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Streszczenie: Rozdział prezentuje wyniki analizy medialnych relacji z epidemii ptasiej 
i świńskiej grypy, prowadzonej pod kątem teorii ustalania porządku dziennego, teorii 
oprawy oraz teorii użytkowań i korzyści. Epidemie są czasem kryzysu, w którym zwięk-
sza się zapotrzebowanie na informacje, a na dziennikarzach pełniących funkcję gate-
keeperów spoczywa odpowiedzialność za eskalację atmosfery lęku. Analiza zawartości 
publikacji z lat 2006–2010 pozwoliła wskazać najważniejsze cechy medialnej retoryki 
strachu, której elementem są też treści naukowe. Choroby są tematem atrakcyjnym 
medialnie, a wywołujące je wirusy otwierają drogę na łamy gazet tematyce naukowej, 
która w mrocznym czasie zarazy wydaje się szczególnie cenna ze względów poznaw-
czych i edukacyjnych. W rozdziale tym przedstawię sposoby „oprawiania” treści na-
ukowych na łamach polskich dzienników i tygodników opinii, pokażę, w jakich ramach 
prezentowany jest językowy obraz wirusów wywołujących ptasią i świńską grypę. 

„Wirusy grypy są z nami od zawsze [...]. Niestety, raz na kilkadziesiąt lat po-
wstaje taki, który wywołuje światową epidemię i jest bardziej zabójczy niż 
inne”2. Taki wirus trafia na pierwsze strony gazet i do czołówek serwisów 
informacyjnych, staje się „zarazkiem dnia” (bug du jour3) i zapewnia wysoką 

1 Tytuł artykułu jest nawiązaniem do słynnej trylogii Zbigniewa Święcha: Klątwy, mikroby 
i uczeni, Iskry, Kraków 1988. 

2 M. Kossobudzka, Świńska grypa, „Gazeta Wyborcza”, 7 maja 2009, s. 15.
3 M. Siegel, False Alarm. The Truth about the Epidemic of Fear, John Wiley & Sons, Inc., 

New Jersey 2005, s. 157.



66 MAGDALENA HODALSKA 

oglądalność, klikalność, wzrost sprzedaży. Ludzie rozmawiają bowiem o za-
grożeniach, którym media poświęcają najwięcej uwagi (teoria agenda-set-
ting4). Profesor Walery Pisarek zwraca uwagę, że swoistą wersją hipotezy 
porządku dziennego jest teoria oprawy (framing theory): nadawcy mogą za 
pośrednictwem mediów wpływać „nie tylko na to, o czym ludzie myślą i mó-
wią, ale i na to, jak myślą i mówią”5, jeśli tylko problem zostanie przedstawiony 
w odpowiednich ramach (framing) i odpowiednim kontekście. 

W rozdziale przedstawię sposoby „oprawiania” treści naukowych na łamach 
polskich dzienników i tygodników opinii, pokażę, w jakich ramach prezento-
wany jest językowy obraz wirusów wywołujących ptasią i świńską grypę. Ana-
liza zawartości publikacji prasowych z lat 2006–2010 pozwoliła wyodrębnić 
korpus tekstów, których autorzy mierzyli się z trudnym zadaniem przybliżenia 
czytelnikom wiedzy o „śmiertelnie groźnych mikrobach, które mogą zagrozić 
ludzkości”6. Pandemie są tematem atrakcyjnym medialnie, a wywołujące je wi-
rusy torują drogę tematyce naukowej, która w mrocznym czasie zarazy wydaje 
się szczególnie cenna ze względów poznawczych i edukacyjnych. 

Gdy w globalnej wiosce wybucha epidemia, ludzie sami szukają wiado-
mości, między innymi w Internecie, gdzie znajdują tysiące sprzecznych in-
formacji. Dlatego w kryzysowym czasie epidemii dziennikarze odgrywają 
bardzo ważną rolę gatekeeperów – selekcjonerów rzetelnych i sprawdzonych 
komunikatów zaczerpniętych z wiarygodnych źródeł i zweryfikowanych 
badaniami, których wyniki można publikować. Gdy wybucha epidemia, na 
dziennikarzach spoczywa ogromna odpowiedzialność: Czy przygotują czytel-
ników i telewidzów do walki z chorobą? Czy ostrzegą przed niebezpieczeń-
stwem; powiedzą, czego unikać, gdzie szukać pomocy? A przede wszystkim, 
czy zdołają opanować strach ludzi przed zarazą, wyjaśniając naturę czynników 
chorobotwórczych? 

Nie jest łatwo pisać i mówić o tajemnicach nauki prostym i klarownym 
językiem. Treści naukowe, jeśli pojawiają się w mediach, to przeważnie są 
sprowadzane do egzotyki, ciekawostek i anegdotek7. Popularyzacja wiedzy 
naukowej jest możliwa pod warunkiem, że zaistnieje więź fatyczna8, dlatego 

4 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne, Warszawa 2008, s. 277–278.

5 Ibidem, s. 278.
6 „Nowe mikroby, takie jak wirus świńskiej grypy, mogą zagrozić ludzkości z równą siłą, 

jak czyniły to w czasach, gdy nie mieliśmy ani szczepionek, ani leków”. D. Romanowska, Powrót 
hiszpanki?, „Newsweek”, 10 maja 2009, s. 60.

7 W. Pisarek, Media masowe wobec upowszechniania nauki, „Zeszyty Prasoznawcze” 1989, 
nr 1, s. 35.

8 W. Pisarek, Język w mediach, media w języku, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska 
(red.), Język w mediach masowych, Wyd. Oświata „UN-O”, Warszawa 2000, s. 16.
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forma artykułów musi być na tyle atrakcyjna, by nie tylko nawiązać kontakt 
z czytelnikiem, ale też „skłonić go do pozostania z tekstem do końca”9. Jak to 
osiągnąć, pokazują polscy publicyści, których teksty omawiam w tym szkicu. 

„Tematyka naukowa stała się atrakcyjna dla wydawców czasopism, bo do-
starczała informacji, które były nie tylko aktualne i merytorycznie sprawdzo-
ne, ale sensacyjne, a w związku z tym i atrakcyjne medialnie”10, pisała Anna 
Starzec, a jej słowa potwierdzają publikacje pojawiające się w polskiej prasie 
w czasie epidemii ptasiej (2006–2007) i świńskiej grypy (2009–2010). 

Epidemie to momenty kryzysu, nie tylko w wymiarze biologicznym, ale też 
społecznym i kulturowym11. W chwilach zagrożenia zawsze zwiększa się zapo-
trzebowanie na informacje, odbiorcy szukają w mediach wiadomości o źród-
łach zagrożenia i wskazówek, co robić, aby uniknąć zakażenia, jak się bronić 
przed chorobą. W pewnym sensie dziennikarze mają więc ułatwione zadanie, 
bo nie muszą walczyć o uwagę czytelnika, ale przede wszystkim powinni do-
starczać mu rzetelnych informacji, użytecznych w codziennym życiu12. 

PRZYKŁADY Z CODZIENNOŚCI 

W artykule Świńska grypa Margit Kossobudzka rozprawia się z wątpliwościa-
mi czytelników: 

Uwaga! Nie można zakazić się, jedząc wieprzowinę. Wirus ginie w 70 st. C, dlatego 
smażenie i gotowanie go zabija. Żeby zarazić się „od mięsa”, musielibyśmy zjeść je 
surowe, na dokładkę pochodzące od chorej świni. [...] W tej chwili nie ma żadnego 
powodu, żeby nosić maseczki osłaniające twarz13. 

Z kolei Dorota Romanowska w „Newsweeku” przypomina, żeby „zakładać 
maskę chirurgiczną w publicznych środkach transportu • często myć ręce 
wodą z mydłem • wstrzymać się od podawania ręki i całowania • nie dotykać 
oczu, nosa i ust”14. Dlaczego? To wyjaśnia Wojciech Moskal: „chory wyciera 

9 A. Starzec, Nauka w prasie codziennej, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia II, 
t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Tertium, Kraków 
2002, s. 302.

10 A. Starzec, Nauka bliżej codzienności, czyli jak naukowcy piszą w gazetach, „Zeszyty Praso-
znawcze” 2004, nr 1–2, s. 63.

11 S.D. Moeller, Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War and Death, 
Routledge, New York 1999, s. 57.

12 W. Pisarek, Media masowe wobec upowszechniania nauki, s. 42.
13 M. Kossobudzka, Świńska grypa, s. 15. 
14 D. Romanowska, Powrót hiszpanki?, s. 60. 
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nos w rękę, a później my się z nim witamy czy korzystamy z jego klawiatury 
itp. Potem przenosimy mikroby do własnych ust”15. Konkret zawsze zwycię-
ża z abstrakcją16. Podczas epidemii ptasiej grypy Piotr Kościelniak ostrzegał: 
„Trzeba też unikać kontaktu z odchodami ptaków, np. podczas mycia samo-
chodu, oraz z piórami i pierzem”17. 

Przykłady nawiązujące do doświadczeń życia codziennego urozmaicają 
teksty i ubarwiają długie wywody18. Są też doskonałą egzemplifikacją teorii 
użytkowań i korzyści (uses and gratifications theory), pozwalającą wytłuma-
czyć mechanizmy selekcji treści na poziomie odbiorców, którzy wybierają 
i zapamiętują przede wszystkim to, co może im się przydać w codziennym 
życiu, albo to, co może im wynagrodzić wysiłek czy stratę czasu związaną 
z czytaniem gazety19. 

Dziennikarze próbują prostymi słowami wyjaśnić naturę epidemii, od-
słonić tajemnice mikroświata, wytłumaczyć zawiłe procesy biochemiczne, 
przedstawić wirusa tak, jak przedstawiają kolejnego gracza na scenie poli-
tycznej czy bohatera obyczajowego skandalu. Jak nazwać „dziwolągi, ni to 
żywe, ni to martwe, szukające naszych komórek, by się mnożyć. [...] Ich nazwa 
pochodzi od łacińskiego słowa virus oznaczającego truciznę. To doskonale 
oddaje ich naturę!”20

Ale czytelnikom taki opis nie wystarczy. Jak zatem mówić o tym, co trudne? 
Językiem znanym odbiorcom z codziennych doniesień medialnych, w których 
dziennikarze opowiadają o (anty)bohaterach i czarnych charakterach21. 

WIRUS JAKO CZARNY CHARAKTER

„Nowy wirus, zwany świńskim, prawdopodobnie narodził się w Meksyku”22. 
„Mikrob, który stał się dziś bohaterem doniesień medialnych”23 ma swoje pre-
ferencje i ulubione sporty: „wirusowi spodobał się ludzki organizm i szybko 
przeskakuje z jednego człowieka na drugiego”24. 

15 W. Moskal, Świnia tyglem wirusów, „Gazeta Wyborcza”, 27 kwietnia 2009, s. 2.
16 W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002, s. 170. 
17 P. Kościelniak, Czy ludziom grozi epidemia?, „Rzeczpospolita”, 3 grudnia 2007, s. A5.
18 A. Starzec, Nauka bliżej codzienności..., s. 64.
19 Por. np. W. Pisarek, Podstawy retoryki dziennikarskiej, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński 

(red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 217.
20 Groźne wirusy, „Fakt”, 10 stycznia 2006, s. 4. 
21 Por. np. I. Connell, D. Galasiński, Opowieści dziennikarskie: na przykładzie Guardiana 

i Gazety Wyborczej, przeł. J. Kołodziej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 3–4, s. 50–73.
22 M. Kossobudzka, Świńska grypa, s. 15.
23 D. Romanowska, Powrót hiszpanki?, s. 60.
24 M. Kossobudzka, Świńska grypa, s. 15.
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Wirusy, zwane wymiennie mutantami, to istoty towarzyskie (władze Chin 
wstrzymały import wieprzowiny z Meksyku, bo bały się, że tam „świński mu-
tant spotka się z mutantem ptasim”25), choć złośliwe („mutant jeszcze bar-
dziej się uzłośliwi i wywoła pandemię, [...] wymiesza się z kolejnymi typami 
wirusów grypy i powstanie nowy, groźniejszy mutant”26 – to brzmi prawie 
jak organizacja gangu kryminalnego, który nie cofnie się przed niczym). Wi-
rus świńskiej grypy „latami może gnieździć się u świń, a potem przeskakuje 
znienacka na człowieka”27. Choć „taka wolta nie powiodła się jeszcze ptasiej 
grypie”28, jednak i o wirusie H5N1 pisano, że „potrafi się zmieniać i bardzo 
szybko wędruje”29, a „wygląda na to, że teraz [...] będzie próbował się tak zmie-
nić, by zacząć zabójczą wędrówkę z człowieka na człowieka”30. 

Tymczasem ludzie „nie zdają sobie sprawy, jak niebezpieczne są tak małe 
żyjątka jak mikroby. Mutują, błyskawicznie się zmieniają, są niezwykłymi 
oportunistami [...] Zawsze znajdą drogę do ludzkiego organizmu”31. Zwraca 
uwagę użyta w tych konstrukcjach antropomorfizacja wirusów, które nie tylko 
obdarzone są ludzkimi cechami, ale przede wszystkim złą wolą. Wirusy to 
„nieprzewidywalni miniterroryści o wielkich możliwościach”32. Śmiertelną 
bronią grypy są geny33. Zarazek „przyczaja się i potem znów atakuje”34 – tak 
oto w dużym uproszczeniu przedstawiona jest dynamika choroby i skompli-
kowany proces mutacji wirusa. 

Im dłużej rozmyśla się o najnowszych wirusach, tym mniej przypominają one paso-
żyty, a tym bardziej wyglądają jak drapieżniki. To zresztą charakterystyczne dla dra-
pieżnika, że jest niewidoczny dla swej ofiary, długo i po cichu śledząc każdy jej krok, 
zanim przystąpi do ataku35 

25 M. Kossobudzka, Wirus pokonał barierę między gatunkami, s. 3. 
26 Ibidem.
27 L. Huang, Robactwo górą, „Newsweek”, 12 lipca 2009, s. 62.
28 A. Stanisławska, Co musisz wiedzieć o świńskiej grypie, „Rzeczpospolita”, 29 kwietnia 

2009, s. A7.
29 PAW, Bitwa wygrana, wojna przegrana, „Polityka”, 15 grudnia 2007, s 7. 
30 Wywiad Jolanty Zarembiny z dr. hab. W. Gutem, Adam i Ewa mieli katar, „Newsweek”, 

5 marca 2006, s. 64.
31 D. Bieńkowska, Egzotyczne zwierzaki śmiertelnie zagrażają człowiekowi, „Dziennik Pol-

ska,” 3 listopada 2007, s. 13. 
32 L. Huang, Robactwo górą, s. 62.
33 A. Stanisławska, Geny: śmiertelna broń grypy hiszpanki, „Rzeczpospolita”, 2 stycznia 

2009, s. A 19.
34 M. Kossobudzka, Świńska grypa, s. 15. 
35 Cy. za: S.D. Moeller, Compassion Fatigue..., s. 64. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie 

cytaty ze źródeł obcojęzycznych w przekładzie autorki (M.H.).
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– pisał Robert Preston w książce The Hot Zone, której premiera zbiegła się 
w czasie z wybuchem epidemii Eboli w 1995 roku. Relacje z niej przypomi-
nały medyczny thriller. Susan D. Moeller twierdzi, że od tamtej pory Standard 
Eboli dyktuje ton wszystkim relacjom dotyczącym epidemii. Autorka książki 
Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War and Death, 
Susan D. Moeller, wyróżniła kilka kategorii metafor powtarzających się w re-
lacjach z epidemii, a nawiązujących do36: (1) science fiction; (2) tajemnicy;
(3) zbrodni; (4) Zagłady; (5) wojny; (6) świata zwierząt. 

Analizowane przeze mnie publikacje zostały zdominowane przez metafo-
ry militarne i zwierzęce. W medialnych relacjach z epidemii naukowcy i le-
karze są przedstawiani niczym treserzy dzikich zwierząt, dziennikarze piszą 
o „poskromieniu złośliwych małych bestii”37. W przypadku grypy to jednak 
mikroby ciągle są górą. Nie radzimy sobie z grypą, stwierdza Dorota Roma-
nowska w „Newsweeku” – „wywołujący ją wirus co kilkadziesiąt lat wymyka 
się spod kontroli, gwałtownie zmienia materiał genetyczny i atakuje ludzi ze 
zwielokrotnioną siłą”38. Atak to chyba najczęściej powtarzane ze słów w donie-
sieniach, które przypominają depesze z frontu. Wystarczy spojrzeć na tytuły: 
Grozi nam atak odpornej na leki supergrypy39, Wiedzą, kogo i jak zabija H1N140, 
Bitwa wygrana, wojna przegrana41. Bo „wojny z wirusami grypy prawdo-
podobnie nigdy nie wygramy”42. Cytowany w Newsweeku profesor W. Gut, 
mikrobiolog, przypomina, że „walka, jaką prowadzimy z wirusami, nie jest 
wyrównana. Po jednej stronie jesteśmy tylko my, a do drugiej wciąż dołączają 
nowi, agresywni gracze. – Oni już byli na ławce rezerwowych. Żyjemy z za-
razkami od zawsze”43. Czytelnik już wie, że wirus w każdej chwili może „stać 
się zjadliwy, bardziej śmiertelny”44. 

W czasie pandemii grypy w medialnej narracji pojawiają się bohaterowie, 
ofiary choroby i antagoniści– z jednej strony mamy wirusa zabójcę (killer vi-
rus), a z drugiej dzielnych lekarzy i naukowców przedstawianych jako łowczy 
wirusów (virus hunters)45, którzy „wpadli na trop wirusa”46. W pandemicznej 
narracji są walka, konflikt i napięcie, są niebezpieczeństwo i dramat, innymi 

36 Ibidem, s. 64. 
37 Ibidem.
38 D. Romanowska, Powrót hiszpanki?, s. 60.
39 A. Synowiec, Grozi nam atak odpornej na leki supergrypy, „Dziennik Polska”, 4 marca 

2009, s. 14.
40 A. Synowiec, Wiedzą, kogo i jak zabija H1N1, „Dziennik Polska”, 8 maja 2009, s. 4.
41 PAW, Bitwa wygrana, wojna przegrana, s. 7. 
42 Ibidem. 
43 J. Zarembina, Adam i Ewa mieli katar, s. 64.
44 M. Kossobudzka, Świńska grypa..., s. 15.
45 S.D. Moeller, Compassion Fatigue..., s. 61 i 86.
46 Eureka!, „Polityka”, 15 kwietnia 2006, s. 88.



71Epidemie, mikroby i uczeni. Wirusologia na łamach polskiej prasy 

słowy – jest wspaniała historia, makabryczna i ekscytująca zarazem47. Pytanie 
o to, jak wygląda walka toczona z wirusami, wprowadza nas w rzeczywistość 
badań naukowych. 

 WALKA, CZYLI RZECZYWISTOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH 

Dziennikarze odsłaniają kulisy pracy naukowców: „Najważniejsze, co teraz 
muszą sprawdzić naukowcy, to co jest we wnętrzu nowego wirusa – im wię-
cej kawałeczków będzie pochodzić od wirusa ludzkiego, tym bardziej nowy 
wirus może być niebezpieczny”48. Sam sposób mówienia o badaniach przy-
pomina zaglądanie do pomieszczenia przez dziurkę od klucza49. Zaglądamy 
do laboratorium, zaglądamy pod mikroskop, aby zobaczyć w powiększeniu 
śmiercionośnego mikroba, którego podobizna jest eksponowana w gazetach. 

Tak jak wszystkie dzienniki, również tabloid „Fakt” publikuje powiększony 
pod mikroskopem obraz wirusa ptasiej grypy H5N1, przedstawiony w moc-
nych, neonowych, prawie wojennych barwach. Tzw. hard-science image50 robi 
wrażenie na czytelnikach. Pod obrazem podpis: „Tak wygląda jeden z najgroź-
niejszych wirusów XXI wieku. Ciągle ulega mutacjom i naukowcy boją się, że 
niedługo będzie mógł się przenosić z człowieka na człowieka”51. 

Strach naukowców udziela się czytelnikom. Zwłaszcza jeśli czytają, że „leki 
na grypę to miks środków ubocznych”, które mogą prowadzić do samobój-
stwa, ale „poza tamiflu i relenzą nie ma dziś innych leków dających nadzieję na 
walkę ze zmutowaną grypą”52. Problem w tym, że „nowy wirus jest niewrażli-
wy na medykament, który miał być ostatnią linią obrony w razie epidemii na 
świecie ludzkiej odmiany ptasiej grypy”53. Samobójstwa jako skutek uboczny 
jedynego leku na grypę, który w dodatku przestaje być skuteczny w starciu 
z nowym wirusem – to już kumulacja strachu, który zawsze poruszał ludzi54, 
a wydawcom prasy zapewniał wysokie nakłady, bo ludzi zawsze interesowało 

47 S.D. Moeller, Compassion Fatigue..., s. 86.
48 K. Konieczna, Epidemia już w Europie!, „Fakt”, 28 kwietnia 2009, s. 6.
49 A. Starzec, Nauka bliżej codzienności..., s. 71. 
50 S.D. Moeller, Compassion Fatigue..., s. 66.
51 Groźne wirusy, s. 4. 
52 A. Synowiec, Leki na grypę to miks efektów ubocznych, „Dziennik Polska”, 5 maja 2009, s. 13.
53 „Dwie niezależne od siebie grupy badaczy z Holandii i Stanów Zjednoczonych ostrzegły 

przed nowym wirusem grypy, który jest całkowicie niewrażliwy na najbardziej zaawansowane 
lekarstwo tamiflu, medykament, który miał być ostatnią linią obrony w razie epidemii na świecie 
ludzkiej odmiany ptasiej grypy”. A. Synowiec, Grozi nam atak odpornej na leki supergrypy, s. 14.

54 Największe zainteresowanie ludzi zawsze budziły m.in. miłość, nienawiść, strach, zabo-
bony, próżność, nieśmiertelność. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, s. 169. 
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to, co sensacyjne i kontrowersyjne55. Trudno tu doszukiwać się obiektywizmu 
poznawczego, który, zdaniem Anny Starzec, przejawia się w stosowaniu argu-
mentacji wielostronnej: autor nie ogranicza się tylko do opisu badań zakoń-
czonych sukcesem, ale opisuje również próby zakończone niepowodzeniem56. 
Pisanie o skutkach ubocznych jedynego leku, który notabene, przestaje być 
skuteczny, jest przykładem dramatyzacji narracji i retoryki strachu: „W każdej 
chwili może się pojawić mutant, wobec którego będziemy bezradni”57.

MILITARNE METAFORY

Choroba wirusowa „spędza sen z oczu naukowcom”58, którzy wciąż „szukają 
słabego punktu ptasiej grypy”59. Co prawda „niebezpieczny H5N1 toruje dro-
gę innym groźnym wirusom i bakteriom, które mogą doprowadzić nawet do 
zgonu”60, ale z drugiej strony zdrowotnego frontu „Naukowcy z Hongkongu 
i USA odkryli syntetyczny związek, który jest w stanie zatrzymać powielanie się 
wirusów grypy. Testy potwierdziły, że środek o nazwie NSC89853 jest skutecz-
ny także w przypadku najgroźniejszego dla ludzi wirusa ptasiej grypy H5N1”61. 

Militarne metafory pozwalają w prosty i obrazowy sposób przedstawić to, 
co trudne, skomplikowane i niezrozumiałe dla czytelników, którzy w większo-
ści dysponują ograniczoną jednak wiedzą biochemiczną i niewiele im mówią 
szyfry: NSC89853 czy też H274Y, jak oznaczany jest gen neuraminidazy62. 

BURZA CYTOKINOWA  SŁOWNICTWO SPECJALISTYCZNE 
I POTOCZNE 

Profesjonalizmy otwierają przed czytelnikiem świat nauki pełen pojęć i zna-
ków, których on nie rozumie. Czapki z głów przed dziennikarzami, którzy nie 
boją się, że naukowe terminy odstraszą odbiorców od artykułu naszpikowa-
nego fragmentami przypominającymi: 

55 Por. E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001. Oraz B. Sobczak, Sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi w tabloidach 
na przykładzie dziennika „Fakt”, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Tabloidy. 
Język, wartości, obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 98. 

56 A. Starzec, Nauka bliżej codzienności..., s. 65.
57 Z. Wojtasiński, Przyczajona pandemia, „Wprost”, 10 maja 2009, s. 52.
58 Groźne wirusy, s. 4.
59 BT, Słaby punkt ptasiej grypy, „Fakt”, 24 marca 2006, s. 24.
60 Z. Wojtasiński, Przyczajona pandemia, s. 52.
61 KRU, Jak powstrzymać ptasią grypę, „Rzeczpospolita”, 16 kwietnia 2009, s. A 19.
62 A. Synowiec, Leki na grypę to miks efektów ubocznych, „Dziennik Polska”, 5.05.2009, s. 13.
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Liczba za literą H określa typ białka (hemaglutynina) znajdującego się na powierzchni 
wirusa (funkcją tego białka jest przyłączenie cząsteczki wirusa do infekowanej ko-
mórki). Liczba za literą N określa typ enzymu (neuraminidaza) występującego na 
powierzchni wirusa (enzym m.in. ułatwia przyłączanie się wirusa do błony komórko-
wej i inicjuje proces wnikania mikroorganizmu do wnętrza zaatakowanej komórki)63. 

Tak spełnia się edukacyjna rola mediów dostarczających informacji, które 
uzupełniają zasób wiadomości oraz popularyzują wiedzę o wirusach64, w cza-
sie gdy wirusy trafiają na czołówki gazet na całym świecie: „Po raz pierw-
szy w historii 30-letnich badań nad grypą powstał wirus zwierzęco-ludzki 
zdolny do przenoszenia się między ludźmi. Mówiąc fachowo, pokonał barierę 
międzygatunkową”65. Nie wszystkie pojęcia da się wytłumaczyć, „rzeczywisto-
ści mikroświata nie da się opisać językiem potocznym”66. Choć trzeba przy-
znać, że autorzy analizowanych publikacji próbowali to zrobić, łącząc wysoko-
specjalistyczne słownictwo z potocznym. Oto przykład udanego połączenia: 

W odpowiedzi na atak A/H1N1 organizm człowieka ze sprawnie działającym syste-
mem immunologicznym odpowiada zbyt zmasowanym kontratakiem, wytwarzając 
zdecydowanie za dużo prozapalnych cytokin i chemokin aktywujących nadmierną 
liczbę białych ciałek. A te w swej masie atakują nie tylko wirusa, lecz także zdrowe 
komórki ciała. Ogólnoustrojowa reakcja zapalna prowadzi do ostrej niewydolności 
oddechowej i niewydolności wielonarządowej. I często kończy się śmiercią67. 

Wyliczenia powikłań pogrypowych potęgują lęk: 

Gdy zakażenie nie zostanie w porę wyleczone antybiotykami, może się przenieść na 
inne narządy: stawy, mózg, nerki lub do serca, gdzie wywołuje stan zapalny. Po latach 
może się objawiać pląsawicą (mimowolnym ruchem kończyn), kłębkowym zapale-
niem nerek, zapaleniem mięśnia serca oraz wsierdzia i osierdzia [...]. Groźne powikła-
nia wywołują tzw. wirusy Coxackie, które kilka miesięcy lub lat po wywołaniu grypy 
u niektórych chorych powodują tzw. przewlekłą kardiomiopatię zastoinową68. 

63 Z. Wojtasiński, Przyczajona pandemia, s. 52.
64 Edukacyjna funkcja mediów por. np. W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, s. 171. 
65 M. Kossobudzka, Wirus pokonał barierę między gatunkami. Rozmowa z dr. Pawłem Grze-

siowskim, „Gazeta Wyborcza”, 28 kwietnia 2009, s. 3. 
66 E. Bendyk, Jak współczesnemu Polakowi mówić o nauce?, [w:] J. Miodek, M. Zaśko-Zie-

lińska (red.), O trudnym łatwo, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 
s. 9. 

67 A. Synowiec, Wiedza, jak i kogo zabija H1N1, „Dziennik Polska”, 8 maja 2009, s. 4.
68 Z. Wojtasiński, Przyczajona pandemia, s. 52.
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Terminy medyczne mają być gwarantem merytorycznej rzetelności arty-
kułu, a także wiarygodności dziennikarza i jego naukowych kompetencji, co 
nie jest bez znaczenia, bo zaufanie czytelników do kompetencji gatekeeperów 
jest szczególnie ważne, jeśli rozważamy edukacyjną rolę mediów. 

PANDEMICZNE PORÓWNANIA 

Pogrypowe powikłania Zbigniew Wojtasiński nazwał metaforycznie „czarną 
siostrą” grypy69, która „jest tak samo podstępna i niebezpieczna jak AIDS. 
Wywołujące ją wirusy [...] zakłócają też mechanizmy odporności, podobnie 
jak najgroźniejszy ze znanych patogenów – HIV”70. Dlatego „pandemia ptasiej 
grypy, jeśli do niej dojdzie, może przypominać epidemię AIDS”71. Porówna-
nia do AIDS czy do grypy hiszpanki, która w 1918 roku „zabiła milion”72, 
„zdziesiątkowała ludzkość”73, są perswazyjnie bardzo skuteczne, gdyż odsyłają 
do zbiorowej pamięci zarazy74, a w niej zapisane są starotestamentowe plagi 
i średniowieczna czarna śmierć oraz wszystkie epidemie zmieniające bieg hi-
storii. „Szacuje się, że na grypę w 1918 r. zachorowało miliard osób, połowa 
populacji ludzkiej w tym czasie”75. „Czy grozi nam Powrót hiszpanki?”76, pyta 
dziennikarka „Newsweeka”. W artykule Pandemia grypy – kości zostały rzu-
cone Wojciech Moskal pisze: „Istnieje ryzyko, że w ciągu najbliższych trzech 
lat wybuchnie globalna pandemia grypy podobna do hiszpanki z początków 
XX w. – ostrzegają eksperci. Zachoruje co trzeci z nas”77.

PRZERAŻAJĄCE LICZBY 

Takie liczby mogą i mają przerażać, uczulać, ostrzegać, nawet jeśli największe 
z nich dotyczą tylko epidemii z przeszłości. W artykule Świnia tyglem wirusów 
znajdziemy zestawienie przypominające ranking pandemii: 

69 Ibidem.
70 Ibidem. 
71 Z. Wojtasiński, Ptasia grypa jak AIDS?, „Wprost”, 9 lipca 2006, s. 10. 
72 A. Synowiec, Jak hiszpanka zabiła 50 mln ludzi, „Dziennik Polska”, 28 kwietnia 2009, s. 5.
73 A. Stanisławska, Geny: śmiertelna broń grypy hiszpanki, s. A 19.
74 S.D. Moeller, Compassion Fatigue..., s. 65.
75 A. Synowiec, Jak hiszpanka zabiła 50 mln ludzi, s. 5.
76 D. Romanowska, Powrót hiszpanki?, s. 60.
77 W. Moskal, Pandemia grypy – kości zostały rzucone, „Gazeta Wyborcza”, 20 października 

2006, s. 18.
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1918 – hiszpanka. Najprawdopodobniej epidemia wszech czasów. Wywołał ją wirus 
H1N1 (mimo identycznej nazwy był inny niż atakujący obecnie w Meksyku i USA). 
Zakażeniu uległo ok. 40 proc. wszystkich mieszkańców ziemi. Zginęło 50 mln osób. 
1957 – azjatycka. Zaczęła się w Chinach, skąd rozprzestrzeniła się na świat. Zabiła 
2 mln ludzi. Wywołał ją wirus H2N2 powstały z połączenia ludzkiego wirusa grypy 
i zmutowanego wirusa przenoszonego przez dzikie kaczki. 1968 – grypa z Hongkongu. 
W ciągu dwóch lat zabiła milion ludzi na świecie. Spowodował ją wirus H3N278. 

Liczby zawsze służą uwiarygodnieniu tekstu – dziennikarz nie może być 
gołosłowny79. Liczby mają przekonać czytelników o skali zagrożenia: „Nowy 
szczep wirusa! Zaatakował już niemal 1800 osób, umarły 152”80. „Zachorowa-
ło w sumie niewiele, bo ok. 400 osób, ale wirus ptasiej grypy H5N1 cały czas 
krąży po świecie i jest wyjątkowo złośliwy”81. „Na świńską grypę choruje już 
ponad 2000 osób z 24 krajów”82. Wśród wyliczeń znajdują się i najważniejsze 
fakty: „Ptasia grypa zabija co drugą zakażoną osobę, ale nie przenosi się mię-
dzy ludźmi. Świńska grypa rozprzestrzenia się wśród ludzi, ale zabija tylko 
nielicznych chorych”83. Specjalistyczne słownictwo, liczby, ale przede wszyst-
kim również źródła, na które powołują się autorzy artykułów, mają świadczyć 
o wiarygodności dziennikarskich doniesień. 

PRESTIŻ NAUKI, CZYLI CYTOWANE ŹRÓDŁA

Dziennikarze wykorzystują prestiż nauki do nadawania tekstom wiarygodno-
ści i rzetelności84. Aby sprostać wymogom konkurencji, informacje o osiąg-
nięciach naukowych przekazywane są w miarę szybko85. Sformułowania typu: 
„autorzy prac opublikowanych właśnie w »Science Translational Medicine« 
oraz »Science«”86 czy też „raport z badań ukazał się w najnowszym wyda-
niu magazynu »Viral Immunology«”87, pozwalają wypowiedziom spełnić 
kryterium aktualności. Dziennikarze korzystają z publikacji anglojęzycz-
nych zamieszczanych na łamach renomowanych pism naukowych, „które są 

78 W. Moskal, Świnia tyglem wirusów, s. 2.
79 Por. np. J. Strupczewski, Reuters. Vademecum dziennikarza, Wydawnictwo WIG-Press, 

Warszawa 1999. 
80 A. Stanisławska, Co musisz wiedzieć o świńskiej grypie, s. A 7. 
81 D. Romanowska, Powrót hiszpanki?, s. 60.
82 A. Synowiec, Wiedzą, jak i kogo zabija H1N1, „Dziennik Polska”, 8 maja 2009, s. 4.
83 Z. Wojtasiński, Przyczajona pandemia, s. 52.
84 A. Starzec, Nauka w prasie codziennej, s. 303.
85 Ibidem, s. 304. 
86 W. Moskal, Hiszpański łącznik świńskiej grypy, „Gazeta Wyborcza”, 26 marca 2010, s. 16. 
87 A. Synowiec, Wiedzą, jak i kogo zabija H1N1, s. 4.
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gwarantem merytorycznej rzetelności i ścisłości przekazów”88. W polskich 
dziennikach i tygodnikach znajdujemy wiadomości z najnowszych numerów 
„Nature”, „Science”, „Science Translational Medicine”, które nieraz przypomi-
nają doniesienia z wojny toczonej w laboratoriach na całym świecie: „Dwa 
niezależne zespoły badawcze z uniwersytetów w Wisconsin i Rotterdamie 
wpadły na trop, dlaczego wirus ptasiej grypy H5N1 nie jest tak groźny dla 
ludzi jak zwykłej grypy, którym co rok zakażają się miliony osób”89. 

Anna Starzec zwracała uwagę na eksponowany w tekstach naukowców 
obiektywizm poznawczy, widoczny między innymi w informacjach o skła-
dzie zespołu badawczego, dacie odkrycia czy pełnej nazwie instytutu nauko-
wego90, co nie znajduje potwierdzenia w analizowanej przeze mnie próbie, 
gdyż akurat te dane dziennikarze piszący o epidemiach dawkowali bardzo 
oszczędnie. Jeśli pojawiały się nazwy instytucji badawczych, to przeważnie 
tylko przy nazwisku profesorów, którzy udzielali wywiadów, na przykład
dr hab. Włodzimierz Gut, mikrobiolog z Państwowego Zakładu Higieny; prof. 
Waleria Hryniewicz z Oddziału Mikrobiologii Klinicznej i Profilaktyki Zaka-
żeń Narodowego Instytutu Leków. Tytuły naukowe sugerują czytelnikowi, że 
pozycja zawodowa autorytetu jest gwarantem obiektywizmu, merytorycznej 
wiarygodności i rzetelności artykułu91. 

TREŚCI NAUKOWE A RETORYKA STRACHU

Wiarygodności, tak potrzebnej w popularyzowaniu wiedzy, służą między in-
nymi specjalistyczne słownictwo, medyczne terminy, liczby, źródła informacji, 
cytowane wypowiedzi naukowych autorytetów. Z kolei plastyczne metafory 
i porównania uruchamiają wyobraźnię i pozwalają wytłumaczyć skompliko-
wane procesy językiem zrozumiałym dla odbiorcy „nie zawsze odpowiednio 
przygotowanego pod względem zasobu posiadanej wiedzy naukowej”92. 

W każdym z tych zabiegów znajdziemy elementy dramatyzacji, które za-
pewne w przekonaniu ich autorów ubarwiają i uatrakcyjniają teksty na każ-
dym poziomie: od tytułów do ostatnich zdań wieszczących rychłą apokalipsę. 
To, co służy dramatyzacji, być może uatrakcyjnia przekaz, ale prowadzi też 
do hiperbolizacji zagrożenia, potęguje atmosferę lęku i niepewności. Czy to 
pomoże w zrozumieniu natury wirusów, przygotowaniu do obrony i walki 

88 A. Starzec, Nauka w prasie codziennej, s. 305.
89 Eureka!, s. 88.
90 A. Starzec, Nauka bliżej codzienności..., s. 65.
91 Ibidem. 
92 Ibidem, s. 74. 
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z chorobą? Pytanie o rolę dziennikarzy – gatekeeperów w kulturze strachu – 
nadal pozostaje otwarte. 

Zwłaszcza że w analizowanych publikacjach zwracają uwagę specyficzne 
konstrukcje myślowe zbudowane z wykorzystaniem spójnika „ale”. Profesor 
Walery Pisarek przypominał, że do interpretowania i komentowania rzeczy-
wistości wykształcił język perswazyjne środki składniowe93. Należą do nich 
między innymi zdania przeciwstawne, w których człon „ale” jest zapowiedzią 
„przyczajonego” niebezpieczeństwa (Przyczajona pandemia94), na przykład: 
Ptasia grypa nie przenosi się z człowieka na człowieka, ALE w każdej chwili 
może zacząć, jeśli wirus zmutuje. Albo: W Polsce nie mamy pandemii, ALE 
jak wybuchnie, to zachoruje co trzeci z nas. „Ale” jest podstawą retoryki stra-
chu. Zawsze można napisać o zagrożeniu, którego jeszcze nie ma, ALE lada 
chwila może nadejść. 
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Epidemics, Microbes and Researchers: Virology in Polish Media Coverage 

The chapter presents the results of the content analysis of media coverage of bird flu and 
swine flu epidemics in 2006-2010. The study of press reports and popular-science articles 
in the light of agenda setting theory, framing theory and uses and gratifications theory, 
raised questions about the role and responsibility of journalists as gate keepers in the crisis 
times of pandemics. It also revealed the most important features of the media rhetoric 
of fear, challenged and reinforced by hard science content. The chapter presents media 
frames of hard science content as well as the linguistic image of flu viruses and researchers 
portrayed as virus hunters. 
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