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Frankenstein — potwór kulturowych przeinaczeń 

Frankensteina wszyscy znają, ale chyba nikt nie czytał. Obrósł z czasem wyobraże-

niem tak odmiennym od pierwowzoru, że trudno uwierzyć w jakiekolwiek powiązanie. O 

ile jednak na przykład Drakula Brama Stokera zostawał przez kolejne interpretacje i ad-

aptacje wzbogacany, a sam bohater ostatecznie stał się ikoną zmysłowości, przebiegłości 

i potęgi, Frankenstein z każdą kolejną odsłoną tracił coraz więcej na przesłaniu, a sam 

stwór z niebezpiecznie doskonałego stał się powolną, głupią i odrażającą bestią wkładaną 

w kanwę żywych trupów. 

Ambitny młody szlachcic, Wiktor Frankenstein, wyrusza do odległego miasteczka, 

aby szkolić się w naukach medycznych. Zaprzyjaźnia się z doktorem, prowadzącym bada-

nia na temat pokonywania śmierci i ożywiania zmarłych, przechowującym wyniki tych 

prac w sekrecie. Oczywiście doktor ów nie ma nic do powiedzenia po swojej śmierci, gdy 

pełen entuzjazmu Wiktor postanawia go wskrzesić. Autorka nie popełnia błędu większo-

ści pisarzy science-fiction i nie opisuje dokładnie procesu tworzenia stwora, a narrator 

tłumaczy utrzymywanie tajemnicy chęcią powstrzymania kolejnych ludzi przed ożywia-

niem zmarłych. O tym, że do postawienia stwora na nogi użyto prądu elektrycznego, 

świadczyć może zaledwie pojedyncze zdanie: „I collected the instruments of life around 

me, that I might infuse a spark of being into the lifeless thing that lay at my feet”1. Tu już 

zaczynają się rozbieżności między literackim pierwowzorem a ekranizacjami, bo potwór 

zwany „Frankensteinem” nieodłącznie kojarzy się z kołkami wbitymi czaszkę, które miały 

przewodzić prąd z uderzenia pioruna lub ze szwami, które w swym szaleńczym pędzie 

dodał mu Kenneth Branagh w swojej ekranizacji z 1993 roku. Reżyser albo zdradzał jakieś 

nietypowe fetysze, albo faktycznie uznał, że twór będzie wyglądał bardziej przekonująco, 

 

1 „Zebrałem dookoła mnie instrumenta życia, które pozwoliły mi tknąć iskrę życia w martwą rzecz u moich 
stóp” (przekł. własny). 
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jeśli zszyje się go z kawałków różnych ludzi. Tymczasem w oryginale literackim ciężko 

powiedzieć o jakiejkolwiek taniej makabrze, Frankenstein bowiem nie był ani odrażający, 

ani bezmyślny, ani powolny. 

His limbs were in proportion, and I had selected his features as beautiful. Beautiful!_Great 

God! His yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath; his hair was of a 

lustrous black, and flowing; his teeth of a pearly whiteness; but these luxuriances only formed a 

more horrid contrast with his watery eyes, that seemed almost of the same colour as the dun white 

sockets in which they were set, his shrivelled complexion, and straight black lips2. 

W opisie hrabiego Drakuli u Brama Stokera mniej jest wstrętu niż w historii Mary 

Shelley – ostatecznie białe źrenice i woskowa cera nie brzmią dużo gorzej niż trupi od-

dech, długie szpony i czerwone oczy. 

Stwór Wiktora zgodnie z wyobrażeniami współczesnej kultury przerastał najwyż-

szych ludzi i był niewiarygodnie silny, ale jak najbardziej nie był powoli poruszającym się 

truchłem: jego serce biło, a w jego żyłach płynęła krew. Tuż po tym, jak ożył i został od-

rzucony przez swojego stwórcę, musiał opanować wszystko od zera, bo w wersji orygi-

nalnej nie pozostały mu żadne wspomnienia z poprzedniego życia. Od rodziny, którą ob-

serwował, bardzo szybko nauczył się w stopniu biegłym wszystkich języków, jakimi się 

tamci posługiwali. Następnie opanował czytanie i pisanie w stopniu wystarczającym do 

zrozumienia notatek, z których wywnioskował, w jaki sposób powstał. 

Odrzucony przez stwórcę – osamotniony wśród istot odmiennych, słabszych i stra-

chliwych – zażądał od Wiktora towarzyszki. Frankenstein, po długich rozmyślaniach, nie 

dał mu wybranki, gdyż bał się, że tych dwoje, odpornych na mróz, przerastających siłą 

dzikie zwierzęta, rozmnoży się gdzieś w pobliżu bieguna. Podtytuł, zawsze zapominany 

przez twórców ekranizacji, wskazuje jasno, że miał on być „współczesnym Prometeu-

szem”. Od początku jego ambicje nie skupiały się na leczeniu ludzi i powstrzymywaniu ich 

od umierania, ale na stworzeniu nowych, nieśmiertelnych istot – i to ze strachu przed tym, 

że ta rasa prędzej czy później zagrozi swoim istnieniem ludziom, nie dotrzymał słowa. 

Co do motywacji samego stwora – tak podkreślanej w książce, a z której został 

odarty w pierwszej adaptacji – to mógłby zyskać znacznie więcej w oczach widzów niż 

 

2 „Jego kończyny były proporcjonalne i zmuszony byłem ocenić cechy jego wyglądu jako piękne. Piękne! 
Dobry Boże! Jego żółta skóra ledwie okrywała pracę mięśni i arterii pod spodem; jego czarne włosy poły-
skiwały i falowały; jego zęby były perliście białe; ale całe to piękno czyniło jeszcze większym kontrast z jego 
wilgotnymi oczyma niemal tego samego koloru co biały oczodół, w którym było umieszczone, jego wysu-
szona cera i proste, czarne usta” (przekł. własny). 
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skojarzenia z żywymi trupami, gdyby pozwolono mu zachować buntowniczy, bajroniczny 

charakter. Dręczy go jednocześnie nienawiść do pana, który go uczynił niedoskonałym, a 

później porzucił, jak i miłość, bo przecież ostatecznie popełnia samobójstwo po śmierci 

Wiktora. Jego afekt, gdy mści się na Wiktorze i zabija mu narzeczoną, jest najoczywist-

szym przejawem bezsilności wobec faktu, że jest istotą podległą, zależną, zawdzięczającą 

coś stwórcy. Słychać to zresztą w jego pełnych pychy słowach, gdy żąda spełnienia swoich 

warunków: „You are my creator, but I am your master; obey!”3. To rozkaz pełen furii, emo-

cji i siły charakteru – a żadnej z tych cech nie kojarzymy ze współczesnym wyobrażeniem 

„frankenszteina”. 

Może Frankensteina napisano zbyt wcześnie i pozostał niezrozumiany przez 

współczesnych, a może wina tego, że po pierwszej ekranizacji obrósł odnoszącym się do 

niej balastem kulturowym tak bardzo, że nikt nie ma motywacji, by wrócić do oryginału – 

faktem jest, że jest to jeden z najbardziej pokrzywdzonych przez kulturę utworów wszech 

czasów. 

 

 

3 „Jesteś moim stwórcą, ale to ja jestem twoim panem, bądź posłuszny!” (przekł. własny). 


