Сход но та квом ту ма че њу при ро де, ко је 
за до би ја ви ше пси хо ло шке не го те о ло шке ак цен те, и Вик тор Фран кен штајн/„Чу до ви-
ште“ по ста је ма ње од го во ран за сво ја де ла, пре тва ра ју ћи се ско ро у тра гич ног ју на ка. 

Ко нач но, мо жда нај ве ћу па жњу за слу жу је чи та ње овог ро ма на као але го ри је ства-
ра лач ког про це са, као „при че о ис ку ству пи са ња Фран кен штај на“ (Бар ба ра Џон сон) 
и ње них етич ких им пли ка ци ја са же тих у јед но став ном пи та њу: да ли кре а тив ност, 
од но сно моћ ма ште мо же да ства ра чу до ви шта? У уво ду из 1831. Ме ри Ше ли го во ри о 
Фран кен штај ну као о свом „гро зном че ду“. Ме та фо ра о књи зи као бе би ука зу је на 
стра хо ве спи са те љи це због са мо ра ђа ња као ау тор ке. Ти стра хо ви су, с јед не стра не, 
усло вље ни по те шко ћа ма на ко је на и ла зи го вор у јав но сти уну тар књи жев не кул ту ре 
пи са ње же на до че ку је с огром ним по до зре њем, док је, с дру ге стра не, мо жда и из раз 
кри ти ке ро ман ти чар ског оп ти ми зма у по гле ду кре а тив но сти као та кве. У том сми слу, 
Ме ри Ше ли на ја вљу је књи жев ност мо дер ни зма (Џојс, Каф ка, Ка ми, Фок нер) ко ја све-
до чи о не пре ста ном и бр зом сме њи ва њу иди ла и ко шма ра пред иза зо ви ма ис тра жи-
ва ње крх ких ве за из ме ђу је зи ка и сми сла.


