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„ПА СА ЖИ“ У ФРАН КЕН ШТАЈ НУ МЕ РИ ШЕ ЛИ:  
КА ФЕ МИ НИ СТИЧ КОЈ ФИ ГУ РИ  

ЧО ВЕ ЧАН СТВА?5

У ра ду се по зи вам на не ко ли ко раз ли чи тих по и ма ња иде је „па са жа“ у Фран кен
штај ну Ме ри Ше ли с на ме ром да упо ре дим му шку и жен ску кре а тив ност у по гле ду 
кон вен ци ја, иде а ла и прак си. Же лим да по ста вим пи та ње да ли де ло Ме ри Ше ли као 
жен ског пи сца отва ра пут фе ми ни стич кој фи гу ри чо ве чан ства ко ја се раз ма тра у огле-
ду До не Ха ра веј под на сло вом „Зар ја ни сам (не-сам) же на, и не по дес/ше /ни  Дру ги: 
људ ско у пост ху ма ни стич ком пеј за жу“. Уло зи су ве ли ки кад се ра ди о ства ра њу но ве 
ре пре зен та тив не фи гу ре чо ве чан ства, кон ста ту је Ха ра ве је ва. Ху ма ни стич ки пеј заж 
ко ји је из не дрио пра ва и суд би ну по је дин ца, про цват ци ви ли за ци је, на уч на от кри ћа 
на коп ну, мо ру и у све мир ском про сто ру, укљу чу ју ћи и атом ски про стор, про из вео је 
и исто ри ју пат ње и уни ште ња, фи зич ког и пси хич ког по ро бља ва ња и рас пар ча ва ња. 
Чо ве чан ство се раз ви ло на ра чун оних ко ји су сма тра ни ни жим при пад ни ци ма људ ске 
вр сте или ко ји ма је пот пу но од ри ца на при пад ност људ ској вр сти. До не дав но се сма-
тра ло да сви ко ји су по тла че ни и на па ће ни, ко ји не по се ду ју вла сти ти иден ти тет и 
имо ви ну, ну жно не по се ду ју ни глас, да су не ар ти ку ли са ни, те да у нај бо љем слу ча ју 
у њи хо во име мо гу го во ри ти они ко ји вла да ју до ми нан ти ним тро пом и до ми нант ним 
је зи ком (по пут Шек спи ро вог Kалибана). Ха ра ве је ва, ме ђу тим, по ла зи од дру га чи је 
пре ми се и усред сре ђу је се на дис кур се о пат њи – дис кур се ко је раз ли чи то кон сти ту-
и шу они ко ји су под врг ну ти рас пар ча ва њу или раз ме шта њу.6 Она, за тим, упо зо ра ва 
да су исто риј ски на ра ти ви, ко ји при па да ју му шком ро ду и на зи ва ју се мо дер ни стич ким, 
за па ли у кри зу. Ако се на ста ви са ре про ду ко ва њем уста ље них фи гу ра озбиљ но ре ду-
ко ва ног чо ве чан ства, по сто ји опа сност да ће се не са мо од ре ђе не гру пе љу ди, већ 
ви ше њих, ухва ти ти у зам ку тих на ра ти ва или би ти пот пу но ану ли ра не. И на по слет ку, 
Ха ра ве је ва ука зу је на пут ко ји во ди од упо зо ре ња до на де: од „де ар ти ку ли са них те ла 
исто ри је“ до „мо гу ћих та ча ка по ве за но сти и го то во сти да се пре у зме од го вор ност“.

5 За хва љу јем се ко ле ги ни ци Сен ди Стер нер (Sandy Ster ner) на чи та њу и ко мен та ри са њу ра да.
6 Дис кур си о пат њи пра те раз ли чит прин цип ор га ни за ци је, од но сно ар ти ку ла ци је. У „Kалибан и 
Ари јел уз вра ћа ју пи са њем“ (Ca li ban and Ariel Wri te Back) (Sha ke spe a re Sur vey, 48, str. 155–62), Џо на-
тан Бејт (Jo nat han Ba te) ана ли зи ра уру ша ва ње исто риј ских тре ну та ка, ста па ње усме них, му зич ких, 
кла сич них и ло кал них из во ра, зву ко ва и рит мо ва у ком по зи ци ја ма Едвар да Бра тве ја. У Олу ји Емеа 
Се зе ра Kалибан ко ри сти бо гат, на би јен по ет ски је зик ко ји оди ше сек су ал но шћу, на си љем и до мо-
ро дач ком кул ту ром. Упо ре ди те тај пор трет са при ми тив ним и ин фан тил ним при ка зом Kалибана 
у Шек спи ро вој Бу ри.
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По угле ду на До ну Ха ра веј, у овом ра ду ис тра жу ју се мо гућ но сти род не кри ти ке у 
Фран кен штај ну Ме ри Ше ли. Мо же се ре ћи да Ме ри Ше ли за у зи ма про бле ма тич но 
ме сто у фе ми ни стич ким сту ди ја ма. Ха ра ве је ва у сво ме огле ду раз ма тра при ме ре Ису-
са и Со џер нер Трут (So jo ur ner Truth / Са пут ни ца Исти не) и про на ла зи у њи ма оп сце-
нар ску фи гу ру ко ја но си обе леж ја „сло мље ног и на па ће ног чо ве чан ства“, али чи ја моћ 
из ви ре из спо соб но сти да ге не ри ше ви ше стру ки дис курс и ти ме „озна ча ва – дво сми-
сле но, про тив реч но, укра де ном сим бо ли ком и бес крај ним лан ци ма ни ма ло не ви ног 
пре во да – јед ну мо гу ћу на ду“ (стр. 108). Тек сто ви Ме ри Ше ли има ју исте та кве ви ше-
знач не и ви ше стру ке осо би не. При ча, на пи са на у гот ској тра ди ци ји и ис при по ве да на 
у три му шка гла са, оби лу је фи зич ким и пси хич ким на си љем. Ше ли је ва у пред го во ру 
оста вља ути сак пи сца без мно го са мо по у зда ња; али упр кос то ме но ви ја фе ми ни стич-
ка кри ти ка, по пут ви ђе ња Бар ба ре Џон сон и Ен Ме лор, ту ма чи је у сти лу мон стру о зне, 
ау то би о граф ски ори јен ти са не спи са те љи це. Ње но „гро зно че до“, мо жда нај по пу лар-
ни ја ико на од де вет на е стог ве ка до да нас, и да ље се успе шно ре ге не ри ше у мно гим 
са вре ме ним кул ту ра ма, и то са ви ше стру ким им пли ка ци ја ма. Да ли је мо гу ће да је 
спор ни фе ми ни стич ки ста тус Ме ри Ше ли (за раз ли ку од ње не слав не мај ке) за ма ски-
рао ро ђе ње но ве фе ми ни стич ке фи гу ре? Ха ра ве је ва на гла ша ва: „Лик чо ве чан ства је 
лик чо ве ка/му шкар ца. Фе ми ни стич ка чо веч ност мо ра има ти дру га чи ји об лик, дру ге 
ге сто ве [...] Фе ми ни стич ко чо ве чан ство не ка ко се мо ра од у пре ти ре пре зен та ци ји и 
до слов ној фи гу ра ци ји, али оно мо ра и да из би је у но вим моћ ним тро пи ма, но вим је-
зич ким фи гу ра ма, но вим обр ти ма исто риј ских мо гућ но сти.“ Но, пре не го што раз мо-
три мо ро ђе ње не че га не при род ног, не че га што је не пред ста вљи во у дис кур су Ме ри 
Ше ли, по гле дај мо не ка му шка схва та ња „па са жа“ у Фран кен штај ну.

Му шка кре а тив ност

Ро ман за по чи ње па са жом у сми слу пу та или про ла за. Пр ви при по ве дач, Вол тон, 
пи ше у пи сму се стри: „[Н]е мо жеш спо ри ти нео це њи ву ко рист ко ју ћу пру жи ти чо ве чан-
ству, до по след ње ге не ра ци је, ако про на ђем пут по ред по ла до оних зе ма ља“ (стр. 10). 
Вол тон сле ди свој де чач ки сан, на дах нут „сви[м] путовањ[има] ко ја су има ла ис тра жи-
вач ки циљ“ и од ко јих се „са сто ја ла [...] це ла би бли о те ка“ ње го вог уја ка (мој кур зив). 
Ка ко и сам ов де при зна је, ње го во обра зо ва ње је би ло пар ци јал но. По так нут јед ним 
је ди ним на у мом, му ко трп но је ра дио, из ла гао се по ги бе љи и мно го про па тио: „По чео 
сам ти ме што сам на ви као те ло на не да ће [...] до бро вољ но сам под но сио хлад но ћу, 
глад, жеђ и не спа ва ње“ (стр. 11). По ста вља ре то рич ко пи та ње: „[З]ар не за слу жу јем да 
по стиг нем не ки ве ли ки циљ? Мој жи вот је мо гао про те ћи у удоб но сти и лук су зу, али ја 
сам прет по ста вљао сла ву“ (стр. 12). Ова те ма му шке по тра ге за ве ли ким ци љем, по це ну 
огром ног тру да и од ри ца ња, али за рад за до би ја ња сла ве, ста ра је ко ли ко и Оди се ја. 
Али за раз ли ку од по ме ну тог епа, Ме ри Ше ли нас не за ба вља бес крај ним пу сто ло ви-
на ма. Хе рој ско пу то ва ње се у ње ном ро ма ну при ка зу је го то во као ого ље на па ро ди ја. 
Ве шти на се не са сто ји у укра ша ва њу аван ту ри стич ким де та љи ма. Су прот но то ме, у 
сти лу Пе не ло пи ног уме ћа, сва ка при ча по тен ци јал ног ју на ка се раш чи ња ва. Овом ћу 
се жен ском уме ћу вра ти ти ма ло ка сни је. 
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Што се Вол то на ти че, код ње га се ни шта по себ но не де ша ва док не срет не ство ре-
ње и Фран кен штај на, ка да ње го во при по ве да ње усту па ме сто за пи си ва њу Фран кен-
штај но ве при че. Вол то нов дис курс о жи во ту на мо ру за о ку пљен је са мим со бом и 
при лич но до са дан. „Не мам при ја те ља“, жа ли се Вол тон. Не узи ма у об зир ис ку сне и 
че сти те по мор це јер му ни су рав ни по дру штве ном ста ту су. „Не мам ни ког крај се бе, 
пле ме ни тог али хра брог, обра зо ва ног и ши ро ка ду ха, чи ји би укус био сли чан мо ме“ 
(14). Осо би не ко је Вол тон на во ди као кри те ри ју ме за при ја тељ ство, ка ко нас под се ћа-
ју Реј монд Ви ли јамс и дру ги те о ре ти ча ри, кључ не су ре чи вла да ју ћег, при ви ле го ва ног 
по рет ка.7 Дис курс му шког чо ве чан ства, ре ше ног да „са вла да сва ки страх од опа сно сти 
или смр ти“ (стр. 10), мо но ло шке је при ро де. Вол то но ва при ча од ви ја се у об ли ку пи-
са ма упу ће них се стри, али ни јед ном не чу је мо да је од ње сти гло не ко пи смо: „[М]ожда 
ћу при ми ти тво ја пи сма (ма да су шан се ве о ма ма ле)“, пи ше он (стр. 17). На пу то ва њи ма 
у свр ху ге о граф ских от кри ћа не ма ме ста за за пи се Мар га рет Са вил (ини ци ја ли М. С.).8 
Без пра вог са го вор ни ка, овај син гу лар ни, хе рој ски дис курс сро за ва се на ни во ме ло-
дра ме: „Се ћај ме се с љу ба вљу ако ни кад ви ше не до би јеш ве сти од ме не“ (стр. 17). 
Му шки дис курс је сит дру же ња са са мим со бом, али љу бав га ји је ди но пре ма хе рој ској 
пред ста ви о се би. Вол тон је ван се бе од сре ће кад ко нач но срет не не ког на лик се би 
– чо ве ка ко ји тра га за ве ли ким ци љем и ко ји при па да ис тој кла си и ра си. Ова ко опи сује 
људ ску олу пи ну ко ју је из ву као из Арк тич ког мо ра: „Он ни је био ди вљи ста нов ник не ке 
не по зна те зе мље, као што је то онај дру ги пут ник из гле дао, не го Евро пља нин“ (стр. 20). 
Чо ве чан ство по му шкар цу „има ге не рич ки лик, уни вер зал ни об лик“, ис ти че Ха ра ве-
је ва. Од са мог по чет ка ро ма на, чо ве чан ство с му шким ли ком при зна је са мо вла сти ти 
од раз за сно ван на ро ду, кла си и ра си. Же не, ни жи сло је ви дру штва и не-Евро пља ни 
су ис кљу че ни из иде а ла и прак си ге не рич ког чо ве чан ства. Пи шу ћи на по чет ку ве ка 
ко ји ће по так ну ти по то ње мо дер ни стич ке по тра ге, Ме ри Ше ли свој по глед усме ра ва 
уна зад – при се ћа се исто ри је ге но ци да и по ро бља ва ња иза зва них не у та жи вом же љом 
за ве ли ким ци ље ви ма:

Кад ни је дан чо век не би до зво ља вао да ма ка кав по зив по ре ме ти мир ње го вих осе ћа ња, 
Грч ка не би би ла по ро бље на; Це зар би по ште део сво ју зе мљу; Аме ри ка би по сте пе ни је 
би ла от кри ве на; а цар ства Мек си ка и Пе руа не би би ла уни ште на. (стр. 62)

Кри ти ча ри су већ упо зо ри ли на иде о ло шку кон тро лу ко ја сто ји иза при ви ле го ва-
ња дис кур са о до му, од но сно дис кур са о осе ћај но сти у овом пе ри о ду. Уз ди за ње вред-
но сти до ма мо же би ти знак про ти вре ак ци је, по ли тич ког ком про ми са; а у не ким слу-
ча је ви ма са о се ћа ње са по ро бље ним или уне сре ће ним „дру гим“ мо же би ти ма ска 
ис под ко је се скри ва осе ћај кул тур не су пер и ор но сти над по тла че ни ма.9 Но, текст 

7 Ви де ти и за па жа ња ко ја Те ри Иглтон из но си о кри те ри ју ми ма про све ти тељ ских дис кур са у The 
Fun ction of Cri ti cism (Lon don: Ver so, 1984).
8 Скра ће ни цом „Ms.“ се на ен гле ском је зи ку упу ћу је на осо бу жен ског по ла. (Прим. прев.)
9 За ана ли зу про ме на до ко јих је до шло у дис кур си ма о фе ми ни зму, до му и осе ћај но сти, ви де ти, 
на при мер, Stu art Cur ran, “Wo men re a ders, wo men wri ters”, у: The Cam brid ge Com pa nion to Bri tish 
Ro man ti cism, (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1993, стр. 177–95) и An ne Mel lor, “‘Am I Not a 
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Ме ри Ше ли, на пи сан на пре крет ни ци европ ског ху ма ни стич ког про јек та (у вре ме 
пост про све ти тељ ске ве ре у људ ске ин фра струк ту ре, ре ак ци је на на ду и на си ље Фран-
цу ске ре во лу ци је и на пра гу им пе ри ја ли зма), на је дин ствен на чин об је ди ња ва пост-
ху ма ни стич ку и ре тро спек тив ну ви зи ју. Из те дво стру ке по зи ци је текст по ста вља 
кључ но пи та ње: шта чи ни чо ве чан ство? Рас пли ћу ћи ни ти хе рој ских дис кур са, ро ман 
Ме ри Ше ли на го ни нас да осмо три мо там ну стра ну на прет ка, да при кљу чи мо и гла-
со ве оних ко ји су рас пар ча ни или раз ме ште ни.

Па саж, у ин те ре су ис тра жи ва ња и тр го ви не, по ста је мно го ам би ци о зни ји у слу ча-
ју Фран кен штај на, глав ног на ра то ра у при чи. Он из ја вљу је: „Жи вот и смрт из гле да ли 
су ми као иде ал не гра ни це кроз ко је ћу ја пр ви про дре ти и уба ци ти млаз све тло сти у 
наш там ни свет“ (стр. 60). Па саж ко ји Фран кен штајн же ли да про на ђе до вео би до на-
стан ка но ве вр сте, у овом слу ча ју, са ста вље не од ко ма да људ ских те ла и по диг ну те из 
мр твих. Ти ме би се до ве ла у пи та ње при ро да људ ске вр сте, јер су људ ска би ћа смрт на, 
али не би до шло до на стан ка но ве фи гу ре чо ве чан ства. За то што је ство ре ње кре и ра но 
та ко да на ли ку је твор цу и да про но си ње го ву сла ву. Фран кен штај но во ин те ре со ва ње 
за на уч но от кри ће у крај њој ли ни ји је са мо хва ла: „Нов род ће ме бла го си ља ти као свог 
твор ца и као свој из вор“ (стр. 60). То је на у ка за рад на уч ни ка, его-трип. Слич но Вол то-
ну, и Фран кен штајн због по тра ге на пу шта људ ско дру штво, по ро ди цу и при ја те ље. 
Ње гов ис тра жи вач ки рад у оса ми гроб ни ца и ње го ве ра ди о ни це не по зна је мо рал не 
об зи ре. И он има са мо је дан циљ: „[Б]ио [сам] из не на ђен што сам ме ђу то ли ким ге ни-
јал ним љу ди ма [...] ја био од ре ђен да от кри јем та ко чуд ну тај ну“ (стр. 58). За се ни ће све 
дру ге на уч ни ке и Бо га ство ри те ља. Али зна чај но је при ме ти ти да, као и у Вол то но вој 
при чи, ни ов де не ма ме ста за же ну. По тра га ко ја ће про ник ну ти у тај ну жи во та и смр ти, 
ко ја ће ство ри ти но ву вр сту, стро го је му шка ствар. „Ни је дан отац не мо же по ла га ти 
пра во на за хвал ност сво га де те та као што ћу ја за слу жи ва ти њи хо ву“ (стр. 60), хва ли-
ше се, јер не по сто ји дру ги ро ди тељ. Ње го ва по тра га во ди пу тем ко ји за о би ла зи же ну 
(јер низ же на ко је се по ја ве у при чи би ва ју уби је не). 

Му шка кре а тив ност у ро ма ну за о ку пље на је „ори ги нал но шћу“ и њо ме се оправ-
да ва – „мо жда ћу га зи ти по зе мљи на ко јој чо ве ко ва но га ни кад ра ни је ни је оста ви ла 
тра га“, ка же Вол тон (стр. 10, дру гим ре чи ма, оста вља ти (о)ти сак и на бе лом па пи ру). 
У при чи Ме ри Ше ли, кре а тив ност по при ма ви ше стру ко зна че ње, од на уч ног ис тра жи-
ва ња пре ко ре про дук ци је вр сте до кре а тив ног пи са ња. У сва ком по је ди ном зна че њу 
Ме ри Ше ли опи су је пу та њу му шке кре а тив но сти осу ђе не на не у спех, пу та њу ко ја 
ис ти ску је жен ску кре а тив ност и ко ја се за сни ва на кре и ра њу соп стве ног од ра за. Два 
пред го во ра, је дан из 1818, а дру ги из 1831. го ди не, упу ћу ју на так ми чар ски дух у ко ме 
је на ста ла при ча. Ме ри Ше ли, њен су пруг, Пер си, и њи хо ви при ја те љи Бај рон и По ли до ри, 
уче ство ва ли су у при ја тељ ском так ми че њу у пи са њу при че о ду хо ви ма. „За мо ре ни 
обич но шћу про зе, слав ни пе сни ци бр зо су се ока ни ли не при јат ног за дат ка“ (пред го-
вор из 1831. го ди не). Му шка кре а тив ност, у овом слу ча ју пер со ни фи ко ва на у ли ку два 
бли ста ва пе сни ка, Пер си ја Ше ли ја и лор да Бај ро на, ни је има ла до вољ но стр пље ња за 

Wo man, and a Si ster?’: Sla very, Ro man ti cism, and Gen der”, у: Ro man ti cism, Ra ce, and Im pe rial Cul tu re, 
1780–1834 (Blo o ming ton: In di a na Uni ver sity Press, 1996, стр. 311–329).
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не при јат ни за да так по ди за ња соп стве не де це (пре ма би о граф ским по да ци ма) ни ти за 
за вр ша ва ње те ку ћег по ду хва та. Пред го вор из 1818. го ди не бе ле жи: „[Д]ва мо ја при ја-
те ља ме оста ви ше на пу то ва њу ме ђу Ал пи ма и из гу би ше [...] све пам ће ње на сво је 
ви зи је ду хо ва. Сле де ћа при ча је је ди на ко ја је до вр ше на.“ Чо ве чан ство с му шким ли ком 
још јед ном се оти сну ло у аван ту ру, док Ме ри Ше ли, је ди на же на у том кре а тив ном 
кру жо ку, и труд на по тре ћи пут, труд бе нич ки на сто ји да за вр ши по ду хват – ка ко ка же 
– са стра хо по што ва њем и стреп њом. Да ли је стреп ња мо гла би ти де ли мич но иза зва на 
спо зна јом да се за да так ро ди тељ ства по тра ди ци ји не рав но мер но рас по ре ђу је? За-
да так ко ји је па ра ле лан бде њу над књи жев ним че дом? Kао што ће мо ви де ти ка сни је, 
раз ли ка из ме ђу му шке и жен ске кре а тив но сти по но во се ја вља кад је реч о це ло куп-
ном жи вот ном де лу Пер си ја и Ме ри Ше ли. У ро ма ну, ау тор но ве вр сте, отац ко ји из о-
ста вља уло гу мај ке, исто та ко ни је у ста њу да свој за да так за вр ши до кра ја. Фран кен-
штајн је зга ђен кад са бла сна ви зи ја ко јом се за но сио ожи ви: „[С]ада, кад сам за вр шио, 
див ни сан је иш че зао а ср це су ми ис пу ња ва ли не из ме ран ужас и од врат ност. Не мо  гав-
ши да под не сем из глед би ћа ко је сам ство рио, по бе гох из со бе“ (стр. 66). Ова па ра диг ма 
кре а тив но сти има зна чај не по сле ди це.

Ро ман при ка зу је ка ко му шко чо ве чан ство ко је је узур пи ра ло жен ску уло гу и ис кљу-
чи ло же ну из ства ра лач ког до стиг ну ћа мо же про из ве сти је ди но не што мон стру о зно. 
Ство ре ње, ка ко са зна је мо, има ко жу ко ја је „је два по кри ва ла сплет ми ши ћа и жи ла; 
...његов[е] водњикав[е] очи [...] су из гле да ле го то во исте бо је као и там не ду пље у ко-
ји ма су ле жа ле“ (стр. 64–66). Али има не што још ужа сни је од из гле да ство ре ња. Фран-
кен штај но ва на ме ра би ла је да ре про ду ку је иде ал ну људ ску фи гу ру. „Удо ви су му 
би ли сра змер ни и сма трао сам да су му цр те ли ца ле пе“ (64). Про блем је у то ме што та 
иде ал но за ми шље на фи гу ра од у да ра од ствар но сти. Би сер но бе ли зу би и нај сјај ни ја 
ко са – при ку пље ни су са вр ше ни де ло ви те ла, али без по ми сли на то ка ко ће се са став-
ни де ло ви укло пи ти у сло же ну, жи ву це ли ну. Уни вер зал ни об лик (чи ји зго дан при мер 
је су де ко ло ни зи ра ју ће олов ке два де се тог ве ка ко је су кон стру и са ле но ве ге о по ли-
тич ке ен ти те те, при нуд но ра се ли ле ма су ста нов ни штва и по се ја ле се ме бу ду ћег раз-
до ра, као на при мер у Па ле сти ни, Ин ди ји и Па ки ста ну, ме ђу на ро ди ма цен трал не Афри-
ке, чи ји жи те љи већ ге не ра ци ја ма тр пе на си ље) за не ма ру је по је ди нач не и исто риј ске 
ка рак те ри сти ке, као и ме ђу соб не од но се је дин ки уну тар мно жи не. Фран кен штај но ва 
кре а тив на ви зи ја па да на про би ко јом се те сти ра ва ља ност „ори ги нал не“, пр во бит не 
за ми сли. Пре ма ре чи ма Ха ра ве је ве, иде ал на тво ре ви на чо ве чан ства с му шким ли ком 
не до зво ља ва „са мо кри тич ку прак су ’раз ли ке’“ (стр. 87). Та прак са раз ли ке по сво јој је 
при ро ди сло же на, не пред ви ди ва и ха о тич на. Она под ра зу ме ва сту па ње у од но се са 
дру гим на на чи не ко ји пре ва зи ла зе гра ни це на шег зна ња, ко ји мо гу до ве сти у пи та ње 
прет ход но при хва ће не пред ста ве о иден ти те ту или си гур но сти (по и ма ња о то ме ко 
смо и ко су нам „не при ја те љи“). Не мо ра мо ићи да ље од исто ри је два де се тог ве ка да 
би смо на шли си ја сет ужа сних при ме ра (Хо ло ка уст, ге но ци ди, дис кри ми на ци ја) то га 
шта се де ша ва кад не раз ви је мо „са мо кри тич ку прак су раз ли ке“, ка да са мо и ден тич-
ност по ста не основ но пра ви ло ко јим се ис кљу чу ју све раз ли ке. 

Фран кен штај но во ство ре ње је до слов но на пра вље но од мр твих љу ди. У пре не се ном 
зна че њу, Ме ри Ше ли на гла ша ва по ен ту о де ло ва њу дру штве них си ла ко је иза зи ва ју 
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смрт. Ка да је реч о Вол то ну, ви де ли смо да је у ста њу да при хва ти и во ли са мо од раз 
са мо га се бе, сво је кла се, ро да и ра се. Кад је реч о ство ре њу, оно се раз ли ку је од „уни-
вер зал ног об ли ка“ и на кра ју би ва од ба че но јер не од го ва ра за ми шље ном иде а лу и 
од ра зу са мог Фран кен штај на. Су зби ја ње „не по жељ них“ и „не до лич них“ зна чи да се 
од ре ђе не гру пе сма тра ју „не по доб ним“, ма ње вред ним и да се за кон ски не при зна ју, 
а у не ким слу ча је ви ма, и фи зич ки уни шта ва ју. У ро ма ну на си ље ис кљу чи ва ња ра ђа 
но во на си ље у ве ћој ме ри не го што се то ина че сре ће у гот ском жан ру. По што га је 
на пу стио вла сти ти тво рац-отац и од ба ци ли га сви дру ги ко ји ма се окре нуо, ка же се 
да је ство ре ње спо зна ло „људск[у] окрут ност“ (стр. 129). Отац и син, де ли мич на ре про-
дук ци ја чо ве чан ства, за па ли су у исто не здра во ста ње са мо пре зи ра и де струк ци је. 
Ме ри Ше ли, чи ји су ро ди те љи, Ви ли јам Го двин и Ме ри Вул стон крафт, чвр сто ве ро ва-
ли у обра зов не ре фор ме, на ро чи то ис ти че ка ко обра зо ва ње има моћ да ху ма ни зу је 
или де ху ма ни зу је су бје кат. Књи ге ко је ство ре ње чи та уче га о осе ћа њи ма; омо гу ћа-
ва ју му да ар ти ку ли ше сво ју по тре бу за љу ба вљу и дру штвом. Не прав да и од ба ци ва ње 
ко је до жи вља ва од љу ди учи ни ће да за бо ра ви све што је на у чио. Овла да ће је зи ком 
со лип си зма и осве те. Ство ре ње ка зу је: „[Ј]а сам уса мљен и омр знут“ (стр. 160); „[ш]то сам 
сти цао ви ше зна ња, све ја сни је сам уви ђао ка кав сам бед ни прог на ник“ (стр. 161); [мој 
творац] ме је на пу стио. За то сам га, у огор че њу, про кли њао“ (стр. 161). Слич но то ме, 
ви ди мо ка ко Фран кен штајн кре ће пу тем оту ђе но сти и оча ја:

[Ч]есто сам до ла зио у ис ку ше ње да ско чим у то мир но је зе ро [...] Гри жа са ве сти гу ши ла 
ми је сва ку на ду ... Не мо же се ни за ми сли ти мо ја од врат ност пре ма том зло тво ру [...] 
усрд но сам же лео да уга сим тај жи вот ко ји сам она ко не про ми шље но са здао. (стр. 109–110)

Да су ми ра мо, при че о Вол то ну, Фран кен штај ну и ство ре њу од ви ја ју се као мон стру-
о зна са мо ре про дук ци ја пат ње, гу бит ка и ме ђу соб ног/ма сов ног уни ште ња. Ха ра ве је ва 
то на зи ва „хватање[м] у зам ку при ча вла да ју ћих по ре да ка“. Вол тон и Фран кен штајн 
пре по зна ју се је дан у дру гом, усред хлад ног, сте рил ног Арк ти ка. Фран кен штајн и ство-
ре ње, исто та ко, по ста ју ме ђу соб ни од раз. Сва ки од њих про го ни оног дру гог с ци љем 
да га уби је. На кра ју их је не мо гу ће раз ли ко ва ти.10 Ство ре ње спро во ди у де ло Фран кен-
штај нов сим бо лич ки чин ели ми на ци је жен ских фи гу ра и свих оних ко ји омо гу ћа ва ју 
жи вот.

Жен ска кре а тив ност

У овој при чи из два ја се уни ште ње јед ног ли ка, и то због то га што је још у не до вр-
ше ном ста њу, и Фран кен штајн с пра вом у том ли ку ви ди прет њу „вла да ју ћем по рет ку“. 
Го во рим о жен ском би ћу чи је је ства ра ње пре ки ну то. Фран кен штајн је по пу стио пред 
мол ба ма ство ре ња да му ство ри же ну ње го ве вр сте. Оба вив ши већ по ла по сла, Фран-

10 У “The Po li tics of Mon stro sity” (Fran ken stein. Прир. Fred Bot ting. New York: St. Mar tin’s Press, 1995), 
Крис Бол дик (Chris Bal dick) ту ма чи ро ман у окви ри ма ре во лу ци о нар них де ба та во ђе них то ком 
де ве де се тих го ди на осам на е стог ве ка – да ли је мон стру о зност ста рог по рет ка (an ci ent re gi me) 
из не дри ла мон стру о зност ре во лу ци о нар ног на си ља?
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кен штајн се пре до ми слио: „Сав из бе зу мљен, се тио сам се свог обе ћа ња да ћу ство ри ти 
још јед но ње му слич но би ће, па сам, дрх те ћи од уз бу ђе ња, по чео да ки дам на ко ма де 
оно на че му сам ра дио“ (стр. 210–211). На го ве штај ка кво је то не што што оста је не до-
вр ше но, не при ка за но, до би ја мо кад Фран кен штајн раз ми шља о то ме да „она пак, ко ја 
ће по свој при ли ци по ста ти ра зум но ство ре ње ко је уме да ми сли и ра су ђу је, мо же од би-
ти да се по ви ну је спо ра зу му ко ји је на пра вљен пре не го што је она ство ре на“ (стр. 209).

Жен ско ство ре ње је уни ште но; али је ро ман, Фран кен штајн, до вр шен. Хо ћу, сто га, 
да ис тра жим жен ску кре а тив ност у зна че њу ства ра лач ког ра да жен ског пи сца. Чи ним 
то та ко што раз ма трам не ко ли ко па са жа, то јест, од ло ма ка из ства ра ла штва Ме ри Ше ли.

У свом уво ду за из да ње Фран кен штај на из 1831. го ди не, Ме ри Ше ли го во ри о не-
си гур но сти у по гле ду вла сти тог спи са тељ ског ра да: „За и ста ни сам скло на да ста вљам 
се бе у пр ви план.“ При се ћа ју ћи се сво јих спи са тељ ских по ку ша ја у де тињ ству, ка же 
за се бе да је „пу ки по дра жа ва лац“. За тим по ми ње раз го во ре ко ји су се во ди ли из ме ђу 
Пер си ја и Бај ро на у ле то 1816. го ди не, ко је је она „го то во не про го во рив ши слу ша ла“. 
Но, она исто вре ме но по ла же ис кљу чи во ау тор ско пра во на Фран кен штај на: „Си гур но 
је да свом су пру гу не ду гу јем ни за јед ну по је ди ност ни ти за ијед но осе ћа ње, а ипак, 
без ње го вог под стре ка при ча ни ка да не би има ла об лик у ко ме је при ка за на све ту. Из 
ове из ја ве мо рам из у зе ти пред го вор. Ко ли ко се се ћам, он га је на пи сао у це ли ни“ (стр. 11). 
Са вре ме на ис тра жи ва ња от кри ла су да је Пер си Ше ли за пра во ути цао на то да се је зик 
ро ма на Ме ри Ше ли зна чај но из ме ни, да сло же ни ја дик ци ја и спе ци фич ни ја тер ми но-
ло ги ја за ме не Ме рин не у кра ше ни, јед но став ни из раз.11 Скром на, по пу стљи ва, но од-
луч на – кри ти ча ри су не дав но из не ли раз ли чи те раз ло ге за ова кав ам би ва лен тан став 
Ме ри Ше ли.12 Ја ћу се усред сре ди ти на то ка ко та ам би ва лент ност обра зу је кре а тив ну 
прак су ко ја се ве о ма раз ли ку је од кон цеп та „ори ги нал но сти“ при ка за ног у ро ма ну. 

Вол то но ва пре по тент на на ме ра да на ђе пут на Ис ток, где ће „га зи ти по зе мљи на 
ко јој чо ве ко ва но га ни кад ра ни је ни је оста ви ла тра га“ (што под се ћа на „от кри ће“ Аме-
ри ке) ко си се са упо зо ре њем Ме ри Ше ли ко ја скре ће па жњу на при ме ре тра ге ди ја 
иза зва них им пе ри ја ли стич ким тен ден ци ја ма. У уво ду из 1831. го ди не, мо жда и не све-
сна иро ни је, она за пра во по зајм љу је ис точ њач ку ства ра лач ку ме та фо ру: „Код Ин ду са 
слон при др жа ва свет, али они су сло на по ста ви ли на кор ња чу.“13 Ап со лут на ори ги-
нал ност је, пре ма ин диј ској тра ди ци ји, пу ки мит. Ту иде ју нео ри ги нал не кре а тив но сти 
она пот кре пљу је сво јом чу ве ном де фи ни ци јом: „Мо ра се скром но при зна ти да се 

11 Ви де ти Mel lor, “Cho o sing a Text of Fran ken stein to Te ach”, у: Ap pro ac hes to Te ac hing Shel ley’s Fran
ken stein, прир. S. Be hrendt (New York: MLA, 1990). 
12 У The Pro per Lady and the Wo man Wri ter, на при мер, Ме ри Пу ви (Mary Po o vey) из но си ста но ви ште 
да Ме ри Ше ли, под те ре том тра ди ци о нал них пред ра су да, хо ти мич но пот це њу је сво је мо гућ но сти 
и при хва та уло гу же не до ма ћи це; упр кос то ме, спи са тељ ски рад за њу оста је и да ље бит но сред-
ство са мо о дре ђе ња. По сма тра но са дру штве но-еко ном ске тач ке гле ди шта, Ме ри Ше ли мо ра 
успе шно да на пре ду је, да се над ме ће као жен ски пи сац, а да при том не оту ђи ма хом кон зер ва-
тив ну чи та лач ку пу бли ку ко ја је при па да ла сред њој кла си и ме ђу ко јом је би ло све ви ше же на. О 
про ме ни кла сног ста ту са жен ских чи та ла ца (од елит них чла ни ца дру штва „Пла ве ча ра пе“ из пе де-
се тих и ше зде се тих го ди на осам на е стог ве ка до чи та лач ких кру го ва сред ње кла се у овом пе ри о ду), 
ви де ти Cur ran, “Wo men re a ders, wo men wri ters”.
13 Упо ре ди са Атла сом из грч ке ми то ло ги је, ко ји за ка зну на пле ћи ма но си те жи ну це лог све та.
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ин вен тив ност не са сто ји у ства ра њу ни из че га, не го из ха о са [...] она мо же да по да ри 
об лик там ној без о блич ној ма те ри ји, али не мо же да ожи ви са му ма те ри ју.“ За раз ли ку 
од му шких ства ра ла ца у свом жи во ту и књи жев ној про зи (Пер си ја, ко ји на ги ње ка 
при зо ри ма све тло сти, па ти од те жње ка иде а лу, а за тим због раз би је них илу зи ја; и 
Фран кен штај на, ко ји из стра ха од ба цу је соп стве но не и ме но ва но ство ре ње), Ме ри 
Ше ли је да ле ко спрем ни ја да при хва ти та му, „ха ос“ и раз ли ку. Свој ра ни ро ман с љу-
ба вљу на зи ва „мо је гро зно че до“. У прет ход ном де лу смо ис та кли ка ко она раш чи ња ва 
на ра ти ве ко ји су за сно ва ни на од ра зу вла сти тог иден ти те та, „ори ги нал но сти“ и по ти-
ски ва њу „дру го сти“. У ши рем кон тек сту ње ног жи вот ног де ла исто та ко се при ме ћу је 
да су гра ни це кре а тив но сти не што по ро зни је. Тво рац ро ма на Фран кен штајн на ста нак 
свог де ла ду гу је ин тер вен ци ја ма дру гих љу ди и са рад ни штву. С дру ге стра не, ве ли ки 
део ње не ка ри је ре по све ћен је ства ра њу де ла по кој ног су пру га.

Пре ла зим са да на два пред го во ра ко ја је Ме ри Ше ли за и ста са ма на пи са ла. То су 
пред го во ри за Пост хум не пе сме Пер си ја Ше ли ја из 1824. го ди не и за Дру го из да ње 
са бра них пе са ма Пер си ја Ше ли ја из 1839. го ди не. У тим па са жи ма Ме ри Ше ли из ра жа-
ва ди вље ње и љу бав пре ма Пер си ју, као и сво ју на ме ру да пре да но ра ди на очу ва њу 
ње го вог де ла. На во дим ци тат из пред го во ра об ја вље ног 1824. го ди не: „Ње го ва не у стра-
ши ва бор ба за циљ ко ји је сма трао нај све ти јим на све ту, бри га за мо рал но и фи зич ко 
ста ње чо ве чан ства, глав ни је раз лог због ко јег је на се бе, по пут дру гих чу ве них ре фор-
ма то ра, на ву као мр жњу и кле ве те... Жи вот је про вео про ми шља ју ћи при ро ду, вред но 
уче ћи или чи не ћи до бра де ла из љу ба ви. Био је пр во кла сан уче њак и ду бо ки ме та фи-
зич ки ми сли лац.“ У пред го во ри ма се от кри ва и ка ко су на ста ла са бра на де ла: „Три јумф 
жи во та је по след ња по е ма на ко јој је ра дио и оста ла је у то ли кој ме ри не до вр ше на 
да сам се ја ко на му чи ла да је при ре дим у овом об ли ку у ком је ви ди те. Све ње го ве 
пе сме ра су те по пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма са ку пље не су у овој књи зи... Мно ге пе-
сме из по гла вља ’Ра зно’, на пи са не у на ле ту тре ну тач не ин спи ра ци је и ни кад по сле 
до те ра не, про на шла сам ме ђу ње го вим ру ко пи си ма и па жљи во их пре пи са ла... Искре-
но при зна јем да сам се у ра ду ви ше ру ко во ди ла стра хом да гре шком не из о ста вим 
не ки од ових спо ме ни ка ње го вом ге ни ју не го же љом да пе дант ном чи та о цу пред ста-
вим са мо оно што је за вр ше но.“ У пред го во ру за Дру го из да ње са бра них де ла (1839) 
опи су је сво ју мо ти ва ци ју: „Тру дим се да нај бр же што мо гу оба вим ва жну ду жност – да 
пло до ве уз ви ше ног ге ни ја по ну дим це лом све ту... У пра те ћим бе ле шка ма уз пе сме 
на сто ја ла сам да ис при чам ка ко је на ста ла и ка ко се раз ви ја ла сва ка по је ди на пе сма. 
Због то га што су из гу бље на го то во сва пи сма и до ку мен ти из ра них го ди на ње го вог 
жи во та мој за да так не мо же би ти са вр ше но оба вљен у то ли кој ме ри ко ли ко би то 
ина че био. Ме ђу тим, жи во се се ћам све га што је ре че но и учи ње но од ка ко смо се 
упо зна ли... Што се оста лог ти че, за и ста ни сам ком пе тент на: али све сна сам ко ли ко је 
ва жан овај за да так и сма трам га сво јом нај све ти јом ду жно шћу“ (мој кур зив). Ова два 
пред го во ра украт ко при ка зу ју му ко тр пан, прак тич но не мо гућ за да так пре пи си ва ња 
и ре кон струк ци је де ла Пер си ја Ше ли ја, што је би ло не мо гу ће јер су мно ге пе сме по-
сто ја ле са мо као рад не вер зи је и не до вр ше ни фраг мен ти; ако се Ме ри с му ком сна-
ла зи ла у ру ко пи си ма, би ло ко дру ги те шко да би мо гао да их де ши фру је; је ди но је она 
би ла спо соб на да при ре ди и „са чи ни“ Пер си је во де ло, на кон че га су рад мо гли да 
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на ста ве дру ги уред ни ци. (Ов де тре ба ре ћи и то да је отац Ме ри Ше ли, Ви ли јам Го двин, 
та ко ђе ћер ки за ве штао за да так при ре ђи ва ња ње го вог жи вот ног де ла. Али Ме ри није 
мо гла или ни је хте ла да из вр ши тај дру ги за да так.) Ови па са жи от кри ва ју прак су жен-
ске кре а тив но сти ко ја се бит но раз ли ку је од му шке кре а тив но сти опи са не у ро ма ну. 
Ви де ли смо ка ко се Фран кен штајн и Вол тон по вла че кад угле да ју шта су на пра ви ли, 
кад схва те у ка кву су се не во љу ува ли ли; на су прот то ме, Ме ри Ше ли је ра де ћи на свом 
по ду хва ту ис тра ја ла се дам на ест го ди на.

Ка фе ми ни стич кој фи гу ри чо ве чан ства?

На по чет ку ра да по ста ви ла сам пи та ње да ли де ло Ме ри Ше ли као жен ског пи сца 
отва ра пут фе ми ни стич кој фи гу ри чо ве чан ства? Про ба ћу да од го во рим на то пи та ње 
та ко што ћу по ву ћи не ко ли ко па ра ле ла, по чев ши са ли ком Пе не ло пе у Оди се ји. И Мери 
Ше ли и Пе не ло па тра ди ци о нал но се по сма тра ју као фи гу ре ко је оста ју код ку ће док 
њи хо ви му же ви од ла зе на пло вид бу у по тра зи за ори ги нал ним „па са жи ма“. Да ли Пе-
не ло па пред ста вља жен ску моћ (ко ја се са сто ји од ње не по сто ја но сти, спо соб но сти 
да оп ста не и очу ва до ма ћин ство то ком два де сет го ди на)? Или је она па сив на фи гу ра 
ко ја игра уло гу ко ју јој је про пи сао па три јар хал ни дис курс? Зна ча јан траг, ре кла бих, 
ле жи у Пе не ло пи ном уме ћу. Њен дво стру ки чин тка ња и па ра ња др жи ба ха те про сце 
на од сто ја њу. А до вољ но је до ми шља та да од њих из ма ми да ро ве ко ји ма об на вља све 
оскуд ни је за ли хе. Пе не ло пи но уме ће јој омо гу ћа ва да ак тив но уче ству је у об ли ко ва-
њу сво је суд би не у окру же њу у ко јем до ми ни ра ју му шки дис кур си.14 Уме ће Ме ри 
Ше ли из ра зи то на ли ку је Пе не ло пи ном тка њу и па ра њу. У свом пр вом ро ма ну, она 
је дан по је дан раш чи ња ва хе рој ске дис кур се – му шки по кров ко ји го во ри о пат ња ма 
и ра за ра њу; њен ка сни ји ства ра лач ки рад, с дру ге стра не, са сто ји се у па жљи вом 
упли та њу ни ти не ра зу мљи вих фраг ме на та и ра су тих де ло ва су пру го вог ства ра ла штва 
у су ви слу це ли ну ко ја ће по пра ви ти углед ње ног су пру га.15 У ова два нај ва жни ја рад-
на по ду хва та, Ме ри Ше ли от кри ва јед ну дру га чи ју вр сту кре а тив но сти – ону ко ја не 
ста вља на гла сак на ори ги нал ност, али ко ја, прем да ни је из вор на, пред ста вља бо гат 
из вор. При ча о Фран кен штај ну жи ви до дан-да нас (и под сти че на ста нак ви ше стру ких 

14 На при мер, скр ха на ту гом, она пре ки да бар да ко ји пе ва о ју на штву у Тро јан ском ра ту и о ју нач-
ким под ви зи ма ње ног су пру га; као дру го, осу је ти ла је пла но ве грам зи вих про са ца ко ји су се 
над ме та ли да осво је ње ну ру ку, а ти ме и кра љев ство Ита ке; као тре ће, от хра ни ла је си на Те ле ма-
ха до ње го ве ра не мла до сти и, прем да му се по ко ра ва, јер је он за кон ски на след ник вла дар ског 
по ло жаја ко ји је при па дао ње ном од сут ном му жу, мла ди вла дар ипак по ка зу је зна ке по слу шно сти 
мај ци.
15 Пре ма ми шље њу Су зан Вол фсон (Su san Wol fson), Ме ри Ше ли је од и гра ла кључ ну уло гу у по пра-
вља њу Пер си је ве ре пу та ци је; она је за слу жна за то што је уме сто „ра ди кал ног“, „бо го хул ног“ и 
„не мо рал ног“ пе сни ка Пер си Ше ли по стао „иде а ли стич ки ху ма ни ста“ и „не схва ће ни“ пе сник. 
Пу тем уред нич ких при ка за и на кло ње них ту ма че ња, ус пе ла је да при до би је на кло ност углед них 
вик то ри јан ских пе сни ка, кри ти ча ра и чи та ла ца пре ма ње го вом пе сни штву. Ви де ти рад Су зан 
Вол фсон за сно ван на оп шир ном ис тра жи ва њу: “Edi to rial pri vi le ge: Mary Shel ley and Percy Shel ley’s 
Au di en ces”, у: The Ot her Mary Shel ley: Beyond Fran ken stein. Прир. A. Fish, A. Mel lor & E. Schor (New York: 
Ox ford Uni ver sity Press, 1993).
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кул тур них из ра за, пре о бра жа ва се ка ко би се укло пи ла у кул тур не рас пра ве о ети ци, 
тех но ло ги ји, по ли ти ци, и то ме слич но). А без тру да Ме ри Ше ли да Пер си јев рад при-
ка же јав но сти, исто ри је ро ман ти зма и ра ди кал ног ре фор ми зма би ле би са свим дру-
га чи је на пи са не.16

Ка ко сма тра Ха ра ве је ва, „фе ми ни стич ке фи гу ре [човечанства] [...] не ка ко се мора[ју] 
од у пре ти ре пре зен та ци ји и до слов ној фи гу ра ци ји, али оно мо ра и да из би је у но вим 
моћ ним тро пи ма, но вим је зич ким фи гу ра ма, но вим обр ти ма исто риј ских мо гућ но сти“. 
Са да се по зи вам на жен ско ство ре ње ко је је у ро ма ну уни ште но и рас пар ча но, и ко је 
се, пре ма то ме, од у пр ло ре пре зен та ци ји. Ра ни је сам на ве ла Фран кен штај нов раз лог 
због ко јег је уни штио жен ско ство ре ње. Ка да го во ри мо о спи са те љи ци ко ја пре и спи-
ту је и раш чи ња ва му шке дис кур се, не ре пре зен то ва ност жен ског ство ре ња та ко ђе 
но си ва жне им пли ка ци је. Да је жен ско ство ре ње за вр ше но, оно би мо ра ло да бу де 
на пра вље но пре ма на руџ би и у скла ду са же ља ма му шког ство ре ња. Ци ти рам шта 
ство ре ње тра жи од Фран кен штај на: „Тра жим јед но би ће дру гог по ла, али исто та ко 
на ка зно као ја [...] Исти на је да ће мо би ти два чу до ви шта, од се че на од це ло га све та, 
али за то ће мо би ти при вр же ни ји јед но дру гом;“ „[м]оја дру га ри ца би ће исте при ро де 
као и ја, па ће се за до во љи ти истом хра ном“ (стр. 180–181). (Она је тре ба ло да бу де ње гов 
од раз, баш као што је ство ре ње иде ал но тре ба ло да бу де Фран кен штај нов од раз). 
Ви ди се да је Ме ри Ше ли пи са ла овај део има ју ћи на уму не ке прет ход не тек сто ве, 
ве ро ват но са иро ни јом – јер се ме ђу тек сто ви ма ко је је ство ре ње про чи та ло на ла зи 
Мил то нов Из гу бље ни рај, а по сред ством тог тек ста, и већ по сто је ћа при ча о ства ра њу, 
По ста ње. Прет ход на при ча у јед ном свом де лу ка зу је ка ко је Ева на ста ла од Ада мо вог 
ре бра („твог ме са ме со“, „он / чи ја си сли ка ти“, Из гу бље ни рај, Че твр то пе ва ње, 441, 
471–472). У Мил то но вом тек сту мај ка људ ског ро да при ка за на је на сле де ћи на чин: 
„Она као вео до та на ног стру ка / Не у ре ше не ко вр џе но са ше злат не / Рас пле те што не-
ста шним пра мич ком су се ви ле / Ко кад ло за из дан ке из ви ја, што ј’ из раз / По кор но сти, 
ал’ што с’ бла гој вла сти да је“, Че твр то пе ва ње, 304–308, мој кур зив). Али Фран кен штај-
но во ство ре ње би на осно ву те ра ни је при че тре ба ло да зна да се свет окре нуо на гла-
вач ке за то што се жен ско би ће ни је за до во љи ло истом хра ном. Оста так при че о чо-
ве чан ству нам је по знат из исто ри је ко ју су пи са ли му шкар ци (у ко ју спа да и исто ри ја 
ми зо ги ни је). Ако су же не кроз исто ри ју ма хом по гре шно пред ста вља не као пот чи ње-
не му шкар ци ма или ин фе ри ор не у од но су на њих или по ла ри зо ва не из ме ђу две крај-
но сти, уз ви ше не фи гу ре чед но сти и узроч ни ка ис ку ше ња, ка ко се же не мо гу про би ти 
кроз обруч ових сли ка ко је су пр вен стве но за сно ва не на му шкој са мо и де а ли за ци ји? 
У ком сми слу текст Ме ри Ше ли мо же ар ти ку ли са ти но ву фи гу ру же не?

Рас пар ча ва ње жен ског би ћа до ве ло је до на стан ка не чег „не при род ног“ – Ме ри 
Ше ли, умет нич ког ства ра о ца, ко ја се исто та ко од у пи ре ре пре зен та ци ји. Кри ти ча ри 

16 Ви ше о ути ца ју Пер си ја Ше ли ја на по ли тич ке ре фор ме де вет на е стог и два де се тог ве ка, ви де ти, 
на при мер Bo ut ha i na Sha baan, “Shel ley and the Char tists”, Me e na Ale xan der, “Shel ley’s In dia: Ter ri tory 
and Text, So me Pro blems of De co lo ni za tion” и Alan We in berg, “Shel ley’s Hu ma ne Con cern and the 
De mi se of Apart heid”, у збор ни ку ра до ва Shel ley: Po et and Le gi sla tor of the World. Прир. B. Ben nett & 
S. Cur ran. Bal ti mo re and Lon don: The Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1996.
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су на га ђа ли о ње ном осе ћа ју кри ви це за то што се ни је укла па ла у Пер си је ву фи гу ру 
иде ал не же не.17 Не укла па се ни у ро ман ти чар ску сли ку ете рич ног пе сни ка ни ти, тре ба 
и то ре ћи, у пред ста ве о фе ми ни стич ком пи сцу. Ко је Ме ри Ше ли? У по гла вљу „Много-
стру ка Ме ри“, на при мер, Фред Бо тинг ис пи ту је мно го стру ке би о граф ске и књи жев не 
од но се ко ји су мо гли из ро ди ти Фран кен штај на. Ве чи то пи та ње ко је по ста вља ју кри-
ти ча ри је сте: Ко ја Ме ри Ше ли је на пи са ла овај ро ман? Ћер ка дво је ис так ну тих ра ди кал-
них ре фор ма то ра? При пад ни ца Ше ли је вог кру жо ка? (И ка кав је њен ста тус, ка ква је 
ње на уло га у том но тор ном кру жо ку?) Или је на стао из пе ра не ко га ко по се ду је мно го 
кон зер ва тив ни ји све то на зор, као кад пре ра ђу је свој ро ман три де се тих го ди на де вет-
на е стог ве ка?18 Ова пи та ња има ју мно го стру ке и нео д ре ђе не од го во ре. У крат ком 
ре зи меу Ме ри Ше ли мо гло би да сто ји: жен ски умет нич ки ства ра лац, мај ка ко ја се 
бо ри да из др жа ва се бе и де те, ко ја при хва та нај ра зли чи ти је по сло ве – пи ше за по пу-
лар не ча со пи се и хро ни ке као што је Кип сејк, пре во ди не ко ли ко то мо ва Жи во та нај
е ми нент ни јих књи жев ни ка и на уч ни ка; Ме ри пре пи си вач, при ре ђи вач, а осим то га и 
ро ма но пи сац и пи сац при по ве да ка... Сва ка ка те го ри ја, сва ка ти ту ла по тен ци јал но 
до да је но ве ни јан се и усло жња ва ову фи гу ру де вет на е стог ве ка ко ја у исти мах из гле-
да кон фор ми стич ки и ра ди кал но. Сма трам да је она, ви ше не го што је то био њен муж, 
бли же сло же ној фи гу ри ко ју опи су је Реј монд Ви ли јамс: ро ман ти чар ски умет ник ко ји 
је, јед но став но ре че но, ду бо ко све стан иде о ло шких и ма те ри јал них по те шко ћа с по-
чет ка де вет на е стог ве ка и ко ји се ак тив но бо ри про тив њих.19 У пи сму из да ва чу Едвар-
ду Мок со ну на пи са ла је: „[И] не мој те ме пре зи ра ти ако ка жем да пи шем јер ми је, на-
жа лост, по тре бан но вац.“ А ту су и до ка зи ко ји до ку мен ту ју ко ли ко је Ме ри Ше ли 
би ла про му ћур на пред у зет ни ца ко ја је скла па ла уго во ре и бо ри ла се за то да јој као 
при ре ђи ва чу му же вље ве по е зи је при пад ну ау тор ска пра ва. Не са мо да се ни је по ву-
кла из жи во та, већ је по ста ла ути цај на у књи жев ним, ин те лек ту ал ним кру го ви ма и 
ко ри сти ла свој ути цај да се бо ри за пле ме ни те ци ље ве и по ма же при ја те љи ма. Ње на 
ра зно вр сна књи жев на про дук ци ја, ко ја се осла ња на нај ра зли чи ти је из во ре, жан ро ве 
и мо ти ве, све до чи о ха о тич но сти и не у јед на че ном ква ли те ту. Па ипак, из тог свог же-
сто ког де цен три ра ња (не ки би ре кли не до стат ка фо ку са, иден ти те та и ко хе рент но сти), 
она ства ра мо гућ ност по ве зи ва ња (са сво јим по кој ним му жем та ко што де лом ства ра, 
а де лом при ре ђу је ње го во жи вот но де ло; та ко што из др жа ва се бе, свог си на и не ко-
ли ко си ро ма шних ро ђа ка; и упр кос свим оче ки ва њи ма, при до би ја чи та лач ку пу бли ку 
на но во ство рив ши се бе и Пер си ја). Не пред ста вљи ва же на умет нич ки ства ра лац, по пут 

17 Су зан Вол фганг сма тра да је због тог осе ћа ја кри ви це Ме ри ре ши ла да се по зи ци о ни ра као Пер-
си јев „при ви ле го ва ни чи та лац“ та ко што ће при ре ди ти кри тич ко из да ње ње го вих де ла. Ка ко 
при ре ђе на из да ња об ли ку ју сли ку ете рич ног и че сто не схва ће ног пе сни ка, Ме ри Ше ли по ста је 
по сред ник ко ји ње го ву по е зи ју ка на ли ше кроз сво ју про зу, што се ујед но по зи тив но од ра жа ва на 
њен углед про зног пи сца.
18 Fred Bot ting, Ma king Mon stro us. Man che ster: Man che ster Uni ver sity Press, 1991. 
19 Ви де ти Raymond Wil li ams, “The Ro man tic Ar tist”, у: Ro man ti cism: Po ints of Vi ew. Ур. R. Glec kner & G. 
En scoe (De tro it: Wayne Sta te Uni ver sity Press, 1974). 269–85. Не у мор но на сто ја ње Ме ри Ше ли да 
из ме ни сли ку ко ју је јав ност има ла о Пер си ју и да об ја ви ње го ва са бра на де ла до при но си иде о-
ло шким и по ли тич ким де ша ва њи ма у Бри та ни ји то ком не ко ли ко де це ни ја на кон ње го ве смр ти.
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жен ског ство ре ња у ро ма ну, не у хва тљи ва је. Упра во за то она ни ти гу би моћ да по де ли 
ми шље ња ни ти гу би зна чај.20

Ко нач но, же лим да по ву чем па ра ле лу из ме ђу Ме ри Ше ли и Со џер нер Трут (Са пут-
ни це Исти не), ко ју Ха ра ве је ва на во ди као при мер „де ар ти ку ли са них те ла исто ри је“. 
Ха ра ве је ва нас под се ћа да пи та ње ко је је по ста ви ла Со џер нер Трут, „Та, зар ја ни сам 
же на?“ има „да ле ко ве ћу моћ за фе ми ни стич ку те о ри ју сто пе де сет ка сни је од би ло 
ко је афир ма тив не или де кла ра тив не ре че ни це“ (стр. 114). Моћ дис кур су Со џер нер 
Трут, ко ји је дис курс о пат њи, да ју „ра ди кал но рас-пар ча ва ње и раз-ме шта ње [...] име-
на и [...] те ла“ (Ха ра веј, стр. 109). Ци ти рам из ње ног го во ра:

Ја сам ора ла и са ди ла и ску пља ла у ко ша ре по са ђе но, и ни је дан ме му шка рац у то ме 
ни је пре те као! А зар ја ни сам же на? Ја мо гу да ра дим и је дем као му шка рац – кад то ли ко 
мо гу да на ђем – а мо гу и бич да но сим! И зар за то ни сам же на? Ро ди ла сам три на е сто ро 
де це, а све до јед ног су их, на мо је очи, про да ли у ро бље, и кад сам пла ка ла она ко ка ко то 
са мо мај ке мо гу, ни ко осим хва ље ног Ису са ни је ме чуо! Та, зар ја ни сам же на?

Моћ пи та ња ко је по ста вља Со џер нер Трут из ви ре из то тал не де ху ма ни за ци је ко ју 
је ис ку си ла (и ко ја се мо же упо ре ди ти са ис ку ством Фран кен штај но вих ство ре ња која 
су са чи ње на од ко ма да мр твих људ ских те ла, али чи је се мо ћи Фран кен штајн бо ји). 
Као што ка же Ха ра ве је ва, исти на је стал но на пу ту, лу та. Од би ја да ми ру је. Не че ка на 
про пи са ном ме сту и пре ла зи пре ко гра ни ца ис цр та них пре ма „уни вер зал ном об ли ку“ 
па он да на мет ну тих они ма ко ји се не укла па ју у „уни вер зал но“. Без број је при ме на 
та квих ре стрик ци ја, од екс пло а та ци је рад не сна ге до ци клу са си ро ма штва, од ими-
гра ци о них кво та усме ре них про тив од ре ђе них ра са до кон цен тра ци о них ло го ра. 
Уз не ми ру ју ћа сна га пи та ња Со џер нер Трут оче ку је ско ро цео век ка сни је у сти хо ви ма 
пе сме цр но пу те спи са те љи це Ленг стон Хјуз (Lang ston Hug hes), чи ја је пе сма „Шта би ва 
са сном ка да че ка?“ („What hap pens to a dre am de fer red?“) ин спи ри са ла про во ка тив ну 
дра му Ло ре не Хан сбе ри (Lor ra i ne Han sbe rry) под на сло вом Зр но гр о жђа на сун цу (A 
Ra i sin in the Sun).

Шта би ва са сном ка да че ка?
Да ли га са су ши при пе ка
Kао зр но гро жђа на сун цу?
Или про цу ри –
Kао за гно је на ра на?
Или се усмр ди
Kао ме со по сле не ко ли ко да на?
Или се стврд не и по бе ли

20 У “From Avant-Gar de to Van gu ar dism”, Га ри Kели (Gary Kelly) по ре ди Пер си је ву по е му Ла он и Сит
на и Ме ри ног Фран кен штај на. Пра ти успо не и па до ве бри тан ске кул тур не ре во лу ци је од де ве-
де се тих го ди на осам на е стог ве ка до три де се тих го ди на де вет на е стог ве ка и сма тра да Пер си је ва 
по ет ско-по ли тич ка ре фор ма по ста је уса мље ни при мер аван гар ди зма док Ме ри „до спе ва до 
’огром ног про стран ства про дук ци је’ [...] и по ста је део са вре ме не кул тур не ми то ло ги је“. Shel ley: 
Po et and Le gi sla tor of the World, стр. 73–87.
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Kао ка ра мелбом бо на?
А мо жда се са мо улег не
Kао под те шким бре ме ном.
Да ли екс пло ди ра с вре ме ном?

Го вор Со џер нер Трут но си у се би ту екс пло зив ну моћ, мо рал ну сна гу оних ко ји ма 
су ус кра ће на људ ска пра ва (од пра ва на жи вот и оп ста нак до сно ва и стре мље ња, као 
што то илу стру ју де ла Ленг стон Хјуз и Ло ре не Хан сбе ри). То је дис курс о они ма ко ји 
ни су за сту пље ни, ни у прав ном, ни у еко ном ском ни у по ли тич ком сми слу. Њен го вор 
скре ће па жњу на три обла сти у ко ји ма се же не тра ди ци о нал но на ла зе у не по вољ ној 
по зи ци ји – у усло ви ма ра да, жи во та и ма те рин ства. Од ро бо вла сни штва до да на шњег 
си сте ма из ра бљи ва ња јеф ти не рад не сна ге у фа бри ка ма, па чак и у ви со ком обра зо-
ва њу, же не ра де под јед на ко на пор но као и му шкар ци, али углав ном при ма ју ма њу 
нов ча ну на док на ду. По нај ви ше у зе мља ма у раз во ју где су ре сур си оскуд ни, же не су 
че сто жр тве не у хра ње но сти, ус кра ће но им је обра зо ва ње, а та мо где се прак ти ку је 
уби ство жен ске де це, ус кра ће но им је и са мо пра во на жи вот. Још је дан кру пан пре-
кр шај од но си се на де ху ма ни за ци ју же на и њи хо во пре тва ра ње у сек су ал не објек те. 
У ве зи са ис ку ством Со џер нер Трут, Ха ра ве је ва ци ти ра Хеј зел Kарби (Ha zel Carby), 
ко ја ка же да у Но вом Све ту, на ро чи то у Сје ди ње ним Др жа ва ма „цр не же не ни су би ле 
кон сти ту и са не као ’же на’, као што су би ле бе ле же не. Уме сто то га, цр не же не су кон-
сти ту и са не исто вре ме но ра сно и пол но – као обе ле же но жен ско (ани мал но, сек су а-
ли зо ва но, бес прав но), али не као же на (људ ско би ће, по тен ци јал на су пру га, би ће ко јем 
је до ступ но име оца)“ (стр. 115). Ма те рин ством, сто га, Со џер нер Трут не по ла же пра во 
на соп стве ну де цу. Она ни је ни шта ви ше до пу ког сред ства ре про дук ци је, про из вод ње 
ка пи та ла. У ве зи са пра ви ма, Ха ра ве је ва ис ти че да кад се ра ди о же на ма там ни је пу ти 
да нас, њи хо ва „ре про дук тив на пра ва“ се жу мно го да ље од пи та ња за че ћа, труд но ће, 
абор ту са и по ро ђа ја, ко ји ма се ба ве бе ле же не, и нај ви ше се ти чу „об у хват не кон тро-
ле над де цом – при ме ра ра ди, чу ва ње од уни ште ња пу тем лин ча, при тво ра, мор та ли-
те та одој ча ди, при сил не труд но ће, [...] за ви сно сти од дро ге, ра то ва бан ди и ра то ва 
уоп ште“ (стр. 116). Рас пар ча ва ње и раз ме шта ње же на и њи хо вих по ро ди ца, и у фи зич-
ком сми слу и у сми слу со ци јал них су бје ка та, во ди по ре кло од дру штве но-еко ном ске 
не јед на ко сти. Со џер нер Трут пи та: „Ако у мо ју шо љу не мо же да ста не ви ше од ли тра, 
а у тво ју ста је два, зар не ће би ти зло ако ми не до пу стиш да до пу ним сво ју по ло ви ну?“ 
Ње но пи та ње од је ку је и да нас у усло ви ма до ма ће и гло бал не не јед на ко сти. Пре ма 
„Из ве шта ју о људ ском раз во ју“ ко ји су под не ле Ује ди ње не на ци је 1998. го ди не, две 
тре ћи не свет ског ста нов ни штва, око 4,4 ми ли јар де љу ди, жи ви у зе мља ма у раз во ју. 
Од тих 4,4 ми ли јар де, јед на че твр ти на не ма аде ква тан сме штај, јед на пе ти на се ни је 
шко ло ва ла да ље од пе тог раз ре да; јед на пе ти на је не у хра ње на. По ла ко до ла зи до 
не ких про ме на у прак си. Та ко су, на при мер, не ке ор га ни за ци је за по моћ и раз вој уло-
жи ле на по ре да се сред ства до ста вља ју же на ма ко је су, као „могућ[е] тачак[е] по ве за-
но сти и го то во сти да се пре у зме од го вор ност“, оства ри ле бо ље ре зул та те у по сти за-
њу фун да мен тал них со ци јал них про ме на као што су ис хра на, обра зо ва ње и одр жи ва 
при вре да. 
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Го вор Со џер нер Трут та ко ђе обе ле жа ва дис курс не ре пре зен то ва них (та ко ре ћи 
као од го вор на по зив До не Ха ра веј фе ми ни стич ком чо ве чан ству да се „од у пре ре пре-
зен та ци ји и до слов ној фи гу ра ци ји, али [...] и да из би је у но вим моћ ним тро пи ма“). 
Ре чи Со џер нер Трут „зар ја ни сам же на?“ ви ше су од ре то рич ког пи та ња. Оне не под-
ра зу ме ва ју од го вор. Пре би се мо гло ре ћи да има ју моћ да ре ме те ка те го ри за ци ју 
же на – би ло да се ра ди о му шком ле ка ру ко ји же ли да оспо ри њен пол на осно ву био-
ло шког есен ци ја ли зма или о ми ту о са мо и ден тич ној же ни (чи тај исто вет ној као „бе ле 
же не“ или же не у раз ви је ним зе мља ма). Ха ра ве је ва ци ти ра Тринх Мин ха (Trinh Minh-ha): 
„Ако се фе ми ни зам по ста вља као де ми сти фи ку ју ћа си ла, он да ће он те мељ но мо ра ти 
да пре и спи та ве ру у вла сти ти иден ти тет“ (стр. 115). Со џер нер Трут од би ја да при хва ти 
де фи ни ци ју „жен ског ро да“ ко ја се за сни ва на по лу. Она не до зво ља ва да се њен иден-
ти тет ану ли ра свр ста ва њем у „јед но о бра зну“ ка те го ри ју же не. 

Ар гу мент До не Ха ра веј да по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу од су ства сло бо де код 
бе ле же не и по ро бље не африч ке же не са свим је на ме сту. Под се ћа нас да „[и]ако су у 
аме рич ком бе лом па три јар ха ту сло бод не же не би ле под ло жне раз ме ни у си сте му 
ко ји их је тла чио, оне су, као бе ле, до би ја ле у на след ство цр не же не и му шкар це“ (стр. 
115). На во ди Хор тенс Спи лерс (Hor ten se Spil lers) ко ја ис ти че да су „сло бод ни му шкар-
ци и же не на сле ђи ва ли име од сво јих оче ва, што је му шкар ци ма јем чи ло пра ва на 
ма ло лет ну де цу и су пру ге, пра ва ко ја же не до ду ше ни су има ле, али их му шка рац ни је 
по се до вао у пу ном сми слу оту ђи ве сво ји не. Не сло бод ни му шкар ци и же не на сле ђу ју 
ста ње од сво је мај ке [...] Мај ке роп ки ње ни су мо гле да пре не су име; оне ни су мо гле 
да бу ду су пру ге; би ле су из ван си сте ма брач не раз ме не“ (стр. 116).21 Ме ри Ше ли, пи-
шу ћи као си ро ма шна удо ви ца Пер си ја Ше ли ја и мај ка бу ду ћег сер Пер си ја Фло рен са 
Ше ли ја, умно го ме се раз ли ку је од Со џер нер Трут, ко ја је за жи во та про да ва на, си ло-
ва на, при си ље на да сту пи у за јед ни цу са дру гим ро бом и чи ју су го то ву сву де цу про-
да ли. Но, на дис кур зив ном ни воу, обе же не моћ но го во ре о на ди и про ме ни. По пут 
рас пар ча ног жен ског ство ре ња ко је фи гу ри ра као не пред ста вљив жен ски умет нич ки 
ства ра лац, „деартикулисан[а] те ла исто ри је“ мо гу по слу жи ти као „могућ[е] тачак[е] 
по ве за но сти и го то во сти да се пре у зме од го вор ност“. О Со џер нер Трут Ха ра ве је ва 
ка же сле де ће: „Ова од луч но не жен ска Исти на има при ли ку да из но ва пред ста ви не-
из вор ну, нео ри ги нал ну чо веч ност, на кон пре ло ма ко ји се од и грао у дис кур си ма евро-
по цен трич ног ху ма ни зма“ (стр. 118, мој кур зив). На кон пре жи вље ног роп ства, при сил ног 
раз ме шта ња и де ху ма ни за ци је, Со џер нер Трут је др жа ла сна жне го во ре о људ ско сти, 
по ло жа ју ро бо ва, по ло жа ју же на, о де фи ни са њу жен ског ра да и мо гућ но сти же на да 

21 Упо ре ди са Га ја три Спи вак, пре ма чи јем ту ма че њу ни ен гле ска да ма (Мар га рет Са вил) ни не и-
ме но ва но чу до ви ште ни су (ухва тљи ви) у окви ри ма тек ста. На во дим из есе ја „Три жен ска те ста и 
кри ти ка им пе ри ја ли зма“: „Пост ко ло ни јал ни чи та лац то са за до вољ ством мо же сма тра ти фи ним 
рас пле том јед ног ен гле ског ро ма на де вет на е стог ве ка“ (у: „Ra ce,“ Wri ting, and Dif er ne ce. Прир. H. L. 
Ga tes, Jr. Chi ca go: Chi ca go Uni ver sity Press, 1985, 1986. стр. 278). Ро бо вла сни штво је у Ен гле ској уки-
ну то 1772. го ди не. Ме ђу тим, бри тан ско се уче шће у тр го ви ни ро бљем на ка рип ским остр ви ма 
на ста ви ло, до при но се ћи ра сту бри тан ске при вре де. При пад ни це ари сто кра ти је и да ме из сред ње 
кла се у Бри та ни ји има ле су ко ри сти од екс пло а та ци је „дру гог“. Тр го ви на ро бљем зва нич но је 
про гла ше на не за ко ни том 1807. го ди не.
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за ра ђу ју за жи вот. Та ко је, при ме ра ра ди, за бе ле же но да је на па у зи то ком Кон вен ци је 
жен ских пра ва у Еј кро ну, у др жа ви Оха јо, 1851. го ди не, Со џер нер Трут пред по че так 
свог слав ног го во ра, про да ва ла Жи вот Со џер нер Трут. 

Иа ко у знат но дру га чи јем по ло жа ју, Ме ри Ше ли се ла ти ла слич ног за дат ка. Ова 
мла да спи са те љи ца, стра шно анк си о зна, ко ја у Фран кен штај ну раш чи ња ва хе рој ске 
дис кур се о са мо и ден тич но сти, ко ја ка сни је спа са ва књи жев ну за о став шти ну сво га 
му жа и ко ја је два са ста вља крај с кра јем при хва та ју ћи нај ра зли чи ти је књи жев не за дат-
ке, умет ни ца је де ар ти ку ла ци је. Ње ни не из вор ни, нео ри ги нал ни „па са жи“ мо жда не 
стре ме да по ста ну бе смрт ни, али чи не раз ли чи ту вр сту пи са ња ко је „има при ли ку да 
из но ва пред ста ви не из вор ну, нео ри ги нал ну чо веч ност на кон пре ло ма ко ји се од и грао 
у дис кур си ма евро по цен трич ног ху ма ни зма“. Њен дис курс о рас пар ча ва њу обез бе-
ђу је но ве обр те мо гућ но сти и, на кон кра ха ре флек сив них иде а ла ко ји су по кре та ли 
евро по цен трич ни ху ма ни зам, ну ди прак су по ве за но сти и го то во сти да се пре у зме 
од го вор ност ко ја ства ра и одр жа ва но ви жи вот.
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