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Nie ulega wątpliwości, że literatura popular-
na drugiej połowy XIX wieku wykreowała 
uniwersalne ramy określające nasze relacje 
z nauką1. Wraz z rozwojem technologicznym
pojawiły się nowe wynalazki, które zrewolu-
cjonizowały codzienną rzeczywistość2, a za-
fascynowani postępem mieszczanie domagali
się nowych odkryć, przeczuwając, że w nowo-
czesnym świecie wszystko starzeje się bardzo 
szybko. Rytm nieustannych zmian uzasadniał
tezę, że wszystko, co nowe, w krótkim cza-
sie stawało się czymś starym i niemodnym.
Eksperymenty oraz doświadczenia przepro-
wadzane w fabrykach szybko zostały spopu-
laryzowane w świecie medycznym. Zawrotne
tempo rozwoju nauk przyrodniczych przyczy-
niło się do popularyzacji medycyny ekspery-

1 Por. Turney J., Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka 

i kultura masowa, przekł. Wiśniewska M., Warszawa 
2001, s. 9.

2 Do najważniejszych wynalazków modernizujących
egzystencję mieszkańców miast należą m.in. lampa 
naftowa (1853), rower (1861), lodówka (1862), maszyna 
do pisania (1867), telefon (1876). Istotne odkrycia
dokonały się również w zakresie nauk przyrodniczych.
W 1859 roku Darwin ogłosił teorię ewolucji, siedem lat
później Mendel opublikował podstawowe prawa genetyki.
W 1880 roku Koch odkrył prątki gruźlicy, a pięć lat później
Pasteur po raz pierwszy zastosował szczepionki 
w leczeniu pacjentów.

mentalnej, wywołującej ambiwalentne uczu-
cia wśród członków społeczeństwa. 

Przypomnijmy scenę z powieści Roberta Louisa
Stevensona Niezwykły przypadek doktora Je-

kylla i pana Hyde’a, w której to Utterson wraz
z policjantem poszukuje narzędzia zbrod-
ni w mieszkaniu pana Hyde’a. Mężczyźni
w trakcie śledztwa odkrywają, że dom ten
należał wcześniej do znakomitego chirurga
i służył jako laboratorium do wykonywania
wiwisekcji:
„Rozglądając się wokół z niesmakiem i po-
czuciem obcości, szedł przez salę seminariów
anatomicznych, niegdyś zapełnioną spragnio-
nymi wiedzy studentami, obecnie opustoszałą 
i cichą, pełną stołów załadowanych aparatu-
rą chemiczną, zastawioną skrzyniami i usia-
ną, służącą do pakowania słomą, oświetloną 
wątłym światłem wpadającym przez zasnuty
mgłą szklany dach”3.
„Prawie cały parter zajmowało oświetlone
z góry prosektorium, gabinet zaś w głębi sta-
nowił półpiętro i miał trzy okna z widokiem
na zaułek. Z prosektorium do drzwi wycho-
dzących na boczną uliczkę wiódł korytarz
połączony schodkami z drugim wejściem do
gabinetu. Ponadto było kilka ciemnych schod-
ków i przestronna piwnica [...] W piwnicy
leżały wprawdzie stosy rupieci, przeważnie
z czasów znakomitego chirurga [...]”4.
Ukryta pracownia w podziemiach starego wik-
toriańskiego budynku wywołuje fundamental-
ne pytania każdego czytelnika: na czym lub
na kim znakomity chirurg wykonywał wiwi-
sekcje? Niewątpliwie scena ta odzwierciedla
lęki oraz obsesje związane z medycyną, z ja-
kimi borykali się mieszczanie u schyłku XIX
wieku. Przypomnijmy, że dynamiczny rozwój

3 Stevenson R.L., Niezwykły przypadek doktora Jekylla 

i pana Hyde’a, [w:] Dr Jekyll i pan Hyde i inne

opowiadania, Wrocław 2005, s. 139.
4 Ibidem, s. 162.
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nauki przyczynił się do ogólnospołecznej de-
baty na temat medycyny eksperymentalnej,
która według konserwatystów stanowiła po-
tężne zagrożenie dla integralności ludzkiego 
ciała. W centrum zainteresowania powsta-
łego w okresie wiktoriańskim ruchu antywi-
wisekcjonistycznego znajdowali się lekarze
zafascynowani medycyną doświadczalną. Fi-
lozofowie niejednokrotnie na forum prasy za-
stanawiali się nad osobowością naukowców,
którzy dokonywali wiwisekcji. Wielokrotnie
obrońcy zwierząt podkreślali okrucieństwo
lekarzy w postępowaniu ze zwierzętami. La-
boratorium, ukryte w przestrzeni wiktoriań-
skiego domu, stało się „symbolem duchowego
okrucieństwa nauki”5. Skoro można ekspe-
rymentować na zwierzętach, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby w zakamarkach mrocznych
laboratoriów podobne zabiegi wykonywać na
ludzkich ciałach. Co więcej, mieszkańcy me-
tropolii obawiali się, że spacerując po wąskich
opustoszałych uliczkach, mogą się stać ofi arą 
potencjalnych złodziei oraz morderców, któ-
rzy po opublikowaniu Frankensteina w 1818
roku dokonywali licznych morderstw na
przedstawicielach proletariatu w celu sprze-
daży ich ciał lokalnemu chirurgowi Rober-
towi Knoxowi6. Tę „mroczną stronę” nauki
odzwierciedla doktor Moreau.

Protagonista powieści Wellsa Wyspa doktora

Moreau zasłynął w Londynie jako twórca in-
nowacyjnych metod badawczych. W środowi-
sku naukowym zyskał autorytet dzięki nowym 
metodom zwalczania nowotworów. Niestety,
mężczyzna został zmuszony do opuszczenia
Anglii na skutek publikacji zawierającej ma-
kabryczną fotografi ę psa obdartego ze skóry,
któremu udało się uciec z mrocznego laborato-
rium. Bohater przeprowadził się na oddaloną 

5 Turney J., op. cit., s. 83.
6 Ibidem, s. 41.

od starego kontynentu wyspę, gdzie kontynu-
ował swoje radykalne techniki wiwisekcyjne. 
Doktor Moreau uosabia bezdusznego szaleń-
ca, dokonującego licznych krzyżówek w celu 
wykształcenia nowych gatunków, takich jak: 
człowiek-lampart, małpo-kozioł et cetera.
Wykorzystując hipnozę oraz innowacyjne
zabiegi chirurgiczne, szalony naukowiec po-
trafi ł wyeliminować niepożądane zachowania. 
W jego postawie odnajdujemy silne wpływy
myśli eugenicznej i behawiorystycznej, zgod-
nie z którą każdy podmiot powinien nauczyć
się tłumić zwierzęce instynkty oraz popędy. 
Drogą do osiągnięcia tego celu jest dyscyplina 
i edukacja7. Jednostki zagrażające powszech-
nie obowiązującemu porządkowi powin-
ny zostać unicestwione. Podczas rozmowy 
z narratorem (Edwardem Prendickiem, który
w wyniku katastrofy parowca pasażerskiego
Królowa Próżności dociera do wyspy) lekarz 
defi niuje pojęcie bólu oraz cierpienia:
„Różnimy się podejściem do bólu. Dopóki 
widoczne lub słyszalne objawy bólu stanowią 
dla człowieka udrękę, dopóki motorem jego 
działania jest chęć uniknięcia bólu, dopóki 
jego koncepcja grzechu wynika ze stosunku 
do bólu – dopóty, mówię panu, jest on tylko 
zwierzęciem, uświadamiającym sobie nieco 
jaśniej to samo, co odczuwa zwierzę [...] Ból 
jest po prostu wewnętrznym doradcą medycz-
nym, który nas ostrzega i pobudza”8.

Doktor Moreau to psychopata, starający się 
przekroczyć granicę między człowiekiem
a nadczłowiekiem. Ten naukowiec kontro-
lujący biologiczny rozwój swoich mutantów 
koresponduje z nowoczesnym mitem o stwo-

7 Nicol V. de C., Teorie eugeniczne i behawiorystyczne

w gotycyzmie wiktoriańskim, [w:] Gazda G., 
Izdebska A., Płuciennik J. (red.), Wokół gotycyzmów.

Wyobraźnia, groza, okrucieńswo, Kraków 2001, s. 212.
8 Wells H.G., Wyspa doktora Moreau, przekł. Krasińska E., 

Warszawa 1988, s. 85–86.
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rzeniu, zgodnie z którym to nauka zastąpiła
Boga9. Po ucieczce z wyspy Prendick, przeby-
wając w Londynie, nieustannie odczuwa nie-
pokój, ponieważ w każdej jednostce dostrzega
pierwiastek zwierzęcy. Utrwalony w powieści
Wellsa wizerunek naukowca oraz jego maka-
brycznego laboratorium odcisnął najsilniejsze
piętno na publicznym wizerunku nauki. Bio-
logia eksperymentalna u schyłku XIX wieku
potęgowała uczucie zagrożenia oraz destabi-
lizacji; fi zjolodzy stali się szczególnie podej-
rzaną grupę społeczną, która może nie tylko
kontrolować ludzkie zachowania, ale także 
modyfi kować ludzkie ciało.

Literatura popularna drugiej połowy XIX wie-
ku, odwołując się do popularnych stereoty-
pów, wykreowała mroczny obraz biologa jako
persony podejrzanej, przeprowadzającej nie-
bezpieczne eksperymenty na ludzkim ciele.
Dodatkowo wizerunek ten został spotęgowa-
ny przez liczne odwołania do powieści Mary 
Shelley Frankenstein10, będącej podstawowym
mitem współczesnej biologii. Powieść ta od-
zwierciedla ambiwalentne uczucia dotyczące
władzy nad ciałem, której jednocześnie pożą-
damy oraz lękamy się. 

Postacie doktora Moreau oraz Frankensteina 
ponownie pojawiły się w powszechnej świa-
domości w drugiej połowie XX wieku. Nie-
wątpliwie wydarzeniem zmieniającym bieg
nauki stało się odkrycie struktury DNA. Zda-
rzenie to rozpoczęło rewolucję biologiczną,
której priorytetem stało się zastosowanie naj-
nowszych osiągnięć tej dziedziny w codzien-
nej egzystencji. Naukowcy starali się przeko-

9 Por. Turney J., op. cit., s. 41.
10 Więcej na ten temat pisałem w szkicu: Mit Frankensteina 

we współczesnym thrillerze medycznym. Rekonesans,
[w:] Łoch E., Wallner G. (red.), Między literaturą 

a medycyną. Fantastyka i medycyna. Część VII, Lublin
2010.

nać społeczeństwo do korzyści wynikających
z rozwoju biologii molekularnej. Niestety, jej
założenia nie odnosiły się w sposób oczywisty
do życia:
„Dla ogółu społeczeństwa rewolucja biolo-
giczna wiązała się z pigułką antykoncepcyjną,
przeszczepami serca, sztuczną nerką, środka-
mi halucynogennymi i antydepresantami oraz
zapłodnieniem in vitro, w stopniu nie mniej-
szym niż z «sekretami życia» zakodowanymi
w DNA”11.

Dodatkowo niepokój związany z odkrycia-
mi genetycznymi potęgowały obawy przed 
wykonywaniem doświadczeń na ludziach,
podobnych jak podczas II wojny światowej,
kiedy to nazistowskie laboratoria naukowe,
eksperymentujące na ludzkim ciele, przypo-
minały XIX-wieczne laboratoria grozy przed-
stawione w powieściach Shelley i Wellsa.
Krytycy katoliccy, zgromadzeni wokół dzien-
nika „America”, pisali:
„Duch Frankensteina nie umarł wraz z upad-
kiem Trzeciej Rzeczy. Jego krwawi bracia
traktują istotę ludzką jako kolejnego mikroba
do wykorzystania w badaniach, zasłaniając się
tym, że w wymiarze prawnym jest on bezbron-
ny, fi zjologicznie bezradny i wystarczająco
maleńki, by zmieścić się pod mikroskopem”12.
Do publicznego dyskursu powróciły lęki
i niepokoje typowe dla epoki wiktoriańskiej,
a kultura masowa oraz rozwój nowoczesnych
dziedzin nauki, takich jak genetyka czy bio-
technologia, przyczyniły się do spopulary-
zowania mitu o szalonym naukowcu. Próby
manipulowania DNA w ramach inżynierii ge-
netycznej i zabiegi in vitro wywołały liczne
dyskusje etyków, którzy zjawiska te rozpatry-
wali jako nowe problemy społeczne, praw-
ne, religijne. Problematyka twórczego oraz

11 Turney J., op. cit., s. 243.
12 Przytaczam za: ibidem, s. 262.
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destrukcyjnego wykorzystania badań nauko-
wych w medycynie została spopularyzowana
przez twórców thrillera medycznego (m.in. 
Robina Cooka13, Michaela Crichtona oraz Pe-
tera Clementa14). Wybór tego gatunku wiąże 
się z faktem, że dociera on do najszerszego
grona czytelników, którzy w trakcie lektury 
zdają sobie sprawę, iż mogą się znaleźć w po-
dobnej sytuacji jak protagoniści powieści. Re-
aktywację XIX-wiecznego mitu o szalonym
naukowcu pracującym w tajemniczym labora-
torium odnajdujemy w prozie Robina Cooka. 

Protagonistki Wstrząsu po przeczytaniu ogło-
szenia zamieszczonego przez pracowników
Kliniki Niepłodności Wingate’a postanawiają 
oddać własne komórki jajowe w zamian za 
wysokie wynagrodzenie fi nansowe. Ośrodek 
ten znajduje się w dawnym Stanowym Szpi-
talu Psychiatrycznym Cabota. Tajemnicza
klinika składa się nie tylko ze szpitala oraz 
laboratorium, ale również z farmy zwierząt 
i krematorium. Położona na uboczu wywołuje
wśród mieszkańców okolicy liczne lęki oraz 
niepokoje, budząc skojarzenia z gotyckim
zamczyskiem hrabiego Drakuli oraz mrocz-
nym laboratorium doktora Moreau. Narrator 
Wstrząsu stwierdza, że podczas operacji Kri-
stin Overmeyer:
„Szpitalne otoczenie nieodmiennie wzbudza-
ło w niej pewien niepokój, znośny wprawdzie,
ale niezbyt przyjemny, a miejsce, w którym
znajdowała się obecnie, budziło szczególnie
niemiłe skojarzenie. Była to staroświecka sala 

13 Więcej na ten temat pisałem w szkicu: Dylematy moralne 

w twórczości Robina Cooka, [w:] Łoch E., Wallner G.,
Lekarze medycyny jako twórcy literatury polskiej

i obcej. Część VI, Lublin 2008.
14 Patrz: Trześniewska A., Epidemia ptasiej grypy 

w świetle powieści Petera Clementa „Mutacja”,

[w:] Łoch E., Wallner G., Flis-Czerniak E., Człowiek 

wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności

po czasy współczesne w świetle literatury 

i medycyny. Część IX, Lublin 2011.

operacyjna, której wystrój stanowił zupełne 
przeciwieństwo sterylnej funkcjonalności, 
panującej we współczesnych obiektach me-
dycznych. Jej ściany pokrywały żółtawozielo-
ne i popękane kafelki z fugami upstrzonymi 
ciemnymi plamami, prawdopodobnie od za-
starzałej krwi. Przypominała raczej scenerię 
fi lmu grozy niż aktualnie wykorzystywane
pomieszczenie”15.
Irracjonalne niepokoje potęguje również ol-
brzymi masywny mur otaczający Klinikę 
Wingate’a. Joanna Meissner oraz Deborah
Cochrane na widok ośrodka zastanawiają się, 
czy pracownikom „[...] bardziej zależy, żeby 
nikt nie dostał się do środka, czy raczej żeby 
nikt nie wydostał się na zewnątrz”16. Klinika 
leczenia niepłodności jest pełna kontrastów; 
z jednej strony, oferuje najlepszą opiekę me-
dyczną w okolicy, z drugiej zaś, wystrój nie-
których pomieszczeń budzi przerażenie wśród 
pacjentów, przypominając sale tortur z go-
tyckiej powieści wiktoriańskiej. Co więcej, 
ośrodek ten funkcjonuje bez jakiegokolwiek 
nadzoru medycznego.

Zainteresowane tajemniczą instytucją boha-
terki Wstrząsu rozpoczynają prywatne śledz-
two, którego głównym zadaniem jest znale-
zienie odpowiedzi na pytanie: do jakich celów 
lekarze wykorzystują zgromadzone komórki 
jajowe? Protagonistki zmieniają tożsamość, 
posługując się fałszywymi danymi osobo-
wymi. Dodatkowo postanawiają się ubiegać 
o pracę w klinice. Kobiety odkrywają, że na-
ukowcy pracujący w ośrodku opanowali sku-
teczną metodę hodowli tkanek jajnikowych. 
Dzięki nowoczesnym sekwentorom DNA le-
karze potrafi li przyspieszyć rozwój skrajnie 
niedojrzałych oocytów. Pracownicy kliniki 

15 Cook R., Wstrząs, przekł. Radomski M., Poznań 2002,
s. 9.

16 Ibidem, s. 48.
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koncentrowali swoje badania nad doskonale-
niem transferu jądrowego:
„W pierwszym etapie tego procesu komórki
jajowe pozbawione były jąder. Etap drugi po-
legał na wprowadzeniu znacznie mniejszych
komórek dorosłych ssaków tuż pod powłokę
każdej z gamet”17.

Naukowcy w klinice przeprowadzają bada-
nia nie tylko na gametach zwierzęcych, ale
także na ludzkich. Uwzględniając zapotrze-
bowania rynku (skuteczne metody leczenia
bezpłodności), pracownicy ośrodka poszuku-
ją zdrowych, młodych klientek, gotowych do
oddania własnych komórek jajowych. W celu
zmniejszenia wydatków protagoniści Wstrzą-

su pobierali komórki w okresie życia płodo-
wego. Deborah, studentka Harvardu, stwier-
dza, że:
„[...] na pewnym etapie rozwoju płód ma ich
niemal siedem czy osiem milionów, podczas
gdy u noworodka jest ich już tylko milion czy
cztery tysiące. Jeśli wypaczony umysł w ro-
dzaju Paula Saundersa czy Sheili Donaldson
mógłby uznać żeński płód za prawdziwą ko-
palnię złota”18.

Lekarze z ośrodka przekraczają wszelkie gra-
nice etyczne, nie tylko kradnąc pacjentkom
komórki jajowe, ale również klonując samych 
siebie. Szaleni naukowcy zapładniają ubogie
Nikaraguanki, a następnie wywołują u nich 
poronienia, aby uzyskać doskonałe komór-
ki jajowe. Co więcej, klonowane komórki 
macierzyste przechowywane są w świńskich 
oocytach, a hodowla nowych zarodków odby-
wa się w macicy świni. W rezultacie maka-
brycznych eksperymentów pacjentki Kliniki
Wingate’a są matkami dzieci, które cierpią na
zespół Waardenburga. Protagonistka Wstrząsu

17 Ibidem, s. 182.
18 Ibidem, s. 250.

odnajduje na farmie kolejną „pracownię Fran-
kensteina”, gdzie:
„Miała przed sobą pięcioro noworodków
z rozdętymi pępowinami i niezwykle gęstym,
ciemnym meszkiem. Ich twarze były płaskie
i szerokie, a oczy drobne. Nosy były ledwie
zarysowanymi wypukłościami z pionowo zo-
rientowanymi otworami nozdrzy, rączki i nóż-
ki zakończone były włosowatymi wyrostkami
z maleńkimi palcami. Główki pokrywała bu-
rza czarnych włosów z małym, ale wyraźnie
odcinającym się białym kosmykiem”19.

Przypomnijmy, że zespół Waardenburga to
wada rozwojowa przejawiająca się: białym 
kosmykiem nad czołem, wrodzonym upośle-
dzeniem słuchu pochodzenia odbiorczego,
różnobarwnością tęczówek. Paul Saunders, 
podobnie jak doktor Moreau, dostrzega ol-
brzymie możliwości, jakie dają przeszczepy
oraz rozwijająca się chirurga. Podczas rozmo-
wy ze wspólnikiem, Wingate’em, stwierdza:
„Badania są inwestycją przyszłościową: do-
raźne poświęcenie w imię długofalowych ko-
rzyści. Mamy szanse odegrać kluczową rolę 
w pracach nad komórkami macierzystymi,
które będą może stanowiły podstawę medy-
cyny dwudziestego pierwszego wieku, ale
w tym celu musimy się pogodzić z chwilową 
utratą części zysków i zdobyć się na pewne
ryzyko”20.
Lekarze przekraczają granice moralne i etycz-
ne, dostrzegając w leczeniu niepłodności
potencjalną żyłę złota. Niestety, przez dwie
wścibskie pacjentki zostają zmuszeni do 
opuszczenia farmy grozy i przeniesienia całe-
go ośrodka na wyspę New Providence.

Dalsze losy Kliniki Wingate’a pojawiają 
się w powieści Napad. Nową specjalizacją 

19 Ibidem, s. 322.
20 Ibidem, s. 141.
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ośrodka zlokalizowanego na Bahamach jest 
leczenie chorób nowotworowych za pomocą 
komórek macierzystych. Szaleni naukowcy,
przeprowadzając innowacyjne eksperymenty,
,nie rezygnują z przełamywania bariery mię-
dzy życiem a śmiercią. W powieści Ashley
Butler, populistyczny konserwatysta, będący
odwiecznym wrogiem biotechnologii, stawia 
młodym zdolnym naukowcom ultimatum: 
senator udzieli poparcia badaniom nad ko-
mórkami macierzystymi pod warunkiem, że
Stephanie i Daniel wyleczą go z choroby Par-
kinsona. Co więcej, zadufany senator pragnie,
aby komórki macierzyste umieszczone w jego
mózgu pochodziły z całunu turyńskiego. Za-
równo Butler, jak i ojciec Maloney, mający
uzyskać dostęp do magicznego materiału:
„[...] znaleźli korzyści w zacieraniu granic
między Kościołem a państwem; obaj byli mi-
strzami pochlebstwa i pielęgnowania osobi-
stych kontaktów z tymi, którzy mogli im się
przydać, obaj skrywali bezwzględne, wyra-
chowane i twarde osobowości. Obaj też strze-
gli zazdrośnie swej władzy i byli zbyt zafa-
scynowani możliwościami, jakie ona daje”21.

Świadomy nieuchronnej śmierci senator pra-
gnie za wszelką cenę odnaleźć skuteczny lek.
Populistyczny polityk wierzy, że „boska” 
energia zawarta w całunie nie tylko wyleczy 
go z choroby Parkinsona, ale również odmieni
jego dotychczasowe życie. Na wzór szalonego
naukowca z powieści Shelley i Wellsa, But-
ler „ucieleśnia arogancję mężczyzn, którzy 
pragną stworzyć świat na ich własny obraz, 
nie dbając o moralność i konsekwencje”22.

21 Cook R., Napad, Poznań 2004, s. 125.
22 Por. Kolasińska I., Gotycka noc, która stworzyła

Frankensteina, czyli Kena Russella szkic do portretu

Mary Shelley (na przykładzie filmu „Gotyk”, 1986), [w:] 
Gazda G., Izdebska A., Płuciennik J. (red.), Wokół 

gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo,
Kraków 2002, s. 155.

Co więcej, senator dla utrzymania władzy
w debacie publicznej manipuluje popularny-
mi lękami oraz uprzedzeniami. Jako obrońca
tradycyjnych amerykańskich wartości prze-
ciwstawia się fi nansowaniu badań związanych
z rekombinacją DNA. Przypomnijmy choćby
scenę w sali posiedzeń Kongresu, kiedy to
senator protestuje zarówno przeciwko klono-
waniu reprodukcyjnemu, jak i terapeutyczne-
mu. Podczas rozmowy z doktorem Danielem
Lowellem na temat ustawy o HTRS (Homolo-
giczna Transgeniczna Rekombinacja Segmen-
talna) Butler odwołuje się do atawistycznego
motywu szalonego amoralnego naukowca,
grając jednocześnie na najbardziej podstawo-
wych ludzkich lękach:
„Czy to sprawiedliwe, tym bardziej, że pamię-
tam, jak uczono mnie w mojej małej szkółce
baptystów, że «Frankenstein jest, między
innymi, przestrogą przed moralnymi konse-
kwencjami niekontrolowanego naukowego
materializmu?»”23.

Postawienie znaku równości między dziełem
Wiktora Frankensteina a klonowaniem tera-
peutycznym, polegającym na klonowaniu ko-
mórek danej osoby w celu jej wyleczenia, jest 
niestosowne. Zakorzeniony w zbiorowej pod-
świadomości mit o naukowcu manipulującym
ludzkim organizmem wielokrotnie przywoły-
wany jest w sytuacjach, kiedy zaburzeniu ulega
tradycyjny patriarchalny porządek. Odwołanie
do postaci doktora Moreau czy Frankensteina
ma pobudzić konserwatywne społeczeństwo
do zbiorowego buntu przeciwko niekontro-
lowanemu klonowaniu, które budzi dylematy
etyczne. Postawie senatora przeciwstawia się
doktor Daniel Lowell, który stwierdza:
„To karygodne, że badania medyczne stały się
w tym kraju kwestią polityczną. Twórcy naszej
konstytucji, którzy obstawali przy rozdziale

23 Cook R., op. cit., s. 49.
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Kościoła od państwa, na pewno przewracają 
się w grobach na widok tej garstki polityków,
wykorzystujących swe rzekome przekonania
religijne, by powstrzymać coś, co ma szansę
okazać się największym przełomem w medy-
cynie. [...] Przyszłe pokolenia będą się zdu-
miewać, jak mogliśmy pozwolić, by sprawa 
osobista, jaką jest aborcja, przez długie lata 
wywierała negatywny wpływ na całe społe-
czeństwo. Zapożyczyliśmy wiele z naszych 
wyobrażeń o prawach jednostki, sposobie rzą-
dzenia i oczywiście prawo zwyczajowe z An-
glii. Dlaczego nie możemy wzorować się na
Anglii także jeśli chodzi o podejście do etyki
biotechnologii reprodukcyjnej?”24. 

Autor Napadu zwraca szczególną uwagę na 
to, że biotechnologia jest przyszłością medy-
cyny, której rozwój może zostać przerwany
przez niektórych polityków, uczestniczących
w ogólnospołecznej debacie tylko ze wzglę-
dów demagogicznych. Dla populistycznych
senatorów ważniejsze wydają się własne,
egoistyczne cele niż dobro ogółu. Tezę tę po-
twierdza przypadek Ashleya Butlera, który
decyduje się na operację w Klinice Wingate’a,
cieszącej się złą reputacją od afery ukazanej
w powieści Wstrząs. Niestety, w trakcie im-
plantacji mężczyzna doznaje ataku skronio-
wego, objawiającego się hiperreligijnością,
gwałtowną zmianą nastroju, pobudzeniem
seksualnym oraz wzrastającą agresją. W wy-
niku niekontrolowanych odruchów oraz upad-
ku z hotelowego balkonu bohater umiera. Hi-
storię sanatora oraz doktora Lowella słusznie
podsumowuje Carol, konstatując, że:
„Była to historia dwóch tytanów, we wła-
snych, odrębnych dziedzinach, a jednak dziw-
nie podobnych w swej nieposkromionej py-
sze, którzy osiągnęli wielkość, tyle że skażoną 
tragicznymi wadami. U senatora Butlera była

24 Ibidem, s. 103–104.

to żądza władzy, która przeistoczyła się ze
środka w cel, a następnie w cel sam w sobie.
U doktora Lowella, jak sądzę, było to pragnie-
nie korzyści materialnych i sławy odpowied-
niej, jego zdaniem, jego inteligencji i dokona-
niom. Gdy ci dwaj ludzie zetknęli się ze sobą 
i postanowili wykorzystać się nawzajem do
swych własnych celów, te tragiczne wady do-
prowadziły ich do dosłownego upadku”25.

Niewątpliwie Robin Cook w obu powieściach
ukazuje niebezpieczeństwa płynące z braku
przepisów prawnych regulujących działal-
ność innowacyjnych klinik medycznych. Brak 
jednolitego prawa naraża pacjentów i pacjent-
ki na kontakt z fanatykami i hochsztaplerami,
dla których ważniejszy jest zysk niż dobro
pacjentów. Autor Mutanta przedstawia no-
woczesnych doktorów Moreau, pasjonatów
nauki, tytanów pracy, którzy pod wpływem
własnej wyjątkowości uważają siebie za rów-
nych Bogu. Podobnie jak w powieści Well-
sa Wyspa doktora Moreau, poczucie władzy,
zachłanność oraz nieuczciwość doprowadza-
ją protagonistów do samozagłady. Powieści
Cooka udowadniają tezę dotyczącą żywotno-
ści mitu o szalonych naukowcach pracujących
w ponurych laboratoriach, z których unosi się
antyseptyczna woń sali operacyjnej: wyrze-
kając się jakichkolwiek zasad etycznych, eks-
perymentują na zwierzętach i ludziach tylko
po to, by się upodobnić do wizerunku Boga-
-kreatora.                                                              

25 Ibidem, s. 468.


