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PANDEMIA KORONAWIRUSA . 
ANALIZA DYSKURSU NAUKOWEGO 

I EKSPERCKIEGO W POLSKICH MEDIACH

S T R E S Z C Z E N I E

Istotą niniejszego artykułu jest analiza sposobów postrzegania oraz pre-
zentowania sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w pierwszej fazie 
jej trwania (marzec–maj 2020 roku) przez osoby uchodzące w Polsce 
za autorytety w dziedzinie nauk społecznych. To właśnie ich przemy-
ślenia, rekomendacje, a także wizje przyszłości, zebrane i zanalizowane 
w niniejszym projekcie, kreują społeczne wyobrażenia, opinie a także, 
co w przypadku pandemii niezwykle istotne, działania.
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kurs ekspercki

S U M M A R Y

Coronavirus Pandemic.  
Scientific and Expert Discourse in the Polish Media

The essence of this article is the analysis of how the situation related to the 
COVID-19 pandemic, in the first phase of its duration (March–May 2020), 
was perceived and presented by those considered to be authorities in the 
field of social sciences in Poland. It is their thoughts, recommendations, 
and visions of the future, collected and analysed in this project, that 
create social perceptions, opinions and, what is extremely important 
in a pandemic situation, actions.
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Zarazy są w istocie sprawą zwyczajną,
ale z trudem się w nie wierzy, kiedy się na nas walą.

Na świecie było tyle dżum co wojen.
Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi  

zawsze tak samo zaskoczonych.

 Һ Albert Camus

DEFINICJA SYTUACJI I  INTERPRETACJA 
ZJAWISKA PANDEMII

Pandemia koronawirusa pojawiła się nagle pod koniec 2019 roku 
w Chinach, a do Europy dotarła już na początku stycznia 2020 roku. 
W marcu zachorował na wirusa SARS-CoV-2 pierwszy pacjent 
w Polsce. Nowe zjawisko okazało się wyjątkowe przede wszystkim 
ze względu na swój globalny zasięg i dynamikę rozprzestrzeniania się, 
niespotykaną nigdy wcześniej w historii ludzkości. Na dodatek tempo 
infekowania w Europie było niespodziewanie szybkie, w szczególno-
ści doświadczały tego Włochy i Hiszpania, gdzie styl życia sprzyjał 
rozwojowi epidemii. Mimo że wielu badaczy zauważało już wcześniej 
wyraźne symptomy zbliżającej się katastrofy, to jej pojawianie się wraz 
z wirusem stanowiło zaskoczenie. Opisując wiele lat wcześniej kata-
strofę w Czarnobylu, Swietłana Aleksijewicz stwierdziła, że „zaczęła 
się historia katastrof. Ale człowiek nie chce o tym myśleć, bo nigdy 
się nad tym nie zastanawiał, chowa się za tym, co jest mu znane” 
(Aleksijewicz 2012, s. 35). Jeśli uznać, że pandemia koronawirusa 
daje się opisać jako katastrofa, która zaburza porządek społeczny, 
kulturowy, polityczny i ekonomiczny, to należy ją uznać za zdarzenie 
wymagające nowej deskrypcji i zakotwiczenia w doświadczeniu ludzi.
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Analizując przypadek pandemii wirusa SARS-CoV-2, posta-
nowiłyśmy się przyjrzeć dyskursowi naukowemu i eksperckiemu1. 
Uznałyśmy, że istotną rolę w sytuacji nowego doświadczenia pełnią 
przede wszystkim profesjonaliści, którzy dysponując wiedzą naukową 
i ekspercką, mogą próbować zdiagnozować, opisać, wyjaśnić oraz 
przewiedzieć skutki epidemii, zarówno w skali makro, jak i mikro. 
W dużym stopniu od zdefiniowania sytuacji, nadania jej określonych 
znaczeń i dokonanej ostatecznie interpretacji zależą zachowania lu-
dzi, ich emocje, nastroje. Dobitnie wyjaśniał to w pracy poświęconej 
koncepcji samospełniającego się proroctwa Robert Merton „ludzie 
reagują nie tylko na obiektywne cechy sytuacji, lecz również – a czasem 
przede wszystkim – na jej znaczenie. Kiedy zaś przypisali już sytuacji 
jakieś znaczenie, wyznacza ono ich późniejsze zachowania i pewne 
konsekwencje owych zachowań” (Merton 2005, s. 362). Szczególnie 
w sytuacjach zaskakujących i nowych warto śledzić to, jakie ludzie 
przypisują im znaczenia, bowiem od tych przypisanym im sensów 
zależy, jak się będą zachowywać i postępować.

METODOLOGIA ZASTOSOWANA DO  BADANIA 
NAUKOWEGO I  EKSPERCKIEGO DYSKURSU 

PANDEMII W  POLSKICH MEDIACH

Przedmiotem naszych badań uczyniłyśmy naukowy i ekspercki dyskurs 
dotyczący pandemii COVID-19, prezentowany w polskich mediach. 
Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym projekcie jest analiza 
dyskursu uwzględniająca kwestie semantyczne, a także analiza po-
równawcza. Zastosowano celowy dobór próby. Przedmiotem analizy 
są promowane w mediach wywiady dotyczące pandemii koronawirusa, 
przeprowadzone z polskimi naukowcami oraz ekspertami. Wywia-
dy te, w liczbie czternastu, realizowane były na przestrzeni trzech 

1 Projekt realizowany w ramach konkursu SocietyNow!, organizowanego przez 
Zespół Koordynujący programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uni-
wersytecie Jagiellońskim.
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miesięcy: marca, kwietnia oraz maja 2020 roku, a zatem w czasie 
trwania pierwszej fali epidemii. Wybór tekstów pochodzących z tego 
okresu miał na celu uchwycenie efektu zaskoczenia zjawiskiem CO-
VID-19, a także zebranie materiału dotyczącego początków pandemii, 
który będzie mógł zostać zweryfikowany w przyszłości.

Grupę rozmówców, których refleksje, a także przewidywania 
na temat koronawirusa stały się przedmiotem analizy w niniejszym 
badaniu, stanowią osoby kształtujące opinię publiczną w Polsce 

– naukowcy reprezentujący nauki społeczne i humanistyczne (filo-
zofia, socjologia, ekonomia), a także zawodowi eksperci, analizują-
cy trendy kulturowe, społeczne, ekonomiczne oraz geopolityczne. 
W gronie tym znaleźli się: Elżbieta Mączyńska, Jadwiga Staniszkis, 
Małgorzata Jacyno, Zuzanna Skalska, Jacek Bartosiak, Marcin Król, 
Marek Krajewski, Roman Kubicki, Tadeusz Gadacz, Tomasz Szlendak 
oraz Zbigniew Mikołejko. Wspomniane rozmowy ukazały się na ła-
mach różnorodnych mediów funkcjonujących w Polsce – zarówno 
najpopularniejszych czasopism i portali internetowych, takich jak 

„Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, „Polska Times” oraz Onet.pl jak 
i tych bardziej niszowych publikatorów, a mianowicie pism „Głos 
Nauczycielski” oraz „Głos Wielkopolski”.

Jedną z bardziej znanych koncepcji dyskursu zaprezentował ceniony 
na całym świecie holenderski językoznawca Teun A. van Dijk. Badacz 
ten postrzega dyskurs jako „zdarzenie komunikacyjne, co oznacza, 
że ludzie używają języka, by przekazywać różne idee i przekonania 
(lub by wyrazić swoje emocje)” (van Dijk 2006, s. 1020). Można więc 
uznać, że dyskurs stanowi ramy myślenia oraz sposobów wyrażania 
myśli na temat danego wycinka rzeczywistości. We współczesnych 
czasach, a już zwłaszcza w czasach globalnej pandemii, większość 
dyskursów toczy się w przestrzeni medialnej. Szczególnie związany 
z obszarem mediów jest dyskurs ekspercki. To właśnie za pośred-
nictwem mediów wypowiadają się osoby, które mają realny wpływ 
na społeczny stosunek do rzeczywistości, czyli refleksje, opinie, a także 
zachowania swoich odbiorców. Jednocześnie, to również z pomocą 
mediów zyskują oni popularność oraz miano ekspertów. Dyskurs 
ekspercki to zatem potężny, samonapędzający się mechanizm. Jürgen 
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Habermas twierdził nawet, że „w dzisiejszym dyskursie publicznym 
mamy do czynienia z dominacją kultury, którą możemy określić jako 
kulturę ekspercką” (Habermas 2005, s. 404).

Warto także podkreślić, że dyskurs, którego analiza zostanie 
zaprezentowana w niniejszym opracowaniu, jest dyskursem elit 
symbolicznych, do których są zaliczani zarówno naukowcy, jak 
i eksperci; wedle definicji przyjętej przez Marka Czyżewskiego i jego 
zespół badawczy „(…) elity symboliczne odgrywają szczególną rolę 
w ustalaniu hierarchii spraw ważnych i nieważnych, publicznie pra-
womocnych kanonów wartości moralnych i estetycznych, a nawet 
wzorców recepcji stanowisk naukowych” (Czyżewski i in. 2014, s. 8).

Konkludując, przedmiotem naszych badań uczyniłyśmy wy-
powiedzi polskich przedstawicieli pola naukowego i eksperckiego. 
Analiza dyskursu uwzględniała, po pierwsze, kwestie zastosowanego 
języka, a w szczególności sposoby definiowania, opisywania, przed-
stawiania sytuacji pandemii, dające fundament do wykształcenia 
się definicji sytuacji i jej znaczeń interpretacyjnych. Innymi słowy 
język wraz z jego kategoriami stanowi ramy dyskursywne ujmujące 
doświadczenie pandemii, które ma istotne znaczenie i konsekwencje 
manifestujące się w zachowaniach rozmaitych podmiotów. Po drugie, 
kwestie związane z rodzajem wypowiedzi , a mianowicie pozio-
mem ich pragmatyzmu, racjonalności, naukowości, emocjonalności, 
nastrojowości. Po trzecie, tematykę podejmowaną w wywiadach 
reprezentantów nauki i ekspertów. Te trzy aspekty tworzące kohe-
rentną całość dyskursu, a mianowicie: język, rodzaj wypowiedzi oraz 
ich tematyka stanowiły przedmiot badań.

Przystępując do przeprowadzenia analizy dyskursywnej, zakłada-
łyśmy, że po pierwsze, reprezentanci nauki oraz eksperci dostarczą 
adekwatnego do sytuacji języka, który umożliwi deskrypcję i ekspla-
nację doświadczenia pandemii. Stworzą model teoretycznego opisu 
sytuacji, w ramach którego zostanie zakotwiczone doświadczenie 
ludzi. A przynajmniej wskażą jakieś wyraźne drogi interpretacyjne, 
które umożliwią oswojenie zdarzenia pandemii.
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Drugie założenie było związane z samym rodzajem wypowiedzi. 
Biorąc pod uwagę, że analiza dotyczyła wypowiedzi przedstawicieli 
nauki i ekspertów, zakładałyśmy raczej umiarkowany i niski poziom 
ich emocjonalności. Spodziewałyśmy się racjonalności i pragmaty-
zmu w ocenie sytuacji.

Trzecie założenie związane było z konkordancją postaci, które 
pojawiły się w analizowanym dyskursie. Zakładałyśmy, że w dyskursie 
pojawią się odwołania do danych, teorii, wcześniejszych zdarzeń oraz 
inspirujących postaci. Zakładałyśmy, że proporcje tych elementów 
dyskursywnych powinny być zbalansowane.

Ostatnie, czwarte założenie dotyczyło tematyki, jaka pojawiała 
się w wypowiedziach naukowców i ekspertów. W tym przypadku 
zakładałyśmy, że będzie ona obejmowała dosyć szerokie spektrum 
podejmowanych kwestii i będzie miała raczej charakter ogólny niż 
zawężony do wąskich dyscyplin czy też subdyscyplin.

METAFORYZACJA JAKO METODA OPISU PANDEMII

Pandemia SARS-CoV-2 jest wydarzeniem bez precedensu w global-
nej historii świata. Mimo, że pandemie zdarzały się już wcześniej 
w dziejach ludzkości, to zasięg tej oraz mentalne nieprzygotowa-
nie cywilizacji Zachodu oraz wprowadzone restrykcje w postaci 
lockdownu stanowią wyjątkowe doświadczenie dla ludzi. Wywiady 
z przedstawicielami nauki i ekspertami ujawniły trudności seman-
tyczne i lingwistyczne związane z opisem tego zdarzenia i wszystkich 
związanych z nim konsekwencji. Analizowany był dyskurs medialny, 
który nie ma charakteru ściśle naukowego i dopuszcza pewną swo-
bodę w opisie i wyjaśnianiu, wykorzystuje rozmaite pojęcia i związki 
frazeologiczne mające charakter metaforyczny.

Metafory są obecne w procesach komunikacyjnych i relacjach 
międzyludzkich. Są obecne zarówno w paradygmacie naukowym, 
jak i w paradygmacie codzienności. Wyrażenia metaforyczne umoż-
liwiają oddawanie stanu rzeczy i uczuć w sposób pośredni. Metafory 
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wzbogacają język naukowy i język potoczny, ale również w wielu 
sytuacjach i przypadkach, gdy brakuje odpowiednich konstruktów 
do wyrażania idei czy myśli, umożliwiają opisywanie tego, co nie-
wyrażalne i trudne do nazwania. Są nierozerwalnie związane ze zna-
czeniami. Są nośnikami znaczeń już istniejących, dobrze osadzonych 
w rzeczywistości, ale również narzędziem do tworzenia znaczeń 
nowych, na które jest zapotrzebowanie, gdy w życiu ludzkim poja-
wiają się sytuacje wymagające nowych konstruktów do zakodowania 
doświadczeń. „Metafora, jako uniwersalny i powszechny element 
konstruowania znaczeń, wnioskowania i rozumienia rzeczywistości, 
a także narzędzie służące prezentacji poglądowych modeli świata 
i jego fragmentów, jest stałym elementem dyskursu naukowego” 
(Ogonowska 2010, s. 9). Metafory pomagają rozumieć i tworzyć nową 
rzeczywistość, odpowiadając na potrzeby ludzkich doświadczeń, które 
trudno jest ująć w istniejących określeniach, gdy brakuje literalnego 
określenia na ujęcie istoty sprawy i nazwania nowego zjawiska.

Wedle naszych założeń badawczych medialny dyskurs naukowy 
i ekspercki powinien być osadzony w siatce pojęciowej zaczerpniętej 
z profesjonalnego pola nauki. Po dokonaniu analizy semantycznej 
okazało się, że dyskurs ten jest bardzo silnie reprezentowany przez 
zestaw licznych, zróżnicowanych i bogatych w znaczenia metafor 
i wypowiedzi metaforycznych. Oto kilka przykładów. Pandemia została 
skojarzona z „uszkodzeniem” – gigantyczne pęknięcie. Rzeczywistość 
jest w tym przypadku traktowana jako stabilna konstrukcja, która 
ulega zniszczeniu. Pojawia się w niej ogromna rysa, która uszkadza 
dotychczasowy mechanizm. Pęknięcie jest wyjątkowo poważne, 
co podkreśla zastosowana hiperbola – gigantyczne. Pojawiają się także 
metafory nawiązujące do apokalipsy, którą pandemia może symbo-
lizować – wojna światowa czy piekło. Oba te wyrażenie podkreślają 
jak najbardziej tragiczny aspekt pandemii. Wojna i to na dodatek 
światowa, czy też piekło, to sytuacja i miejsce ostateczne, straszne, 
przerażające i złe. Pandemia jest zatem postrzegana w kategoriach 
wojennych i piekielnych. Jest także związana z ludzkim losem, który 
polega na tym, że świat, w którym żyjemy, charakteryzuje się zmien-
nością i ostatecznie okazuje się dla człowieka światem „łez padołu”. 
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Pandemia jedynie spowodowała, że człowiek ponownie przypomniał 
sobie o tej prawidłowości. Pojawiają się także metafory ujawniające 
możliwość postrzegania pandemii w kontekście nieprzewidywalności 
życia, a tym samym bezradności i bezsilności człowieka. Ilustrują 
taką interpretację metafory typu loteria, rosyjska ruletka czy wróżenie 
z fusów. Jeszcze inne, które są wobec siebie sprzeczne: albo wyrażają 
sytuację niewiarygodnego przyspieszenia, stając się katalizatorem 
zmian: koronawirus to dopalacz, lub wprost przeciwnie: zaciągnięty 
hamulec, sytuacja awaryjna, stan zawieszenia.

We wskazanym powyżej zestawie wyrażeń metaforycznych, któ-
re pojawiły się w medialnym dyskursie naukowym i eksperckim, 
trudno wskazać dominującą prawidłowość. Różnorodność metafor 
wskazuje raczej na wysoki stopień skomplikowania sytuacji i jej 
wielokontekstowość. Warto przypomnieć, że analiza dotyczy okresu, 
kiedy o naturze wirusa wiadomo było jeszcze stosunkowo niewiele. 
To, co uderza jednak na tym etapie analizy dyskursu, to brak naukowej 
i profesjonalnej terminologii. W jej miejsce pojawiają zróżnicowa-
ne i niejednorodne wyrażenia metaforyczne. Może to sugerować 
i wskazywać na – z jednej strony – pewną uzasadnioną bezradność 
pierwszej fazy pandemii, natomiast z drugiej – na tak zaskakujące 
i niespodziewane doświadczenie, że nie sposób je było w pierwszym 
etapie pandemii zinterpretować, stąd ta polisemiczność i pewien 
chaos myślowy odzwierciedlony w liczbie metafor. Jednak warto 
zauważyć, że to, co łączy te wyrażenia, to negatywne i pesymistycz-
ne doświadczanie stanu pandemii. Stanu zła, dramatu, końca, nie-
przewidywalności, czyli tego wszystkiego, co od czasu do czasu jest 
udziałem świata społecznego. Bowiem świat i społeczeństwo jest 
ze swej natury „procesem niekontrolowanym, nieteleologicznym, 
niehomeostatycznym, nieadaptatywnym, a zatem nieprzewidywal-
nym”, o czym przekonywała w teorii morfogenetycznej Margaret 
Archer (Archer 1995, s. 165).

Podsumowując tę część analizy, należy stwierdzić, że zgodnie 
z ustaleniami George’a Lakoffa i Marka Johnsona „metafory mogą 
nam stwarzać pewne realia, zwłaszcza realia społeczne. Metafora może 
wskazywać przyszłe działania” (Lakoff, Johnson 1988, s. 184). Wizja 
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przyszłych działań podmiotów jest ograniczona. Analiza metafor 
wskazuje na kryzys i koncentrację na stanie bieżącym. Interpreta-
cja znaczeń zawartych w metaforach jest dramatyczna i sugeruje 
bezradność.

EMOCJONALIZACJA MEDIALNEGO 
DYSKURSU PANDEMICZNEGO

Medialny dyskurs naukowo-ekspercki z początku pandemii okazał 
się mocno zabarwiony emocjonalnie. Wyrażenia o emocjonalnym 
charakterze były obecne we wszystkich analizowanych wywiadach. 
Aspekt ten wydał nam się wartościowy poznawczo ze względu na re-
akcjotwórczą funkcję emocji – stany emocjonalne i odczucia mają 
swoje konsekwencje w postaci konkretnych zachowań, działań, 
strategii postępowania. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w nie-
codziennej i nieprzewidywalnej sytuacji, jaką jest pandemia wirusa. 
Jak pisze Krzysztof T. Konecki „(…) spektrum objawień emocji 
jako istotnościowego czynnika działań jest bardzo szerokie. Proces 
myślowy, który towarzyszy pojawianiu się emocji i ich nazywaniu, 
nie jest tutaj elementem ograniczającym analizę, ale raczej wyzwa-
lającym ją i ostatecznie niezbędnym w zidentyfikowaniu emocji 
oraz typifikacji zarówno na poziomie potocznym, jak i naukowym. 
Efektem tego procesu myślowego jest powstanie kategorii językowych 
nazywających określone stany psychiczne emocjami i wskazujących 
na konkretne etykiety emocji” (Konecki 2014, s. 12). W niniejszym 
badaniu postanowiłyśmy przeanalizować te etykiety, czyli słownic-
two odnoszące się do odczuć i stanów emocjonalnych, które zostały 
zastosowane przez naukowców i ekspertów w wywiadach.

Wykonana analiza sentymentu pozwoliła dokładnie wskazać 
najczęściej pojawiające się w wywiadach emocje. Miały one nie-
podważalnie negatywny charakter. Można zauważyć dwie domi-
nujące grupy emocji, chociaż pierwsza jest zdecydowanie silniejsza. 
Na ilustracji 1 widać, że najczęściej pojawiające się emocje to grupa 



114 Pandemia jako doświadczenie społeczne

uczuć lękowych: niepokój, lęk, obawy i strach. Odczucia te świadczą 
o bezprecedensowym charakterze zjawiska, którego doświadczamy, 
a zatem potwierdzają wnioski wysnute na podstawie wcześniejszej 
analizy metafor – pandemia koronawirusa jest sytuacją zupełnie 
nową, nieznaną i nieprzewidywalną. Wywołuje dysonans poznawczy 
i sprawia, iż człowiek ma poczucie, że żyje w chaosie oraz odczuwa 
niepewność co do swojej przyszłości.

Drugą grupę emocji stanowiły natomiast te związane z agresją: 
gniew, wściekłość, groza, upokorzenie, frustracja. Odczucia te mogą 
oznaczać, że pomimo faktu, iż globalna pandemia, zwłaszcza w swej 
pierwszej fazie, była dla członków społeczeństwa nowym, obcym 
dotychczas doświadczeniem o niewiadomych skutkach, to człowiek 
instynktownie ocenia je jako coś jednoznacznie złego – wroga, z któ-
rym należy walczyć. Stawia mu więc opór, wyraża niezgodę na jego 
istnienie, wręcz buntuje się przeciwko niemu. O ile pierwszy rodzaj 
emocji konotuje wycofanie i bierność, to drugi ich typ wiąże się 
z aktywnością i reakcjami o charakterze destruktywnym.

Rysunek 1. Analiza sentymentu

Źródło: opracowanie własne.

Jedynym pozytywnym odczuciem, jakie pojawiło się w analizowa-
nych wywiadach, była nadzieja. Dotyczyła ona wiary w to, że w bliżej 
nieokreślonej przyszłości sytuacja wróci do normy, a sama pandemia 
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być może wpłynie pozytywnie na dotychczasowe funkcjonowanie 
społeczeństwa we współczesnym świecie, które przez wielu rozmów-
ców było oceniane bardzo negatywnie. Wspomniany wpływ miałby 
polegać m.in. na spowolnieniu tempa życia, poprawie jakości relacji 
międzyludzkich i zmianach w światowej gospodarce. Taka optymi-
styczna wizja i pojawienie się w wywiadzie pozytywnej emocji, czyli 
nadziei, stanowiło jednakże przypadek jednostkowy.

Wspomniane emocje pojawiały się w różnych kontekstach, takich 
jak życie społeczne, polityka, ekonomia czy gospodarka. W większo-
ści odczucia te dotyczyły bezpośrednio owych kontekstów, a celem 
autorów wypowiedzi było zapewne odzwierciedlenie społecznych 
nastrojów, które zaobserwowali w otaczającej ich pandemicznej 
rzeczywistości. Może rzec, że w tych przypadkach naukowcy oraz 
eksperci, za pomocą pojąć odnoszących się do emocji, wyrażali 
niejako „społeczne ja”:

Teraz natomiast nie mamy na zarazę żadnej recepty, ona się wy-
daje złem metafizycznym i niepojętym, obnażającym całą naszą 
bezsilność – i systemów, i pojedynczych ludzi. Daje nam przy 
tym bez osłonek lekcję brutalną. Uczy nas sporo, jak nic dotąd, 
o naszym istnieniu (R1).

W przypadku wielu fragmentów nie sposób się było oprzeć wra-
żeniu, że opisując kolektywne emocje, przypisywane ogółowi społe-
czeństwa, respondenci wyrażali tym samym własne stany emocjonalne. 
Niekiedy robili to bardzo subtelnie, jak gdyby „pomiędzy wierszami”. 
W tych stwierdzeniach brak było osobistych wyznań czy bezpośrednich 
określeń. Sposób wypowiedzi nie pozostawiał jednak wątpliwości 
co do tego, że utożsamiali się oni z opisywanymi odczuciami, o czym 
świadczyć może chociażby posługiwanie się zaimkiem osobowym 
w liczbie mnogiej – „my” (inkluzywne):
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A tymczasem my teraz zderzamy się każdego dnia z absurdalnością 
śmierci. Śmierć krzyczy do nas z nagłówków gazet, z telewizyjnych 
newsów, obnaża naszą bezradność. Skandal śmierci objawia się 
z całą mocą. Myślimy o tym, to pogłębia nasz lęk, frustrację, ale 
jednocześnie tylko myślenie może nas z tego wyprowadzić (R3).

Niektórzy eksperci natomiast wyraźnie sygnalizowali własne 
emocje, podkreślając wręcz ich osobistość. Opisywali to, co prze-
żywają – w jaki sposób postrzegają pandemię, czego doświadczają, 
z jakimi problemami się zmagają. Ich emocjonalne wypowiedzi bar-
dzo często dotyczyły również wizji przyszłości, a zatem wyrażały ich 
obawy i nadzieje. Konkludując – spora część ekspertów i naukowców, 
wypowiadając się na temat pandemii, odkrywała przed czytelnikami 
swoje własne „ja”:

To, czego się najbardziej boję, to coraz bardziej precyzyjnego rozgra-
niczania „naszego” i „obcego”, zamykania się w coraz mniejszych 
i coraz bardziej zamkniętych na obcych wspólnotach (R10).

Dyskurs naukowców oraz badaczy nie jest czysto racjonalny 
i pragmatyczny. Wydaje się, że wypowiedzi wielu respondentów 
bardziej wpisywały się w potoczny dyskurs zwykłego człowieka, który 
znajdując się w sytuacji kryzysowej, kieruje się w jej postrzeganiu 
i rozumieniu przede wszystkim emocjami. Naukowcy i eksperci 
występowali raczej w roli zwykłych ludzi niż przedstawicieli pola 
naukowego i eksperckiego. Sytuacja pandemiczna spowodowała, 
że trudno było sprostać roli naukowca czy eksperta racjonalnie 
i chłodno analizującego rzeczywistość.
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PERSONALIZACJA JAKO SPOSÓB TWORZENIA 
RAM DLA DYSKURSU PANDEMII

W rozmowach dotyczących nowego zjawiska o nieprzewidywalnych 
skutkach, jakim bez wątpienia jest pandemia koronawirusa, zasadna 
wydaje się obecność rozmaitych odwołań. Teorie, dane statystycz-
ne, sławne postacie czy zdarzenia o podobnym charakterze znane 
z historii to elementy, z pomocą których można próbować opisać 
i zinterpretować aktualną sytuację. Zakładałyśmy, że owe czynniki 
pojawią się także w analizowanych przez nas wywiadach, co okazało 
się prawdą. Przewidywałyśmy jednak również, że będą one wystę-
powały w miarę równych proporcjach. Tymczasem w trakcie analizy 
ujawniła się jedna ewidentnie dominująca tendencja. Dyskurs na-
ukowy i ekspercki bazował głównie na odwołaniach do rozmaitych 
postaci, a zatem okazał się silnie spersonalizowany. Na podstawie 
tej obserwacji można więc postawić tezę, że podejmowane przez 
naukowców i ekspertów próby zrozumienia oraz opisania świata 
w dużej mierze oparte są na powoływaniu się na innych i odwoły-
waniu do ich wiedzy.

Warto podkreślić fakt, iż przytaczane w wywiadach postacie były 
bardzo różnorodne pod wieloma względami, takimi jak pochodzenie, 
dziedzina, w ramach której przejawia się ich aktywność, czy rodzaj 
oraz skala dokonań. Każdy respondent sięgał głównie po arsenał 
postaci z własnego pola badawczego i naukowego. I tak na przykład, 
najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele nauk społecznych, 
głównie filozofowie, socjologowie i ekonomiści. Naukowcy i eksperci 
chętnie sięgali zwłaszcza po różne powszechnie znane sentencje czy 
koncepcje ich autorstwa, które w jakiś sposób odnoszą się do obecnej 
sytuacji. Nazwiska przedstawicieli nauk społecznych były również 
przywoływane przy okazji odwołań do różnych nurtów, z którymi 
są oni związani, takich jak choćby stoicyzm, którego zasadami zda-
niem jednego z respondentów powinniśmy się teraz kierować:
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30 lat temu noblista Peter Drucker, ekonomista i administratywista 
amerykański, sformułował taki bardzo znany już dzisiaj i potocznie 
używany podział – na ludzi biedy i usług oraz na ludzi wiedzy. 
Ten podział będzie rządził światem. To się stanie (R5).

Kolejną grupę przywoływanych postaci stanowili politycy. W tym 
gronie znaleźli się zarówno Polacy, zajmujący polityczne stanowiska 
w naszym kraju, jak i osoby rządzące innymi państwami. Stosunek 
wobec przytaczanych osób był dwojaki – część z nich była przed-
stawiana w roli autorytetu, czyli podobnie jak opisani wcześniej 
przedstawiciele nauk społecznych. Respondenci przypominali ich 
zasługi oraz przepowiednie sprzed lat, które właśnie w czasach pan-
demii okazują się trafne. W wielu przypadkach politycy, zwłaszcza 
ci będący obecnie u władzy, byli natomiast przedstawiani w negatyw-
nym świetle, choć w tym akurat przypadku częściej posługiwano się 
kolektywnymi określeniami typu władza czy rząd niż nazwiskami 
konkretnych osób. Rządzącym zarzucano bierność, przedkładanie 
interesów własnych ponad interesy państwa, a także nieudolność 
w walce z pandemią:

To wszystko jest zawracaniem głowy i tworzeniem wrażenia, 
że przed wyborami coś się robi. Tworzy się zamieszanie tylko 
po to, by zrobić wrażenie, że coś się robi. A rząd kompletnie nad 
niczym nie panuje, popadł w chaos, nie ogarnia ani pieniędzy, 
ani sytuacji. I wymyśla jakieś nonsensowne rzeczy. Wszystkie 
te ruchy są zupełnie chaotyczne. Oni kompletnie utracili kontakt 
z rzeczywistością (R5). 

W skład ostatniej, najmniej licznej grupy postaci pojawiających się 
w rozmowach weszli pisarze oraz dziennikarze. Cel ich przywoływania 
był podobny do tego, który przyświecał cytowaniu przedstawicieli 
nauk, zwłaszcza socjologów i filozofów. Eksperci i naukowcy przy-
taczali ich dzieła czy wypowiedzi, które w jakiś sposób nawiązują 
do pandemii, wybierając fragmenty stanowiące trafny i zarazem 
nośny komentarz obecnej rzeczywistości:
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Człowiek jest ludzki tylko w ludzkich warunkach, jak mówił Gu-
staw Herling-Grudziński (R6).

Wydaje się, że liczne odwołania do osób trzecich, które stosowała 
większość ekspertów i naukowców w wywiadach, to rodzaj strategii, 
która zapewnia utrzymanie autorytetu poprzez przerzucenie choćby 
części odpowiedzialności na inne autorytety. Sytuacja pandemii 
pilnie wymagała stworzenia ram teoretycznych i definicji sytuacji. 
Trzeba było odpowiadać ad hoc, korzystając z zasobów dotychczas 
zgromadzonej wiedzy. Szukano wyjaśnień nieco po omacku. Lista 
przytoczonych person jest długa i raczej chaotyczna. Przywoływane 
w jednym wywiadzie postacie nie powtarzały się w kolejnych rozmo-
wach. Nie ujawniła się żadna logika argumentacji, która pozwoliłaby 
wskazać jakiś model analityczny, dający się przyłożyć do realiów 
sytuacji pandemicznej. Dyskurs jest silnie spersonalizowany, charak-
teryzuje się wielością wątków, luźnych myśli i idei, z których jednak 
nie rodzi się żadna stabilna struktura organizująca ów dyskurs.

Naukowcy i eksperci udzielający wywiadów będących przedmiotem 
naszej analizy należą do elit symbolicznych polskiego społeczeń-
stwa. Koncepcja elit symbolicznych została sformułowana przez 
cytowanego już w niniejszym artykule lingwistę, Teuna van Dijka, 
będącego z kolei pod dużym wpływem socjologicznych koncepcji 
Pierre’a Bourdieu. W jego ujęciu „do elit symbolicznych danego 
społeczeństwa należą (co niezmiernie istotne – niezależnie od jakości 
ich publicznych wypowiedzi) te grupy i osoby, które bezpośrednio 
wpływają na zasób publicznie dostępnej wiedzy oraz na kształt 
i treści dyskursu publicznego” (Van Dijk 1993, s. 24). Na podstawie 
analizowanego materiału można stwierdzić, że w celu wyjaśniania 
rzeczywistości pandemicznej elity symboliczne posiłkują się innymi 
przedstawicielami elit politycznych – sięgają po różne postacie, aby 
zrozumieć i wytłumaczyć współczesne zmiany. Obiektem odwołań 
są starożytni i współcześni filozofowie, ekonomiści, socjologowie, 
kulturoznawcy czy pisarze, a także politycy starszego i młodszego 
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pokolenia, zarówno polscy, jak i zagraniczni. Co warto raz jeszcze 
podkreślić to fakt, iż niektóre postacie są przytaczane w sensie po-
zytywnym, a inne negatywnym.

Tabela 1. Konkordancja postaci przytaczanych w dyskursie

Kategoria Podkategoria Przytaczane postaci dyskursu

Naukowcy

Ekonomiści

Jeremy Rifkin
Thomas Piketty
Geert Noels
Peter Drucker
Paul Collier
Karl Polanyi
Nassima Taleb
Grzegorz Kołodko

Socjologowie

Michael Foucault
Adam Mrozowicki
Stefan Czarnowski
Emmanuel Todd

Filozofowie

Albert Einstein
Józef Tischner
Blaise Pascal
Immanuel Kant
Św. Augustyn
Karl Marks
Friedrich Nietzsche
Grzegorz Ryś
Arystoteles
Max Horkheimer
Giorgio Agamben

Politycy –

Mark Rutte
Jerzy Urban
Viktor Orban
Jarosław Kaczyński
Robert Biedroń
Szymon Hołownia
Małgorzata Kidawa-Błońska
Donald Tusk
Donald Trump
Christine Lagarde
Vladimir Putin
Margaret Thatcher
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Kategoria Podkategoria Przytaczane postaci dyskursu

Pisarze/dziennikarze –

Anne Appelbaum
Olga Tokarczuk
Gustaw Herling-Grudziński
Naomi Klein

Źródło: opracowanie własne.

Analiza trzech aspektów dyskursu, a mianowicie metafor, emocji 
i postaci pozwala stwierdzić, że jest on wielowątkowy, chaotyczny, 
pełen potocznych, osobistych obserwacji. Jest oparty raczej na intu-
icjach niż głębokich analizach. Brakuje w nim faktów. Często stosuje 
się presupozycje, które są de facto wypowiedziami asekuracyjnymi.

REMEDIA – REKOMENDACJE PRZEDSTAWIONE 
W  MEDIALNYM DYSKURSIE PANDEMII

Remedia, czyli propozycje wdrażania określonych działań, które 
pozwoliłyby wyjść z kryzysu pandemii, miały w dyskursie pan-
demicznym bardzo zróżnicowany charakter. Jednym z nich jest 
myślenie w kategoriach indywidualistycznych. Zmiana i poprawa 
świata powinna się zacząć od człowieka. Nie powinna to być zmiana 
sterowana zewnętrznie, ale wprost przeciwnie, impuls powinien 
wyjść od człowieka. Należy zacząć myśleć – człowiek powinien 
używać wiedzy i inteligencji. Powinien szukać w sobie, ale także 
w codzienności. Niekoniecznie trzeba myśleć o czymś dalekim. Jest 
to zachęta do powrotu do lokalności. Koncentracji na tym, co bliskie, 
znane, na relacjach z tymi, którzy są w dostępnym człowiekowi świe-
cie na wyciągnięcie ręki. Należy szukać szczęścia w podstawowych 
czynnościach, czyli w pracy i związanym z nią wysiłku. Należy unikać 
obciążania innych swoimi troskami. Należy powrócić do humanistyki 
i jej wartości, takich jak wrażliwość, empatia, czułość, solidarność:
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Nie do końca wiem, co będzie, ale mogę mieć nadzieję, jeśli robię 
to, co do mnie należy. To może najlepsza recepta na kryzys i nie 
tylko. Każdy powinien robić to, co do niego należy. Z tego wysiłku 
i pracy bierze się nadzieja, a nie odwrotnie (R3).

W takim spersonalizowanym podejściu ważne będą relacje bli-
skości i uczucia. Remedium na traumę będzie empatia, wzajemna 
życzliwość, kultura osobista, rozmowa:

(…) choć zamknięcie z innymi trudno wytrzymać, to bez innych 
jest jeszcze gorzej. Potrzebujemy kontaktu, bodźców, wymiany 
myśli, a także dotyku – choćby to było tylko podanie ręki, pokle-
panie po plecach (R12).

Takie podejście indywidualistyczne jest słabiej w tym dyskursie 
reprezentowane. Częściej pojawiają się propozycje rozwiązań zwią-
zane z makrostrukturalnymi działaniami, na przykład inwestycjami 
w medycynę, zamiast w militaria i wojsko, w służbę zdrowia zamiast 
w rozrywkę, czyli w takie dziedziny, które w sytuacji kryzysu zapewnią 
ludziom bezpieczeństwo:

Nam potrzebne były inwestycje w porządną medycynę, która okazuje 
się teraz dziurawa, niesprawna. Nasze bezpieczeństwo to ekologia, 
to troska o zdrowie i dobrostan powszechny. (…) Płacimy kolosalne 
pieniądze gwiazdom sportu, a nie chcemy płacić godziwych pensji 
medykom i uczonym (R1).

W dyskursie zostaje także wskazana kwestia myślenia bardziej 
ogólnego w kategoriach egzystencjalnych, a te wymagają stawiania 
trudnych pytań o to, jakie dziedzictwo ludzkość naszych czasów 
pragnie po sobie zostawić kolejnym generacjom.

Bezpieczeństwo jest ważnym zadaniem, które trzeba realizować 
w przyszłości, starając się przewidywać kolejne kryzysy. Powinno 
być ono uwzględniane w scenariuszach przyszłości. Państwo okazuje 
się ważnym aktorem przyszłości. Liczy się, że to państwo zapewni 
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bezpieczeństwo ogólne, ale także bezpieczeństwo energetyczne, do-
stępność do leków, dobrej jakości wodę, żywność, a elity wezmą 
odpowiedzialność:

Musimy też większy nacisk kłaść nie na to, co zrobi społeczeństwo, 
ale na odpowiedzialność elit (R7).

Pojawia się także instytucja Unii Europejskiej widziana jako cia-
ło, które powinno być raczej konstruktem niż trofeum dla innych 
hegemonów, ale także na poziomie meta powinno się planować 
fragmentaryczne ekonomie i walczyć o ich niezależność w ramach 
unijnych struktur:

(…) nie ma co liczyć na dwóch z trzech głównych graczy polityki 
międzynarodowej, czyli USA i Chiny. Inicjatywę musi przejąć trzeci 
gracz – Unia Europejska. Tylko ona może wymusić zmianę reguł 
gry. Musiałaby jednak być znacznie silniejsza i bardziej zwarta. 
Poradzić sobie ze swoim neoliberalnym dziedzictwem i sprzecz-
nością interesów narodowych, które ją obecnie rozrywają (R11).

Zwraca się także uwagę, że remedium nie będzie tylko nowy 
ład społeczny oparty na fundamentalnych wartościach, ale także 
na ekologii. Trzeba będzie myśleć kompleksowo i brać pod uwagę 
gospodarkę, rozwój społeczny i ekologię:

Jednym z największych pokryzysowych wyzwań będzie z pewno-
ścią konieczność nowego przemyślenia modelu funkcjonowania 
gospodarki i państwa, modelu ładu społeczno-gospodarczego. 
Wyzwaniem jest harmonizacja celów gospodarczych, społecznych 
i ekologicznych, w tym przeciwdziałanie krótkowzrocznej, nad-
miernej eksploatacji naszej planety (R8).

Idea gospodarki mieszanej z silnym sektorem państwowym oraz 
rozbudowanym państwem socjalnym i wysokimi usługami społecz-
nymi także jest przedstawiana jako rozsądne remedium na zaistniałą 
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sytuację. Powinno się odejść od idei ciągłego wzrostu i hiperkonku-
rencji a Unia Europejska powinna zdecydowanie promować politykę 
wyrównującą szanse i neutralizującą nierówności. Aby to zrobić, 
trzeba powrócić w skali makro do takich wartości, jak współpraca, 
wzajemność i solidarność.

PODSUMOWANIE – PANDEMIA 
KORONAWIRUSA. DYSKURS NAUKOWY 
I  EKSPERCKI W  POLSKICH MEDIACH

Pandemia koronawirusa jest w historii świata zjawiskiem bez pre-
cedensu. Co prawda znane są rozmaite zarazy, które dziesiątkowały 
ludzkość, jednak nigdy nie miały takiego zasięgu i możliwości rozprze-
strzenienia się na cały glob, jak mają obecnie. Przystępując do analizy 
dyskursu naukowego i eksperckiego w mediach dotyczącego pandemii 
koronawirusa, wysunęłyśmy kilka podstawowych założeń. Pierwsze 
dotyczyło języka, jaki w ramach takiego dyskursu zaistnieje. Język 
stanowi niezwykle istotne narzędzie służące deskrypcji i eksplanacji 
doświadczenia pandemii. W tym przypadku nasze założenie się 
potwierdziło. Język nie tylko odgrywał pierwszoplanową rolę, ale 
także stanowił materię kreacji metajęzyka opowiadania o zjawisku 
pandemii SARS-CoV-2. W dużym stopniu od sposobu jego użycia 
zależała interpretacja zjawiska, przypisane mu znaczenia a w rezultacie 
podejmowane działania – nie tylko w sensie symbolicznym, ale także 
pragmatycznym. Poza tym im większa metaforyzacja i kreatywność 
użyta przy tworzeniu określeń opisujących rzeczywistość, tym większa 
komplikacja i nieswoistość doświadczenia. W przypadku zjawiska 
pandemii w dyskursie naukowym i eksperckim poziom metafory-
zacji języka był wysoki, podobnie jak stosunkowo urozmaicony był 
jej rodzaj.

Jeśli chodzi o drugie założenie dotyczące umiarkowanego i raczej 
niskiego poziomu emocjonalności w przypadku dyskursu naukow-
ców i ekspertów oraz dominacji racjonalności i pragmatyczności, 
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to musimy stwierdzić, że dyskurs był silnie zabarwiony emocjami 
lękowymi oraz agresywnością. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, 
że naukowcy i eksperci zaprezentowali się bardziej w roli „zwykłych 
śmiertelników” przestraszonych sytuacją niż zdystansowanych badaczy 
i stoików. W dyskursie pojawiło się wiele interesujących spostrze-
żeń i refleksji, których istotność w przypadku tej analizy jest ściśle 
powiązana z momentem, w jakim wypowiedzi były upubliczniane. 
Z pewnością do pełnej oceny sytuacji brakowało jeszcze odpowied-
niego dystansu czasowego. Wypowiedzi pochodziły z okresu od maja 
do czerwca 2020 roku, czyli z przedziału czasowego, kiedy w kraju 
panował lockdown. Reakcje były zatem spontaniczne i wysycone 
emocjami określonego rodzaju, co jest do pewnego stopnia zrozumiałe.

Trzecie założenie związane było z konkordancją postaci, które 
pojawiły się w analizowanym dyskursie. Zakładałyśmy, że w wy-
wiadach będą miały miejsce liczne odwołania do danych, teorii, 
wcześniejszych zdarzeń oraz inspirujących postaci. Oczekiwałyśmy 
również, że proporcje tych elementów dyskursywnych będą raczej zba-
lansowane. Tymczasem dyskurs ekspercki z pierwszej fazy pandemii 
koronawirusa okazał się przede wszystkim silnie spersonalizowany. 
Praktycznie każdy rozmówca przywoływał w swoich wypowiedziach, 
dosyć wybiórczo, jakiś element dorobku innych autorytetów – sławną 
myśl, pogląd, koncepcję. Fakt ten został przez nas uznany za zjawisko 
odwoływania się przedstawicieli elit symbolicznych do innych elit 
symbolicznych i szukania w ich twórczości jakiegoś wytłumaczenia 
i remedium na zaistniałą sytuację. Nieco innym rodzajem odwołań 
do osób trzecich było przytaczanie sylwetek bądź grup współcze-
snych polityków i krytyka ich działań. Zasadniczo jednak analiza 
zebranego materiału doprowadziła nas do sformułowania wniosku, 
iż naukowcy i eksperci, mówiąc na temat pandemii wirusa, opierają 
swoje rozważania na postaciach innych ludzi, zdejmując z siebie 
niejako pewną część ciężaru odpowiedzialności.

Ostatnie, czwarte założenie dotyczyło tematyki, jaka pojawiała 
się w wypowiedziach naukowców i ekspertów. W tym przypadku 
zakładałyśmy, że będzie ona obejmowała raczej szerokie spektrum 
podejmowanych kwestii oraz będzie miała charakter bardziej ogólny 
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niż zawężony do wąskich dyscyplin czy też subdyscyplin. W rze-
czywistości dyskurs zawierał zarówno treści ogólne, jak i bardziej 
szczegółowe, związane z subdyscyplinami, jakie reprezentowali na-
ukowcy i eksperci. Naukowcy nieco częściej odwoływali się do repre-
zentowanych przez siebie dziedzin – na przykład ekonomii, filozofii, 
kryminologii, socjologii – niż eksperci. Wypowiedzi tych ostatnich 
były bardziej ogólne, częściej dotyczyły kwestii makrostrukturalnych, 
ale także częściej zawierały konkretne rekomendacje. Dyskurs nie 
był jednolity i spójny. Poglądy często były rozbieżne i całkowicie się 
wykluczające.

Dyskurs dotyczący pandemii COVID-19 miał także dwa wyraźne 
poziomy, a mianowicie mikro- i makrostrukturalny. Wypowiedzi 
koncentrowały się bowiem albo na człowieku, jego przeszłości, te-
raźniejszości i przyszłości w zakresie zagrożeń, porażek, ale także 
sprawczości, albo na procesach globalnych oraz instytucjach, takich 
jak państwa czy Unia Europejska. Brakowało relacji, która łączyłaby 
te dwa poziomy. Być może najbliższa pełnienia roli łącznika pomię-
dzy tymi dwoma poziomami i kreowania metapoziomu relacji była 
ekonomia, której oddziaływanie ma znaczenie zarówno dla funk-
cjonowania i jakości życia człowieka, jak i dużych podmiotów pań-
stwowych i europejskich instytucji.

Konkludując, dyskurs naukowy i ekspercki dotyczący pandemii 
koronawirusa prezentowany w polskich mediach w okresie od marca 
do maja 2020 roku był stosunkowo mało naukowy – nawet uwzględ-
niając fakt, że przedstawiciele świata nauki i eksperci reagowali, 
co zrozumiałe w sytuacji nowego zjawiska, bardzo emocjonalnie. Były 
to wypowiedzi w czasie rzeczywistego zagrożenia i sporej nieprze-
widywalności. Dyskurs był wielowątkowy, nieco chaotyczny, silnie 
determinowany ogólnymi nastrojami panującymi w społeczeństwie 
oraz mediach. Niektóre charakterystyki takiego dyskursu są uzasad-
nione chociażby tym, że brak dystansu czasowego umożliwiającego 
prawidłową ocenę. Zbyt krótki jest też jeszcze czas, aby naukowcy 
i eksperci mogli dogłębnie przemyśleć sytuację i ująć ją w ramy 
teoretycznego i profesjonalnego dyskursu. Kolejny argument doty-
czy faktu, że jest to dyskurs o charakterze medialnym, a więc jego 
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formuła dopuszcza pewną swobodę i spontaniczność wypowiedzi. 
Jest to sytuacja, w której naukowcy i eksperci są zaangażowani. Są jej 
uczestnikami, a nie tylko obserwatorami. Występują zatem w podwój-
nej roli, która utrudnia pozostawanie wyłącznie w roli profesjonalnej.

Analiza naukowego i eksperckiego dyskursu dotyczącego zjawiska 
pandemii, jaki ma miejsce w mediach, jest otwarta. Prowadzenie 
badań na ten temat ma na celu udokumentowanie jego przebiegu 
w dłuższym czasie oraz zmian zachodzących w zakresie znaczeń, 
sensów oraz interpretacji przypisywanych pandemii. To one bowiem 
ostatecznie decydują o definicji sytuacji, a w konsekwencji działaniach 
podejmowanych przez rozmaite podmioty, zarówno w skali mikro, 
mezzo, jak i makro.
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