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ПО ГЛЕД У РО МА НУ ФРАН КЕН ШТАЈН
Ме ри Ше ли по тен ци ра за стра шу ју ћу и че сто ра зор ну моћ ви да ка да, у Уво ду ко ји 

за Фран кен штај на пи ше 1831. го ди не, ка зу је при чу о то ме ка ко је до шла на иде ју на 
на пи ше тај ро ман. При се ћа ју ћи се над ме та ња у пи са њу при че о ду хо ви ма ко је су то-
ком за јед нич ког ле то ва ња у Же не ви 1816. го ди не ор га ни зо ва ли она, њен су пруг, лорд 
Бај рон и ње гов лич ни ле кар Џон По ли до ри, она ка же да док је Ба јр он „по чео да пи ше 
при чу чи ји је од ло мак об ја вио на кра ју по е ме о Ма зе пи“, а Пер си Ше ли не на вик нут „да 
из ми шља ме ха ни зам при че [...] за по чео при чу на осно ву до жи вља ја из свог де тињ ства“ 
(8), По ли до ри је ус пео да на пи ше не што што јој се уре за ло у се ћа ње.1 Пам ти ка ко је имао

не ка кву ужа сну иде ју о да ми са ло ба њом уме сто гла ве, ко ја је та ко ка жње на због гви ре ња 
кроз кљу ча о ни цу – не се ћам се шта је хте ла да ви ди – не што ужа са ва ју ће и по гре шно, 
на рав но; али ка да је би ла до ве де на у го ре ста ње не го слав ни Том од Ко вен три ја, ни је знао 
шта да ра ди са њом. (8)

Ле ген да о То му од Ко вен три ја, ко ји је за ка зну осле пљен јер је про ви рио кад је 
ле ди Го ди ва на га про ја ха ла ули ца ма Ко вен три ја, и По ли до ри је ва адап та ци ја при че о 
во а јер ству и ис па шта њу због тог по ступ ка иза зва ле су ко шмар ко ји јој је по слу жио 
као на дах ну ће за Фран кен штај на, док је на ро чит ути сак оста вио део сна у ко ме је „[в]
идела [...] – за тво ре них очи ју, али та на ном мен тал ном ви до ви то шћу – бле дог сту ден та 
без бо жних на у ка, ка ко кле чи по ред ства ри ко ју је са ста вио“ (10). По што је „јур нуо даље 
од мр ског де ла сво јих ру ку“ сту дент тра жи уто чи ште у сну, али би ва про бу ђен и „отва ра 
очи“, пи ше она, „гле да ужа сно ство ре ње ко је сто ји по ред ње га, раз ми че за ве су и по-
сма тра га жу тим, вод њи ка вим, али све сним очи ма. Отво ри ла сам мај дан стра ха“ (10).2 
Тај при зор на ста вља да про го ни Ше ли је ву баш као и про та го ни сту ро ма на, а то ком 
при че о ње му, сва ком чи ну гле да ња, осма тра ња и по сма тра ња (што је реч ко ју и Фран-
кен штајн ко ри сти да опи ше усло ве у ко ји ма је ра дио у ко ли би на уда ље ном остр ву: 
„Сто га ме ни су ни по сма тра ли ни узе ми ра ва ли“) пре ти ка зна док у слу ча ју ство ре ња 
гле да ње еска ли ра у во а јер ство, при смо тру и агре сив ну ско по фи ли ју (207).

1 Ме ри Ше ли, „Ау то ров увод за из да ње из 1831. го ди не“. Фран кен штајн: мо дер ни Про ме теј. Пре вод 
Слав ка Сте во вић. Бе о град: Вул кан из да ва штво, 2015, стр. 5–11.
2 Ов де пре во ди лац на срп ски пра ви ма ли пре вид. На и ме, ре че ни ца на ен гле ском гла си: „...be hold the 
hor rid thing stands at his bed si de, ope ning his cur ta ins, and lo o king on him with yel low, wa tery, but 
spe cu la ti ve eyes. I ope ned mi ne in ter ror.“ Пре ци зни је би би ло: „А ја сам сво је очи отво ри ла пре-
стра вље на.“ Ме ри Ше ли је отво ри ла очи пре стра вље на ко шма ром у ко ме је ви де ла очи Фран кен-
штај но вог ство ре ња. Ома шка ни у ком слу ча ју не ре ме ти сми сао тек ста, али се ов де на по ми ње 
је ди но због то га што се у фо ку су Ва та ла ро вог члан ка на ла зе очи, по глед, вид, гле да ње, по сма тра ње. 
(Прим. прев.)
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Чин гле да ња обе ле жа ва це ло куп ни жи вот ни пут ство ре ња: чо век ко ји га је ство рио 
по бе гао је од ње га чим се про бу дио и угле дао ство ре ње ка ко сто ји по крај кре ве та; 
пу ту је „са мо но ћу, пла ше ћи се да не срет не не ко људ ско ство ре ње“ (172); осе ћа за до-
вољ ство док скри вен по сма тра уку ћа не ка ко оба вља ју сва ко днев не по сло ве; је дан 
„се љак“ га ра ња ва из пу шке по што га „угле да“; увре де ко је му упу ћу је Ви ли јам Фран-
кен штајн у ње му иза зи ва ју бес и уби лач ке на ме ре; Вик то ра Фран кен штај на др жи под 
стал ном при смо тром; вла сти та авет на сен ка про го ни га при ме се чи ни. На гла сак ко ји 
ро ман ста вља на опа жа ње и опа же ност слу же то ме да се раз от кри ју ли це мер је и 
плит ко у мље ко је је Ме ри Ше ли за па зи ла у вла сти тој кул ту ри; но, тра у ме ко је ство ре-
ње до жи вља ва док на сто ји да пре бро ди те шко ће са ко ји ма се су о ча ва има ју из вор на 
ду бљем пси хо ло шком ни воу.

Ту ма че ња Фран кен штај на у ко ји ма се при ме њу ју пој мо ви пре у зе ти из Ла ка но вих 
те о ри ја о пси хо лин гви стич ком раз во ју усред сре ђу ју се на то шта се де ша ва Фран кен-
штај ну-су бјек ту кад ње го во ство ре ње ко нач но отво ри очи и при си ли свог твор ца да 
ис ку си ко ли ки по ре ме ћај мо гу да иза зо ву не сва ки да шње и је зи ве по ја ве. Прем да нам 
Фран кен штај но ве не во ље и на ра ста ју ћи стра хо ви не оста вља ју мно го про сто ра да 
по сум ња мо у тај при ступ, не сра змер но ве ли ко те ло ство ре ња ука зу је на то да је оно 
не што ви ше од пу ког од ра за свог твор ца чи ја је уло га да га ка зни. И оно по ста је ра-
њи во на исти на чин као и сва ко ко се дâ ви де ти. Сто га, да би се раз у ме ло у ко јој ме ри 
ро ман Ме ри Ше ли ра све тља ва ви зу ел не ма ни фе ста ци је нео бич ног и је зи вог, исто ри јат 
твор ца и исто ри јат ство ре ња зах те ва ју под јед на ку па жњу. Ма ко ли ко оп се сив но се 
жа ли ло на то што је из оп ште но из жи во та и дру штва свог твор ца, соп стве ни фи зич ки 
из глед и ви зу ел на ра њи вост по чи њу да му че ство ре ње го то во од пр вог све сног тре-
нут ка. При ча о ство ре њу од са мог по чет ка ис ти че да су фи зич ки и естет ски раз ло зи 
ути ца ли на од лу ку да га ње гов ство ри тељ од ба ци, што по нај бо ље илу стру је сце на у 
ко јој ство ре ње ста вља ру ке ис пред Фран кен штај но вих очи ју да га за шти ти од соп стве-
ног чу до ви шног из гле да (123). 

Кључ ни еле мент ко ји обе ле жа ва ау то би о гра фи ју ство ре ња, ме ђу тим, од но си се 
на опа сност од пре вре ме ног из ла га ња ро ди тељ ском по гле ду, од но сно уз не ми ра ва-
ју ћем осе ћа ју гу бит ка и не до стат ка од ко јег ство ре ње не мо же да по бег не. Тај до га ђај 
то ком ста ди ју ма огле да ла до во ди до по ре ме ћа ја раз во ја ство ре ња ти ме што спре ча ва 
на ста нак ње го вог ima go-а и усме ра ва ство ре ње ка сим бо лич ком по рет ку у ко ме за 
ње га не ма ме ста.3 Ла кан је ука зао на то да у ве о ма ра ној фа зи раз во ја, мно го пре но 
што на сту пи ста ди јум огле да ла, одој че по сма тра свет из цен тра без гра нич ног кру га 
и све што се у том све ту на ла зи пер ци пи ра као про ду же так вла сти тог би ћа. Де те на-
по слет ку уви ђа да као што оно мо же да опа жа, исто та ко и оно мо же би ти опа же но, а 
та спо зна ја, пре ма Ла ка ну, до во ди до про ме не у пер цеп ци ји де те та ко ја ре зул ти ра 

3 Ста ди јум огле да ла и тер мин ima go у Ла ка но вим Спи си ма об ја шња ва ју се на сле де ћи на чин: „До-
вољ но је ста ди јум огле да ла схва ти ти као по и сто ве ћи ва ње, у пу ном сми слу ко ји ана ли за да је том 
тер ми ну: тј. као пре о бра жај ко ји се зби ва у су бјек ту кад усва ја сли ку – ње на је пред о дре ђе ност 
за тај фа зни ефе кат до вољ но на зна че на упо тре бом, у те о ри ји, ла тин ског тер ми на ima go.“ Жак 
Ла кан. „Ста ди јум огле да ла као тво ри тељ функ ци је. Ја ка ква нам се от кри ва у пси хо а на ли тич ком 
ис ку ству“, Спи си: из бор, прев. Ра до ман Кор дић (Бе о град: Про све та, 1983), стр. 6. (Прим. прев.)
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гу бит ком, сим бо лич ком ка стра ци јом. На ту ка стри ра ју ћу спо зна ју Ла кан упу ћу је тер-
ми ном „по глед“. По глед пред ста вља из гу бље ни обје кат ко ји су бјект не мо же да кон-
тро ли ше, иза зи ва же љу за ње го вим про на ла ском и вра ћа њем у вид но по ље су бјек та 
и чи ни су бјект под ло жним из не над ном и де ста би ли зу ју ћем про до ру по гле да у нор-
ма тив ну ствар ност. Осо би ну да исто вре ме но функ ци о ни ше и као по зна то и као не по-
зна то, по глед де ли са кон цеп том Das Un he i mlic he;4 он у су бјек ту иза зи ва страх да он 
или она ни су оно што же ле да бу ду.

Das Un he i mlic he на ста је та мо где се екс тре ми сре ћу и пре пли ћу, што је, ка ко сма-
тра ју Фројд и Ла кан, до жи вљај ко ји при си ља ва по сма тра ча да се су о чи са не чим што 
у исти мах до жи вља ва и као при сно и као пре те ће. Ла кан је Das Un he i mlic he, то јест 
ex ti mité, сма трао не чим што је „ло ци ра но та мо где нај ин тим ни ја ну три на ко ин ци ди ра 
са вањ шти ном и по чи ње да ства ра прет њу и иза зи ва осе ћај ужа сну то сти и стра ха“.5 
Та ко по сма тра но, ство ре ње, у ша во ви ма и ожиљ ци ма, угро жа ва кон вен ци ју и сиг на-
ли зи ра дру гим ли ко ви ма у књи зи да оства ри ва ње су бјек ти ви те та на ла же ам пу та ци ју. 
Пре ма Ла ка ну сва ка ин ди ви дуа мо ра се по сте пе но из ве сти из ста ња без гра нич ног 
по сто ја ња – „ствар ног“ – да би сту пи ла у сим бо лич ки по ре дак у ко ме без гра нич на 
же ља на го ни сва ки су бјект да ком пен зу је не до ста так.

Као за ка зну, ство ре ње не мо же да по бег не из вид ног по ља и, у кон тек сту сим бо-
лич ког по рет ка у ро ма ну, Фран кен штај но во фи зич ки им по зант но ство ре ње до ми ни-
ра сва ким ви до кру гом у ко ме се на ђе. Сво јом упа дљи вом по ја вом оно уве ли ча ва све 
мањ ка во сти од ко јих па ти чу ло ви да. Би ло да се над ви ја над Фран кен штај но вим кре-
ве том, хи та пре ма свом твор цу пре ска чу ћи пу ко ти не у ле ду, ви ри кроз ме се чи ном 
оба сјан про зор у со бу где се на ла зи не до вр ше но жен ско би ће, ис ка че из скро ви шта 
пред Ви ли ја ма Фран кен штај на, пре стра ви де цу ста рог Де Ла се ја кад се вра те ку ћи или 
да се на ђе ли цем у ли це са Вол то ном крај ков че га свог твор ца, ство ре ње сва ког по-
сма тра ча при си ља ва да се су о чи са крх ко шћу соп стве ног по ло жа ја су бјек та. Иро ни ја 
је у то ме што до ми на ци ја вид ним по љем оне мо гу ћа ва ство ре њу да по бег не од вла-
сти тог ли ка и про на ђе уте ху у фан та зи ји ко ја би му пру жи ла осе ћај по ве за но сти и 
при хва ће но сти. 

Мла ден До лар, Де низ Ги ган те (De ni se Gi gan te) и Деј вид Ко лингс (Da vid Col lings) 
при ме ни ли су на Фран кен штај на Ла ка но во ту ма че ње пој ма Das Un he i mlic he с ци љем 
да ра све тле број не на чи не на ко је Ше ли је ва раз от кри ва про пу сте про све ти тељ ских 
аспи ра ци ја. До лар сма тра да Фран кен штај но во ство ре ње уче ству је у про све ти тељ ској 

4 Das Un he i mlic he је тер мин ко ји уво ди Сиг мунд Фројд и обра зла же га у исто и ме ном есе ју из 1919. 
го ди не, где ка же да се Das Un he i mlic he нај че шће ја вља у ви ду двој ни ка у ко јем ви ди мо од раз оно-
га што би смо же ле ли да са кри је мо; за тим, у ви ду нео че ки ва ног по на вља ња, као кад се у то ку 
јед ног да на не ко ли ко пу та су срет не мо са јед ним те истим бро јем; и као по вра так не ких за бра ње-
них зна ња и по ти сну тих до жи вља ја. Као по сле ди ца ових по ја ва ја вља се осе ћа ње стра ха. Док је 
на ен гле ском уста љен тер мин the un canny, на срп ском не по сто ји је дин ствен пре вод већ се или 
ко ри сти не мач ки тер мин или се у за ви сно сти од кон тек ста пре во ди на раз ли чи те на чин, као што 
су чуд но, чуд но ва то, је зи во, на стра но, не-бли ско, (уз не ми ра ва ју ће) нео бич но, нео до ма ће но, не-
по зна то, не при род но, те скоб но та јан стве но. (Прим. прев.)
5 Мла ден До лар, “‘I Will Be with You on Your Wed ding Night’: La can and the Un canny”, ок то бар 58 
(је сен, 1991), стр. 6.
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по тра зи за „’нул тим сте пе ном’ су бјек ти ви те та, ка ри ком ко ја не до ста је из ме ђу при ро-
де и кул ту ре“.6 Фран кен штај но во од ба ци ва ње ство ре ња из ба цу је га и из сим бо лич ког 
по рет ка, чи ме оно по ста је прет ња са мој струк ту ри по рет ка и, пре ма До ла ро вом ту-
ма че њу, по чи ње да се ис ка зу је као по глед сва ки пут кад за пад не твор цу за око, што 
слу жи као

про дор ствар ног у „одо ма ће ну“, оп ште при хва ће ну ствар ност. Мо же мо го во ри ти о 
на стан ку не че га што на ру ша ва све до бро зна не по де ле и што се у њих не мо же свр ста ти. 
...Ти ме се до во де у пи та ње и ста тус су бјек та и ста тус „објек тив не ствар но сти“.7

Ка ко оце њу је До лар, ство ре ње је по це па ло фик тив но плат но на ко ме се сви су бјек-
ти по ја вљу ју као ин хе рент но не ја сне и не до вр ше не сли ке. Ство ре ње из вр ша ва чин 
вла сти те „су бјек ти ва ци је“8 и као ре зул тат тог про це са оно зах те ва дру штве ни уго вор 
ко ји ће га увр сти ти у сим бо лич ки по ре дак у ко ме ви ше не ће пред ста вља ти по ре ме ћај. 
Бу ду ћи да му тај зах тев ни је усли шен, ство ре ње илу стру је про паст дру штве них иде а ла 
осам на е стог ве ка. „Па ра докс ство ре ња“, ка же До лар, „ле жи у чи ње ни ци да то оте ло-
вље ње су бјек та про све ти тељ ства ди рект но уно си по ре ме ћај у про све ти тељ ски уни-
вер зум и по ста вља му гра ни це.“9

Кон ста ту ју ћи да од вра тан фи зич ки из глед свр ста ва ство ре ње у не по сто је ћу естет-
ску ка те го ри ју, Де низ Ги ган те при ме ћу је да, прем да ру жно про из во ди слич ну ре ак цију 
као и Das Un he i mlic he, две се фе но ме на раз ли ку ју по до ме ту јер Das Un he i mlic he оста је 
спе ци фич но ве за но за по ти сну те про бле ме уну тар по је дин ца док је ру жно уни вер-
зал но. Она сма тра да се ство ре ње, као ма ни фе ста ци ја ру жног, на ла зи из ван естет ских 
ка те го ри ја до ба про све ти тељ ства и пред ста вља ви шак ствар ног ко ји про би ја за штит ни 
омо тач сим бо лич ког. Ство ре ње је, ка ко ка же, „по пут кр ви и утро бе ко ји се про ли ва ју 
кроз рас пук ну ту ко жу, ви шак жи во та ко ји се не да ре пре зен то ва ти и ко ји се за то дру-
ги ма чи ни као ха о тич но про си па ње из ње го ве вла сти те ре пре зен та циј ске љу шту ре“.10 
Пре ма Де низ Ги ган те, као про дор ствар ног, ство ре ње не по ста је не до ста так ле по те 
већ ви шак оно га што ле жи ис под сим бо лич ког и пре ти да га уни шти; што је угао по-
сма тра ња ко ји мо ди фи ку је Ви ли ја мо ву ка рак те ри за ци ју ство ре ња као „ди ва ко ји је де 
љу де“ (176). Ство ре ње под ри ва све ре пре зен та циј ске струк ту ре, укљу чу ју ћи и вред ност 
Фран кен штај но вог пре зи ме на, ње го ве за слу ге и углед у дру штву. Ги ган те о ва ка же:

Кад се јед ном су о чи мо с њим, као што то чи ни Вик тор, у свој си ро вој ру жно ћи ње го вог 
по сто ја ња, от кри ће мо да он сим бо ли зу је не сим бо ли зо ва но: по ти сну ту ру жно ћу у сре ди
шту раз гра на те сим бо лич ке мре же ко ја би ва угро же на чим он сту пи на сце ну, из ла жу ћи 
по гле ди ма сво је ра ди кал но не при пи са но по сто ја ње.11

6 Исто, стр. 17.
7 Исто, стр. 6. 
8 Исто, стр. 18.
9 Исто.
10 De ni se Gi gan te, “Fa cing the Ugly: The Ca se of Fran ken stein,” ELH 67, бр. 2 (ле то 2000): 566, JSTOR, 
www.jstor.org/sta ble/30031925.
11 Gi gan te, “Fa cing the Ugly”, стр. 567.
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Ње но ту ма че ње ну ди убе дљи во об ја шње ње за што Фран кен штај нов „не при пи са ни“ 
по то мак ни кад не до би ја име. 

Деј вид Ко лингс твр ди да Фран кен штај но во ство ре ње оли ча ва по ли тич ки и фи ло-
зоф ски об лик чуд ног и не по зна тог. Про ши ру ју ћи кри ти ку про све ти тељ ских вред но сти 
ко ју њен отац из но си у свом ро ма ну Св. Ле он, где кри ти ку је и не ка да шња соп стве на ви-
ђе ња, Ше ли је ва у Фран кен штај ну кри ти ку усме ра ва на „сва ку иде о ло ги ју ко ја дру штво 
сво ди на соп ствен из раз и ти ме по ри че да га од ре ђу је не спо зна тљи во и не са вла ди во 
Дру го, да ће ње гов ко лек тив ни жи вот ве чи то на ди ла зи ти ње го ву ре пре зен та ци ју“.12 
Пре ма Ко линг су, Фран кен штајн кре ће да ство ри би ће ко је ће по ста ти „из ло жбе ни 
при ме рак“ ап стракт ног људ ског објек та ко ји је осло бо ђен „би о ло шке про шло сти“ и 
сто га ван до ма ша ја на след них и дру гих па то ло шких не са вр ше но сти. Успе ва, ме ђу тим, 
да од те ла дру гих са ста ви би ће ко је „уоп ште ни је људ ско“.13 Дру гим ре чи ма, у на сто ја њу 
да до стиг не ап стра хо ва ног Чо ве ка, Фран кен штајн ели ми ни ше чо ве ка из ап страк ци је 
и не уви ђа у че му је по гре шио све до тре нут ка док му ство ре ње не уз вра ти по глед и 
ти ме ука же на то да Фран кен штај нов по то мак оте ло вљу је не што – су бјек ти ви тет – што 
му ни је по да рио ње гов тво рац. 

Фран кен штај на нај ви ше уз не ми ра ва, сма тра Ко лингс, то што је су бјек ти ви те том 
не ка ко об да рио „не жи ви обје кат, на пра вив ши ство ре ње ко је не уз вра ћа истин ским 
људ ским по гле дом већ пра зни ном све сне ства ри“.14 Што је за по че ло као по ку шај да 
се уз по моћ тех но ло ги је овла да „за ко ни ма при ро де“ на кра ју про из ве де не што што 
их обо је пре ва зи ла зи: „[С]творење“, ка же Ко линс, „ви ше стру ко угро жа ва ин те гри тет 
чо ве чан ског ова пло ће ња, оскр на вив ши ви зу ел ни аспе кат чо ве ка до те ме ре да не из-
о став но иза зи ва ужа са ва ње у сва ком људ ском би ћу на ко је на и ђе.“15

На кон До ла ра и Ги ган те о ве, и Ко лингс је под ву као из о па че ња и из вр та ња ко ја се 
ја вља ју то ком овог проб ног ста ди ју ма огле да ла у ко ме ство ре ње функ ци о ни ше као 
„мон стру о зни двој ник“ свог твор ца, ова пло ће ње Фран кен штај но ве гну сне на ка не, али 
и фик ци ја оте ло вље не људ ске ко хе рент но сти. Он сло же ну чуд но ва тост ство ре ња 
ту ма чи као про из вод „ње го вог нео бја шњи вог су бјек ти ви те та и ње го вог не ко хе рент-
ног оте ло вље ња“, као кон траст ко ји „бри ше раз ли ку из ме ђу њих, су ге ри шу ћи да је 
чуд но ва ти су бјект већ не ки об лик не ко хе рент ног те ла и обрат но“.16 На по слет ку, Фран-
кен штајн успе ва да по стиг не, ка ко то Ко лингс ка же, „ве ли чан стве ну де ми сти фи ка ци ју 
људ ског, ого лив ши фор му на ко јој по чи ва фик ци ја о ње го вој не по вре ди во сти“, што 
Фран кен штајн ни је у ста њу да при хва ти јер би то под ра зу ме ва ло да је „сва ка осо ба 
по тен ци јал но чу до ви ште“ јед ном кад „се стрг ну сви атри бу ти људ ског“.17 По сма тран 
из угло ва ко је ну де До лар, Ги ган те о ва и Ко лингс, Фран кен штајн Ме ри Ше ли сво јом 
чуд но ва то шћу под ри ва про све ти тељ ску ве ру у су пер и ор ност ем пи риј ског са зна ња 

12 Da vid Col lings, Mon stro us So ci ety: Re ci pro city, Di sci pli ne, and the Po li ti cal Un canny, c. 1780–1848 (Le-
wis burg: Buc knell Uni ver sity Press, 2009), стр. 197–198.
13 Исто, стр. 200–201.
14 Исто, стр. 206.
15 Исто, стр. 206–7.
16 Исто, стр. 208.
17 Исто, стр. 211.
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и у моћ дру штве не за јед ни це да вр ше ћи при ти сак ис ко ре ни људ ске не до стат ке и 
нео д ре ђе но сти. 

Ту ма че ња Фран кен штај на ко ја су да ли До лар, Ги ган те о ва и Ко лингс ви де Фран кен-
штај на као на уч ни ка, ре пре зен та тив но оли че ње про све ти тељ ског про јек та и сред ство 
ко јим Ше ли је ва из ра жа ва скеп тич ност пре ма аспи ра ци ја ма тог про јек та. По сма тра на 
по на о соб, ви ђе ња ових кри ти ча ра су ге ри шу да Ше ли је ва пи ше при чу о Фран кен штај-
ну с на ро чи том на ме ром да при ка же не у мит ну про паст тог ин те лек ту ал ног по ду хва-
та. По сма тра но у це ли ни, ме ђу тим, овај при ступ ста вља при чу о ство ре њу у дру ги 
план, упр кос то ме што би се ње го ва при ча мо гла при хва ти ти као упо ред на сту ди ја 
слу ча ја ко јом се ис пи ту је пси хо ло шка ште та ко ју про све ти тељ ска де лат ност мо же 
на не ти сво јим ис пи та ни ци ма. Чи ње ни ца да је Ше ли је ва об да ри ла ство ре ње спо соб-
но шћу да ис при ча сво ју при чу ука зу је на то да јој је би ло ста ло да при ка же ту тач ку 
гле ди шта исто ко ли ко и да про ши ри кри ти ку ко ју њен отац у Св. Ле о ну из ри че на ра чун 
са мог се бе и сво јих са вре ме ни ка.

Чи ни се да тре ну так укла ња ња „свих атри бу та људ ског“ на сту па чим ство ре ње 
угле да соп стве ни од раз у во ди то ком фа зе раз во ја ко ју про во ди у ко ли би по крај ку ће 
Де Ла се је вих. До лар на го ве шта ва да, бу ду ћи да ство ре ње спа да у исту ка те го ри ју као 
и дру ге „про све ти тељ ске ре пре зен та ци је ’нул тог сте пе на’“, оно ни кад не ула зи у „ста-
ди јум огле да ла“ и тај га про пуст чи ни „не и ма ги нар ним су бјек том од ко га се мо ра 
од у зе ти има ги нар на по др шка у све ту.“18 Вер зи ја соп стве ног раз во ја ко ју при по ве да 
ство ре ње ука зу је, ме ђу тим, на то да оно про ла зи кроз на ру ше ни, усло жње ни ста ди јум 
огле да ла и да убр зо по ро ђе њу сти че има ги нар ну пот пор ну струк ту ру. Ка ко ка же: 

Ди вио сам се са вр шен ству сво јих су се да – њи хо вој љуп ко сти, ле по ти и не жној ко жи; 
али ка ко сам се ужа снуо кад сам угле дао се бе у би стром по то ку! Пр во сам се тр гао, не 
ве ру ју ћи да сам се то за и ста ја огле дао у во ди; а кад сам се пот пу но уве рио да сам ствар
но та кво чу до ви ште, об у зе ло ме је нај стра шни је оча ја ње и ду бо ка по ти ште ност. Авај! 
Још ни сам по све знао ка кве по губ не по сле ди це иза зи ва мо ја бед на на ка зност. (138–139)19

Све што је ство ре ње до жи ве ло пре овог пре лом ног до га ђа ја са мо по ве ћа ва ње го во 
оча ја ње. Ње го ва нај ра ни ја се ћа ња од но се се на од ла зак из Фран кен штај но ве ра ди о-
ни це и по тра гу за хра ном у шу ми на до мак Ин гол шта та. Па сти ри и се ља ни су бе жа ли 
од ње га и у овом ре тро спек тив ном ка зи ва њу ство ре ње пре по зна је пре пре ке ко је 
на ста ју услед кле тве ко ју но си.

Још ви ше ште те му, ме ђу тим, на но си тра у ма ко ју до жи вља ва кад ви ди ка ко је ње гов 
лик пре не сен у је зи ку твор че вог днев ни ка ко ји је ство ре ње на шло у „џе пу оде ла ко је 
сам узео из [Франк енш тајнове] ла бо ра то ри је“ (159). То се до го ди ло „убр зо по сле до-
ла ска у ко ли бу“ (159) ко ја се на сла ња на ку ћу Де Ла се је вих, а мо гу ће и пре но што је 
угле дао свој лик у по то ку. Без об зи ра на то ко јим су се ре дом тач но од и гра ли, два 
до га ђа ја се ме ђу соб но усло жња ва ју. При по ве да ју ћи свој исто ри јат Фран кен штај ну, 
ство ре ње о овом тре нут ку ка же:

18 Do lar, “La can and the Un canny”, стр. 17.
19 По след ња ре че ни ца не до ста је у ко ри шће ном пре во ду. (Прим. прев.)
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То је био твој днев ник ко ји си во дио у то ку че ти ри ме се ца пре не го што си ме не ство
рио ... У њи ма је опи са но све што се од но си на мо је по ре кло; из не те су све по је ди но сти 
тог ни за од врат них по сту па ка ко ји су до ње га до ве ли. Нај де таљ ни ји опис мо је гро зне и 
гну сне лич но сти из ра жен је ре чи ма ко је су по ка зи ва ле тво је соп стве но гну ша ње, док је 
пак мо је по ста ло не из др жљи во. Зга ди ло ми се док сам чи тао. (159–160)

За па жа ња ко ја да је ство ре ње су ге ри шу да су у Фран кен штај но вом днев ни ку „из не те“ 
дру га чи је по је ди но сти ње го вог ра да од оних ко је он пре при ча ва Вол то ну. Днев ник 
ука зу је на то да је из глед ство ре ња иза зи вао га ђе ње у Фран кен штај ну и пре не го што 
је оно пр ви пут уз вра ти ло твор чев по глед и да је тај не га тив ни суд еви дент но уни штио 
сва ку мо гућ ност да ство ре ње се бе ви ди као ко хе рент но „ја“ чак и пре но што је отво-
ри ло сво је „жу те очи“ (64).

Ла кан опи су је ди на мич ни тре ну так ка да одој че, от при ли ке из ме ђу шест и осам на-
ест ме се ци ста ро сти, по чи ње да се пру жа из ру ку ко је га др же пре ма сво јој сли ци у 
огле да лу. Ima go или од раз да је де те ту ge stalt – то јест, су пер и ор ни ју вер зи ју соп стве-
ног не до вољ но ко ор ди ни са ног те ла.20 У том тре нут ку ста ди ју ма огле да ла, ка же Ла кан, 
ра ђа се „ру ди мен тар но ја“:

Ра до сно усва ја ње вла сти те огле дал не сли ке од стра не би ћа, ко је је ово де те на ступ
њу in fansа, још за гњу ре но у мо тор ну не моћ и за ви сно у ис хра ни, по ка за ће нам, пре ма 
то ме, да се у јед ној ег зем плар ној си ту а ци ји ис по ља ва сим бо лич ка ма три ца у ко јој се ја 
се ди мен ту је у пр во бит ном об ли ку, пре но што се објек ти ви зу је у ди ја лек ти ци по и сто
ве ћи ва ња са дру гим и пре не го што му је зик (lan ga ge) у уни вер за ли ја ма ус по ста ви ње го ву 
функ ци ју су бјек та.21 

Ова тач ка у раз во ју вр ло је зна чај на из два раз ло га. Пр во, при пре ма по је дин ца за 
„гу бље ње“ вла сти тог би ћа ко је ће ка рак те ри са ти ње го во по сто ја ње као су бјек та жеље 
у сим бо лич кој ствар но сти ко ја ће му по да ри ти зна че ње.22 Дру го, озна ча ва по че так ра не 
фа зе над ме та ња из ме ђу де те та и ima go-а – са да објек та де те то ве же ље и објек та жеље 
дру гих – од ко јег де те би ва ра ста вље но. Пре ма Ла ка ну, „упра во у том ерот ском од но-
су, у ко ме се људ ско би ће фик си ра на са мо га се бе, на сли ку ко ја га оту ђу је од са мо га 
се бе, на ла зи се енер ги ја и об лик на ко ји ма се за сни ва она ор га ни за ци ја стра сти ко ју 
ће то би ће на зи ва ти сво јим егом“.23 Ме ђу стра сти ма ко је пра те на ста нак ima go-а на-
ла зи се и тен зи ја ко ју ства ра „агре сив но над ме та ње“, ста ње уну тра шњег не ми ра ко је 
ће за у век оста ти део пот пу но фор ми ра ног су бјек та.24 

На ра тив ство ре ња, са чи њен на кон што оно уђе у свет је зи ка, из о ста вља онај део 
ди на ми ке ко ја укљу чу је ima go. Ство ре ње не по се же за сво јом сли ком у по то ку ни ти 
је ви ди као обје кат же ље, „иде ал ни спој, здра ви ima go“ раз ли чит од оног скр пље ног 

20 Jac qu es La can. Écrits: A Se lec tion, прев. Alan She ri dan (New York: Nor ton, 1977), стр. 18–19.
21 Жак Ла кан. „Ста ди јум огле да ла“, стр. 6.
22 Жак Ла кан. „Функ ци ја и по ље го во ра и је зи ка у пси хо а на ли зи”, Спи си: из бор, прев. Да ни ца Ми-
јо вић и Фи лип Фи ли по вић (Бе о град: Про све та, 1983), стр. 29. 
23 La can. Écrits, стр. 19.
24 Исто.
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фи зич ког те ла ко је сви ви де.25 Је дан раз лог за ову ско ти ми за ци ју мо гао би би ти у томе 
што ство ре ње са ста вља сво ју жи вот ну при чу ре тро спек тив но, из по зи ци је су бјек та у 
сим бо лич ком по рет ку. Тра у ма тич на од ба ци ва ња ње го ве фи зич ке по ја ве уни шти ла су 
сва ки знак ima go-а. У за ви сно сти од фор ма циј ске кри ву ље, на да ље, при ча ко ју о се би 
ка зу је ство ре ње су ге ри ше да је је зик до шао пре кон фрон та ци је са оним што је мо гао 
би ти ње гов ima go. Као збир де ло ва, ство ре ње се ни кад ни је су сре ло са сли ком це ло-
ви то сти.

Убе дљи ви ји раз лог за сле пу мр љу ство ре ња мо гао би би ти у то ме што је оно пре-
вре ме но би ло под врг ну то оче вом по гле ду и су ду, што је кри за у раз во ју ко ја је код 
ство ре ња спре чи ла пр во бит ни на ста нак „ја-иде а ла“. Очев по глед се нор ма тив но не 
по твр ђу је пре Еди по вог ста ди ју ма. У слу ча ју ство ре ња, ме ђу тим, он се ја вља у об ли ку 
Фран кен штај но вог днев ни ка и у скла ду с тим оне мо гу ћа ва ство ре њу да ус по ста ви 
нор ма тив ни од нос са сли ком соп стве ног „ја-иде а ла“. Фран кен штај нов но во ро ђе ни 
син од два и по ме тра на у чио је да чи та очев је зик пре не го што је иза шао из ста ди ју-
ма огле да ла. Отуд ство ре ње уте ху на ла зи у за ме на ма – у ство ре њи ма ко ја има ју ле пу 
спо ља шност и ко ор ди ни са не по кре те и ко ја он при жељ ку је из да љи не не из ла жу ћи 
се ри зи ку да бу де од ба чен. У сво јој ма шти ство ре ње чла но ви ма по ро ди це Де Ла сеј 
до де љу је ову огле дал ну уло гу. 

То ком фа зе у ко јој их по сма тра кроз ру пу у зи ду ство ре ње от кри ва да див ни уку-
ћа ни на ста њу ју ње го ве сно ве:

Кад сам спа вао или кад сам био ван ку ће, пре да мном су про ми ца ли ли ко ви сле пог 
стар ца до стој ног по што ва ња, не жне Ага те и див ног Фе лик са. Сма трао сам их ви шим 
би ћи ма, ко ја ће би ти го спо да ри мо је бу дућ но сти. У ми сли ма сам ко вао сто ти ну пла но ва 
ка ко ћу им се при ка за ти и ка ко ће ме они при ми ти. Прет по ста вљао сам да ће се у пр ви 
мах згро зи ти, али да ћу ле пим по на ша њем и по мир љи вим ре чи ма за до би ти њи хо ву на
кло ност, а доц ни је и љу бав. (140)

У сво јој ма шти ство ре ње је убе ђе но да мо же по бољ ша ти сво ју „сли ку“ без пре пра-
вља ња свог те ла ти ме што ће опо на ша ти је зик и по на ша ње уку ћа на. Иде чак до тле да 
при сва ја ту гру пи цу љу ди, на зи ва ју ћи их „сво јим пријатељ[има]“ и „сво јим сусед[има]“ 
(139–140). Осим то га, ма да ство ре ње очи глед но по се ду је раз ви је ну мо то ри ку чак и у 
овој ра ној фа зи убр за ног раз во ја, оно умно го ме оста је „одој че“ ко је му је по треб на 
емо тив на не га и усме ра ва ње. По ро ди ца Де Ла сеј обе ћа ва да ће ство ре њу обез бе ди ти 
„има ги на тив ни пот пор ни си стем“ – то јест, има ги нар не си ро ви не ко је ће му би ти по-
треб не да пре ва зи ђе гу би так „ја-иде а ла“. Се ћа се ка ко је га јио на ду да се они „не ће 
оба зи ра ти на [његову] на ка зност“, али би ту на ду из гу био кад год би се по но во оглед-
нуо, као кад је „ви део свој лик у во ди, и сво ју сен ку при ме се чи ни, иа ко су то би ле 
бле да сли ка и не стал на сен ка“ (160–161). 

Пре ма Ла ка ну, ста ди јум огле да ла обе ле жа ва пр ви ко рак по је дин ца ка су бјек ти ви-
те ту. „Овај раз вој”, при ме ћу је Ла кан,

25 Исто.
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је до жи вљен као про ла зна ди ја лек ти ка ко ја фор ми ра ње је дин ке од луч но про јек ту је 
у исто ри ју: ста ди јум огле да ла је дра ма чи ји се уну тар њи на пон ба ца од не до стат но сти 
ка пред ујм љи ва њу – и ко ја су бјек ту, ухва ће ном на ма мац про стор ног по ис то вје ћи ва ња, 
сну је фан та зме ко ји на до ла зе је дан за дру гим од ис ко ма да не сли ке ти је ла, до об ли ка који 
ће мо, због ње го ве пот пу но сти, зва ти ор то пед ским.26

У од ра зу ство ре ња ухва ћен је уве ли чан об лик ње го ве до слов но „ис ко ма да не сли-
ке те ла“, а ви зу ел ни, од но сно „ско пич ки“27 мо де ли ко је пру жа по ро ди ца Де Ла сеј обе-
ћа ва ју да по слу же као пре ли ми нар на те ра пи ја – „ор то пед ски“ лек – за от кла ња ње 
ње го ве на ка зно сти. Ова га ва жна тач ка у раз во ју та ко ђе про јек ту је у исто ри ју. На ми кро 
пла ну, ство ре ње сти че зна ње о по ли тич ким не прав да ма ко је су за де си ле Ага ту, Фе лик-
са, Са фи ју и њи хо ве ро ди те ље, што обез бе ђу је кон текст на осно ву ко га мо же да са-
гле да ка ко су пре ма ње му по сту па ла људ ска би ћа од ње го вих нај ра ни јих да на, укљу-
чу ју ћи и по ступ ке ње го вог твор ца. На ма кро пла ну, ство ре ње сти че зна ње о за пад ној 
кул ту ри из књи га у ко жној тор би ко ју про на ла зи у шу ми, као и из књи ге из ко је Фе ликс 
под у ча ва Са фи ју да чи та: Вол ни је ве Ру ше ви не цар ства, Мил то нов „Из гу бље ни рај, јед-
на све ска Плу тар хо вих Жи во та и Вер те ро ве пат ње“ (145, 156–157). Кад усво ји је зик, 
пре ла зи на сле де ћи ко рак нео п хо дан за фор ми ра ње су бјек ти ви те та, опре ма ју ћи се 
та ко за функ ци о ни са ње у ап стракт ном, сим бо лич ком све ту. 

Сим бо лич ки свет је кон вен ци о нал на ствар ност ко ја окру жу је и де фи ни ше све су-
бјек те. То је свет је зи ка, оби ча ја, за ко на и уго во ра на стао пре по је ди нач ног су бјек та; 
то је свет у ко ји нас до но се ро ди те љи, свет у ко ме ре чи да ју ма те ри ју ства ри ма. Моћ 
сим бо ла да од ре де ствар ност на исти на чин од ре ђу је и сва ко га од нас. Ла кан твр ди 
да сим бо ли

у ства ри та ко пот пу но оба ви ја ју чо ве ков жи вот мре жом, да још пре не го што он и 
до ђе на свет, спа ја ју оне ко ји ће га за че ти „по кр ви и ме су“, до но се при ње го вом ро ђе њу, 
за јед но са да ро ви ма зве зда ако не већ са да ро ви ма ви ла, на црт ње го ве суд би не.28

Но, ни је све та ко цр но као што зву чи, јер у је зи ку, у ко ме има пу но ме ста за ни јан-
си ра ње и по и гра ва ње, има ме ста и за на ду. Пре ма Ла ка но вом ви ђе њу: „[С]вет ре чи је 
тај ко ји ства ра свет ства ри ... да ју ћи сво је кон крет но би ће њи хо вој би ти, а сво је ме сто 
оно ме што је од у век ... Зна чи, чо век го во ри, али го во ри за то што га је сим бол на чи нио 
чо ве ком.“29 Ла ка но во об ја шње ње на ла зи од јек у аспи ра ци ја ма ство ре ња, јер оно зду-
шно при хва та мо гућ ност да ће га ре чи ра фи ни са ти, ре кон фи гу ри са ти ње го во „ис ко-
ма да но те ло“ и ти ме на ка зу пре тво ри ти у це ло ви тог чо ве ка. Из гле да да на овој тач ки 
свог раз во ја ство ре ње ин ту и тив но схва та оно што је, пре ма Ла ка ну, „[п]сихоаналитич-
ко ис ку ство по но во про на шло у чо ве ку“ – а то је, „им пе ра тив ре чи (ver be) као за кон 

26 Ла кан, „Ста ди јум огле да ла“, 9.
27 Жак Ла кан, XI Се ми нар: че ти ри те мељ на пој ма пси хо а на ли зе, прир. Жак-Ален Ми лер, прев. Мир-
ја на Ву ја нић-Лед ниц ки (За греб: На при јед, 1986), стр. 116.
28 Ла кан, „Функ ци ја и по ље го во ра“, стр. 61.
29 Исто, стр. 58–59.
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ко ји га је об ли ко вао по сво јој сли ци“.30 Упр кос крај ње су мор ној ат мос фе ри ко ја про-
жи ма Фран кен штај на и успе шно сти с ко јом Ме ри Ше ли раз от кри ва на ко је нас све 
на чи не кул ту ра у крај њој ли ни ји из не ве ра ва, дра ма тич ни на чин на ко ји је зик у по чет ку 
об ли ку је ство ре ње у не што по себ но ра све тља ва за јед нич ке цр те ко је Ме ри Ше ли де ли 
са Пер си јем. 

Гал ва ни зу ју ћи мо ме нат до ко јег до ла зи то ком пе ри о да жи во та ко ји ство ре ње про-
во ди код Де Ла се је вих са сто ји се од про ла ска кроз Еди по ву кри зу и ула ска у свет сим-
бо лич ког. У спи су из 1948. го ди не под на сло вом „Агре сив ност у пси хо а на ли зи“, Ла кан 
ко мен та ри ше од нос из ме ђу Еди по вог ком плек са и „ко ре ла тив них тен зи ја са мо до пад не 
струк ту ре у по ста ја њу ... су бјек та“.31 Пре ма Ла ка ну, „у свом нор мал ном об ли ку“, Еди пов 
ком плекс „је сте ста ње су бли ма ци је, ко ја упра во од ре ђу је иден ти фи ка циј ско пре о бли-
ко ва ње су бјек та и ... се кун дар не иден ти фи ка ци је пу тем ин тро јек ци је ima go-а ро ди те-
ља истог по ла“.32 Та се кун дар на иден ти фи ка ци ја, у крај њој ли ни ји, пред ста вља још 
је дан вид гу бит ка, уто ли ко што, у слу ча ју ство ре ња, му шки су бје кат за не ма ру је мај ку 
и пре ба цу је фо кус на оца и свет „За ко на“ ко ји он пред ста вља. Прем да ство ре ње не ма 
мај ку, оп ште на зна ке Еди по ве ди на ми ке ис по ља ва ју се у кон фрон та ци ји из ме ђу ство-
ре ња, сле пог Де Ла се ја, ко ји је гла ва по ро ди це (у ко га ство ре ње по ла же сву сво ју 
на ду, јер га отац Де Ла сеј не мо же под врг ну ти по гле ду), и Фе лик са, ко ји је би о ло шки 
син гла ве по ро ди це. 

Ство ре ње уо бра жа ва да је род по ро ди це Де Ла сеј. Из вр ша ва ра зна за ду же ња у 
до ма ћин ству, као што је са ку пља ње огре ва или оба вља ње сва ко днев них по сло ва, без 
об зи ра на то што не ма пра во да се по на ша као члан по ро ди це. Уз то, иа ко не ма пу но 
на зна ка да ство ре ње осе ћа по жу ду пре ма же на ма из по ро ди це Де Ла сеј, сим бо лич ка 
ка стра ци ја ко ју из вр ша ва ју удар ци ко је му на но си Фе ликс то ком пред ста вља ња по-
ро ди ци бу ди ње го ву сек су ал ност и у исти мах га оба ве шта ва о кон вен ци о нал ним 
основ ним пра ви ли ма за ис ка зи ва ње сек су ал но сти. Тај тре ну так до ла зи као шок за све:

Ага та се оне све сти ла, а Са фи ја, не спо соб на да по мог не сво јој при ја те љи ци, из ју ри ла 
је из ку ће. Фе ликс при ско чи и нат чо ве чан ском сна гом од гур ну ме од свог оца, чи ја сам ко
ле на био об гр лио. У на сту пу бе са, он ме ба ци на под и сна жно уда ри шта пом ... изи ђох из 
ку ће. (166)

То што су га уку ћа ни од ба ци ли ско ро у пот пу но сти уни шта ва на ду ко ју је ство ре ње 
по ла га ло у то да ће ње гов пре фи ње ни је зик и го вор по ти сну ти фи зич ки из глед у дру-
ги план. Не за бо ра ви мо да ће ство ре ње упо тре би ти баш свој кул ти ви са ни је зик да 
убе ди Фран кен штај на да му усли ши же љу и ство ри му же ну. Не где у се би ство ре ње 
схва та сим бо лич ки зна чај овог до га ђа ја, јер не ду го за тим од лу чу је да по тра жи „ро ђе-
ног“ оца. Не мо же по ста ти Де Ла сеј. Но, мо же би ти по пут њих – на ро чи то по пут оца 
Де Ла се ја и Фе лик са. Ство ре ње фор му ли ше на ме ру да за тра жи хе те ро сек су ал ну парт-
нер ку ко ја ће би ти иста као он. Она ће пред ста вља ти обје кат же ље на пра вљен од 

30 Исто, стр. 109.
31 La can, Écrits, стр. 22.
32 Исто.
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истог ма те ри ја ла као и он, али ће исто вре ме но би ти бо ља по ло ви на ко ја ће по пу ни ти 
упра во онај про цеп ко ји је об ли ко вао ње го ву су бјек тив ност:

Тра жим јед но би ће дру гог по ла, али исто та ко на ка зно као ја. На гра да је ма ла, али то 
је све што мо гу да оче ку јем, и би ћу за до во љан. 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. (180–181)

Пре ма Ла ка ну, траг ima go-а об ли ко ва ног у окви ру има ги нар них гра ни ца ста ди ју ма 
огле да ла оста је чак и на кон што је зик пре не се по је дин ца у свет сим бо лич ког. По што 
ни је ус пе ло да це ло куп ну по ро ди цу Де Ла сеј за др жи у уло зи су ро гат ima go -а, ство-
ре ње сми шља дру ги ima go у ви ду же не истог по ре кла као и оно. 

Сан ко ји ство ре ње има о то ме да жи ви срећ но до кра ја жи во та са гро теск ном вер-
зи јом би блиј ске Еве са др жи еле мен те ко ји ће до ве сти до про па сти и ње и ње га, па не 
тре ба за не ма ри ти кључ не усло ве ко је ство ре ње по ста вља у свом пред ло гу. То што ће 
по ста ти два би ћа „од се че на од це ло га све та“ за о ку пља ми сли ство ре ња, те оно и ње-
го ва мла да мо ра ју јед но вид но по ље за ме ни ти дру гим, чи ме ће, у нај бо љу ру ку, за до-
би ти огле дал ни рај. У до ми нант ној ско пич кој ди мен зи ји, њи хо ва те ле сност под се ћа 
све су бјек те ко ји их ви де на ви сце рал но ствар но ко је вре ба ис под има ги нар них и сим-
бо лич ких струк ту ра ко је се пре кла па ју и одр жа ва ју их у сва ко днев ној „ствар но сти“. У 
ал тер на тив ном све ту, ло ци ра ном не где у „простран[им] дивљин[ама] Ју жне Аме ри ке“ 
(181), два ство ре ња ће по ста ти из ло же на ме ђу соб ном штет ном по гле ду, стал но под-
се ћа ју ћи јед но дру го да су за у век ис кљу че ни из сим бо лич ког све та. По пра ви лу, оча-
ја ње због за јед нич ке ка зне тре ба ло би да пар учи ни „приврженији[м] јед но дру гом“, 
али брак би им са мо по ка зао да њих дво је за јед но чи не пра зни ну пре не го це ли ну. 

Ма ко ли ко ста ди јум огле да ла био ва жан у раз во ју ство ре ња, ње гов од нос са по-
гле дом по ка зу је се под јед на ко ва жним, на ро чи то ако узме мо у об зир да ње го ва фи-
гу ра до ми ни ра „ско пич ким по љем“ ро ма на Ме ри Ше ли, као и све том ње го вог твор ца.33 
Те ло ство ре ња је из ван ред но спорт ски гра ђе но и сна жно. Но, сви ко ји осмо тре то 
те ло ужа са ва ју се тог при зо ра, што зна чи да га упра во та не из бе жна ма те ри јал ност 
под вр га ва су ду дру гих и оне мо гу ћа ва му да по мо ћу обра зо ва ња пре ва зи ђе збир сво-
јих фи зич ких де ло ва. У при лог то ме го во ри Вол то нов опис соп стве не ре ак ци је то ком 
по след њег су о ча ва ња ство ре ња и ње го вог твор ца:

Над њим је био наг нут не ки чу дан створ ко га не мам ре чи да опи шем – џи нов ског ра
ста, али нео бич них и на ка зних раз ме ра. Ка ко је био наг нут над ков че гом, ли це му је би ло 
по кри ве но гу стим пра ме но ви ма чу па ве ко се; али је био ис пру жио јед ну огром ну ру ку, ко ја 
је по бо ји и са ста ву ли чи ла на ру ку му ми је. ... Ни кад ни сам ви део не што та ко стра шно 
као што је би ло ње го во ли це, та ко од врат но и ужа сно ру жно. И не хо ти це за тво рих очи 
... Би ло је не чег та ко за стра шу ју ћег и не зе маљ ског у ње го вој ру жно ћи, да се ни сам усу дио 
да га по но во по гле дам у ли це. (280–281)

Бу ду ћи да ство ре ње ни је у мо гућ но сти да из бег не „џи нов ску“ те ле сну про јек ци ју, 
у очи ма дру гих оно уве ли ча ва пра зни ну сва ко днев не ствар но сти. Оно ба ца све тлост 

33 Ла кан, XI Се ми нар, стр. 81.
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на сле пе мр ље су бјек ти ма же ље ко ји жи ве у све ту са чи ње ном, да та ко ка же мо, од зна-
ко ва ко ји сту па ју у ме ђу соб не од но се на про зрач ном па ра ва ну. Моћ ство ре ња, дру гим 
ре чи ма, од го ва ра мо ћи по гле да. 

Ка да су бје кат по гле да уна о ко ло и до би је тај чу дан осе ћај да му свет, из бес ко нач ног 
мно штва опа жај них та ча ка, уз вра ћа по глед, ста бил ност су бјек та на ђе се под при вре-
ме ном оп са дом стра ха. Страх – ко ји Ла кан од ре ђу је као „кон сти ту тив ни не до ста так 
стра ха од ка стра ци је“34 – на ста је из из ра же ног осе ћа ја не а де кват но сти код су бјек та: 
са зна ња да он или она ни су јед на ин те гри са на це ли на ко ја жи ви „ствар ни“ жи вот, да 
ни су не по вре ди ва сре ди шња тач ка око ко је се вр ти цео свет, већ да су знак ко ји озна-
ча ва са мо кад је у од но су са оста лим зна ко ви ма: „Ре ци мо са мо“, твр ди Ла кан,

да је то оно што нас на во ди да ста ви мо при мед бу на сва ко упу ћи ва ње на то та ли тет 
у по је дин цу, бу ду ћи да је су бјект тај ко ји уно си по де ље ност у по је дин ца, као уо ста лом и 
у ко лек тив ко ји је екви ва лен тан по је дин цу. Пси хо а на ли за је у пра вом сми слу оно што и 
јед но и дру го вра ћа на њи хо во ме сто, на ме сто при ви да.35 

У дру гом пре да ва њу до да је:

У оној мје ри, у ко јој по глед као пред мет а мо же сим бо ли зи ра ти сре ди шњи ма њак из ра жен 
у фе но ме ну ка стра ци је и, у оној мје ри у ко јој је пред мет а по сво јој при ро ди све ден на 
точ ко ли ки, про ла зни об лик – оста вља он су бјект у не зна њу о оно ме што по сто ји с оне 
стра не при ви да.36 

Ла кан ов де го во ри да наш ста тус су бјек та у пот пу но сти за ви си од на шег од но са са 
дру гим објек ти ма у истом по љу зна ко ва – да је део при ви да ко ји не успе ва да уто ли 
не пре ста ну же љу ко ја нас на го ни да тра га мо за ис пу ње њем. Кад се по ја ви чуд на свест 
о по сто ја њу та кве мо гућ но сти, она угро жа ва ста тус ко ји има мо у на шој уо бра зи љи и 
пре ба цу је нас на мар ги ну „ствар но сти“ иза ко је вре ба „ствар но“. Ухва ће но у тој си ту-
а ци ји, ство ре ње по гле дом за ро бља ва по сма тра ча и пре у сме ра ва опа жа ње ка уну тра. 
По глед се од ра жа ва и на ство ре ње та ко што га ве зу је за ту исту мар ги ну. Бу ду ћи да 
пред ста вља Das Un he i mlic he, оно ни кад не мо же по бе ћи од се бе.

Чуд на при ро да тог ис ку ства – оно што по глед ство ре ња не на да но при ре ђу је Вол-
то ну и ње го вом твор цу – иза зи ва осе ћај ко ји је у исти мах по знат ко ли ко је и не по знат 
и пре те ћи. Ње го вим де ло ва њем вра ћа нам се са зна ње о соп стве ном не до стат ку. „У 
на шем од но су пре ма ства ри ма, ка кав је ус по ста вљен пу тем ви да и уре ђен ли ко ви ма 
пред ста ве“, сма тра Ла кан, „не што кли зи, пре но си се с ка та на кат, да би уви јек би ло на 
не ком из бјег ну том ступ њу – то се зо ве по глед.“37 За шти ће ни од штет ног по гле да сим-
бо лич ким па ра ва ном, без стра ха иде мо кроз на шу ствар ност. Ка да по глед про дре у 
ту ствар ност – као кад ство ре ње упад не у Вол то но ву ка би ну или уђе у ку ћу Де Ла си-
је вих – то нас под се ћа на не што што је ис кр сну ло „из не ког при ми тив ног раз два ја ња, 

34 Исто.
35 Ла кан, „Функ ци ја и по ље го во ра“, стр. 76.
36 Ла кан, XI Се ми нар, 85.
37 Исто, стр. 81.
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из не ке ау то му ти ла ци је ко ју уво ди при ступ ре ал но ме“.38 Су бјект же ли да по се ду је 
по глед, де ли мич но за то што ће та ко он или она пре ста ти да бу ду под ло жни ње го вим 
ре ме ће њи ма и на тај на чин по бе ћи од „ствар ног“ на ко ме се за сни ва ствар ност. Ако 
би у то ме ус пе ли, ме ђу тим, це на ко ју би пла ти ли био би гу би так соп стве ног су бјек ти-
ви те та – он би ис кли знуо из сим бо лич ког си сте ма ко ји му не да је то ли ко жи вот ко ли-
ко му да је зна че ње. Па ра докс на шег по сто ја ња у све ту, дру гим ре чи ма, са сто ји се у 
то ме што би по вра так у ста ње је дин стве но сти по сто ја ња ко је је сва ка ин ди ви дуа те-
о рет ски ис ку си ла у ста ди ју му „in fans-а“ зна чио од ри ца ње од ега на ко ме по чи ва наш 
су бјек ти ви тет.

Упо тре бив ши је зик сво јих днев нич ких за пи са за (де)фор ма ци ју ство ре ња, Фран-
кен штајн по ла же ско по фи лич но пра во вла сни штва над сво јим де те том без мај ке, за-
пле нив ши ти ме на ста нак „ду шев ног ста ња ко је пси хо а на ли за на зи ва нар ци змом, 
ко јим се озна ча ва уо бра жа ва ње је дин ства, за ко је се сма тра да по глед мај ке или ње ног 
су ро га та, по глед во ље не осо бе, пру жа су бјек ту“. Чи ни се да ство ре ње па ти због тра-
у ма тич не про шло сти ко ја умно го ме на ли ку је ис ку стви ма глав ног про та го ни сте Мар ка 
у фил му Мај кла Па у е ла Во а јер (Pe e ping Tom, 1960). Ство ре ње је пре вре ме но ухва ће но 
је зи ком оче вог днев ни ка, док је Марк за ро бљен на оче вој филм ској тра ци. Очев се-
ци ра ју ћи по глед код оба ли ка иза зи ва пат њу од нај ра ни јег пе ри о да њи хо вог раз во ја.

Ели за бет Брон фен ис ти че да

тек по што се по стиг не ова илу зи ја пот пу но сти ... мо же до ћи до на ру ша ва ња има ги нар
не сли ке о се би, од но сно да бу де мо пре ци зни ји, мо же до ћи до раз два ја ња па ра мај каде те 
по сред ством оца, пред став ни ка вла сти, дру штве них за ко на и до след но сти у сим бо
лич ком све ту.39

Трај но за пи сан, Фран кен штај нов по глед по ста је ка рак те ри стич ни пре лом ни тре-
ну так у раз во ју ње го вог ство ре ња, јер га увек из но ва при си ља ва да се су о чи с тим да 
га сâм ње гов ма те ри јал ни об лик чи ни не по де сним за сим бо лич ки по ре дак. У овом 
слу ча ју, очев по глед оне мо гу ћа ва де те ту до се за ње „дру штве них за ко на и до след но сти 
у сим бо лич ком све ту“. По ен та је у то ме да иа ко по глед ство ре ња на го ни Фран кен штај-
на да схва ти огром ну пра зни ну соп стве не не до стат но сти, као и да на слу ти да ствар но 
вре ба на обо ди ма ствар но сти, Фран кен штај нов очин ски по глед по сте пе но то ком 
вре ме на узи ма да нак на ство ре њу.

Не из не на ђу је, сто га, што ство ре ње, баш као Марк у Во а је ру, при бе га ва тај ном по-
сма тра њу дру гих, на ла зе ћи у то ме не са мо за до вољ ство већ и мо гућ ност ис це ље ња. 
Због сво је не по доб но сти ство ре ње мо ра по ста ти уда ље ни али ин тим ни по сма трач 
дру гих љу ди, про то ки но фил „оту ђен од по јав ног све та, ко ји се на да да ће у мрач ној 
би о скоп ској са ли про на ћи оно што је из гу био или из гу би ла не где дру где.“40 Ство ре ње 

38 Исто, стр. 91.
39 Исто.
40 Ka ja Sil ver man, The Aco u stic Mir ror: The Fe ma le Vo i ce in Psycho a nalysis  and Ci ne ma (In di a na: In di a na 
Uni ver sity Press, 1988), стр. 8.
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по сма тра Де Ла се је ве кроз „ско ро неприметн[у] пук отин[у] кроз ко ју је по глед је два 
мо гао да про дре“ (131) и кри ју ћи се у сен ка ма др жи Фран кен штај на под при смо тром. 
Фројд твр ди да сек су ал но за до вољ ство ко је осо ба про на ла зи у по сма тра њу „те шко 
да се мо же сма тра ти пер вер зи јом уко ли ко се у до глед но вре ме оде да ље у сек су ал ном 
чи ну“.41 Он до да је ка ко „сек су ал ност ве ћи не му шка ра ца са др жи еле ме нат агре сив но сти 
– же љу да пот чи ни; би о ло шки зна чај то га нај ве ро ват ни је ле жи у по тре би да се от пор 
сек су ал ног објек та са вла да не ким дру гим сред стви ма осим удва ра ња.42

При се ти мо се да Ла кан твр ди да „агре сив ност“ на ста је као ре зул тат ау то ско пи је 
ко ја ка рак те ри ше де те то ву фа сци ни ра ност соп стве ном сли ком то ком ста ди ју ма огле-
да ла. Но, по мо ћу „еди пов ске иден ти фи ка ци је“, сма тра Ла кан „су бјект пре ва зи ла зи 
агре сив ност ко ја чи ни део при мар не су бјек тив не ин ди ви ду а ци је“.43 Бу ду ћи да се ја вља 
пре у ра ње но, Фран кен штај нов по глед ре ме ти пу та њу раз во ја ство ре ња и кон стант но 
му су жа ва из бор мо гу ћих ужи та ка. По сма тра но из фрој дов ског угла, не ће про те ћи 
пу но вре ме на пре но што „за до вољ ство“ ство ре ња по ста не „у пот пу но сти усло вље но 
по ни жа ва њем и зло ста вља њем објек та“.44

Фран кен штајн и ство ре ње је дан дру го ме уни шта ва ју фан та зи је о хе те ро сек су ал ном 
спа ри ва њу – Фран кен штајн та ко што рас ко ма да на ру че ну не ве сту, а ство ре ње та ко 
што угу ши Ели за бе ту – а за тим сво је са ди стич ке тен ден ци је усме ра ва ју је дан на дру-
го га. Обо ји ца на сто је да обез бе де при мат вла сти тим фан та зи ја ма и раз от кри ју фан-
та зи је оног дру гог, при че му се му че ње ко је ме ђу соб но при ре ђу ју те ме љи на ужа сним 
сли ка ма. Обра зац це ло куп ног по на ша ња ство ре ња ука зу је на ње го ву же љу да ухва ти 
по глед објек та, а то је не што што му је тво рац оне мо гу ћио још од ро ђе ња и ти ме га 
оса ка тио и пре не го што је ство ре ње би ло спрем но да се су о чи са по гле дом „ствар ног“ 
ко је му сиг на ли зи ра ње го во те ло. Уо бра зи ља ство ре ња, још од нај ра ни јих фа за раз-
во ја, по ста је про гра ми ра на та ко да се пре пу шта фан та зи ја ма ко је обе ћа ва ју за до во-
ље ње ње го ве же ље. Пр ва фан та зи ја ти че се ње го вог ула ска у ди је ге тич ки по ре дак у 
ко ме би на и шао на без у слов но при хва та ње и по стао члан по ро ди це / глу мач ке еки пе 
у дра ми Де Ла си је вих ко ју гле да из свог им про ви зо ва ног би о ско па. Ако би му би ло 
до зво ље но да уче ству је у по след њем чи ну при че Де Ла си је вих, то би га, као за ме на 
за ма кро ко смич ки при по ве дач ки по ре дак ко ји је од био да га при хва ти, учи ни ло ма ње 
осе тљи вим на по глед и, ти ме, му обез бе ди ло си гур ност ван до ма ша ја ствар ног и ван 
до ма ша ја ро ђе ног оца. Он за ми шља ка ко ће „ње го ва“ по ро ди ца – за ме на за по ро ди-
цу Фран кен штајн – би ти у ста њу да ви ди шта се на ла зи иза ње го ве од врат не спо ља-
шњо сти и да ће га при хва ти ти без пи та ња, да ће га са вр ше но уком по но ва ти у свој 
сва ко днев ни жи вот и ак тив но сти. 

Дру га фан та зи ја се у об ли ку чу до ви шне не ве сте ја вља на кон пре ки да пр ве фан та-
зи је, те као на ста вак бу ди на ду да ће до ћи до ком пен за ци је за пре вре ме ну ка стра ци-
ју иза зва ну Фран кен штај но вим по гле дом. У осно ви ове фан та зи је на ла зе се два ци ља: 

41 Sig mund Freud, The Stan dard Edi tion of the Com ple te Psycho lo gi cal Works of Sig mund Freud, прир. и 
прев. Ja mes Strac hey (Lon don: The Ho garth Press, 1953), 7: 156–7.
42 Freud, Stan dard Edi tion, 7: 157–8.
43 La can, Écrits, 23.
44 Freud, Stan dard Edi tion, 7: 158.
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пр ви, Фран кен штај на ће из ло жи ти по гле ду објек та та ко што ће га при мо ра ти да иш-
че ку је пр во отва ра ње не ве сти них „жу тих очи ју“ то ком ду гог про це са пра вље ња; 
дру ги, упо зо ра ва Фран кен штај на да ће све вре ме мо три ти на ње га. По глед иза зи ва 
страх ти ме што се не по ја вљу је. Фран кен штај но ва од лу ка да сво ју но ву ра ди о ни цу 
сме сти на јед ном уда ље ном шкот ском остр ву, при вид но за то што је та мо мо гао нео ме-
та но да ра ди јер су „осе ћа ња“ бед них су се да то ли ко оту пе ла да га ни су ни „по сма тра ли“ 
(207), за пра во под вла чи ње го ву емо ци о нал ну не ста бил ност у тим усло ви ма. Ни је дан 
су бје кат, ме ђу тим, не из ми че по гле ду трај но. У јед ном тре нут ку Фран кен штајн при знаје 
да је био „уз не ми рен и нер во зан. Бо јао сам се да ћу сва ког тре нут ка сре сти сво га го-
ни о ца. По не кад сам се део очи ју упр тих у зе мљу, пла ше ћи се да их по диг нем, да не бих 
угле дао ство ре ње ко га сам се ужа са вао“ (208). У овом кон тек сту реч „обје кат“45 но си 
дво знач не им пли ка ци је, су ге ри шу ћи да се Фран кен штајн при бо ја ва жен ског би ћа 
(по гле да су бјек та у на ста ја њу) ко је „пра ви“ (кр ше ћи уго вор са ство ре њем о ства ра њу 
сек су ал ног парт не ра) док га ујед но ужа са ва и мо гућ ност да опет бу де све док по гле да 
објек та ко ји ко ег зи сти ра са пр вим ство ре њем.

Фран кен штајн бе ле жи у днев ник да је сав дрх тао кад је угле дао „при ме се че вој 
све тло сти де мо на на про зо ру. Је зив осмех гр чио му је уста док ме је по сма трао“ (210). 
Из пер спек ти ве ство ре ња еди пов ски уго вор ко ји је скло пио са оцем из гле да не так нут 
и ис пу ње ње ње го ве же ље чи ни се из ве сним. Отац Фран кен штајн ће пре да ти не ве сту 
и упра во вен ча ни пар ће се за јед нич ки оти сну ти у жи вот. Но, Фран кен штајн ће свој 
ста тус су бјек та за шти ти та ко што ће рас ко ма да ти обе ћа ну не ве сту, чи ме раз бук та ва 
са ди стич ку ско по фи ли ју ство ре ња. 

У ко ли кој ме ри су и је дан и дру ги по ста ли жр тве агре сив ног по сма тра ња ви ди се 
по то ме с ко ли ко па жње сва ка стра на у овом од но су уре ђу је ме сто на ко ме из вр ша ва 
уби ство су пру жни ка свог не при ја те ља. По што је на про зо ру сво је ра ди о ни це у Шкот-
ској спа зио ство ре ње ка ко се це ри, Фран кен штајн је, са сво је стра не, на кон што се 
„из бе зу мљен“ се тио сво је од лу ке да на пра ви чу до ви шну не ве сту, „дрх те ћи од уз бу ђе ња“ 
по чео да „ки да на ко ма де оно на че му [је] ра дио“ (210–211). Из бо ром ре чи en ga ged, 
ко ја на ен гле ском по ред зна че ња „ра ди ти на не че му“ зна чи и „би ти ве рен/а“, Вик тор 
пра ви игру ре чи ма ко јом на го ве шта ва да су он и си но вље ва не до вр ше на не ве ста 
би ли у ин тим ном и уго вор ном од но су. Осим то га, он тим чи ном ство ре њу пру жа драм-
ски при каз „ствар не“ при ро де ње го ве кон сти ту ци је: ство ре ње је ствар ко ја ни ка да 
не ће по ста ти ви ше од зби ра сво јих „де ло ва“, скло пље ни обје кат, гру бо са зда на фан та-
зи ја ко ја се да ра ста ви ти на ко ма де. Кад не ве ста би ва уни ште на, ство ре ње ти ме гу би 
и нај срод ни ју озна ку ко ја га је мо гла учи ни ти це ло ви тим у ал тер на тив ном мит ско-сим-
бо лич ком по рет ку где би се ство ре ње мо гло „из дво ји ти од љу ди“.

Под се ћа ју ћи на при зор при ка зан на Фу се ли је вој сли ци Ко шмар (1781), и ство ре ње 
ку је под јед на ко ки не ма то граф ску осве ту, по зи ци о ни ра ју ћи Ели за бе тин леш на нај бо-
љи мо гу ћи на чин та ко да има сна жно деј ство по пут спе ци јал ног ефек та. Фран кен штајн 
се се ћа ка ко је јур нуо у брач не ода је где је би ла бе жи вот на Ели за бе та „мр тва, ба че на 

45 У ен гле ском ори ги на лу ре че ни ца гла си „So me ti mes I sat with my eyes fi xed on the gro und, fe a ring 
to ra i se them lest they sho uld en co un ter the ob ject which I so much dre a ded to be hold.” (Прим. прев.)
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пре ко кре ве та, гла ва јој је ви си ла, а ис кри вље не цр те ли ца на по ла јој је скри ва ла ко са. 
Куд год да окре нем, ви дим ту исту сли ку“ (248–249). Ели за бе ти но бле ди ло и „ис кри-
вље не цр та ли ца“ по на вља ју при зор бле дих и ис кри вље них цр та ли ца ство ре ња док 
је ле жа ло пред сво јим твор цем. По врх то га, кроз Ели за бе ти не очи, леш оли ча ва по глед 
ко ји је јед ном отрг нут од ство ре ња: у ње ним очи ма је пра зан по глед смр ти; ње не очи 
упа дљи во скри ва ко са – по дру гљи ва осве та ко јом се Фран кен штајн ка жња ва за оно 
што је од у зео свом чу до ви шту. Ње на „сли ка“ ће, осим то га, и да ље раз бук та ва ти Фран-
кен штај но ву же љу куд год да се окре не, али ће оста ти не до ступ ни, из гу бље ни обје кат 
и сли ка соп стве не не до стат но сти. 

Ти ме што ће га стал но и по сву да пра ти ти на гла ша ва се да тај при зор по тен ци јал но 
има моћ да спре чи на ста нак би ло ка кве фан та зи је ко јој би се Фран кен штај но ва уо бра-
зи ља мо гла окре ну ти у бу дућ но сти да њо ме ком пен зу је гу би так. Баш као што се ис по-
ста вља да је ана мор фич на мр ља под но Хол бај но вих Ам ба са до ра ло ба ња ко ја уз вра ћа 
по глед по сма тра чу ко ји сли ку гле да из од ре ђе ног угла, та ко ће Ели за бе ти но те ло 
функ ци о ни са ти као про дор ствар ног – зам ка за по глед – у сва ку „сли ку“ у ко јој Фран-
кен штајн бу де же лео да се на ђе.46 Ње гов нај ве ћи ко шмар је сте да не ће има ти ку да да 
се „окре не“.

А за та кав ефе кат на из глед су се по бри ну ли дру ги љу ди ко ји су од се ли у го сти о ни ци. 
Ме ђу тим, са свим је мо гу ће да га иза зи ва ство ре ње ти ме што пре ме шта (или из но ва 
по ста вља на сце ну) Ели за бе ти но те ло:

Пре ме сти ли су је из оног по ло жа ја у ко ме сам је у пр ви мах ви део; ка ко је ле жа ла с гла
вом на ру ци и ма ра ми цом пре ба че ном пре ко ли ца и вра та, мо гао сам по ми сли ти да 
спа ва. По ју рио сам к њој и ва тре но је за гр лио ... Смр то но сни тра го ви де мо но вих ру ку 
ви де ли су се на ње ном вра ту, а из ње них уста ни је из ла зио дах. (249)

Чи ни се да је по ло жај Ели за бе ти ног те ла про ме њен у на ме ри да се убла жи Вик то-
ров пр во бит ни шок; но, ова дру га сце на са мо по ја ча ва сна гу пр ве сце не. По ста вља ње 
ма ра ми це пре ко Ели за бе ти ног ли ца и вра та на ро чи то ис ти че ефе кат „мр ље“ на сли ци 
та ко што је пре тва ра ју у жи жну тач ку сли ке, скри ва ју ћи, та ко ре ћи на вид ном ме сту, 
Ели за бе тин из раз ли ца, аго ни ју ко ја је прет хо ди ла смр ти, на лик на из ра зе ли ца Мар-
ко вих жен ских жр та ва у Во а је ру, што по глед уне до глед вра ћа у Вик то ро во вид но по ље. 
За Фран кен штај на нај стра шни ји аспе кат то га што се Ели за бе та на ла зи у за мр зну том 
ка дру мо жда ле жи у то ме што ни кад не ће има ти са зна ње о тре ну ци ма не по сред но 
пре и по сле ње ног по след њег да ха; што ни ка да ви ше не ће мо ћи при сту пи ти тре нут-
ку кад је уми ра ла ни ти ће је спо зна ти у смр ти. „Тра го ви“ ко је је ство ре ње ути сну ло на 
њен врат кад ју је угу ши ло пред ста вља ју ка стра ци ју екви ва лент ну на кло ну на кра ју 
пред ста ве, јер ће ве чи то под се ћа ти Фран кен штај на да га је ство ре ње над ма ши ло и 
као из во ђа ча и као ау то ра.

Ра ни ја ге не ра ци ја кри ти ча ра сма тра ла је да су на емо ци о нал ни тон Фран кен штај на 
мо жда ути ца ле не срећ не окол но сти ко је су пра ти ле ро ђе ње Ме ри Ше ли, смрт ње ног 
пр вог де те та и по то ње труд но ће, као и ње на стра хо ва ња ве за на за функ ци ју жен ског 

46 Ла кан, XI Се ми нар, str. 94–95.
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те ла као ма ши не за ра ђа ње и од го вор но сти ко је пра те ма те рин ство.47 Ту ма че ња Фран-
кен штај на ко ја су при ме њи ва ла пој мо ве из Ла ка но вог при сту па пси хо а на ли зи с ци љем 
да нам скре ну па жњу на тен ден ци ју Ше ли је ве да пре и спи ту је мно ге аспек те фи ло зо-
фи је про све ти тељ ства, окре ну ла су се од емо тив них пи та ња ко ја су му чи ла ау тор ку. 
Но, успех с ко јим су та ту ма че ња усме ри ла па жњу на по гу бан емо ци о нал ни учи нак 
ко ји Das Un he i mlic he има на Фран кен штај на (и на чи та о ца) ука зу је на то да се ова два 
ин тер пре та циј ска при сту па мо жда ме ђу соб но не ис кљу чу ју, на ро чи то ако раз мо три-
мо не ке нео бич не аспек те од но са из ме ђу Ме ри Ше ли и ње ног оца.

Фројд се по зи ва на ле ген ду о ле ди Го ди ви и То му од Kовентрија да об ја сни пси хо-
ге ни гу би так ви да, по ре ме ћај у оку ко ји функ ци о ни ше на та кав на чин да се чи ни да га 
иза зи ва уну тра шњи глас су бјек та ко ји ка же: „По што си свој ор ган чу ла ви да зло у по-
тре био у свр ху гре шног чул ног за до вољ ства, за слу жио си да ни кад ви ше ни шта не 
ви диш.“48 Ше ли је ва је мо гла и те ка ко да раз у ме ко ли ки те рет мо же да пред ста вља 
пре вре ме но из ла га ње ро ди тељ ском по гле ду, на ро чи то у ви ду днев нич ког за пи са, јер 
је у по след њем по гла вљу Го дви но вих Ме мо а ра ау тор ке Од бра не пра ва же на про на шла 
уоп ште ну опа ску о свом ро ђе њу у ко јој се про сто ка же да је „де те ро ђе но у је да на ест 
и два де сет уве че“.49 Исто та ко је зна ла да су то ком мај чи не труд но ће ро ди те љи из ра-
зи ли на ду да ће бе ба би ти му шко и да су на ме ра ва ли да де те ту да ју име Ви ли јам, по 
оцу, што је ро ди тељ ска фан та зи ја ко ју је Ме ри на ма те ри јал на по ја ва уни шти ла. По врх 
то га, иа ко је са бла жња ва ла Го дви на ти ме што се пре пу шта ла гре шном чул ном за до-
вољ ству „ви ђа ња“ са Пер си јем, Ме ри је свој пр ви ро ман по све ти ла оцу, али га је обја-
ви ла ано ним но, чи ме је соп стве но „ја“ ста ви ла из ван сим бо лич ког по рет ка и оста ла 
не и ме но ва на. Том од лу ком је ка зни ла се бе за то што је из бри са ла фи гу ра тив но „ја“ и 
фи зич ко „око“50 Го дви но ве во ље не же не и сво је име ња ки ње, Ме ри Вул стон крафт Год-
вин, по ни шта ва ју ћи ти ме се бе као мај чи ну пра те ћу двој ни цу.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)
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