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ПРО МЕН ЉИ ВА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ЉУД СКЕ  
ПРИ РО ДЕ

Ари сто тел

Фран кен штајн је по ма ло као слон из по сло ви це, са свим оним слеп ци ма ко ји ви де 
раз ли чи те ства ри док му до ди ру ју сур лу или реп или ко жу. Гле да о ци чи та ју ро ман 
Ме ри Ше ли и ви де мно ге екс трем но раз ли чи те ства ри. Ско ро пе де сет ми ли о на Гугл 
ре зул та та за реч Фран кен штајн пре ма шу ју број ре зул та та ре чи Маг бет, што све до чи 
о по пу лар но сти и трај но сти овог тек ста. Ов де се пи та мо шта нам ова при ча го во ри о 
кон цеп ци ја ма људ ске при ро де и ка ко су се оне ме ња ле кроз вре ме.

Кад се већ освр ће мо на про те кле две сто ти не го ди на, хај де да по гле да мо још не-
ко ли ко ми ле ни ју ма уна зад. У че твр том ве ку п. н. е. грч ки фи ло зоф Ари сто тел по ста вио 
је те мељ за раз ми шља ње о „чу до ви шти ма“ као о од сту па њу од нор мал не би ти јед не 
вр сте. По све ћен по сма трач при ро де ка кав је био, Ари сто тел је та ко ђе пре по знао да 
је дин ке про ла зе кроз про цес раз во ја ко ји се од ви ја кроз вре ме. Обе ове те ме бит не 
су за Ме ри Ше ли.

Пр во, о иде ји о су шти ни јед не вр сте, или есен ци ја ли зму: Ари сто тел је био убе ђен, 
на осно ву оног што је мо гао уо чи ти, да се свет са сто ји од раз ли чи тих вр ста ор га ни за-
ма. Сва ки ор га ни зам спа да у од ре ђе ни тип вр сте, у на шем слу ча ју у људ ски род. За 
Ари сто те ла, сва ки тип има че ти ри узро ка ко ји чи не по је дин ца: ма те ри јал ни узрок 
пру жа ма те ри ју; фор мал ни узрок пру жа план ко ји од ре ђу је об лик; по кре тач ки узрок 
укљу чу је про цес из град ње ко ји чи ни да ма те ри јал но по при ми пра ви об лик то ком 
вре ме на; и ко нач ни узрок чи ни да ор га ни зам ожи ви док ожи во тво ру је жи вот ни по-
тен ци јал.1 Ови узро ци зах те ва ју вре ме да би ме ђу соб но ре а го ва ли, што зна чи да 
ор га ни зам мо же по ста ти пре по знат као члан свог при род ног ти па/ро да ис кљу чи во 
на кра ју про це са ства ра ња.

По врх то га, сви жи ви ор га ни зми та ко ђе има ју оно што Ари сто тел на зи ва ве ге та тив-
ном ду шом (ко ја их чи ни жи ви ма); жи во ти ње има ју чул ну ду шу (ко ја им до зво ља ва да 
се кре ћу); а љу ди има ју ум ну ду шу (ко ја им да је ра зум и осе ћа ња). Ари сто те ло ва иде ја 
ду ше ни је ре ли гиј ска, већ је део ње го вог по ку ша ја да об ја сни ка ко би не што мо гло 
из гле да ти исто у јед ном тре нут ку ка да је осо ба жи ва и дру га чи је у већ сле де ћем ка да 
је осо ба мр тва. Ари сто тел је об ја снио раз ли ку на осно ву чи на ко нач ног узро ка и ду ше.2

1 Law ren ce, Ce ra R. 2010. „On the Ge ne ra tion of Ani mals, by Ari sto tle“, у: Em bryo Pro ject Encyclo pe dia. 
http://em bryo.as u.ed u/han dle/10776/2063. При сту пље но 25. сеп тем бра 2013.
2 Ви ди: Ari sto tle. 1943. Ge ne ra tion of Ani mals. Прев. A. L. Peck. Cam brid ge, M A: Har vard Uni ver sity 
Press. https://ar chi ve.or g/de ta ils/ge ne ra ti o no fa nim00ari su oft.
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Дру го је Ари сто те ло ва спо зна ја да је по треб но вре ме ка ко би сте не што ожи ве ли. 
То укљу чу је про цес раз во ја ка ко би се сви ови узро ци и фак то ри сје ди ни ли. Мно го 
ка сни је, ка то лич ка цр ква је до да ла иде ју „хо ми ни за ци је“ да озна чи тре ну так ка да осо-
ба по ста је жи ва као људ ско би ће. Ари сто тел би ин си сти рао да се ожи вља ва ње не 
де ша ва у јед ном тре нут ку, већ ра ди је ис кљу чи во као про цес то ком вре ме на. Не ко ли ко 
ми ле ни ју ма ми сли ла ца се сла же са Ари сто те лом по овом пи та њу, што оста је, у сво јој 
би ти, нај бо ље ту ма че ње раз во ја.

Вик тор Фран кен штајн и ње го во ство ре ње

По пут дру гих ин те лек ту а ла ца с по чет ка де вет на е стог ве ка, Ме ри Вул стон крафт 
Ше ли жи ве ла је у сен ци Ари сто те ла. Пе ри од ко ји је ка сни је на зван на уч ном ре во лу ци јом 
(при бли жно од ше сна е стог до осам на е стог ве ка) по ку ша вао је да за ме ни де ло ве ари-
сто те лов ске при род не фи ло зо фи је ма те ри ја ли змом, ем пи ри змом и екс пе ри мен том. 
Ма те ри ја ли зам је на гла ша вао зна чај ми шље ња у сми слу ма те ри јал ног и уло ге ма те-
ри је у по кре ту ко ја узро ку је оно што се де ша ва у све ту, укљу чу ју ћи жи вот. Ма те ри ја-
ли сти су од би ја ли, на при мер, иде ју да по сто ји не ка по себ на жи вот на си ла и ве ро ва ли 
да су жи ви ор га ни зми са чи ње ни од ма те ри је ко ја се ме ња то ком вре ме на. Су прот но 
то ме, ви та ли сти су ве ро ва ли да по сто ји не ка вр ста ви тал не или жи вот не сна ге ко ја 
чи ни да ства ри ожи ве – да је жи вот на сна га нео п ход на да би се од не че га на пра вио 
жи ви ор га ни зам уме сто ко ма да гли не или не ког дру гог ма те ри ја ла. Кроз ове но ве 
окви ре об ја шње ња, љу ди су по че ли да ис тра жу ју жи ви свет и да пи та ју шта је то што 
пр во бит но узро ку је да се жи вот уоп ште по ја ви и да он да на ста ви да чи ни не што жи-
вим, уме сто мр твим.

Ти ра зни по ку ша ји да се раз у ме жи вот очи глед но су ути ца ли на Ме ри но раз ми шља-
ње. Ем пи ри зам и екс пе ри мен та ци ја по зва ли су љу де да ис про ба ју ства ри – то јест, не 
са мо да се осло не на пре ђа шње зна ње или на оно што се мо же на у чи ти из књи га, већ 
да ис тра жу ју са ми. Вик тор Фран кен штајн је при гр лио по зив на екс пе ри мен ти са ње.

Ипак, чи ни се да Вик тор ни је имао ја сан увид у то шта чи ни да се жи вот де си, ни ти 
у људ ску при ро ду. За не ке ми сли о це, по пут Па ра цел зу са, ме ђу они ма ко ји су про зва-
ни ија тр о хе ми ча ри ма (ле кар ски хе ми ча ри) се дам на е стог ве ка, жи вот је зах те вао од-
ре ђе ну хе миј ску ин тер ак ци ју. За дру ге, елек три ци тет до де љу је жи вот. Опет, не ки 
дру ги су ми сли ли да је то пло та по кре тач ки фак тор. Не ки су ве ро ва ли и да се жи вот 
уз ди же кроз не ки об лик нео бја шњи вог спон та ног ства ра ња. Или да мо жда по сто ји 
не ка дру га жи вот на си ла ко ја те ра ма те ри ју да по ста не ожи вље на или жи ва. Иа ко се 
чи ни да Вик тор не ма ја сан увид у то шта је то тач но што узро ку је жи вот, он се во ди 
убе ђе њем да мо же да на пра ви ство ре ње и да учи ни да оно усво ји шта год да је по-
треб но и та ко ожи ви. Он же ли да ство ри жи вот, а Ме ри ко ри сти из раз „да ство ри“ 
при лич но про му ћур но.3

Ми смо да нас јед на ко фа сци ни ра ни као што би и Ме ри ни са вре ме ни ци-чи та о ци 
би ли ти ме шта је све по треб но да се учи ни ка ко би ма те ри ја ожи ве ла и шта са чи ња ва 

3 West fall, Ric hard S. 1977. The Con struc tion of Mo dern Sci en ce: Mec ha nisms and Mec ha nics. New York: 
Cam brid ge Uni ver sity Press, стр. 82–104.
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оно што сма тра мо људ ском при ро дом. Да нас на уч ни ци че сто ис ти чу не ке аспек те 
на чи на на ко ји се ће ли је у ем бри о ни ма де ле да би про из ве ле још ће ли ја од ини ци јал-
но опло ђе ног ја је та. Те ће ли је са др же ну кле ин ске ки се ли не, ко је се чи не кључ ним за 
жи вот. Ни зо ви де зок си ри бо ну кле ин ске ки се ли не (ДНК) се ре пли ци ра ју на на чи не 
ко ји до зво ља ва ју ће ли ја ма да се де ле и ви ше ће лиј ским ор га ни зми ма да ра сту и раз-
ви ја ју се то ком вре ме на. Ми на ста вља мо да ми сли мо о жи во ту као о не че му што има 
ма те ри јал ну осно ву. Мо жда на су прот Ме ри ном Вик то ру, ми зна мо мно го ви ше о то ме 
шта не што чи ни жи вим, а та ко ђе и схва та мо ко ли ко то га још увек не зна мо.

Шта чи ни не и ме но ва но ство ре ње „чу до ви штем“?

Кроз Вик то ро во ство ре ње, пред ста вље на нам је за го нет ка о људ ској при ро ди – Шта 
чи ни чу до ви ште? Је ли то фи зич ки из глед? Ово је из глед на мо гућ ност; на по слет ку, 
ство ре ње је ве ће и ја че од љу ди са ко ји ма се су сре ће и „об да ре но фи гу ром ко ја је 
од врат но де фор ми са на и гну сна“.4 Ари сто те ло вим реч ни ком узро ка, у ство ре њу би-
смо мо гли про чи та ти пре ки нут сет фор мал ног и по кре тач ког узро ка – то јест, пре кид 
у пла ну и кон струк ци ји ма те ри је ко ја по при ма об лик.

Мо жда нам је по треб но, ме ђу тим, да по гле да мо ма ло ду бље у при ро ду прет по ста-
вље не чу до ви шно сти овог ство ре ња. Иа ко је фи зич ки аб нор ма лан, он је са ста вљен 
од људ ских де ло ва и та ко је на не ком ни воу об да рен људ ско шћу, ма кар у ма те ри јал ном 
сми слу. И иа ко љу ди ко је ство ре ње су сре ће устук ну од ње го вог фи зич ког из гле да, 
ње го ва је фор ма пре по зна тљи ва као чо ве ко ли ка, ра ди је не го као не ка дру ге вр сте. У 
том сми слу, он има су шти ну или „при ро ду“ људ ског би ћа.

Шта је са ра ци о нал ном „ду шом“ овог ство ре ња или са ње го вим ин те лек ту ал ним 
спо соб но сти ма, ко је та ко ђе укљу чу ју и емо ци је и чу ла? Да ли су ње го ви не до ста ци у том 
по гле ду оно што га чи ни чу до ви штем? То је још јед на из глед на мо гућ ност. Он ис ка зу је 
по на ша ње ко је уз др ма ва мо рал не сен зи би ли те те сво јих са вре ме ни ка – на си ље, осве-
ту и уби ство. Али све то чи не и мно ги љу ди на ко је се ети ке та „чу до ви шта“ не би мо гла 
при ка чи ти.

Да се уду би мо још ви ше у чу до ви шну при ро ду Вик то ро ве кре а ци је, вра ти мо се на 
тре ну так Ари сто те лу. При се ти мо се да ка ко се ства ра ње од ви ја, че ти ри узро ка ме ђу соб-
но ре а гу ју ка ко би по да ли жи вот пот пу но оства ре ном ор га ни зму од ре ђе не вр сте. Што ће 
ре ћи, осо ба је осо ба и има при ро ду људ ског би ћа упра во са мо због про це са раз во ја.

За што је раз вој ва жан

Хај де да на тре ну так раз мо три мо ва жност по сто ја ња раз вој ног про це са и раз лог 
због ко га је он ва жан за ства ра ње чу до ви шта, те да ли би он мо гао по ста ти људ ско би ће 
без од го ва ра ју ћег раз во ја. Кроз ње го ве мо но ло ге упу ће не свом твор цу, ство ре ње 
об ја шња ва да оно ни је има ло ро ди те ље да га од го је и да је мо ра ло да усво ји мо рал на 

4 Shel ley, Mary Wolls to nec raft. [1831] 2000. Fran ken stein: Com ple te, Aut ho ri ta ti ve Text with Bi o grap hi cal, 
Hi sto ri cal, and Cul tu ral Con texts, Cri ti cal Hi story, and Es says from Con tem po rary Cri ti cal Per spec ti ves. 2nd 
изд. Ур. Jo han na M. Smith. Bo ston: Bed ford/St. Mar tin’s, стр. 98.
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на че ла кроз при слу шки ва ње раз го во ра и по сма тра ње. Вик тор је из вео свој екс пе ри-
мент и он да је од ње га по бе гао, оста вив ши ум и по на ша ње но во ро ђен че та око ва но 
уну тар од ра слог те ла. Вик тор је на чи нио фа тал ну гре шку, јер ни је ус пео да раз у ме да 
ства ра ње жи во та, у сми слу ком плет но и ис прав но функ ци о нал ног жи вог људ ског бића, 
зах те ва раз вој. Бе бе не зна ју шта је до бро, а шта ло ше; оне мо ра ју да на у че о мо ра лу 
као и о то ме ка ко да хо да ју и при ча ју и во зе би цикл и чи та ју књи гу и слич но. Ари сто тел 
је то знао. Ипак, не ки ен ту зи ја стич ни ма те ри ја ли сти на уч не ре во лу ци је ми сли ли су да 
ма те ри ја и ма те ри јал не си ле мо гу би ти до вољ не. Ни је ја сно да ли су Вик тор или Ме ри 
на у чи ли лек ци ју да је раз вој ва жан или су па ли на илу зи ју да је ма те ри ја до вољ на.

Ме ри за си гур но же ли да ви ди мо ка ко Вик тор пре ко ра чу је огра ни че ња ис прав не 
на у ке и ме ди ци не сво јим екс пе ри мен ти ма. Тај мо ра ли тет по ру чу је да ми љу ди не би 
тре ба ло да по се же мо у ви си не и ства ра мо но ва би ћа. Ми, чи ни се, има мо из гле да да 
то схва ти мо по гре шно и ство ри мо чу до ви ште.

Но, мо жда ово ни је пра ви за кљу чак. Мо жда би уме сто то га тре ба ло да при ме ти мо 
да са мом Вик то ру не до ста је од го ва ра ју ће обра зо ва ње ко је се раз ви ло то ком вре ме на. 
Он не раз ви ја сво је раз у ме ва ње све та на си сте ма ти чан на чин. Чи ни се да ска че са јед не 
па си је на дру гу. Ис пр ва, он се оду ше ви не ким тек сто ви ма ко ји му се до па да ју, са мо да 
би их од ба цио и при гр лио дру ге. За тим тра га за учи те љи ма и учи од њих, али та ко ђе 
и ју ри сво ју тај ну аген ду. Не до би ја мо ја сну сли ку због че га је то та ко, али мо же мо за-
кљу чи ти да, по пут ство ре ња ко је ства ра, Вик тор та ко ђе не успе ва да раз ви је од го ва-
ра ју ћа осе ћа ња и ра ци о нал ност о све ту, укљу чу ју ћи и осе ћај за ис пра ван на уч ни 
екс пе ри мент и оно што нам он мо же или не мо же ре ћи.

По ен та ко ја се на ме ће је да по у ка Ме ри не при че ни је ис кљу чи во ре стрик тив на – то 
јест, „не мој те се ме ша ти у ства ра ње жи во та“ – већ та ко ђе и ин струк тив на – то јест, 
бу ди те све сни да ор га ни зми, на ро чи то љу ди, зах те ва ју вре ме и на ро чи те под сти ца је 
да у пот пу но сти оства ре нор ме сво је вр сте.

Нор ма лан и аб нор ма лан раз вој

За Ари сто те ла, че ти ри узро ка ме ђу соб но де лу ју кроз ге не ра тив ни про цес, ства ра-
ју ћи од ра слу је дин ку од ре ђе ног ти па. Тип (у на шем слу ча ју, људ ско би ће) са мим тим 
је ис ход ре дов ног про це са ства ра ња. Шта је, он да, ис ход пре ки ну тог про це са ства ра ња? 
И ка ко су љу ди раз у ме ли овај пре ки ну ти про цес ства ра ња кроз вре ме?

По сто је две ства ри ко је тре ба раз мо три ти ов де: тип и од сту па ње од ре гу лар ног 
про це са раз во ја (дру гим ре чи ма, нор мал ни на чин ко јим не што до се же тип). У окви ру 
ари сто те лов ског по гле да на свет, тип је при род на је ди ни ца, и ње ни чла но ви су об да-
ре ни од ре ђе ним осо би на ма ко је их чи не пре по зна тљи вим као при пад ни ци ма те је-
ди ни це (до кле год про ла зе кроз ре дов ни ток раз во ја). Пре ма Ари сто те ло вој про це ни, 
ти по ви су су штин ски – то јест, они су са чи ње ни од ску па од ли ка ко ји чи не сво је чла-
но ве оним што су у осно ви. Су шти на од ре ђу је тип, али та ко ђе и де фи ни ше и ства ра 
ор га ни зме уну тар јед ног ти па.

По гле дај мо иде ју о ти пу још ма ло бли же. Кон цепт ти па ис тра ја вао је ду го пре Ари-
сто те ла. Баш као што је и Ари сто тел, при род ња ци из пе ри о да од се дам на е стог до 
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де вет на е стог ве ка те жи ли су то ме да раз у ме ју и да уре де при род ни свет. Та кво уво-
ђе ње ре да че сто је зах те ва ло пре по зна ва ње раз ли ка из ме ђу ор га ни за ма и њи хо во 
гру пи са ње у уред не, од ре ђе не ти по ве.

Пре ма Ари сто те ло вом ми шље њу, ти по ви су не про мен љи ви ен ти те ти, али до вре-
ме на кад је Ме ри на пи са ла Фран кен штај на, иде ја да су вр сте фик сне по че ла је да се 
пре и спи ту је. Део овог пре и спи ти ва ња про ис те као је из пре по зна ва ња да око ли на 
мо же ути ца ти на ор га ни зам кроз про цес раз во ја; дру ги део ти цао се раз у ме ва ња да те 
про ме не мо гу би ти пре не се не са јед не ге не ра ци је на дру гу. Ова два де ла сла га ли це 
по ста ли су основ за те о ри ју ево лу ци је: Дар вин их је раз у мео, али ни је мо гао зна ти 
ка ко би се про ме не то ком раз во ја мо гле пре но си ти; то раз у ме ва ње ни је сти гло све до 
два де се тог ве ка, ка да су про цес и ма те ри јал на при ро да на сле ђа про у че ни.

У Ме ри но вре ме, под ра зу ме ва ло се да од сту па ње од ре гу лар ног про це са раз во ја 
ства ра чу до ви шта. У ра ном де вет на е стом ве ку, на при мер, Јо хан Фри дрих Ме кел (1781– 
1833) про вео је ве ћи део сво је ка ри је ре тра же ћи и опи су ју ћи ем бри о ло шке аб нор-
мал но сти.5 За Ме ке ла, ове чу до ви шно сти мо гле су се об ја сни ти на осно ву пре ки ну тог 
раз во ја. Би ле су пре по зна те по сво јим од сту па њи ма од нор ме раз во ја (дру гим ре чи-
ма, њи хо во не при др жа ва ње нор ми људ ске вр сте). Шта ви ше, ова чу до ви шта, пре ма 
Ме ке лу, пред ста вља ла су пре кид раз во ја у ко ји ма је ем бри он фе ту са за у ста вљен у 
ста ди ју му ко ји пред ста вља ни жи ор га ни зам у жи во тињ ском цар ству (Ме кел је био 
за го ва рач иде је да је раз вој очи та ва ње ево лу тив не исто ри је ду го пре не го што је Ер нест 
Хе кел (1834–1919) по ну дио сво ју по зна ту те о ри ју ре ка пи ту ла ци је).6 У овом си сте му, 
пре ки нут про цес ства ра ња до во ди до тран сгре си је ти па.

Те о ри је од сту па ња од нор мал ног ти па и из ме ње ни про це си раз во ја су усво ји ли у 
ка сном де вет на е стом ве ку по је ди ни на уч ни ци ко ји су по ку ша ва ли да об ја сне и раз вој 
и ево лу ци ју. На при мер, Едвард Дрин кер Ко уп (1840–1897) и Хен ри Фер филд Озборн 
(1857–1935) схва ти ли су да по сто је ти по ви зу ба из ме ђу ко јих се ор га ни зми мо гу кре-
та ти кроз ево лу ци ју. Ово кре та ње, пре ма Ко у пу и Озбор ну, узро ко ва но је про ме на ма 
у раз вој ној пу та њи јед ног ор га ни зма.7 У овом по то њем кон тек сту, ти по ви и кре та ње 
ме ђу њи ма по ста ли су ве за ни не то ли ко за чу до ви шта већ за ево лу ци ју.

Да за кљу чи мо, да ли је ство ре ње би ло људ ско?

Људ ско би ће је, пре ма Ари сто те лу, би ће људ ске вр сте. То је ство ре ње ко је је по сти-
гло од го ва ра ју ћу фор му и ко је је пра ти ло ис пра ван ток раз во ја (и фи зич ки и ра ци о-
нал но/емо тив но) за људ ски тип. Пре ма Ари сто те ло вом ми шље њу, сто га, ство ре ње 
Вик то ра Фран кен штај на не мо же се сма тра ти људ ским би ћем. Сла же мо се.

5 O’Con nell, Lind sey. 2013a. „Jo hann Fri e drich Mec kel, the Youn ger (1781–1833)“. У: Em bryo Pro ject 
Encyclo pe dia. http://em bryo.as u.ed u/han dle/10776/6282. При сту пље но 9. фе бру а ра 2015.
6 Bar nes, M. Eli za beth. 2014b. „Ernst Ha ec kel’s Bi o ge ne tic Law (1866)“. У: Em bryo Pro ject Encyclo pe dia. 
http://em bryo.as u.ed u/han dle/10776/7825. При сту пље но 3. ма ја 2014. и O’Con nell, Lind sey. 2013b. 
„The Mec kel –Ser res Con cep tion of Re ca pi tu la tion“. У: Em bryo Pro ject Encyclo pe dia. http://em bryo.as u.
ed u/han dle/10776/5916. При сту пље но 17. фе бру а ра 2015.
7 Bar nes, M. Eli za beth. 2014a. „Ed ward Drin ker Co pe’s Law of the Ac ce le ra tion of Growth“. У: Em bryo 
Pro ject Encyclo pe dia. http://em bryo.as u.ed u/han dle/10776/8067. При сту пље но 6. ав гу ста 2014.
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Вик тор же ли да ви ди ство ре ње као људ ско; на по слет ку, он је про шао кроз му ко-
тр пан про цес при ку пља ња људ ског ма те ри ја ла и из во ђе ња екс пе ри ме на та нео п ход-
них да се (по но во) ство ри жи вот. Али, на кра ју, Вик тор не же ли да од ра ди ис пра ван 
раз вој ни по сао – он на пу шта сво је ство ре ње, оста вља ју ћи га у не пот пу ном ста ди ју му 
раз во ја. Ари сто те лов ски ре че но, Вик тор на ру ша ва фор мал ни, по кре тач ки и фи нал ни 
узрок, оста вља ју ћи ство ре ње са ло ше фор ми ра ним те лом и умом је ди но ма те ри јал ног 
узор ка.

Шта би би ло кад би смо на пу сти ли ари сто те лов ски оквир че ти ри узор ка и фо ку си-
ра ли се на на чи не на ко ји су дру ги ме ђу са вре ме ни ци ма Ме ри Ше ли об ја шња ва ли жи вот? 
Вра ти мо се на тре ну так на ма те ри ја ли сте. За стрикт ног ма те ри ја ли сту, је ди на ствар 
нео п ход на да би се не што при хва ти ло као људ ско је сте да је са чи ње но од од го ва ра-
ју ће ма те ри је. Због то га што про цес ни је ре ле ван тан у овом ту ма че њу, чи сти ма те ри-
ја ли ста би мо гао про гла си ти ство ре ње људ ским. Ме ђу тим, ве о ма је ма ло оних ко ји су 
би ли стрикт ни ма те ри ја ли сти у том сми слу. Ма те ри ја са ма ни је до вољ на. Мно го че шћи 
став је тај ме ха нич ког ма те ри ја ли сте, ко ји зах те ва и да од го ва ра ју ћа ма те ри ја бу де 
при сут на и да она бу де по кре ну та на ис пра ван на чин. Та кав ми сли лац не би ви део 
ство ре ње као људ ско. Ме ха нич ки аспект зах те ва про цес, и кре та ње ма те ри је мо ра 
по че ти и на ста ви ти се на пра ви на чин.

За крај, раз мо три мо мо дер ну им пли ка ци ју јед ног пи та ња ко је Фран кен штајн по-
ста вља на шем ста ву о људ ској при ро ди. Би ти људ ско би ће зна чи при па да ти људ ској 
вр сти, што зах те ва и фор му ма те ри је и њен раз вој ни про цес. Са мо ка да су ма те ри ја 
и про цес оства ре ни за јед но на од го ва ра ју ћи на чин, мо же се по сти ћи људ скост је дин-
ке. Кон цепт би ва ња осо бом но си до дат на дру штве на ту ма че ња и ко нач но је де фи ни-
сан кроз дру штве не кон вен ци је, али пре ма на шем ста ву, би ва ње осо бом зах те ва у 
нај ма њу ру ку да не што бу де пот пу но људ ско у сми слу фор ме и раз во ја.

Ми уви ђа мо да по сто је мно га раз ли чи та ми шље ња о то ме шта мо же и шта се тре-
ба убра ја ти у осо бе. Ипак, раз вој је кљу чан и ма те ри ја са ма ни је до вољ на. Ге ни и на-
сле ђе ни ма те ри јал ни су до вољ ни. У том по гле ду, би ва ње осо бом, или при хва та ње 
јед ног би ћа као осо бе, мо же се до де ли ти са мо на кон што је про цес раз во ја до вољ но 
ком пле тан. Од ре ђи ва ње оног што се ра чу на као до вољ но да би се убра ја ло у осо бе 
је дру штве но пи та ње. Би о ло шки, оно што се убра ја у људ ска би ћа је спо соб ност да се 
жи ви са мо стал но, са „жи вље њем“ де фи ни са ним пре ма нај бо љим на уч ним и ме ди цин-
ским стан дар ди ма да на шњи це.

Кон крет ни је гле да ју ћи те му тре нут ног ин те ре со ва ња, не ки љу ди твр де да ем бри-
о ни има ју од ли ке осо бе и да им тре ба да ти ле гал на пра ва јед ног људ ског би ћа. У сми-
слу људ ско сти или би ва ња осо бом ко ји су ов де об ја шње ни, ова де фи ни ци ја би ла би 
не тач на про це на ем бри о на. Ем бри о ни су ма те ри јал но људ ског ти па, али они још 
ни су про шли кроз про цес раз во ја и још ни су осо бе у том сми слу. Не ки љу ди во ле да 
твр де да су ем бри о ни по тен ци јал не осо бе у то ме што мо гу, под пра вим окол но сти ма, 
по ста ти осо бе. Или, да то сро чи мо би о ло шки, мо жда би се ем бри он или „чу до ви ште“ 
ко је још ни је пот пу но фор ми ра но људ ско би ће мо гло узе ти за оно ко је има по тен ци-
ја ла да по ста не људ ско би ће. Али по тен ци јал ни је кон кре тан. Ве ћи на нас има мно го 
по тен ци ја ла ко је ни ка да ни смо ис ко ри сти ли. Не ма сми сла по на ша ти се као да је сва ко 
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од нас већ олим пиј ска зве зда или кон церт ни пи ја ни ста или ма те ма тич ки ге ни је са мо 
за то што мо жда сва ко од нас има по тен ци ја ла да по ста не све од на ве де ног. Ра чу на се 
са мо оно што је кон крет но. Ство ре ње ни је за пра во људ ско би ће због то га што се ни је 
пот пу но раз ви ло. Чак и по сле два ве ка, Вик тор и ње го во не људ ско би ће по ма жу нам 
да про све ти мо сво је схва та ње људ ске при ро де.

(С ен гле ског пре ве ла Сла ђа на Ста мен ко вић)


