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Opowieść, która budziła taką grozę, w oczach zwyczajnych ludzi  

mogła być tylko szaleństwem. Bo istotnie, czy istniał prócz mnie, 

 jego twórcy, ktoś taki, kto by uwierzył, nie przekonawszy się na 

 własne oczy, w istnienie tego żywego pomnika pychy i ślepej  

ignorancji, który bez skrupułów puściłem w świat? 

Fragment powieści Mary Shelley „Frankenstein”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Od autora 

 

Zapraszam do lektury opisów i analiz filmów, poświęconych najsłynniejszej postaci, jaką 

znało kino grozy. Mam nadzieję, że ten bogaty, wypełniony informacjami i ciekawostkami 

zbiór, przypadnie Ci, drogi Czytelniku, do gustu, a wyprawa podążająca śladami Frankensteina 

przez ponad sto lat jego obecności w kinie, będzie dla Ciebie równie fascynującą przygodą, jaką 

była dla mnie. Niech ta książka będzie wskazówką, jak odnaleźć się w rozległym uniwersum 

Frankensteina, i przewodnikiem po gęstwinie filmowych adaptacji słynnej powieści Mary 

Shelley, niekiedy bardzo egzotycznych, bo powstałych w różnych zakątkach naszego globu. 

Niniejsza książka jest efektem siedmioletniej pracy badawczej, dziesiątek godzin spędzonych 

na szukaniu filmów i setek przeznaczonych na ich obejrzenie i analizowanie. Monografii tak 

słynnej postaci, jaką jest Frankenstein, nie dało się napisać bez korzystania z przepastnych 

zasobów internetu oraz bogatej bibliografii mu poświęconej. Przez nagromadzenie informacji 

ze źródeł maści wszelakiej, faktów i ciekawostek na temat Frankensteina, których dowia-

dywałem się przez ostatnie lata od filmoznawców i fascynatów postaci Frankensteina, mno-

gości przywołanych filmów, których nie jestem nawet w stanie zliczyć, niniejsza książka sama 

w sobie zaczęła przypominać potwora poskładanego z kawałków różnego pochodzenia.  

O ogromie czasu i energii, jaka została włożona przeze mnie w powstanie „Frankensteina 100 

lat w kinie” niech świadczy myśl, która kołatała się w mojej głowie pod koniec prac nad książką, 

a która brzmiała mniej więcej tak: „Gdybym zabierając się za pisanie wiedział, z jak rozległym 

uniwersum, z jak gigantyczną, niemal nieskończoną materią przyjdzie mi się mierzyć, nigdy bym się tego 

nie podjął.”  

Zapraszam na wyprawę przez ponad sto lat kina, które zmieniało się wraz z Fran-

kensteinem, a Frankenstein wraz z nim. Na wyprawę śladami szkaradnego potomstwa Mary 

Shelley. Dowiecie się tu wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć o Frankensteinie, ale baliście się 

zapytać. 
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WSTĘP 

              Tragiczna historia szalonego doktora  

i jego monstrum, ma swój początek w pre-

kursorskiej powieści gotyckiej z pogranicza 

horroru, fantastyki naukowej i czarnego ro-

mantyzmu - „Frankenstein, czyli współczesny 

Prometeusz”1, autorstwa niespełna dwudziesto-

letniej Mary Shelley. W świadomości zbiorowej 

Frankenstein należy jednak zdecydowanie do 

świata filmu i na stałe wpisał się właśnie do 

historii X muzy, stając się jedną z najbardziej roz-

poznawalnych ikon kina grozy i kultury 

popularnej wszech czasów. W trakcie ponad 

stuletniej przygody z kinem, począwszy od 

pierwszej filmowej wersji z 1910 roku, na 

powieści Mary Shelley dokonywano szeregu 

skrótów, uproszczeń i zmian, niekiedy bardzo 

daleko idących; doktor zyskał garbatego 

asystenta, a Frankensteinem kilkukrotnie była 

kobieta. Do bezimiennej postaci nieszczęśliwego 

potwora, z biegiem lat przylgnął przydomek 

Frankenstein; wszak to wynalazek, miał, zatem 

pełne prawo zostać ochrzczony nazwiskiem 

wynalazcy, który sam nie nadał mu imienia.  

Alois Alzheimer, James Parkinson, Georges 

Gilles de la Tourette… Wiktor Frankenstein 

swoim nazwiskiem firmuje kolejne utrapienie 

ludzkości. 

             Niełatwo spotkać osobę znającą treść 

słynnej powieści, która w mniejszym lub 

większym stopniu miała, ma, lub będzie mieć 

swój udział w każdym filmie o tragicznej historii 

potwora i jego twórcy. Mimo realizacji 

dziesiątków obrazów zawierających w tytule 

słowo Frankenstein, do dziś nie powstał ani 

jeden w stu procentach trzymający się 

literackiego oryginału. Trudno ocenić, czy za 

wadę czy zaletę należy uznać fakt, że 

najsłynniejsza filmowa wersja „Frankensteina”, z 1931 roku, w reżyserii Jamesa Whale’a 

(rozdział 4.1) z niezapomnianą kreacją Borisa Karloffa, zasadniczo odbiega od treści dzieła Mary 

Shelley i spłyca jego niemal filozoficzny wydźwięk oraz egzystencjalną problematykę, do 

poziomu nadzwyczaj udanego, ale tylko filmu grozy. Jedno jest pewne, film Whale’a rozpoczął 

                                                           
1 Oryg. „Frankenstein; Or, The Modern Prometheus”, pol.: „Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz”, lub „Frankenstein albo: współczesny Prometeusz”. 
 

 
Boris Karloff, „Frankenstein”, 1931 r.,  

reż. James Whale, Universal Pictures, USA 
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triumfalny przemarsz Frankensteina przez srebrny ekran. Przemarsz, który trwa do dziś i nie 

ma zamiaru się skończyć. Niniejsza książka nie jest próbą kompletnej i wyczerpującej analizy2 

zjawiska, jeśli jest to w ogóle możliwe, ale stanowi obszerny przegląd najlepszych, 

najciekawszych, najważniejszych, najoryginalniejszych, jak również tych najgorszych (sic!)  

i prawie nieznanych filmów, wykorzystujących postaci Wiktora Frankensteina i jego dziecka: 

ogromnego monstrum „o przerażającym obliczu oraz dobrym, zdolnym do miłości sercu i chłonnym 

umyśle”. 

      W kolejnych rozdziałach przybliżam wszystkie filmy z Frankensteinem ze złotej epoki 

Hollywood, wyprodukowane pod szyldem Universal Pictures w latach 1931-1945, filmy z dzi-

siejszej perspektywy bardziej infantylne, banalne i groteskowe, niż szokujące czy straszne. 

Niezwykłego uroku i ogromnego wkładu w historię filmowego horroru odmówić im jednak 

absolutnie nie można, a należy im wręcz oddać głęboki pokłon za wylanie fundamentów pod 

współczesne kino grozy. Na stronach mojej książki znalazły też swoje miejsce opisy wszystkich 

„Frankensteinów” ze słynnej brytyjskiej wytwórni Hammer Film Productions, wyprodu-

kowane w latach 1957-1974, a także filmowe wersje Frankensteina z każdej dekady XX wieku, 

począwszy od roku 1910, na połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku skończywszy. 

Uwzględnione zostały seriale, filmy kinowe i telewizyjne, jak również te prosto na 

VHS/DVD/Blu-ray. W osobnym rozdziale przedstawiam najciekawsze nawiązania, odwołania, 

cytaty i wariacje na temat Frankensteina, które pojawiły się w setkach filmów. Wybór zawiera 

ponad 160 tytułów z przedziału czasowego 1932 – 2015 i przekrojowo pokazuje, jak na 

wyobraźnię filmowców i widzów działa magiczne słowo Frankenstein i na ile sposobów można 

go użyć w dialogu, akcji, lub gdzieś na drugim planie. 

Filmom, w których echa Frankensteina są tylko lekko wyczuwalne, nie poświęcam 

odrębnego rozdziału, chciałbym jednakże w tym miejscu przywołać pewien godny uwagi tytuł 

wykorzystujący tajemnicze laboratorium, wiedzę naukową i elektryczność do wskrzeszania 

ludzi. Mowa o horrorze klasy B pod tytułem „Martwy bieg” („Dead Heat”, 1988 r., reż. Mark 

Goldblatt), w którym dwójka policjantów po śmierci na służbie przywrócona zostaje do życia 

za pomocą futurystycznie wyglądającej maszyny, stołu z wysuwanymi prętami otaczającymi 

martwe ciało. Skutkiem ubocznym dokonanego zabiegu jest to, że serca wskrzeszonych nie biją, 

a ciała ulegają postępującemu rozkładowi.  

Krążąc wokół subtelnych nawiązań do mitu Frankensteina, nie można nie wspomnieć  

o Lurchu z „Rodziny Adamsów” (serial z 1964 roku oraz filmy kinowe: „The Addams Family”, 

1991 r., & „Addams Family Values”, 1993 r., reż. Barry Sonnenfeld), służącym demonicznej 

rodziny. Carel Struycken z kinowej wersji „Rodziny Addamsów” to jeden z najwyższych 

odtwórców roli monstrum (213 cm wzrostu); Ted Cassidy z serialu, mierzył „zaledwie” dwa 

metry i sześć centymetrów.  

Długo zastanawiałem się, czy wspominać o filmach tylko powierzchownie ocierających 

się o treść i motywy zaczerpnięte z książki Mary Shelley. Ostatecznie postanowiłem, że  

                                                           
2 Postać monstrum poddawana jest niekończącym się analizom, jak m.in. ta, przytoczona przez Michała Lesiaka w książce „Arcydzieła klasycznego kina 

amerykańskiego”: „Filmowy potwór pozostaje jednym z ulubionych obiektów genderowych analiz, jako że mamy tu do czynienia z istotą pozszywaną  
z martwych części, de facto pozbawioną tożsamości płciowej. Daje to podstawę do mnożenia porównań z postaciami outsiderów, bezskutecznie 
poszukujących społecznego i seksualnego zakotwiczenia”. Z kolei Brian Aldiss, autor powieści „Frankenstein Unbound” – także cytowany przez Lesiaka, 
przywołuje teorie mówiące, iż „monstrum to Wielka Rewolucja Francuska/Percy Shelley/wraz z Wiktorem to dwa poziomy tej samej świadomości, w końcu, 
że monstrum to alter ego samej Mary Shelley, która odkryła w potworze uderzający odpowiednik swoich macierzyńskich niepowodzeń (kilkoro jej dzieci 
przedwcześnie zmarło)”. Cytaty pochodzą z książki „Arcydzieła klasycznego kina amerykańskiego”, rozdział „Nieśmiertelne monstrum – Frankenstein Jamesa 
Whale’a”, autor Michał Lesiak. 
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o niektórych wspomnę tylko we wstępie. Na stronach książki nie zagości na dłużej choćby 

„Uniwersalny żołnierz” („Universal Soldier”, 1992 r., reż. Roland Emmerich), choć Jean Claude 

Van Damme i Dolph Lundgren wpasowują się skądinąd we frankensteinowski szablon, giną 

bowiem na początku filmu i w wyniku eksperymentu wojskowego wracają do świata żywych, 

ostatecznie wymykając się spod kontroli dowództwa i siejąc spustoszenie. Podobny punkt 

wyjścia oferuje także „X-Men Geneza: Wolverine” („X-Men Origins: Wolverine”, 2009 r., reż. 

Gavin Hood), gdzie stworzony przez wojskowe laboratorium potwór (Logan/Wolverine), po 

utracie kobiety obraca się przeciwko swoim twórcom, brutalnie się z nimi rozprawiając.  

W filmie Gavina Hooda Pogromca mutantów - Weapon XI/Deadpool - poskładany zostaje  

z fragmentów innych mutantów, a dokładnie rzecz biorąc z ich specjalnych umiejętności.  

W dodatku, w scenie ożywiania Weapon XI, twórcy zastosowali pamiętny chwyt 

dramaturgiczny znany z „Frankensteina” Jamesa Whale’a, pokazując w bliskim planie 

poruszającą się po raz pierwszy dłoń. 

Interesujące nawiązanie do potwora 

Frankensteina, znajdujemy nieoczekiwanie  

w trzecim epizodzie „Gwiezdnych wojen” („Star 

Wars: Episode III - Revenge of the Sith”, 2005 r., 

reż. George Lucas). Scena, w której nowo 

narodzony Darth Vader wstaje z pionowo 

ustawionego łoża i stawia pierwsze kroki, nakrę-

cona została na niemal bliźniaczych ujęciach, jak 

w filmach Whale’a. Nad narodzinami potwora 

-Vadera ojcowską pieczę sprawuje Lord Sidious, 

który w finale „Powrotu Jedi” (1983 r., reż. 

Richard Marquand) zginie z ręki swojego 

podopiecznego na pokładzie płonącego wiatraka 

– Gwiazdy Śmierci, zaatakowanej i wysadzonej  

w powietrze przez siły rebelii – wściekły tłum. Na 

marginesie, David Prowse grający Dartha Va-

dera w tak zwanej „starej trylogii”, dwukrotnie 

wcielał się w postać monstrum w filmach wy-

twórni Hammer (rozdział 8).  

Na zakończenie tego szybkiego przeglądu 

nawiązań i trawestacji mitu, stanowiącego rozgrzewkę przed dalszą eksploracją 

nieskończonego uniwersum Frankensteina, wspomnę jeszcze o kilku słownych (oraz 

niewerbalnych) odniesieniach do tej postaci. We „Fletch żyje” („Fletch Lives”, 1989 r., reż. 

Michael Ritchie) Chevy Chase patrząc na zdjęcie matki swojego antagonisty, nazywa ją 

Narzeczoną Frankensteina, a żołnierze z obrazu „Wzgórze rozdartych serc” („Heartbreak 

Ridge”, 1986 r., reż. Clint Eastwood), Frankensteinem nazywają demonicznego dowódcę (Clint 

Eastwood), podobnie jak Vin Diesel Samuela L. Jacksona, noszącego na twarzy niewyjściową 

bliznę w filmie „xXx” (2002 r.) oraz dzieciaki - Hulka Hogana w filmie „Pan Niania” (1993). Ken 

Kirzinger grający Jasona we „Freddy vs. Jason” (2003) wzorował sposób poruszania się, na 

kreacji Karloffa właśnie. Słynny rysownik komiksów Stan Lee przyznaje otwarcie, że tworząc 

postać Hulka, opierał się m.in. na monstrum, które pod wpływem agresji ludzi stało się siejącym 

 
Gene Bryant, „Gwiezdne wojny: Część III – Zemsta Sithów”, 2005 r., 

reż. George Lucas, Lucasfilm, USA 
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postrach potworem3. Już na tych kilku przykładach (po więcej zapraszam do rozdziału 21) 

widać, jak trwale i jak mocno, słowa Frankenstein i Narzeczona Frankensteina, wniknęły do 

świadomości zbiorowej i mowy potocznej, jako określenie czegoś nienaturalnego, przerośnię-

tego, potwornego, lub po prostu brzydkiego, samotnego i nieszczęśliwego. Wyraźne ślady mitu 

Frankensteina możemy znaleźć nawet w disneyowskim animowanym filmie dla dzieci „Lilo  

i Stich” z 2002 roku. 

Archetyp doktora Frankensteina wykorzystywany był, jest i będzie, w dyskusjach na 

tematy naukowe, głównie w dziedzinie biologii i genetyki. Wiecznie żywy mit szalonego 

doktora używany jest jako przestroga, gdy naukowcy niebezpiecznie zbliżają się do granic 

moralno-etycznych wyznaczonych przez naturę. Temat ten na szeroką skalę porusza Jon 

Turney w swojej książce „Ślady Frankensteina”, dlatego tu jedynie go sygnalizuję.  

Poszczególne rozdziały niniejszej książki pokażą na wielu przykładach, jakie piętno 

wypaliła w świecie kina i sferze kultury popularnej (istnieje nawet, choć półoficjalnie, 

przymiotnik frankensteinowski) życiodajna błyskawica, szalony naukowiec, garbaty Fritz, 

koślawy Igor, laboratorium Frankensteina, rabowanie grobów, zamiana mózgów i ożywianie 

martwych ciał. W tym momencie zaznaczyć muszę, że tematyki żywych trupów 

spopularyzowanej przez George’a A. Romero oraz kontynuatorów i naśladowców jego dzieła, 

nie kwalifikuję jako motywu frankensteinopodobnego. To zupełnie inna historia, także mająca 

niebagatelny wpływ na rozwój horroru, ale z innym podtekstem (m.in. krytyka 

konsumpcjonizmu), inną genezą, idąca osobną filmową ścieżką. 

Biorąc pod uwagę ogromną ilość adaptacji 

filmowych książki Mary Shelley oraz jeszcze 

większą filmów w jakiś sposób do mitu 

Frankensteina nawiązujących, czułem się w obo-

wiązku, by podzielić książkę tak, aby mnogość 

tytułów i informacji była jak najbardziej usyste-

matyzowana i przejrzysta, stąd chronologiczny 

układ wszystkich tytułów (patrz: spis treści). 

Skupiam się na stricte filmowej stronie mitu 

Frankensteina, czyli na obrazach fabularnych, nie 

zapominając jednak o wersjach animowanych 

(motyw frankensteinowski wykorzystano m.in.  

w kreskówkach Looney Tunes, Flintstones, Tom  

& Jerry, czy Ultimate Spider-Man – zdjęcie obok). 

Będzie też kilka słów o filmach krótkometra-

żowych i eksperymentalnych, opartych na 

pomysłach Mary Shelley. Odrębne rozdziały 

poświęcam wspólnym występom monstrum, Drakuli, Człowieka-wilka oraz Mumii („Drużyna 

potworów” – rozdz. 18 i 19), filmom eksplorującym okoliczności powstania powieści Mary 

                                                           
3 Alternatywny początek jednej z ekranizacji komiksu - „The Incredible Hulk” z 2008 roku, to niemal dosłowne zacytowanie finału powieści Mary Shelley: 

Bruce Banner (Edward Norton) - szalony naukowiec i potwór w jednym ciele, udaje się w niedostępne dla człowieka, skute lodem ostępy, by za pomocą 
samobójczego strzału z pistoletu zabić potwora. 



13 
 

Shelley („Wokół mitu” - rozdział 17) oraz 

udziałowi monstrum w reklamach („Frankenstein 

w reklamie” - rozdział 19), wszak to też rodzaj 

filmu z fabułą. Z racji zmian i dużych odstępstw od 

linii fabularnej powieści Mary Shelley w niemal 

wszystkich jej adaptacjach filmowych, granica 

między ekranizacją, trawestacją, parodią a inspi-

racją bywa niekiedy dość płynna, przez co 

przypisanie danego obrazu do konkretnej kategorii 

mogło być problematyczne i dyskusyjne.  

Frankenstein to, oczywiście, nie tylko 

książka i filmy. Potwór występuje w popkulturze 

niemal pod każdą postacią i w każdym rodzaju 

medium. Istnieją komiksy, m.in. seria „The 

Monster of Frankenstein”, ukazująca się w USA  

w latach 1973-1975 r., „Franken-Castle” (obydwa 

tytuły ze stajni Marvel Comics), oraz „Doc 

Frankenstein” według pomysłu – wówczas jeszcze 

braci – Wachowskich, a także „Seven Soldiers: 

Frankenstein” (strona komiksu - obok) Granta 

Morrisona i Douga Mahnke, z wydawnictwa DC 

Comics (więcej tytułów w rozdziale 26: „Fran-

kenstein we współczesnym komiksie”). Istnieje 

także niezliczona ilość inspirowanych prozą Mary 

Shelley słuchowisk radiowych, przedstawień 

teatralnych oraz gier komputerowych. Słowo 

Frankenstein pada np. w „Metal Gear Solid 3: 

Snake Eater” (podczas rozmowy telefonicznej),  

a pozszywany z kawałków różnych ciał Charlie 

Nash, bohater gry „Street Fighter 5” z 2016 roku, 

wyraźnie do kultowej postaci z powieści Mary 

Shelley nawiązuje. Gry komputerowe „Through 

the Eyes of the Monster” z 1995 i „Frankenstein: 

Master of Death” (kadr obok) z 2015 roku, w całości 

traktują o losach doktora i potwora. Interesujące 

nas nazwisko pojawiło się także w tytule ja-

pońskiego filmu „Frankenstein’s Kung-Fu Mon-

sters” (oryg.  „Furankenshutain no kaiju: Sanda tai 

Gairaa”, 1975 r., reż. Ishirô Honda), choć ten 

kojarzący się z przygodami Power Rangers film, 

nie ma nic wspólnego z prozą Mary Shelley (więcej przykładów w rozdziale 22: „Dziwactwa   

i kurioza”). Doskonale ma się produkcja gadżetów. Bez trudu można nabyć pacynki, plakaty, 

balony w kształcie monstrum, żeliwne kielichy z wyrzeźbioną twarzą Karloffa oraz zestawy 

figurek poświęcone konkretnym filmom (więcej w rozdziale 29: „Figurki, dioramy, zabawki”), 

znaczki pocztowe (o nich szerzej w rozdziale 4.1), oraz tematyczne zestawy LEGO „Adventure: 
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Frankenstein Meets the Mad Scientist” czy „LEGO 

Scary Laboratory”. Monstrum można spotkać na 

żywo w parkach rozrywki Universal Studios (obok 

zdjęcie z Universal Studios w Singapurze, fot. 

Adam Łudzeń). O Frankensteinie były nawet 

wzmianki w piosenkach, m.in. w „Bicycle Race” 

Queen i „Dzieciach Frankensteina” Big Cyca. Nie 

można też nie wspomnieć o istnieniu zespołów 

muzycznych Electric Frankenstein oraz Franken-

stein Drag Queens from Planet 13. Potwór wstający 

ze stołu i przebijający się przez drzwi, pojawił się 

w teledysku do piosenki „Don’t Go” zespołu 

Yazoo. Powstały o nim i o jego stwórcy dziesiątki 

filmów dokumentalnych, a twarz monstrum niezli-

czoną ilość razy ilustrowała okładki gazet, artyku-

łów prasowych, książek i rozpraw naukowych. 

Chęć wcielenia się w najsłynniejszego potwora 

wszech czasów, nie ominęła nawet samego Jamesa 

Deana, który zagrał monstrum w szkolnym przed-

stawieniu zatytułowanym „Goon With the Wind”. 

Istnieje nawet fotografia słynnego aktora w chara-

kteryzacji (zdjęcie obok). 

Wśród fotografii najwyższego zawodowe-

go boksera świata (150 kg wagi, 215 cm wzrostu) 

Nikołaja Wałujewa, który odstraszał przeciwników 

samym wyglądem, odnaleźć można jedno, na 

którym uśmiechnięty były ciężki, trzyma przed 

sobą maleńki kwiat rumianku. Podobnie, jak  

w przypadku monstrum Borisa Karloffa rzuca-

jącego rumianki na wodę, kwiatek trzymany przez 

Wałujewa świadczyć ma o tym, że „Bestia ze 

Wschodu” (tak brzmiał jego bokserski pseudonim) 

tylko wygląda groźnie, w środku zaś jest czło-

wiekiem o delikatnej naturze i gołębim sercu. 

Frankenstein był częstym gościem na na-

szym podwórku. W 2002 roku Bogusław Linda  

w m.in. charakteryzacji monstrum reklamował na 

łamach miesięcznika FILM, konkurs filmowy 

Radia Zet „Bogusław Linda prezentuje”. Szymon 

Majewski w 2010 roku, w swoim show, w krótkim 

filmie „Prawi i sprawiedliwi”, ucharakteryzowany 

wygłupiał się przed kamerą, jako monstrum 

zasilane dodą elektrodą, i udawał się do lekarza  

w celu zrobienia sobie faceliftingu - w którym to 

celu użyto szminki Piggy i płyty Rubika wkładanej w miejsce mózgu. Wybory parlamentarne  
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z 2007 roku zapamiętam jako szczególne, wówczas bowiem miesięcznik POLITYKA zamieścił 

na okładce twarz monstrum Karloffa z „Narzeczonej Frankensteina” i dopiskiem „Horror 

wyborcy. Ty głosujesz, oni zszyją koalicję”. W 2012 roku, w odcinku programu „Bitwa na głosy” 

wyemitowanym przed Wielkanocą, raper Mezo wystąpił w krótkim filmiku, jako szalony 

doktor Mezostein tworzący wielkiego kurczaka. W 2015 roku w małym browarze w Ząbko-

wicach Śląskich (dawniej miejscowość ta nazywała się Frankenstein – więcej w rozdziale 1) 

ruszyła produkcja piwa „Frankenstein”, reklamowanego jako potwornie dobre.  

Zebranie wszystkich przypadków wykorzy-

stania nazwiska okrytego złą sławą doktora i/lub 

wizerunku najsłynniejszego potwora wszech cza-

sów jest zadaniem awykonalnym. Skatalogowanie 

samych tylko filmów jest niezwykle trudne i tylko 

teoretycznie możliwe do wykonania, z racji cią-

głego powstawania pod niemal każdą szerokością 

geograficzną, nowych wersji oraz filmów na różne 

sposoby czerpiących pomysły lub nawiązujących 

do powieści Mary Shelley. Sytuację dodatkowo 

utrudnia fakt istnienia obrazów amatorskich, nie-

dostępnych, lub zagubionych. Wymienię w tym 

miejscu kilka przykładów (kolejność przypadko-

wa): „The Frankenstein Trestle” z 1899 roku  

- pierwszy przypadek wykorzystania słowa 

Frankenstein w tytule filmu, choć ten krótki 

dokument przedstawiający pociąg przejeżdżający 

przez most kolejowy, nie ma z Frankensteinem 

Mary Shelley nic wspólnego. O samym obrazie nie 

wiadomo zresztą wiele ponad to, że istnieje  

(a raczej istniał), był czarno-biały, niemy i powstał w USA. Inne tytuły z tej kategorii to m.in: 

„Boy Frankenstein” 1998 r., „Hollow-Me-Weenie, Dr. Frankenstein” 1968 r., serial „Frankenstein 

Follies” z 1993 roku, austriacki „Das FrankenStein Prinzip” (2003 r.), turecki „Killing Fran-

kestayn’a karsi” z 1967 roku, niemy czarno-biały 40-minutowy „Frankenstein Silent Version” 

wyprodukowany w Brazylii w 1989 roku, nakręcony w 1954 roku w Egipcie „Haram Alek”, 

krótkometrażowy komedio-horror „Frank ‚n’ Stan” produkcji kanadyjskiej oraz film erotyczny 

„Bikini Frankenstein” - obydwa z 2010 roku. W 1996 powstała komedia erotyczna „Franken-

penis” z gwiazdą kina porno Ronem Jeremim w obsadzie, a w 1993 światło dziennie ujrzał 

pornograficzny „Leena Meets Frankenstein”, w którym seks z kobietą uprawiał uchara-

kteryzowany (szwy namalowane na policzku i szyi za pomocą markera) aktor porno Jon Dough. 

Listę białych kruków zamykają 40-minutowy „Kiss of Frankenstein” (USA 2003 r.), wenezuelski 

„El Último Frankenstein” (2004), francuski „Torticola contre Frankensberg” z 1952 roku  

w reżyserii Paula Paviotta, i hiszpański „Tres eran tres” (segment „Una de monstruos”) z roku 

1955 w reżyserii Eduardo Garcíi Maroto - o których to filmach w większości przypadków 

wiadomo niewiele ponad to, że zostały nakręcone4. 

                                                           
4 W filmografii Jerzego Skolimowskiego („Essential Killing”, „11 minut”) widnieje interesujący tytuł „Lady Frankenstein”. Film z 1976 roku, w którego obsadzie 

znalazł się m.in. Piotr Fronczewski, nie został niestety ukończony. 


