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Definicja potwora na przykładzie „Frankensteina” Mary Shelley 

 

 

1. Wstęp 

 

Celem niniejszej pracy jest próba analizy figury potwora. Analizę tę 

przeprowadzę pod kątem art-grozy. Dlaczego to potwór ma być kategorią centralną 

art-grozy?  Pojęcie art-grozy wstępnie można zdefiniować jako efekt emocjonalny, 

jaki horror ma wywrzeć na odbiorcy. Za przykład do namysłu teoretycznego posłuży 

mi powieść Mary Shelley Frankenstein. Powieść ta jest dobrym przykładem do tego 

rodzaju analizy, ponieważ gatunek literacki określany mianem horroru 

wykrystalizował się mniej więcej wtedy, gdy ukazał się Frankenstein. Jak podaje 

Słownik rodzajów i gatunków literackich: „Horror jako gatunek literacki wywodzi się  

z tradycji powieści gotyckiej, odwołuje się też do romantycznych powieści 

frenetycznych i literatury fantastycznej, do której kręgu zresztą jest zaliczany”1.  

Horror jest nieodłącznym elementem dziewiętnastowiecznego pisarstwa  

i przedstawień teatralnych. W dwudziestym wieku gatunek ten zaznacza swoją 

obecność w powieściach, komiksach, czasopismach i filmach. Znajduje również 

swoje odbicie w potocznym języku. Zazwyczaj w sensie potocznym odbiorca nie ma 

kłopotu, żeby zaklasyfikować jakiś utwór jako horror. Na gruncie tego rodzaju 

potocznego rozumienia horroru poddam analizie zjawisko art-grozy i spróbuję podać 

cechy konstytutywne figury potwora. Figura potwora znajduje się w centrum 

rozważań dotyczących estetyki grozy, ponieważ to właśnie pojawienie się 

odrażających potworów jest punktem kulminacyjnym utworu z gatunku horroru. 

Zarazem jest to punkt szczytowy strachu bohatera i odbiorcy. Wówczas wyjaśniają 

się niezwykłe zjawiska, a główna postać podejmuje się walki ze złem2. 

 

 

 

                                                 
1
 Hasło: „horror”w: red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Słownik rodzajów i gatunków literackich, 

Kraków 2006, s. 295. 
2
 Zob. tamże. 
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2. Art-groza 

 

Noel Carroll uznaje, że potwór jest wyróżnikiem horroru3. Gatunek horroru  

w ujęciu Carroll wyróżnia się na podstawie występowania w danym utworze figury 

potwora, ponieważ figura ta wywołuje w odbiorcy określone uczucia. Oczywiście nie 

wszystkie gatunki wyodrębnia się w ten sam sposób. Westerny na przykład wyróżnia 

się na podstawie miejsca akcji, horrory natomiast wyróżniamy na podstawie innych 

kryteriów. Horrory wyodrębnia się, podobnie jak powieści sensacyjne czy utwory  

z gatunku opowieści niesamowitych, na podstawie określonych emocji, które 

wywołują u odbiorcy. Ponadto nazwy tych gatunków pochodzą od nazw emocji, które 

wywołują u czytelnika czy widza: uczucie sensacji, lęku, niesamowitości. Gatunek 

horroru zawdzięcza swą nazwę także uczuciom, które powinien wzbudzać zgodnie  

z intencją nadawcy utworu. Carroll określa ową reakcję emocjonalną art-grozą4. Do 

gatunku horroru należałyby więc te dzieła artystyczne, które za zadanie stawiają 

sobie wzbudzenie lęku. Przyczyną owego lęku w tym ujęciu byłby potwór. Obecność 

potwora wzbudzającego uczucie lęku nie jest jednak kryterium wystarczającym do 

wyróżnienia gatunku horroru. Potwory występują bowiem w wielu formach 

narracyjnych. Wystarczy w tym punkcie odwołać się do baśni czy mitów, żeby zdać 

sobie z tego sprawę.  

 Jeśli cechą konstytutywną figury potwora miałoby być to, że pozwala ona 

wyróżnić horror jako gatunek, należy najpierw odróżnić horror od innych form 

narracyjnych,  w których to również występują potwory. Takiego rozróżnienia można 

dokonać, jeśli podda się analizie relacje między potworem a postaciami ze świata 

przedstawionego. Bohater horroru traktuje potwora jako nienormalne zjawisko, 

zaburzenie naturalnego porządku. Bohaterowie baśni uznają potwory za elementy 

ich świata. Rozmaite smoki, satyry i inne stwory baśniowe mogą być przyczyną lęku, 

ale nie są dla tego świata nienaturalnymi elementami. Ich obecność jest najczęściej 

wytłumaczona prawami metafizyki panującymi w świecie przedstawionym. Potwory  

w horrorach sprzeciwiają się zaś ontologicznym normom uznawanym przez 

pozytywnych bohaterów świata przedstawionego. „W horrorze potwór jest 

                                                 
3
 Zob. N. Carroll, Filozofia horroru, Gdańsk 2004, s. 34.  

4
 Tamże, s. 36. 
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niezwykłym stworem w naszym zwyczajnym świecie, w baśni natomiast jest 

on zwyczajnym stworem w niezwykłym świecie”5.  

 Tym, co  odróżnia horrory od innych opowieści, w których mamy do czynienia 

z potworami, jest reakcja emocjonalna bohatera pozytywnego na prześladującego go 

potwora. Co więcej, podobne uczucia ów potwór wzbudza u odbiorcy tego rodzaju 

dzieła artystycznego. Postacie występujące w horrorach pokazują odbiorcy, jak 

reagować na potwory pochodzące ze świata przedstawionego. Postacie te uciekają 

od potworów, unikają ich dotyku, a nawet przypadkowego otarcia się o stwora, a tym 

samym dostarczają odbiorcy wzoru, jak reagować na potworne właściwości 

potworów. Wiktor Frankenstein właśnie w taki sposób reaguje na myśl  

o wykreowanym przez siebie potworze: „(…) i wyszedłem na ulice miasta, 

przemierzając je szybkimi krokami, jakby w nadziei, że uniknę spotkania  

z nieszczęśnikiem; w obawie, że go zobaczę na każdym zakręcie ulicy”6. Podobne 

emocje budzą się u czytelnika, który akurat zapoznaje się z zacytowanym 

fragmentem. Podobnie jak Frankensteina odbiorcę przeraża myśl, że mógłby spotkać 

potwora.   Za Carrollem można zatem uznać, że emocje postaci i odbiorców są pod 

pewnymi ważnymi względami zsynchronizowane7. Jeśli przyjmie się, że reakcje 

odbiorców są bliskie reakcjom postaci, można scharakteryzować art-grozę, opisując 

przeżycia, które pisarze i reżyserzy przypisują postaciom prześladowanym przez 

potwory8. 

 Bohaterowie horrorów reagują na potwory przerażeniem. Potwory budzą 

jednak jeszcze jeden rodzaj emocji, a mianowicie – wstręt. Wiktor Frankenstein 

zareagował na pierwsze objawy życia swojego dzieła właśnie wstrętem: „(…) kiedy 

już skończyłem me dzieło, piękny sen prysł, a zapierająca dech groza i wstręt 

wypełniły moje serce. Nie mogąc dłużej znieść widoku istoty, którą stworzyłem, 

wybiegłem z pracowni”9. Tej samej nocy potwór obudził Frankensteina, na co ten 

wzdrygnął się ze wstrętem:  

 

[…] ujrzałem tego nieszczęśnika – nędzne monstrum, które stworzyłem. 

Uniósł zasłonę łóżka i utkwił we mnie oczy – jeśli można je nazwać oczami. 

                                                 
5
 Tamże, s. 38. 

6
 M. Shelley, Frankenstein, Kraków 2001, s. 39.  

7
 Tamże, s. 41. 

8
 Kwestie podobieństwa reakcji emocjonalnych odbiorców i postaci horroru bliżej przedstawione 

zostaną w dalszej części pracy.  
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Jego szczęki uchyliły się i mamrotał jakieś nieartykułowane dźwięki, a grymas 

uśmiechu zmarszczył mu policzki […]. Wyciągnął rękę – być może chcąc mnie 

zatrzymać – lecz ja uciekłem i zbiegłem schodami w dół10.  

 

Potwór jawi się Frankensteinowi jako nieczysty i wstrętny. Laboratorium 

Frankensteina to „warsztat plugawej twórczości” (workshop of filthy creation). 

Potwory w horrorach są nieczyste; to cuchnące, gnijące stwory złożone z elementów 

psującego się ciała lub odpadów chemicznych. Są zaprojektowane tak, żeby budzić 

u odbiorców lęk i wstręt. Tego rodzaju emocje wywołuje również opis „dzieła” 

Frankensteina:  

 

Żółtawa skóra z ledwością zasłaniała kłębowisko mięśni i żył. Włosy miał 

czarne, błyszczące i faliste, a zęby białe jak perła. Ale te wspaniałości tworzyły 

tylko bardziej upiorny kontrast z jego wodnistymi oczami – które wydawały się 

niemal tej samej barwy co szarobiałe orbity, w których były osadzone – z jego 

pomarszczoną cerą i prostymi, czarnymi wargami11. 

 

Po zapoznaniu się z tym opisem czytelnik jednoznacznie ocenia wytwór 

Frankensteina – jest to potwór budzący lęk i wstręt. Tego rodzaju modelowy sposób 

reakcji odbiorców charakteryzuje zarazem figurę potwora. Dlatego też warto  

przyjrzeć się dokładniej uczuciom lęku i wstrętu. 

 

3. Lęk 

 

 „Lęk był nie tylko jednym z czynników tworzących wierzenia religijne, lecz 

również źródłem twórczości artystycznej, a zwłaszcza sztuki artystycznej”12. Czego 

właściwie boimy się, kiec\dy oglądamy czy czytamy horrory? Lęk z pewnością 

związany jest z przekonaniem o istnieniu potwora. Carroll pisze, że lęk związany jest 

z reakcją emocjonalną postaci na widok potwora13. Czy rzeczywiście boimy się 

potwora, z którym mamy bezpośredni kontakt, a przynajmniej możemy go zobaczyć? 

                                                                                                                                                         
9
 M. Shelley, dz. cyt., s. 38.  

10
 Tamże, s. 38-39. 

11
 Tamże, s. 38. 

12
 J. Mitarski, Niektóre formy ekspresji i symboliki lęku w dziejach kultury [w:] Demonologia lęku, 

Warszawa 1977, s. 329. 
13

 N. Carroll, dz. cyt., s. 48. 
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 Przede wszystkim warto zastanowić się nad samym pojęciem lęku. Wstępnie 

można zdefiniować lęk jako emocję poznawczą związaną z rozpoznaniem swojego 

źródła14. Z przywołanej definicji wynika, że boimy się wówczas, gdy rozpoznajemy  

w jakimś obiekcie źródło lęku. W związku z tym Wiktor Frankenstein bałby się 

stworzonego przez siebie potwora tylko podczas bezpośrednich spotkań z nim. A jak 

wiemy z treści powieści Mary Shelley, samo oczekiwanie na potwora było 

przerażające dla Frankensteina. Wiktor obawiał się, że potwór znowu się pojawi;  

w dalszej części powieści Frankenstein bał się, że potwór znowu kogoś skrzywdzi.  

Spotkania z potworem wiązały się także z lękiem, choć Frankenstein bał się 

nie tylko wtedy. Potwierdzenie łatwo znaleźć na kartach powieści: „(…) krzyczałem, 

zasłaniając rękami oczy, bo wydawało mi się, że ten upiór wśliznął się do pokoju (…) 

zdawało mi się, że monstrum już mnie dopadło; szarpiąc się wściekle, upadłem na 

podłogę w szale”15. Czy spotkania z potworem wiązały się z uczuciem lęku? Według 

rozróżnienia Freuda w takim wypadku należałoby mówić o strachu16. Freud określa 

lęk jako uczucie, które związane jest z kategorią oczekiwania na niebezpieczeństwo. 

Źródło lęku nie jest znane. Strach natomiast ma swój wyraźny obiekt. Potwór zatem 

może być bezpośrednią przyczyną strachu i pośrednią przyczyną lęku. Chociaż 

właściwie nie lękamy się samego potwora. Lęk bowiem w ujęciu Freuda może być 

związany z przeżyciami traumatycznymi. Z tego rodzaju doświadczeń odbiorców czy 

bohaterów pozytywnych horrory często korzystają. 

Konsekwencją lęku z dzieciństwa może być wyparcie, ale samo wyparcie 

może też być źródłem lęku. Określony lęk rodzi kolejny lęk. Może się on 

uzewnętrznić podczas oglądania czy czytania horroru. Potwory mogą zastępować 

inne lęki, ponieważ – wedle Freuda – źródło lęku tkwi w nas samych. Potwór zaś 

sprawia, że człowiek przenosi prawdziwe źródło lęku na coś zastępczego. Poza tym 

potwór przekształca lęk w strach, bo pojawia się konkretny obiekt, którego się boimy.  

Cytowane już w niniejszej pracy fragmenty powieści M. Shelley świadczą  

o silnych reakcjach lękowych Frankensteina. Za Freudem przyjmuję, że  w takim 

wypadku bohatera ogarnia strach. Również H. Schmitz odróżnia strach od lęku17. 

Centralną kategorią fenomenologii Schmitza jest ciałosfera, która związana jest  

                                                 
14

 Kwestia poznawczej roli emocji w sposób bardziej szczegółowy zostanie przedstawiona w dalsze części 

pracy. 
15

 M. Shelley, dz. cyt., s. 41.  
16

 S. Freud, Niesamowite w Pisma psychologiczne, Warszawa 1997.  
17

 Zob. H. Schmitz, Nowa fenomenologia, Poznań 1995, s. 65.  
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z uczuciami, z bezmiejscowym rozlaniem się atmosfer. Ciałosfera zależy od 

atmosfery, bowiem uczucia z zewnątrz kształtują ciałosferę. Nie ma wyraźnie 

zakreślonych granic atmosfer, konstytuują się one w komunikacji. Uczuć bowiem 

doświadczamy jako przestrzennie rozlanej ciałosfery. Każde takie uczucie 

strukturyzuje przestrzeń. Mamy do czynienia z inną przestrzenią, kiedy 

doświadczamy strachu, a z inną, gdy doświadczamy smutku. Są jedynie dwa 

uczucia, które nie mają kierunku – zadowolenie i przykrość. Ukierunkowane są 

wszystkie inne uczucia, np. zmartwienie stłacza, a radość ukierunkowuje ku górze. 

Pobudzenia dodają do uczuć kierunek. Należy dodać, że kategoria przestrzeni nie 

jest tylko i wyłącznie fizyczna. 

Schmitzowi chodzi przede wszystkim o wrażeniowość przestrzeni.  

W odniesieniu do lęku i strachu Schmitz pisze, że lęk – czyli obawa – w jego siatce 

pojęciowej nie posiada źródła. Strach natomiast jest uczuciem ukierunkowanym  

w stronę źródła. Wyróżnia jednak jeszcze uczucie grozy, które opisuje jako uczucie 

znajdujące się między lękiem a strachem. Jest zarazem rozpływaniem się i hamującą 

fiksacją. Przestrzeń strachu ma tendencje do kurczenia się i dlatego sama ciałosfera 

się kurczy. W grozie następuje „zagęszczenie ambiwalencji” – ani rozlewanie się ani 

kurczenie18. Owa groza w ujęciu Schmitza łączyłaby się ściśle z kategorią 

oczekiwania. W tego rodzaju doświadczeniu nie mamy przed sobą jeszcze potwora, 

ale wiele oznak wskazuje na to, że wkrótce się pojawi. W moim przekonaniu tego 

rodzaju ujęcie lęku związane jest z figurą potwora. Bardziej bowiem lękamy się, 

oczekując na  to, że niebawem stanie się coś złego i pojawi się ktoś zły niż wówczas, 

gdy potwora możemy już zobaczyć. Wtedy doświadczamy już skonkretyzowanego 

uczucia strachu w ujęciu Freuda. Trafnie ujmuje ten problem autor „Demonologii 

lęku”:  

 

Lęk w sztuce może też być wyłącznym celem wywołania nastroju niepokoju, 

grozy i pełnego napięcia oczekiwania. Tę estetyczną funkcję lęku, widoczną 

od niepamiętnych czasów w wielu baśniach i legendach, rozbudowali 

romantycy, stwarzając szczególny rodzaj literatury grozy19. 

 

 

                                                 
18 Tamże, s. 65. 
19

 J. Mitarski, dz. cyt., s. 351. 
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4. Wstręt 

 

 Kiedy Frankenstein „tchnął życie w bezduszne ciało”, ogarnęło go nie tylko 

uczucie lęku, lecz także uczucie wstrętu. Nie mógł znieść widoku stworzonego przez 

siebie potwora. Zastanawiające jest, dlaczego właściwie Frankenstein doznał tak 

silnych wrażeń, kiedy potwór ożył. Przecież był on efektem pracy Wiktora i nic złego 

nie zrobił. Zdaje się, że nie było powodu, aby reagować na niego w sposób tak 

jednoznacznie negatywny.  Sama brzydota nie wywołuje aż takich reakcji. Na 

brzydotę zgodną z porządkiem ontologicznym świata człowiek reaguje 

obrzydzeniem, ale często połączonym ze współczuciem. W wypadku potwora jest to 

wstręt połączony z pragnieniem ucieczki. Potwór jest bowiem istotą, która sprzeciwia 

się porządkowi naturalnemu. Jest nieczysty: składa się z rozmaitych elementów, 

które – widziane w innym kontekście – mogą być rozpatrywane w kategoriach 

piękna. Białe jak perła zęby „dzieła” Frankensteina, razem z innymi elementami ciała 

stwora – np. z wodnistymi oczami potwora – mają potworny charakter..  

Sam Frankenstein uznał, że ten kontrast wzmagał w nim uczucie wstrętu. 

Istotna w tym punkcie jest kategoria zupełności. W ujęciu Mary Douglas  

 

między świętością a wszystkimi rzeczami obrzydliwymi musi istnieć 

sprzeczność, która nadaje jeden wspólny sens wszystkim ograniczeniom. 

Świętość jest atrybutem Boga osobowego. Jej źródłosłów znaczy oddzielony, 

odosobniony. […] Bóg przez swoje błogosławieństwo wprowadza ład, dzięki 

któremu wiedzie się człowiekowi w jego sprawach. Płodność kobiet, bydła i pól 

przyobiecana jest jako skutek błogosławieństwa, to zaś można uzyskać dzięki 

dotrzymywaniu przymierza z Bogiem i przestrzeganiu Jego nakazów  

i obrzędów20. 

 

Frankenstein popełnił błąd – sprzeciwił się porządkowi boskiemu. Stworzył byt, 

któremu nie przysługuje odrębna istota. Jest zlepkiem innych istnień i w 

przyjmowanej przez Frankensteina zasadzie metafizycznej świata jest nieczysty. 

Mary Douglas, powołując się na Księgę Kapłańską, ukazuje, że „święty” oznacza 

również pełny i zupełny: „Idea świętości zyskała sobie zewnętrzny, fizyczny wyraz 

                                                 
20

 M. Douglas, Czystość i zmaza, Warszawa 2007, s. 88-89. 
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w zupełności ciała postrzeganego jako doskonałe naczynie”21. Świętość ściśle wiąże 

się z podziałami pomiędzy różnymi kategoriami stworzeń. Bóg każde ze stworzeń 

uformował na swój sposób – „Być świętym to być pełnym, być jednym; świętość jest 

jednością, integralnością, doskonałością jednostki i rodzaju”22. 

Istota stworzona przez Frankensteina nie jest ani oddzielna, ani zupełna. 

Została stworzona wbrew woli Boga – z tego powodu nie może być rozpatrywana w 

kategoriach świętości. Idąc dalej za myślą Księgi Kapłańskiej: stworzenie niezupełne, 

niezamierzone przez Boga jest nieczyste i zarazem wstrętne. Staje się wy-miotem23. 

Należałoby się zastanowić nad określeniem ukutym przez Julię Kristevę, która pisze: 

„Kiedy opanowuje mnie wstręt, ten splot afektów i myśli, który nazywam w ten 

sposób, właściwie nie ma on określonego przedmiotu”24. Potwór nie byłby – zgodnie 

z myślą autorki – przedmiotem. Wedle J. Kristevy jedyną cechą wspólną przedmiotu  

i wy-miotu jest przeciwstawienie się „ja”. Potwór, czyli wy-miot, zdaje się być na 

zewnątrz, poza polem gry, której reguł nie rozpoznaje25. Frankenstein stworzył istotę, 

która wzbudziła w  nim uczucie wstrętu: miała potworną zewnętrzność, jej stworzenie 

złamało naturalny ład świata, nie była ani oddzielna, ani zupełna – Wiktor jej nie 

zaakceptował. Frankenstein odrzucił swoje „dzieło” – uczynił je wy-miotem. Odmówił 

stworowi podmiotowości, a idąc za myślą Kristevy, Frankenstein nie uznał potwora 

również za przedmiot. Jako wy-miot, odtrącony przez swojego stwórcę, potwór stał 

się zły:  

 

O Frankensteinie, jakże to możesz być sprawiedliwy dla innych, a tylko nade 

mną tak się pastwić, nade mną, któremu najbardziej należy się od ciebie 

sprawiedliwość, a nawet łaskawość i miłość? Pamiętaj, że stworzyłeś mnie i 

powinienem być twoim Adamem, gdy tymczasem jestem raczej upadłym 

aniołem, któremu odebrałeś wszelką radość, choć żadnego przestępstwa 

wszak nie popełniłem. Wszędzie wokół widzę szczęście, które mnie jedynie 

nie zostało dane. Byłem dobry i życzliwy – nędza zrobiła mnie złym26. 

 

                                                 
21

 Tamże, s. 91.  
22

 Tamże, s. 93.  
23

 Zob. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, Kraków 2007, s. 8 
24

 Tamże, s. 9. 
25

 Zob. tamże, s. 10.  
26

 M. Shelley, dz. cyt., s. 72. 
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 Potwór chciałby zmiany, stawia Frankensteinowi warunek: „Uczyń mnie 

szczęśliwym, a znów stanę się prawy”27. Ten się jednak nie zgadza. Wiktor widzi 

bowiem w potworze trupa, na którego nie można spojrzeć przez pryzmat Boga – 

życia danego i odebranego przez Istotę Najwyższą. To Frankenstein sam ożywił 

trupa, który jawi mu się jako szczyt wstrętu i śmierć pustosząca życie. Odrzucił go, 

ale jednocześnie nie może się od niego uwolnić; nie może też obronić się przed nim. 

Wchodzenie w relacje z tego rodzaju stworem zaburzyłoby całkowicie porządek 

świata. Mimo iż początkowo Wiktor zgadza się na stworzenie towarzyszki dla 

potwora, ostatecznie odmawia jej istnienia. A zatem należy zgodzić się z J. Kristevą, 

że nie tylko „(…)  brak czystości sprawia, że coś staje się wstrętne; wstrętne jest to, 

co zaburza tożsamość, system, ład. Co nie przestrzega granic, miejsc, zasad. Pewne 

pomiędzy, dwuznaczne, mieszane”28. Można by uznać, że Frankenstein dopuścił się 

profanacji, kiedy stworzył potwora, a nie chciał brnąć dalej w stwarzanie bytów 

niezgodnych z ładem świata, czyli mnożyć profanacji.  

Posługując się terminologią Giorgia Agambena, można określić działanie 

Frankensteina jako zahamowanie „produkcji Nieprofanowalnego”29. Gdyby Wiktor 

stworzył towarzyszkę dla potwora, pewnie pojawiłyby się na świecie następne tego 

rodzaju istoty. Wówczas naruszony porządek świata przestałby dziwić, budzić lęk  

i obrzydzenie. Stwarzanie takich istot jak potwór Frankensteina mogłoby się stać 

powszechne i nikt nie widziałby już w takim działaniu profanacji – stwarzanie 

potworów mogłoby stać się zjawiskiem niemożliwym do sprofanowania. Jakie cechy 

musiałby mieć wówczas potwór, żeby przestraszyć i wzbudzić obrzydzenie? 

 

5. Poznawcza rola emocji 

 

 Czy lęk i wstręt pojawiają się u odbiorcy horroru, ponieważ rozpoznał on 

w jakiejś postaci potwora? Czy są one integralną częścią procesu poznawania fabuły 

i świata przedstawionego horroru? Czy budzenie lęku i wstrętu u odbiorcy to „zadanie 

samego potwora”? Odpowiedzi na te pytania pozwolą stwierdzić, czy wzbudzanie 

u odbiorcy lęku i wstrętu jest konstytutywną cechą potwora. W taki sposób art-grozę 

rozumie N. Carroll – według niego wyróżnikiem danej emocji jest jej przedmiot 

                                                 
27

 Tamże. 
28

 J. Kristeva, dz. cyt., s. 16.  
29

 Zob. G. Agamben, Profanacje, Warszawa 2007.  
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formalny. Tego rodzaju przedmiotem w odniesieniu do horroru byłby potwór. Ponadto 

Carroll uznaje, że „związek między kategorią oceniającą a emocją ma charakter 

konstytutywny i niezmienny”30. Znaczy to tyle, że najpierw trzeba rozpoznać w jakiejś 

istocie potwora, żeby się go wystraszyć.  

Oceny w ujęciu  Carrolla koncentrują się na obiektach31. W konsekwencji 

źródło lęku założone jest w potworze, a emocje mają charakter poznawczy. Jeśli to 

potwór Frankensteina jest źródłem lęku, to musi temu lękowi towarzyszyć 

świadomość, że potwór jest zakłóceniem porządku naturalnego. Jeszcze wcześniej 

trzeba wiedzieć, co może zakłócać porządek naturalny. Wedle Carrolla emocja jest 

efektem poznania, a samo poznanie nie zostawia miejsca na nieświadome emocje. 

Potwór rozpoznany jako istota nieczysta i wstrętna stanowi źródło emocji bohaterów  

i odbiorców. Czy rzeczywiście zagadnienie to jest tak niezłożone?  

 Przede wszystkim należy rozróżnić kognitywistyczne i psychoanalityczne 

podejście do kategorii emocji32. W sensie kognitywistycznym emocja może być nie 

tylko źródłem poznania – jest także niezbędna w procesie poznania, ponieważ 

wypełnia lukę, która powstaje zawsze w wyniku poznania w klasycznej relacji 

podmiotowo-przedmiotowej33. Podobnie Nico H. Frijda wyjaśnia emocjonalność jako 

odpowiedź na struktury danych sytuacji34. Jego zdaniem człowiek postrzega w jakiś 

sposób strukturę znaczeniową sytuacji i odpowiada na nią przez emocje. Człowiek 

zna sens sytuacji, ponieważ jest w nią zaangażowany. Frijda określa tego rodzaju 

prawidłowość jako prawo zaangażowania, które mówi, że „emocje powstają  

w odpowiedzi na zdarzenie, które jest ważne dla celów, motywów czy zaangażowań 

danej osoby. Uczucie pozostaje tutaj odpowiedzią na coś, czemu wcześniej 

nadaliśmy znaczenie ze względu na pewien wektor, który nami kieruje”35. Stan 

emocjonalny determinuje jednak sposób, w który tworzy się ów wektor. A to 

znaczyłoby, że emocje nie tylko są odpowiedzią na proces poznawczy, ale 

determinują sam charakter poznania. 

W tym punkcie zbliżamy się do psychoanalitycznego podejścia do kategorii 

emocji, które zakłada pierwszeństwo emocji względem procesu poznawczego  

                                                 
30

 N. Carroll, dz. cyt., s. 56. 
31

 O statusie ontologicznym tego rodzaju obiektów w dalszej części pracy.  
32

 Zob. S. Wróbel, Czy do wyjaśnienia zachowań potrzebna jest kategoria emocji? [w:] Wiedza  
a uczucia, red. Alina Motycka, Warszawa 2003.  
33

 Zob. A. Leder, Jaka filozofia pozwala myśleć o emocjach [w:] Wiedza a uczucia, Warszawa 2003,  
s. 150. 
34

 Zob. N. H. Frijda, The Emotions, Cambrige 1986.  
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i całkowitą ich nieświadomość. Warto przyjrzeć się emocjom Frankensteina, który 

początkowo zareagował na potwora wstrętem i lękiem. Kiedy Wiktor rozmawia  

z potworem w lesie, kłębią się w nim różne uczucia: 

 

Przeklęta niech będzie chwila, ty ohydny diable, kiedy po raz pierwszy 

ujrzałeś światło dzienne! Przeklęte (choć sam siebie przeklinam) niech 

będą ręce, które cię stworzyły! Nie mam słów, by opisać nieszczęście, 

którego mi przysporzyłeś! Odebrałeś mi zdolność rozeznania, czy jestem 

wobec ciebie sprawiedliwy, czy nie. Idź precz! Uwolnij mnie od swego 

wstrętnego widoku36.  

 

Za chwilę jednak Frankenstein udał się z potworem do chaty na górze:  

 

Częściowo powodowała mną ciekawość, a o mojej decyzji ostatecznie 

przesądziło współczucie. Dotychczas uważałem go za mordercę mojego brata 

i chciałem potwierdzenia lub też zaprzeczenia tego przekonania. Teraz 

dopiero uświadomiłem sobie też, jakie były obowiązki stwórcy wobec swego 

stworzenia, i że powinienem uczynić go szczęśliwym, zanim zacznę uskarżać 

się na jego podlość37.  

 

Z powyższych fragmentów wynika, że Frankenstein łączy w sobie 

kognitywistyczny i psychoanalityczny charakter emocji. Bywa, że uczucia determinują 

jego procesy poznawcze, ale z drugiej strony emocje bywają reakcją na 

uświadomienie sobie czegoś. Można w tym punkcie posłużyć się kategorią koła 

hermeneutycznego: emocja wymaga wstępnego rozeznania, czym jest 

rzeczywistość, a jednocześnie już za sprawą emocji możemy nadać modus temu, co 

rzeczywiste. Emocja wymaga procesów poznawczych, a z drugiej strony 

doświadczenie lęku pozwala pozornie fikcyjnemu zjawisku nadać modus 

rzeczywistości. Prawo bezpośrednio postrzeganej rzeczywistości mówi, że emocje są 

wywoływane przez zdarzenia uważane za rzeczywiste; trzeba jednak wziąć pod 

uwagę, że w wypadku reakcji emocjonalnej również scena filmu może być uznana 

za zdarzenie rzeczywiste, mimo iż człowiek jest świadomy tego, że znajduje się  

                                                                                                                                                         
35

 A. Leder, dz. cyt., s. 151.  
36

 M. Shelley, dz. cyt. s. 72.  
37

 Tamże, s. 72-73. 
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w kinie. Wyjaśnienie tego, co rozumie się jako rzeczywistość, jest możliwe przez 

wprowadzenie fenomenologicznej epoche. Rzeczywiste jest to, czemu nasza 

świadomość nadaje modus rzeczywistości. 

 

6. „Dlaczego boimy się czegoś, o czym wiemy, że nie istnieje” 

 

 Zgodnie z teorią N. Carrolla art-groza koncentruje się na potworze, którego 

istnienie w świetle obecnego stanu wiedzy jest niemożliwe. Jeśli nawet 

niebezpieczne istoty w filmach i powieściach zaliczanych do gatunku grozy wydają 

się być istotami rzeczywistymi, to analiza sposobu ich przedstawiania ujawnia ich 

nadnaturalny charakter38. W jaki sposób nieistniejące potwory oddziałują na to, co 

istnieje? Co więcej, odbiorcy horrorów chętnie przystają na nieistnienie potworów.  

W ujęciu Carrolla przyczyną art-grozy jest myśl o potworze, a nie przekonanie o jego 

istnieniu39. Należy w tym punkcie przypomnieć o zsynchronizowanych emocjach 

bohaterów i odbiorców horroru. W takim sensie art-groza byłaby emocją prawdziwą. 

Można przecież naprawdę bać się, kiedy się myśli o potworze Frankensteina. 

Jednocześnie wcale nie trzeba uznawać, że istnieje on naprawdę. Możliwe jest 

zatem oddzielenie myśli od przekonań. Jeśli zatem myśl może przerażać, można też 

stwierdzić, że czytelnicy i widzowie „Frankensteina” nie wierzą w istnienie potwora.  

A strach pozostaje przy tym autentyczny, ponieważ odbiorcę porusza myśl  

o potworze40.  

 Wielokrotnie podkreślałam, że uczucia lęku i wstrętu w horrorze ściśle wiążą 

się z  figurą potwora. Odbiorca nie boi się całego świata przedstawionego, lecz 

straszliwych postaci opisywanych lub przedstawianych w utworze. Często noszą one 

jakieś imiona, np.  Drakula. W horrorach imiona te nie odnoszą się do istot 

rzeczywiście istniejących, odbiorca nie uważa tych postaci za istniejące faktycznie. 

Gottlob Frege w swojej rozprawie Sens i nominat uznał już, że kiedy odbieramy 

dzieło sztuki, nie pytamy o to, czy imię „Odyseusz” odnosi się do rzeczywistości. Dla 

Fregego oczywiste było, że każdy znak ma odniesienie przedmiotowe – nominat, 

denotację i sens. W wypadku dzieł artystycznych odbiorcę interesuje jedynie sens, 

nominat jest nieistotny. W utworach z gatunku horrorów czytelnik zwraca uwagę 

                                                 
38

 N. Carroll, dz. cyt., s. 70.  
39

 Zob. tamże, s. 137. 
40

 Zob. tamże, s. 139. 
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jedynie na sens zdań w związku emocjami, które tekst w nim wzbudza. Nazwy nie 

mają w tym kontekście zwyczajnego odniesienia – w epice zainteresowanie odbiorcy 

przenosi się z odniesienia przedmiotowego na sens słów. Znak „Drakula” odnosi się 

w kontekście utworu do swojego sensu. Nazwa „Drakula” odsyła do znaczenia, czyli 

do zbioru cech przypisanych wampirowi w utworze. Odbiorca zastanawia się nad 

właściwościami potwora w odniesieniu do powieści, rozpoznaje jego potworne cechy 

–nieczystość, okropność – i w ten sposób powstaje uczucie art-grozy. Przeraża 

jednak treść myśli, czytelnik nie czuje się zagrożony przez potwora, nie podejmuje 

działań obronnych, nie obawia się, że będzie jego następną ofiarą41. W wypadku 

potwora Frankensteina do sensu, czyli potwornych cech, odnoszą się określenia, 

którymi posługuje się Wiktor. Potwór nie ma bowiem przypisanego imienia; określany 

jest jako: „upiór”, „demon”, „diabeł”. Reakcje, jakie wywołuje u odbiorcy, są jednak 

analogiczne do tych, które wywołuje Drakula.  

 Tezę i argumentację Carrolla uznaję za przekonujące. Podobną myśl 

można zresztą znaleźć u innych autorów. S. King pisze: 

 

Uważam, że tak naprawdę mit i wytwór wyobraźni to prawie to samo,  

a przekonanie stanowi dla nich źródło energii. Przekonanie o czym? Szczerze 

mówiąc, nie sądzę, żeby miało to znaczenie. Jeden bóg czy wielu. Albo to, czy 

na dziesięciopensówce może wykoleić się pociąg towarowy. Owe moje 

przekonania nie mają nic wspólnego z wiarą42. 

 

Wedle Kinga odbiorca musi uwierzyć w potwora, ale nie chodzi o wiarę sensu 

stricto – trzeba uwierzyć w ten świat. Zdaniem Umberta Eco tego rodzaju wiarę 

można określić jako zgodę na fikcyjność dzieła: „Kiedy wchodzimy do lasu fikcji, 

powinniśmy być gotowi do podpisania z autorem zgody na fikcyjność”43. Jakkolwiek 

nie nazwać tego rodzaju nastawienia do świata przedstawionego  

i potwora, chodzi o to, żeby nie szukać odniesienia przedmiotowego dla potwora 

Frankensteina w rzeczywistości. Istnieje on bowiem w świecie możliwym, który nie 

jest substantywny. Jest to kulturowy świat, który jest urządzony. Można go opisać 

w kategoriach indywiduów i własności, ale nie przypisuje mu się tym samym 

substancjalności. Jednocześnie emocje, które budzą indywidua pochodzące ze 

                                                 
41

 Zob. tamże, s. 147. 
42

 S. King, Marzenia i koszmary, Warszawa 1995, s. 12.  
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świata możliwego, są prawdziwe. Mogę podać  interpretantów dla wyrażenia „potwór 

Frankensteina” – rozumiem bowiem  sens tego wyrażenia44.  

 

7. Potwór a obrazowanie w horrorze 

 

 Wyróżnikiem potwora jest sprzeczność między jego istnieniem a obecnym 

stanem wiedzy. Odbiorca poznaje figurę potwora dzięki kategorii wyobraźni. To  

w wyobraźni z impresji tworzone są światy możliwe. Impresje są przedmiotem 

doświadczenia, nie mamy na nie wpływu45. Wyobraźnia transponuje i zmienia swoje 

idee; doświadczamy różnych elementów świata i swobodnie je łączymy. Podczas 

czytania czy oglądania horroru odbiorca pozwala przemówić przerażającej sytuacji 

do wyobraźni, chociaż nie ma realnego zagrożenia. Dzięki temu występuje ciągłość 

między doznaniem a sądzeniem. Impresje mogą bowiem być podstawą sądzenia.  

W wyobraźni doświadczamy potwornych cech potwora.  

 Potwor jest groźny, niebezpieczny w sensie psychologicznym, moralnym 

i społecznym. Potwór Frankensteina zadaje śmierć dziecku i kobiecie – jest fizycznie 

niebezpieczny. Potwory z utworów grozy są również nieczyste. Jak już wcześniej 

wspominałam, nieczystość potwora wynika ze sprzeczności kategorialnej. Potworowi 

nie przysługuje istnienie zupełne; zachodzi w nim konflikt różnych kategorii 

kulturowych. Jedną z technik projektowania potwora w utworze z gatunku horroru jest 

zespolenie. Polega ono na przekraczaniu utrwalonych kategorii: ciało – maszyna, 

owad – człowiek itp. Za pomocą techniki zespolenia został zaprojektowany potwór 

Frankensteina – Wiktor złożył go ze szczątków różnych ciał.  

Kwestia ta szczególnie dobitnie ukazana została w serii filmów  

o Frankensteinie wytwórni Universal Pictures. Filmowy potwór wyposażony został  

w urządzenia elektryczne. Wkładano mu różne mózgi, a jednocześnie nadal 

przedstawiano go jako niewinnego – jakby jego usposobienie nie zależało od 

posiadanego mózgu. Zespolenie polega więc na kondensowaniu osobnych,  

a nawet przeciwstawnych kategorialnie elementów w postać zwartego 

czasoprzestrzennie potwora46. Zespolenie jako struktura symboliczna pozwala łączyć 

                                                                                                                                                         
43

 U. Eco, Szesc przechadzek po lesie fikcji, Kraków 2007, s. 86.  
44

 Zob. tamże, s. 185.  
45

 Zob. D. Hume, Traktat o naturze ludzkie,, Warszawa 2005.  
46

 Na potrzeby tej pracy przedstawiam tylko technikę zespolenia. W celu zapoznania się z innymi 
metodami tworzenia potworów zob. N. Carroll, dz. cyt., s. 78-93. 
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różne kategorie kulturowe – tego rodzaju obrazowanie w horrorze sprzyja ukazaniu 

pośredniości, niezupełności, nieczystości i sprzeczności kategorialnej potwora. Dzięki 

temu figura potwora silniej oddziałuje na wyobraźnię odbiorcy. 

 

8. Potwór a zło 

 

 Jak już wspominałam, potwór Frankensteina nie jest zły od samego początku 

jego istnienia. Staje się zły, ponieważ Frankenstein go odrzuca – reaguje na niego 

uczuciami lęku i obrzydzenia. Potwór został zaprojektowany przez M. Shelley za 

pomocą struktury burzyciela. Polega ona na tym, że potwór tworzony jest wewnątrz 

danego świata przedstawionego. Swoim pojawieniem się tego rodzaju potwór burzy 

zastany porządek, natomiast człowiek – bohater pozytywny utworu – traci kontrolę 

nad potworem; ten zaś ciągle się pojawia jako istota zła. W tego rodzaju utworze 

następuje konfrontacja zła i dobra: potwora i bohatera pozytywnego. W wypadku 

„Frankensteina” również dochodzi do kilkakrotnych spotkań Wiktora i potwora. 

Ostateczne jednak rozprawienie się z potworem jako złym następuje wówczas, gdy 

zły zabija ukochaną Frankensteina: 

 

Na jej szyi widniało mordercze znamię, ślad diabelskiego uścisku, a przez jej 

usta nie przechodziło już żadne tchnienie. Wciąż pochylony nad nią w udręce 

rozpaczy, nieświadomie jakoś spojrzałem w górę. Okna pokoju były przedtem 

zaciemnione i ogarnęła mnie niemal panika, gdy patrzyłem, jak bladożółty 

blask księżyca rozświetlił wnętrze, gdyż okiennice zostały odemknięte. Nagle 

z uczuciem grozy, jakiego nie sposób opisać, zobaczyłem w otwartym oknie 

ową najbardziej obmierzłą, najobrzydliwszą postać. Twarz monstrum była 

wykrzywiona grymasem; w geście szyderstwa pokazywał swym diablim 

palcem trupa mojej żony. Rzuciłem się ku oknu i wydobywszy z zanadrza 

pistolet, strzeliłem – ale uchylił się przede mną, skoczył w dół, pomknął szybko 

jak błyskawica do jeziora i dał nura do wody47. 

 

 Z powyższego fragmentu powieści nietrudno wywnioskować, że 

Frankenstein boi się potwora, bo jest to zła istota. Zamordował jego ukochaną  

i jeszcze na jego twarzy Wiktor dostrzegł szyderczy uśmiech. Należałoby się 

                                                 
47

 M. Shelley, dz. cyt., s. 151. 
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zastanowić, z jakiego rodzaju złem mamy w tym punkcie do czynienia i czego 

właściwie boi się Wiktor. Czy potwór to zło egzystencjalne czy metafizyczne? 

Zdawałoby się, że w wypadku horroru można mówić o  przekształceniu się zła 

metafizycznego w zło egzystencjalne. Doświadczyć możemy właściwie tylko zła 

egzystencjalnego. Zło odsłania bowiem swoje prawdziwe oblicze wówczas, gdy 

uderza w innego. Podobnie było w wypadku Frankensteina. Początkowo  

w  odniesieniu do potwora bardziej towarzyszyło mu uczucie wstrętu i bliżej 

nieokreślonego lęku. Autentyczny skonkretyzowany strach zaczął towarzyszyć 

Wiktorowi, gdy potwór dopuścił się haniebnych czynów. W moim przekonaniu 

w horrorze bardziej doskwiera bohaterom i odbiorcom zło egzystencjalne.Kiedy 

doświadczamy zła społecznego, moralnego – kiedy dzieje nam się coś złego – 

wówczas strach ma większą moc. Zło w wymiarze metafizycznym raczej skłania 

do refleksji i unikania sytuacji, które mogłyby spowodować konkretyzację 

i sprowadzenie zła do wymiaru egzystencjalnego. Podobnie jest w wypadku 

Frankensteina. Zanim potwór zamordował bliskie mu osoby, nie bał się go  

w sposób dosłowny. Przerażała go perspektywa złamania ładu ontologicznego 

i moralnego świata, przekroczenie granic – stworzenie monstrum, którego istnienie 

jest niezgodne z zasadami metafizycznymi. Frankensteina zaczął postrzegać 

potwora jako złego w sensie egzystencjalnym dopiero wtedy, gdy ten dopuścił się 

morderstwa. Właściwie o złu ostatecznie niewiele można powiedzieć. 

Kategoryzowanie tego rodzaju niezupełnie jest sensowne  

w odniesieniu do pojęcia „zła”. Należy zgodzić się z Barbarą Skargą: 

 

Czym więc jest zło? Na to pytanie nie dają nam odpowiedzi ani jego opisy, ani 

język, ani sztuka, ani demonologiczne teorie. Filozoficzne próby jego 

uchwycenia także prowadzą na bezdroża lub wydają się niepełne, zaledwie 

chwytujące to, czym być nie może. […] Pytanie o zło nie ma tylko 

intelektualnego, filozoficznego charakteru, ono samo ma przede wszystkim 

wymiar moralny, gdyż jest wyrazem sprzeciwu wobec zła i pragnienia 

zwycięskiej z nim walki. Dlatego zadawane jest od wieków i myślę, 

że powinno być zadawane mimo braku satysfakcjonujących odpowiedzi48. 

 

                                                 
48

 B. Skarga, „Pytać o zło”, Znak. 
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Być może nie warto rozstrzygać, jaki rodzaj zła przeważa w utworze  

z gatunku horroru. Najistotniejszy jest fakt, że bohater pozytywny i odbiorca reagują 

na zło sprzeciwem. Łatwo rozpoznają złe istoty, a nawet zło metafizyczne.  

 

9. Zakończenie 

 

 Na podstawie powyższych analiz podaję definicję potwora: Potwór jest 

podstawowym wyróżnikiem utworu z gatunku horroru; to centralna kategoria utworów 

tego rodzaju; pośrednio powiązany jest z uczuciami lęku i strachu; charakteryzuje się 

go na podstawie uczuć, które wzbudza u bohatera pozytywnego i odbiorcy; jest istotą 

niezupełną, nieoddzielną, nie przysługuje mu samoistne istnienie – dlatego budzi 

wstręt; jest również obrzydliwy pod względem zewnętrzności; to istota zła w sensie 

egzystencjalnym  

i metafizycznym.  
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