
ROCZNIK LUBUSKI Tom 42, z. 2, 2016 153Anna Gemra∗ PRZEKROCZY� GRANIC�:MONSTRUM FRANKENSTEINA Z POWIE�CIMARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY�Rusza si�. [. . . ℄ To »yje!�1Bunt przeiwko NaturzeJednym z odwieznyh pragnie« zªowieka jest uwolnienie si� od dyktatunatury. Wyra»a si� ono na ró»ne sposoby, ostateznie jednak hodzi o to,by nie by¢ zale»nym od jej praw � ale nie tylko. Chodzi te» o to, by teprawa odwrói¢ b¡d¹ zmieni¢ i by to zªowiek narzuaª naturze prawa, a nieona jemu. Wydaje si� bowiem zym± w pewnym sensie niestosownym, »eistota, która wedªug teologów jest �entrum i koron¡ stworzenia�; istota,która powstaªa na obraz i podobie«stwo Bo»e (Ksi�ga Rodzaju, dalej Rdz 1,26-27), ni»sza tylko od Boga i Jego anioªów2, podlega takim samym prawom,jak stoj¡e ni»ej w hierarhii stworzenia zwierz�ta. Ten, kto ma zyni¢ ziemi�sobie poddan¡ (Rdz 1, 28) powinien przeie» mie¢ wi�ej przywilejów.Wraz z rozwojem nauki zªowiek oraz z�±iej potra�ª �wymyka¢ si��prawom natury, obhodzi¢ je. To, o do tej pory byªo nieodª¡znie zwi¡zanez ludzk¡ egzystenj¡, jak ból, ierpienie, ró»ne horoby, mo»na ju» byªo zªa-godzi¢, zahamowa¢, opanowa¢, a nawet i wyeliminowa¢. Nie mówiono ju»o koniezno±i poddania si� woli Opatrzno±i; szukano pomoy tak»e u me-dyków, a nie tylko w modlitwie (Thorwald 2008). Istotne zmiany zaz�ªyzahodzi¢ w epoe O±wieenia: nowe wynalazki i odkryia powodowaªy, »eludzie oraz moniej wierzyli w pot�g� i mo»liwo±i ludzkiego rozumu. Do-bra passa nauki sprawiaªa, i» wydawaªo si�, »e nie ma dla zªowieka niniemo»liwego, »e wze±niej zy pó¹niej podporz¡dkuje on sobie wszystkoto, zemu do tej pory musiaª sam ulega¢.
∗Anna Gemra � doktor habilitowany nauk humanistyznyh w zakresie literatu-roznawstwa, profesor nadzwyzajny, Uniwersytet Wroªawski; zainteresowania naukowe:literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna; fantastyka, zwªaszza fan-tasy i horror, e-mail: angemra�tlen.pl.1Cytat ze ±ie»ki d¹wi�kowej �lmu Frankenstein, USA 1931, re». James Whale.2W tym tak»e upadªyh anioªów.



154 Anna GEMRARozwikªa¢ tajemni� »yiaZahwyt nad potenjaªem, jaki kryje w sobie ludzki umysª, stoi tak»e u ko-rzeni powie±i Mary Wollstoneraft Shelley Frankenstein (Frankenstein: or,The Modern Prometheus) z 1818 roku. Autorka podj�ªa w niej problem,który od wieków budziª du»e zainteresowanie ludzi � a zarazem wywoªywaªwielkie kontrowersje. Dotyzyª bowiem kwestii elementarnyh i dla zªowie-ka najwa»niejszyh: »yia i ±mieri, a razej powoªywania do »yia i przy-wraania »yia � uniewa»nienia ±mieri.W utworze Shelley mo»na odnale¹¢ tropy wielu historii, funkjonuj¡-yh w obiegu zytelnizym i oralnym. Jedn¡ z wa»niejszyh jest opowie±¢o Fau±ie (Gemra 2005, s. 511-522), zªowieku, który zawarª pakt z diabªem,ozekuj¡, »e ten b�dzie mu sªu»yª i odsªoni przed nim tajniki natury3. Cho¢w dziele Shelley nie ma mowy o diable, posta¢ Wiktora Frankensteina jestwyra¹nie wzorowana na �gurze Fausta i niesie za sob¡ podstawowe pytaniao granie tego, o zªowiekowi wolno, o mo»e zyni¢ bez szkody dla siebiei innyh. To tak»e pytanie o to, kto, kiedy i dlazego powinien takie graniestawia¢.Kwestie te zawsze byªy istotne, ale od momentu, gdy nauka zaz�ªasi� dynamiznie rozwija¢, staªy si� szzególnie pal¡e. Poz¡tki przypadªyna okres O±wieenia, zyli na okres mi�dzy shyªkiem wieku XVII a po-z¡tkiem wieku XIX. Zwªaszza druga poªowa XVIII wieku to zas wieluodkry¢, wynalazków, niezwykªyh naukowyh dokona«. Akja Frankenste-ina tozy si� prawdopodobnie pod konie XVIII wieku: wskazuj¡ na to nietyle daty listów R. Waltona do siostry, pani Margaret Saville, zapisywanejako 17. . . , ile informaje po±rednie, jak na przykªad ta o �teorii elektryz-no±i i galwanizmie�. Mªodemu Wiktorowi mówi o niej badaz, który j¡wypraowaª (Wollstoneraft Shelley 1989, s. 30)4: zatem mo»emy zaªo»y¢,3Wersji legend jest wiele, powoªuj� si� tutaj na jedn¡ z najpowszehniejszyh. Natemat Fausta pisaª m.in. Wojieh Kuniki (Kuniki 2002); zob. te»: �yie, sprawy iw�drówka do piekªa doktora Jana Fausta, osªawionego zarnoksi�»nika, astrologa, astro-noma, mistrza magii i humorysty, przeª. J. Lompa, na podst. wyd. Marbaha, Sandomierz2009. Trzeba te» pami�ta¢, »e pierwsza z�±¢ Fausta Johanna Wolfganga Goethego uka-zaªa si� w 1808 roku i na nowo spopularyzowaªa t� posta¢, tak»e w±ród elit. Shelleyz pewno±i¡ znaªa dramat, szeroko komentowany w Europie.4Wszystkie pozostaªe ytaty, je±li nie zaznazono inazej, b�d¡ pohodziªy z tegowydania. Numery stron podano w nawiasah. Tªumazenie Goldmanna, z którego b�-d� zasadnizo korzysta¢ w artykule, opiera si� na wydaniu poprawionym (i oenzu-rowanym) z roku 1831. W pierwszej edyji z 1818 roku komentarz do pioruna, któ-ry powaliª d¡b, wygªasza nie naukowie, lez ojie tytuªowego bohatera. Na pyta-nie o natur� i pohodzenie pioruna, odpowiedziaª: �Elektryzno±¢, opisuj¡ jednoze-±nie ró»ne skutki dziaªania tej siªy. Skonstruowaª maªe elektryzne urz¡dzenie i za-prezentowaª kilka eksperymentów� �Eletriity; desribing at the same time the va-



PRZEKROCZY� GRANIC�: MONSTRUM FRANKENSTEINA . . . 155»e akja powie±i tozy si� w latah 80.-90. XVIII wieku, kiedy znane ju»byªy konepje Luigiego Galvaniego.Pomysª Shelley na fabuª� miaª prawdopodobnie kilka ¹ródeª. Jednymz wa»niejszyh byªy eksperymenty przeprowadzane na martwyh zwierz�-tah i ludziah. Urodzona w 1797 roku pisarka nie mogªa wprawdzie pami�-ta¢ pokazu w wykonaniu Giovanniego Aldiniego, zreszt¡ siostrze«a Galva-niego, który w 1803 roku w Londynie zastosowaª elekrostymulaj� na stra-onym skaza«u, George'u Fosterze, wywoªuj¡ u publizno±i wra»enie, »eby¢ mo»e kiedy± da si� w ten lub zbli»ony sposób przywraa¢ zmarªym »y-ie (Aldini 1804; Corrosion-dotors 2016), ale podobne przedstawienia byªyorganizowane tak»e i pó¹niej. W domu �lozofa Williama Godwina, które-go Shelley byªa órk¡, bywali wa»ni przedstawiiele ówzesnego angielskiego±wiata naukowego i mo»na przypuszza¢, »e podejmowali dyskusje na te takistotne tematy, podobnie jak na temat mo»liwo±i stworzenia »yia w labora-torium. Ta ostatnia kwestia byªa zreszt¡ tak»e rozwa»ana przez pó¹niejszegom�»a Mary, Pery'ego Bysshe Shelleya i jego przyjaiela, George'a GordonaNoela Byrona, w kontek±ie bada« Erasmusa Darwina. Jego eksperymen-ty dawaªy nadziej�, »e w ko«u �zasady powstawania »yia zostan¡ odkrytei ujawnione�, ho¢ niekonieznie mo»e ono powstawa¢ w taki sposób, o jakimzytano u Darwina5, a tak»e, »e �By¢ mo»e iaªo mogªoby zosta¢ o»ywio-ne; galwanizm daª przykªad zego± podobnego: by¢ mo»e z�±i skªadowejakiego± stworzenia mogªyby zosta¢ wytworzone, zªo»one razem i saloneo»ywzym iepªem� (Shelley Woolstoneraft 1831). Dla przysªuhuj¡ej si�tym rozmowom Mary staªo si� to inspiraj¡ do napisania opowie±i o tym,o j¡ najbardziej w tyh rozmowah przeraziªo i o, jej zdaniem, mogªo te»przerazi¢ najpierw jej sªuhazy, a potem zytelników (Shelley Woolstone-raft 1831): perspektywa, »e tajemnia »yia dostanie si� w r�e naukowów,»e przestanie by¢ wyª¡znie w gestii Opatrzno±i.rious e�ets of that power. He onstruted a small eletrial mahine, and exhi-bited a few experiments�, https://arhive.org/stream/Frankenstein1818Edition/frank-a5#page/n39/mode/2up; [data dost�pu: 2.09.2016℄. Sªowo �eletriity� nie pozwala nadopreyzowanie zasu akji, gdy» funkjonowaªo w j�zyku angielskim jeszze przed 1646rokiem, kiedy to pojawiªo si� w pray Thomasa Browne'a Pseudodoxia Epidemia orEnquiries into very many reeived tenets and ommonly presumed truths (Barbour 2013,Browne 2013). Eksperymenty robione przez oja Wiktora wskazuj¡ jednak na ko«ówk�wieku XVIII (Durgin 2012, Ruelle 1836).5Wedªug P. B. Shelleya i Byrona, Darwin miaª �przehowywa[¢℄ kawaªek makaronuw szklanym pojemniku, a» w jaki± nadzwyzajny sposób zaz¡ª si� on porusza¢ samz siebie�. Uwa»ali jednak, »e �Mimo wszystko przeie» nie tak powstawaªoby »yie�. Maryzaznazyªa te», »e pisze o tym, o ludzie mówili o eksperymentah Darwina, a nie o tym,o rzezywi±ie on zrobiª (Woolstoneraft Shelley 1831). W j�zyku polskim wst�p tenskróono (bez odpowiedniej informaji wydawnizej).



156 Anna GEMRATa bowiem ju» dawno, przy stworzeniu ±wiata, �zadeydowaªa�, jak mapowstawa¢ nowe ludzkie »yie: ze zwi¡zku m�»zyzny i kobiety, ukryte w ie-le kobiety, bez mo»liwo±i faktyznego wpªywu na to, jak i kiedy ono powsta-nie6. Tajemnia poz�ia pozostawaªa poza zasi�giem nauki: to byª obszar,w którym dziaªaªa wyª¡znie natura. W tej dziedzinie wªadz� � wprawdzieponiek¡d iluzoryzn¡, ale jednak wªadz� � sprawowaªy kobiety. Wedªug po-wszehnego przekonania to od nih zale»aªo, zy m�»zyzna b�dzie posiadaªpotomstwo: mogªy odmówi¢ mu tego prawa7. Naukowy poszukiwali zatemsposobu, jak uwolni¢ si� spod wªadzy kobiet w tej kwestii8, jak �wydrze¢�tajemni� »yia Opatrzno±i i deydowa¢ w ten sposób o ksztaªie ±wiata.�wiadetwem takih poszukiwa« jest mi�dzy innymi homunulus � ma-rzenie wielu alhemików. Ten maªy zªowiek, znany równie» z Fausta Johan-na Wolfganga Goethego, miaª powstawa¢ w sposób sztuzny, nienaturalny,bez udziaªu kobiety i m�»zyzny lub te» wyª¡znie z udziaªem m�»zyzny(spermy) albo z korzenia mandragory. Najprawdopodobniej pierwszym ba-dazem, który u»yª sªowa �homunulus�, byª Paraelsus � w pray De naturarerum z 1537 roku (Newman 2005, s. 195 i in.). I to wªa±nie Paraelsusa,mi�dzy innymi, zyta Wiktor Frankenstein, zanim tra�a na studia w In-golstadt: ho¢ nie ma w powie±i mowy o homunulusie, h�¢ stworzeniazªowieka innym sposobem ni» naturalny byªa z pewno±i¡ jednym z mo-tywów pozyna« Wiktora. Innym, kto wie, zy nie wa»niejszym, byªa h�¢pokonania niepokonalnego: ±mieri. Odkryie tajemniy »yia oznazaªo bo-wiem nie tylko przej�ie wªadzy nad powoªywaniem do istnienia, ale tak»emo»liwo±¢ zapanowania nad wªasn¡ ±miertelno±i¡. Byªby to wi�kszy sukes,poniewa», o ile jeszze zªowiek mógª zainijowa¢ proes powstawania nowe-go »yia ho¢by drog¡ naturaln¡, o tyle w »aden sposób nie mógª pokona¢±mieri, rozkªadu: kto si� urodziª, pr�dzej zy pó¹niej umieraª. I razej pr�-dzej ni» pó¹niej: ±miertelno±¢ w XVIII wieku (wtedy, kiedy tozy si� akjaFrankensteina), byªa bardzo wysoka; ±rednia »yia to okoªo 30 lat (Topolski1994, s. 762-763)9. Dla Wiktora poszukiwanie metody na przezwyi�»enie6�rodki antykonepyjne bywaªy zawodne, podobnie jak te, które miaªy zwi�kszy¢szans� na posiadanie potomstwa (Riddle 1997, MLaren 1984).7Wida¢ to m.in. w sytuajah, kiedy »ony oddalano lub si� z nimi rozwodzono (HenrykVIII), bo nie dawaªy potomka (kluzowe jest sªowo �da¢�, sugeruj¡e wol� kobiety) lubdawaªy nieodpowiednie potomstwo (pªe¢, kaletwo itd.). Wedle tej konepji m�»zyznazawsze mo»e mie¢ potomstwo, ale kobieta mo»e mu to prawo da¢ lub je odebra¢.8Nie oznaza to, »e werbalizowali ±wiadomo±¢ tej wªadzy.9Topolski przypomina, »e pierwszym znanym krajem, w którym ±rednia »yia w poªo-wie XVIII wieku przekrozyªa 31 lat, byªa Holandia. Sytuaja poprawiªa si� nieo, tak»edzi�ki odkryiom naukowym i rozwojowi medyyny, w pierwszej poªowie XIX wieku,kiedy to ±rednia wieku zaz�ªa wynosi¢ 40 lat (Merer 2014, s. 30 i nast., Tarlow 2015).



PRZEKROCZY� GRANIC�: MONSTRUM FRANKENSTEINA . . . 157±mieri jest wa»ne nie tylko z raji ambiji, jaka przepeªnia tego mªode-go, peªnego zapaªu studenta, lez tak»e, je±li nie przede wszystkim, z rajiosobistyh do±wiadze«: ±mieri matki. Opisuj¡ Waltonowi motywy, ja-kie nim kierowaªy, Frankenstein powiada: �Zdobyte bogatwo byªoby rzez¡drugorz�dn¡, bo ó» ono mogªo znazy¢ wobe sªawy, jaka towarzyszyªabytemu odkryiu10, i gdyby udaªo mi si� wyp�dzi¢ horob� z iaªa ludzkiegoi uzyni¢ zªowieka nietykalnym dla wszystkiego próz gwaªtownej ±mieri�(s. 29-30). To pierwszy krok; drugim jest poszukiwanie odpowiedzi na py-tanie, �sk¡d [. . . ℄ si� bierze pierwiastek »yia� (s. 40) i w rezultaie zyskanieumiej�tno±i �zapªadniania »yiem materii nieo»ywionej� (s. 41). Trzeimetapem w rozwoju naukowym Frankensteina jest my±l, »e skoro udaª mu si�krok drugi, to teraz mo»e �przywrói¢ »yie tam, gdzie ±mier¢ ju» aªkiemwidoznie poddaªa iaªo zepsuiu� (s. 43)11: to prawdopodobnie efekt trau-my po ±mieri matki; ±mieri, z któr¡ teoretyznie si� pogodziª, ale która� podobnie jak ±mier¢ w ogóle � zajmowaªa i¡gle jego umysª. Splot tyhwszystkih zynników doprowadziª Wiktora do momentu, w którym stoion nad o»ywionym iaªem bezimiennej istoty: istoty, któr¡ sam, wªasnymir�kami, zrobiª.Staªo si� (Shelley Wollstoneraft 1989, s. 40)12Rzezywi±ie � staªo si� i udaªo si�. Tak mo»na by powiedzie¢ z punktuwidzenia postronnego obserwatora. Istota � pªi m�skiej13 � »yje, oddyha,porusza si�. Frankenstein powinien by¢ zadowolony � a jednak nie jest. Niepodoba mu si� jego dzieªo: nie podoba mu si� tak bardzo, »e je porzua,uieka od niego i jest zadowolony, kiedy wróiwszy wraz z przyjaielem, niezastaje go w miejsu, gdzie je pozostawiª.Nie wydaje si�, by hodziªo tu tylko o wygl¡d �zyzny, ho¢ Franken-stein od tego zazyna opis swojego stworzenia, które z zaªo»enia miaªo by¢pi�kne. I pi�kne byªy faktyznie jego poszzególne z�±i, ale ju» nie aªo±¢:�Miaª proporjonalnie zbudowane zªonki i wybraªem mu rysy twarzy, któremiaªy by¢ pi�kne. [. . . ℄ Miaª »óªt¡ skór�, która z ledwo±i¡ pokrywaªa prze-10Chodzi o kamie« �lozo�zny i eliksir »yia, któryh Frankenstein poszukiwaª odtrzynastego do siedemnastego roku »yia.11Frankenstein zauwa»a przy tym, »e teraz ju» wie, i» to niemo»liwe; wydaje si� wi�,»e uznaje swoje monstrum za o±, o tylko sprawia wra»enie »ywego, a w rzezywisto±itakie nie jest: stwór zostaª przeie» zrobiony z z�±i martwyh zwierz¡t i ludzi. Z dru-giej jednak strony Wiktor nie zaznaza, »e akurat te fragmenty iaª, z któryh zrobiªMonstrum, byªy w stanie rozkªadu.12Sªów tyh brak w oryginale, zostaªy dodane przez polskiego tªumaza.13W spoªeze«stwie patriarhalnym to ozywiste, »e Frankenstein d¡»yª do stworzeniam�»zyzny. Zrobiª to zreszt¡, w pewnym sensie, na wzór biblijny: pierwszym zªowiekiembyª wszak m�»zyzna.



158 Anna GEMRAhodz¡e pod ni¡ arterie i pasy wªóknistyh muskuªów, wªosy za± zarne,bªyszz¡e i faliste, a z�by biaªe jak perªa. Ale ten przepyh tworzyª tylkobardziej potworny kontrast z jego wodnistymi ozami, które wydawaªy si�niemal tej samej barwy o brudnobiaªe orbity, w któryh byªy osadzone,jak te» z jego pomarszzon¡ er¡ i prostymi, zarnymi wargami� (s. 46).Istota zbudowana i powoªana do »yia przez Frankensteina jest niepodobnado »adnej innej »ywej: ±wiadetwem tego mo»e by¢ nie tylko reakja sa-mego kreatora, ale te» i fakt, i» jej wygl¡d odstrasza wszystkih, którzy j¡widz¡: kobiety mdlej¡, a m�»zy¹ni albo uiekaj¡ (s. 91), albo usiªuj¡ gozabi¢ (s. 119; 125), nie pytaj¡ nawet, kim jest. Nawet dziei, które, wedªugMonstrum, nie powinny mie¢ »adnyh uprzedze«, na widok jego �znieksztaª-on[ej℄ posta[i℄ i twarz[y℄� krzyz¡, nazywaj¡ go potworem i ludo»er¡ (s.126). Ludzkie potomstwo jest zwykle podobne do krewnyh, a ta istota nie:nie ma rodziów w tradyyjnym znazeniu tego sªowa, nie ma nikogo, z kimmogªaby si� porówna¢ i z kim mo»na by j¡ byªo porówna¢. Jak sama powia-da: �Gdziekolwiek si� rozgl¡daªem, nie widziaªem nigdy kogo±, kto by byªpodobny do mnie, i nie sªyszaªem, by kto± taki istniaª. [. . . ℄ gdzie» byli moinajbli»si, gdzie miaªem szuka¢ swoih krewnyh? Jeszze nigdy nie widzia-ªem istoty, która podobna byªaby do mnie albo która przyznawaªaby si� dowspólnoty ze mn¡� (s. 105). Monstrum budzi zatem groz� ju» ho¢by z tegopowodu, a nie jest to, jak si� wydaje, powód najwa»niejszy. Wi�kszo±¢ osób,z którymi si� styka, nie zna jego pohodzenia, a przeie» reaguje agresj¡.Nie wydaje si�, by byª to wyª¡znie efekt brzydoty tworu Frankensteina:deformaje sylwetki zy twarzy byªy wówzas powszehne, ze wzgl�du nalizne horoby i sªabo rozwini�t¡ medyyn� (Olsen 1999, s. 272 i nast.;Turner 2012). Jest to razej pod±wiadoma, instynktowna reakja na o±,o nie jest naturaln¡ z�±i¡ ±wiata, o ma niejasn¡ ontologi�. Oznak¡ tejprzynale»no±i do innego porz¡dku mog¡ by¢ ozy, owo �zwieriadªo duszy�:kiedy Monstrum pierwszy raz przyhodzi do Frankensteina, jeszze w In-golstadt, Frankenstein wspomina, »e stwór �utkwiª w [. . . ℄ [nim℄ swoje ozy,je±li ozami mo»na by je nazwa¢� (s. 47). Zaraz potem okazuje si�, »e dlaFrankensteina nie jest to zªowiek, a przynajmniej nie prawdziwy zªowiek:to �demonizny trup�, któremu �daª »yie� (s. 47).Monstrum zatem, nawet w ozah swego twóry, pozostaje przera»a-j¡ym kuriozum � dzieªem, ale nie natury � ona bowiem nie przewidujewskrzeszania z martwyh, lez zªowieka, któremu si� wydawaªo, »e mo»ezast¡pi¢ natur� i Boga. Reprezentuje zarazem »yie i ±mier¢, ±wiat i za±wiat;»ywyh ludzi i zmarªe iaªa. Jest zªowiekiem i nie jest nim jednoze±nie �a razej posiada iaªo podobne do ludzkiego, ma w sobie �pierwiastek »yia�� ale nikt nie potra� dostrze w nim pierwiastka zªowieze«stwa, zymkol-



PRZEKROCZY� GRANIC�: MONSTRUM FRANKENSTEINA . . . 159wiek by on nie byª. Okazaªo si�, »e »yie nie jest wyª¡znie mo»liwo±i¡ po-ruszania si�, realizaji potrzeb �zjologiznyh, a nawet my±lenia, rozumieniazy prze»ywania emoji. To bowiem Monstrum Frankensteina w ko«u z tru-dem zdobywa, uz¡ si�, potajemnie, od innyh. Brak mu jednak zego± nie-uhwytnego, mo»na by rze, »e duszy � a to sprawia, »e budzi groz� i wstr�twsz�dzie, gdzie si� pojawia. Jest tworem sztuznym: tworem wªa±nie, niestworzeniem. Frankenstein zbudowaª go przeie» z z�±i ró»nyh iaª,w tym, prawdopodobnie, pohodz¡yh ze zwierz¡t. Sam bowiem mówio zbieraniu materiaªów do swojego dzieªa: �Zbieraªem ko±i po kostniah ir�k¡ profana naruszaªem te straszliwe tajemnie iaªa ludzkiego. W samot-nej izdebe [. . . ℄ urz¡dziªem sobie ohydny warsztat tworzenia. [. . . ℄ Wielepotrzebnyh mi materiaªów otrzymywaªem z rze¹ni, niejedne pohodziªyz sekji zwªok� (s. 43). Istota, która jest tak niejednorodna, tak bardzo po-zbawiona harmonii, musi budzi¢ groz�, wstr�t, odraz�, strah. Nie powstaªaw akie kreaji; nie jest darem natury zy Boga, ale zym±, o zostaªo zbu-dowane: do takiego my±lenia odsyªaj¡ te» sªowa �warsztat�, �materiaª�14.Ciaªo ludzkie, do tej pory �±wi¡tynia Duha ±wi�tego� (1 Kor 6, 19), iaªo-tajemnia, sarum, staje si� tylko materi¡, rzez¡, budulem; zostaje zrów-nane i poª¡zone z iaªem zwierz�ym. Jest to zaprzezenie praw natury,pomieszanie porz¡dków, bunt przeiwko Opatrzno±i i kondyji zªowieka.Istnienie Monstrum nie jest widomym znakiem miªo±i do innej osoby, lezwyrazem pyhy tego, kto hiaª zdoby¢ wªadz� nad »yiem i ±mieri¡. JakAdam, stworzony przez Boga, tak i Monstrum jest pierwsz¡ tak¡ istot¡na ziemi; dostrzegaj¡ to podobie«stwo, Monstrum dostrzega jednak tak»edziel¡e jego i pierwszego zªowieka ró»nie. �Jak Adam � mówi � nie byªemna pozór zwi¡zany »adnym ogniwem z jak¡kolwiek inn¡ »yj¡¡ na ±wieieistot¡, ale jego sytuaja ró»niªa si� od mojej pod ka»dym innym wzgl�dem.Wyszedª bowiem z r¡k Boga jako istota doskonaªa, szz�±liwa, maj¡a przedsob¡ spokojn¡ przyszªo±¢ i otozona spejaln¡ trosk¡ swego Stwóry. Mógªobraa¢ si� w±ród istot wy»szego rz�du i nabywa¢ od nih wiedz� � ja za±byªem istot¡ nikzemn¡, bezradn¡ i samotn¡. [. . . ℄ szatan byªby bardziejodpowiednim symbolem mojego jestestwa� (s. 114). Ingerenja zªowieka,próba zast¡pienia Boga i narzuenia swojej woli naturze sko«zyªa si� wy-kreowaniem zego±, o zym nie wiadomo, do jakiej sfery ±wiata przynale»y �w którym ze ±wiatów � ziemskim zy pozagrobowym � jest jego miejse. Tonie kto±, lez �o±� � bezimienne, a zatem, zgodnie z kodami kultury, nieist-niej¡e. Monstrum nie wie, kim/zym jest: odrzuone przez �stwór��, jaknazywa Frankensteina, nie jest w stanie okre±li¢ i zbudowa¢ swojej to»samo-14Tak równie» w oryginale: workshop, materials. Zob.: http://www.gutenberg.org/�les/84/84.txt, [data dost�pu: 3.09.2016.℄



160 Anna GEMRA±i. Po wielekro¢ pyta: �Czym»e [. . . ℄ byªem?� (s. 105) �Kim byªem? Czymbyªem? Jak ja si� tutaj znalazªem? Co byªo mi przeznazone?� (s. 113)15.Ludzkie dziei mog¡ znale¹¢ swoje korzenie, odkry¢ swoj¡ przeszªo±¢, on �nie. Jest zatem zym± na ksztaªt rzezy � i to rzezy bez nazwy. Nie jestzªowiekiem, nie zuje si� nim, o zym wielokrotnie mówi � mi�dzy innymiwtedy, kiedy po raz pierwszy rozmawia z Frankensteinem. Powiada wówzas:� jestem samotny i nieszz�±liwy. Czªowiek nie he mi by¢ towarzyszem, aleistota pªi odmiennej, która byªaby tak samo zeszpeona jak ja, z pewno±i¡by mnie przyj�ªa. Moja towarzyszka musi by¢ tego samego gatunku i mie¢te same defekty (s. 127). Jedno wi� z pewno±i¡ Frankensteinowi si� udaªo:stworzyª pierwszego reprezentanta nowego gatunku. Tak bowiem postrzegasiebie Monstrum: jako przedstawiiela innego, obego gatunku, dla któregoludzie s¡ wrogami (s. 120). Zarazem jest karykatur¡ zªowieka: istot¡ uwi�-zion¡ pomi�dzy gatunkiem, do którego ju» nie nale»y, a gatunkiem, któregojest jedynym okazem. Nie maj¡ swojej Ewy, nowy Adam nie b�dzie mógªtworzy¢ swego plemienia. Ni zatem dziwnego, »e Frankenstein nie dozeku-je si� od niego tego, o równie» byªo jego marzeniem: wdzi�zno±i, której,jak s¡dziª, b�dzie miaª peªne prawo »¡da¢ od swoih istot (s. 42)16.Zlepek wielu iaª, przywoªanyh do »yia po ±mieri: Zlepek iaª wieluistot, nie tylko ludzkih � tym jest Monstrum. Trudno je zatem nawet na-zwa¢ osob¡; nie w takim sensie, w jakim poj�ie to jest stosowane do ludzi.Maj¡ by¢ triumfem zªowieka nad ±mieri¡ staªo si�, paradoksalnie, siew¡±mieri i zniszzenia: jego istnienie przynosi ból i ierpienie ludziom i jemusamemu. Pozostawione samo sobie, opuszzone przez twór�, który, powoªu-j¡ je do »yia, my±laª o wªasnej hwale, a nie o obowi¡zkah wobe niego iwobe spoªeze«stwa, do którego go wprowadza, jest hybionym istnieniem,wypazeniem zªowieze«stwa; widomym dowodem, jak �niezwykle przera-»aj¡y mo»e by¢ [. . . ℄ skutek tego, kiedy jaka± istota ludzka próbuje kpi¢ ze15Wyra¹nie wida¢ w tym fragmenie, »e Monstrum jest metafor¡ kondyji zªowieka,stworzonego, wysªanego na ziemi� i pozostawionego (na przykªad wedªug popularnyhw zasah Shelley konepji deistyznyh) samemu sobie. Pytania Monstrum, odsyªaj¡edo ówzesnyh (i nie tylko) dyskusji �lozo�znyh, s¡ razej retoryzne. Jak dot¡d bowiemnie znaleziono na nie satysfakjonuj¡ej odpowiedzi.16W tªumazeniu Goldmanna Frankenstein mówi o tym, »e za jego spraw¡ powsta-nie �wiele szz�±liwyh i wspaniaªyh istot ludzkih� (s. 42) � w oryginale natomiastnie ma mowy o �istotah ludzkih�, lez o �many happy and exellent natures�, zy-li wielu szz�±liwyh i doskonaªyh istotah. Shelley nie u»yªa okre±lenia �istoty ludz-kie�, o jest zrozumiaªe w kontek±ie okre±lenia �A new speies� � nowy gatunek. Niehodzi bowiem o nowego zªowieka, nowyh ludzi, lez o aªkiem nowe istoty. Zob.:http://www.gutenberg.org/�les/84/84.txt [data dost�pu: 3.09.2016℄.



PRZEKROCZY� GRANIC�: MONSTRUM FRANKENSTEINA . . . 161zdumiewaj¡ego mehanizmu Stworzyiela ±wiata� (Shelley Wollstoneraft1831)17.Istniej¡ zatem granie, wedªug Shelley, nieprzekrazalne: nikt ihprzekraza¢ nie powinien, nawet je±li ma do tego narz�dzia, tak jak �bla-dy student bezbo»nyh nauk� (Shelley Wollstoneraft 1831). To, »e si� mamo»liwo±i i umiej�tno±i nie oznaza, »e musi si� je bezmy±lnie wykorzysty-wa¢. Nie mo»e tego robi¢ ani Frankenstein, dopiero rozpozynaj¡y swoj¡karier� naukowa, ani znany ju» w naukowym ±wieie doktor Moreau � o ilenie rozwa»¡ wze±niej konsekwenji swoih zamierze«. Czyny jednostki nienale»¡ wyª¡znie do niej: mog¡ zmieni¢ aªy ±wiat, przynie±¢ dobre albozªe skutki aªym spoªezno±iom. Jest to prawda podstawowa, zasadniza,której Frankenstein nie uwzgl�dniª, podobnie jak nie uwzgl�dniª tego, »eka»dy twóra ma obowi¡zki wobe swego dzieªa. Porzuaj¡ je, przerzuiªodpowiedzialno±¢ za to, o zrobiª, na innyh. To jeden z l�ków, którym dzie-li si� ze swoimi zytelnikami Shelley: »e dostawszy do r¡k nowe narz�dzia,naukowy b�d¡ wypuszza¢ w ±wiat twory swoih ambiji zy wyobra¹ni,nie troszz¡ si� o ih dalsze losy, konsekwenje za± poniesie spoªeze«stwo.Odkryia, wynalazki, przyzyniaj¡ si� do rozwoju ±wiata, ale mog¡ si�te» przyzynia¢ do regresu ywilizayjnego, pojmowanego jako zahwianie,degeneraja zy zakwestionowanie wypraowanej przez wieki hierarhii war-to±i, norm etyznyh, prawa moralnego, wspieraj¡yh aªe systemy legi-slayjne. Mary Shelley pisaªa swoj¡ powie±¢ w zasah, gdy szeroko na-gªa±niane przez ówzesn¡ pras� rozmaite eksperymenty, tak»e z próbamiprzywraania »yia, butne wypowiedzi naukowów i pseudonaukowów natemat wªasnyh osi¡gni�¢ sprawiªy, »e wiele osób zaz�ªo by¢ przekonanyh,i» mo»liwe jest pokonanie nie tylko n�kaj¡yh ludzko±¢ horób, ale te» i±mieri. Daª temu wyraz m.in. Pery Bysshe Shelley w swojej opublikowa-nej bez nazwiska autora Przedmowie do pierwszego wydania Frankensteina:nadmieniª o prawda, »e fabuªa powie±i jest aªkowiie wysnuta z wyobra¹-ni, ale napisaª te», »e pozynania Erasmusa Darwina oraz to, i zym mówi¡niemiey �pisarze �zjologizni�18 sprawiaj¡, »e nie musi ona by¢ absolutnie17W rozumieniu Shelley (i tak»e z kontekstu) wynika, i» sªowo �mehanizm� oznazatu ludzkie iaªo.18Nie wiadomo dokªadnie, kogo rozumie pod tym poj�iem P. B. Shelley.Zob.: https://www.r.umd.edu/editions/frankenstein/V1notes/physiolo [data dost�pu:5.09.2016℄; Elliotson wymienia jednak osoby z kr�gów znanyh frenologom angielskim,gªównie Anglików i Franuzów, jak Charles Bell, Fran²ois Magendie, Anthony Carlisle,Robert James Graves, Antoine Étienne Renaud Augustin Serres, Jean Pierre Flourens.Z innyh nazwisk pojawiaj¡ si� na przykªad takie, jak Ji°i Proháska, Paul JosephBarthez, Alexis Boyer, Raphaëul Bienvenu Sabatier, Marie Fran²ois Xavier Bihat zyFran²ois Chaussier (Elliotson 1855).



162 Anna GEMRAnieprawdopodobna19.Zdanie Mary Shelley na temat tego, o wolno robi¢ naukowom, wydajesi� ozywiste: sprawy »yia i ±mieri s¡ �graniami idealnymi� (s. 42), niktz ludzi zatem nie mo»e ih przekraza¢. W innym wypadku na ±wiat spro-wadzone zostan¡ ªzy i ierpienie: tak si� ko«zy bunt przeiwko Opatrzno±ii odwieznym zasadom. Nie darmo w tytule oryginaªu pojawia si� odesªaniedo Prometeusza, tytana, który wedªug jednej z wersji mitów ulepiª zªo-wieka, za o zostaª ukarany przez Zeusa (Kerényi 2000). We wspóªzesnyhinterpretajah mitu zwraa si� uwag� przede wszystkim na t� kwesti�; pa-mi�ta¢ jednak nale»y, »e w mitologii nie jest to posta¢ jednoznazna. Lepi¡zªowieka, tytan post¡piª wbrew woli bogów; potem za±, by oali¢ swój twór,okradª ih20.W efekie ludzie ierpi¡ za to, »e na ih istnienie bogowie nie wyrazilizgody: Zeus bowiem zesªaª na ludzko±¢ horoby, smutek itd.Tematyka, jak¡ Shelley podj�ªa w swojej powie±i, nie zdezaktualizowa-ªa si� przez prawie dwa wieki, jakie upªyn�ªy od momentu ukazania si� Fran-kensteina. Przeiwnie: staªa si� pal¡ym problemem wspóªzesnyh zasów.Dyskusje na temat potenjaªu nauki i grani, któryh nie powinni prze-kraza¢ badaze, wybuhaj¡ z now¡ siª¡ przy ka»dym kolejnym odkryiuzy eksperymenie, który, jak na przykªad klonowanie zy in vitro, wydajesi� niejednoznazny moralnie. Nie ulega w¡tpliwo±i, »e �idealne granie�s¡ oraz bardziej przesuwane: nosimy w sobie z�±i iaª martwyh ludzi(przeszzepy), �przywraamy� zmarªyh do »yia za pomo¡ elektrowstrz¡-sów, wykorzystujemy zwierz�ta jako dawów tkanek (Smor¡g 2011), wspo-magamy pªodno±¢ przez in vitro, hodujemy narz¡dy21. Jeste±my wi�,w pewnym sensie, �spadkobierami� my±li Frankensteina. Rozwój nauki jestnieunikniony, a dobrodziejstwa, jakie ze sob¡ niesie, znaznie przewy»szaj¡,jak dot¡d, mo»liwe z tego tytuªu straty. Pytanie o �idealne granie� pozo-staje jednak w dalszym i¡gu aktualne.19�This event on whih this �tion is founded has been supposed, by Dr. Darwin andsome of the physiologial writer of Germany, as not of impossible ourrene. I shall notbe supposed as aording the remotest degree of serious faith to suh an imagination;yet, in assuming it as the basis of a work of fany, I have not onsidered myself as merelyweaving a series of supernatural terrors� (Shelley 1818). W znazeniu: ostateznymi,ostateznie doskonaªymi.20Etymologia imienia Prometeusza równie» wskazuje na to, »e mógª by¢ on pojmowanyjako oszust i zªodziej (Fortson 2010, s. 27 i nast., Dougherty 2006, s. 4).21Na przykªad skór�. Zob.: https://www.sienedaily.om/releases/2016/04/160401144507.html, [data dost�pu: 28.08.2016℄.
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Anna GemraTO CROSS THE BORDER: FRANKENSTEIN MONSTER FROM THENOVEL BY MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEYKeywords: human being, non-human, the essene of human, transgenity, Frankenstein,monsterThe novel titled "Frankenstein" (published in 1818) written by Mary WollstoneraftShelley is one of the earliest and the most important piee of writing where the problemof the human - nonhuman appears. It is the problem of the being whose existene raisesdoubts of ethial and ontologial origin. The reason for this is that this kind of reatureis the soure of existene of many di�erent entities - not only of the human kind. Whilereading the novel by Shelley the questions about the limits of knowledge, life and deathare posed, however, the most important thing here is that it alls for the de�nition ofwhat it means to be human, for the de�nition of the word "humanity".


