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OTOCZKA

Wirion nowego koronawirusa to po 
prostu cząstka materiału genetycznego 
(RNA) otoczona „płaszczykiem” 
zbudowanym głównie z białek. Pełnią 
one wiele funkcji: chronią RNA, 
utrzymują kształt wirionu, a także 
pozwalają mu przyczepić się do 
komórki gospodarza. Kluczową rolę 
odgrywa tzw. białko S – to ono 
przyczepia się do powierzchni komórek 
ciała ludzkiego, co rozpoczyna 
infekcję.

GENOM

Genom wirusa SARS-CoV-2 składa się
z ok. 30 tysięcy nukleotydów, czyli 
„liter” alfabetu genetycznego. 
Zapisanych jest w nim około 10 genów, 
czyli „przepisów na białka”. Od kiedy 

wyizolowano nowego koronawirusa, 
trwają intensywne badania naukowe 
dotyczące ich funkcji oraz sposobów
na oszukanie lub dezaktywację. 
Znajomość genomu wirusa jest też 
ważna przy projektowaniu
szczepionek.

TESTY 
Istnieje kilka podstawowych typów 
testów stosowanych przez 
wirusologów. Testy genetyczne
(tzw. RT-PCR) badają obecność 
materiału genetycznego wirusa
w organizmie chorego

i dają wynik pozytywny w czasie 
trwającej infekcji. Testy 
immunologiczne są natomiast
w stanie wykryć ślady po infekcji 
przebytej nawet wiele miesięcy 
wcześniej, także jeśli przeszła ona 
bezobjawowo.

WIRION

Słowem „wirion” określa się pojedynczą 
cząstkę wirusa w takiej formie, w jakiej 
występuje w środowisku – w pełni 
„zmontowaną”, zdolną do namnażania 
się, czekającą na kontakt z komórką 
gospodarza. To, co widzicie poniżej,
to właśnie wirion SARS-CoV-2, czyli 
nowego koronawirusa. Czy wirus może 
występować w innej postaci niż wirion? 
Oczywiście, po wniknięciu do komórki 
zaczyna rozpadać się, „wypakowywać” 

swój materiał genetyczny
i namnażać. Dopiero wtedy 

mogą powstawać nowe 
wiriony.

OBCIĄŻONE ORGANY

Skutki infekcji danego rodzaju wirusa 
zależą w pierwszej kolejności od tego, 
w komórkach jakiej tkanki potrafi się 
on namnażać. Nowy koronawirus
łączy się z cząsteczkami o nazwie 
ACE2, które występują naturalnie
w różnych tkankach ludzkiego 
organizmu. Szczególnie dużo jest ich
w pęcherzykach płucnych – jednym
z najpoważniejszych objawów choroby 
wywoływanej przez SARS-CoV-2, 
noszącej nazwę COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019, czyli choroba 
koronawirusowa z 2019 r.), jest więc 
właśnie zapalenie płuc. Stąd zresztą 
pochodzi nazwa wirusa: SARS to severe 
acute respiratory syndrome, czyli 
„ciężki ostry zespół oddechowy”.
ACE2 występuje też jednak choćby
w komórkach nerek, jelit, serca oraz
w nabłonku niektórych naczyń 
krwionośnych, tak więc choroby tych 
organów i tkanek występujące już
w momencie pojawienia się infekcji 
poważnie komplikują przebieg 
COVID-19.

SZCZEPIONKA

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”, głosi 
stare powiedzenie. Nie jest jednak 
łatwo opracować szczepionkę 
przeciwko wirusowi, który dopiero co 
został zidentyfikowany. W pierwszej 
kolejności trzeba ustalić, jaka metoda 
będzie najskuteczniejsza: czy 
zaszczepianie żywymi wirusami 
atenuowanymi (czyli „osłabionymi”), 
czy wirusami inaktywowanymi 
(„zabitymi”), a może starannie 
wybranymi fragmentami otoczki, 
które jednak wywołują 
odpowiednią reakcję naszego 
organizmu? Dopiero wtedy 
można przystąpić do badania 
skuteczności, najpierw na 
modelach zwierzęcych, potem 
na ochotnikach, a następnie 
na coraz większych grupach 
pacjentów. Szczepionka 
musi przecież nie tylko 
działać, ale i przynosić 
korzyść zdrowotną dla 
milionów ludzi.
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 ŁUKASZ LAMŻA                             

Czas pandemii” – jakże 
dramatycznie brzmią te słowa! 

A jednak w ostatnich miesiącach 
zdążyliśmy się już przyzwyczaić do 
wielkich słów. Czyżby przyszło nam 
żyć w ciekawych czasach?

Nowa sytuacja, wobec której 
zostaliśmy wbrew swej woli 
i chęci postawieni, pobudza nas 
do zadawania wielkich pytań: 
kolejny dodatek z serii „Wielkie 
Pytania” postanowiliśmy więc 
– zgodnie z duchem tego cyklu – 
poświęcić temu, co w owej sytuacji 
fundamentalne i ponadczasowe. 
Dodatek otwieramy tekstem 
Szymona Drobniaka, z którego 
dowiadujemy się, że od zawsze 
żyjemy i żyć będziemy na 
planecie wirusów, sami będąc 
jedynie drobnym przypisem do 

mikroskopijnych władców Ziemi. 
Pozostali nasi autorzy opowiadają 
nam między innymi o ewolucyjnych 
korzeniach obrzydzenia, o literackich 
obrazach zarazy, o historii i idei 
szczepienia, o starożytnych 
epidemiach i o tym, co właściwie 
w praktyce oznacza zawołanie 
„Testy, testy, testy!”.

Na końcu dodatku znajdziecie też 
program specjalnej edycji Copernicus 
Festival, który odbywa się – jakże 
inaczej! – w przestrzeni wirtualnej, 
pod hasłem „Czas zarazy”. Zerknijcie 
– być może zechcecie w dniach 
19-24 maja dołączyć, na ekranach 
komputerów i urządzeń mobilnych, 
do któregoś z wywiadów, wykładów 
i warsztatów festiwalowych?

Czytajcie, oglądajcie, słuchajcie; 
byle ze zdrowym dystansem.  ©π

Przezroczyste     28x28 pxs                    Białe na czarnym 255x3 i 0x3 RGB

122 Copernicus Festival: Czas zarazy | O przeżywaniu czasu wojciech bonowicz

Planeta wirusów
SZYMON DROBNIAK              

Dopiero niedawno zaczęliśmy odkrywać, jak fundamentalną rolę 
w przyrodzie i ewolucji życia na Ziemi odgrywają wirusy. 

Czym właściwie są i skąd się wzięły?

 Ogrody tulipanów. Hever, Anglia, 16 kwietnia 2020 r. 
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K iedy w XVII w. holenderscy 
ogrodnicy pompowali bańkę 
spekulacyjną, windującą ceny 
tulipanów na wcześniej niewy-

obrażalne poziomy, nie wiedzieli, że cała 
ta misterna konstrukcja ekonomiczna 
zależała tak mocno od mikroskopijnych 
cząstek zakaźnych.

Dziesięć tysięcy guldenów – takie ceny 
potrafiły osiągać tulipanowe cebulki na 
aukcjach. Za tę sumę można było kupić 

czterysta świń albo sto ton pszenicy. Naj-
cenniejsze były odmiany tulipanów okre-
ślane jako variegata – o intensywnie za-
barwionych płatkach przetykanych nie-
regularnymi, białymi smugami. Zawrot-
ność ich cen podbijał fakt, że taka smu-
gowatość najwyraźniej wymykała się 
umiejętnościom najzdolniejszych ogrod-
ników: nikt nie potrafił wytłumaczyć, 
dlaczego ta właśnie cecha była tak kapry-
śna i pojawiała się z pozoru przypadkowo 

w całych partiach tulipanów. Co więcej 
– próby rozmnożenia smużystych tulipa-
nów z nasion kończyły się niepowodze-
niem. Wyrastały z nich zawsze typowe, 
barwne i pozbawione pasów rośliny. Ce-
bulki tulipanów odmiany variegata były 
jednocześnie słabsze, jakby schorowane, 
bardziej wrażliwe na niekorzystne wa-
runki uprawy.

Dopiero w pierwszej połowie XX w. 
udało się zidentyfikować prawdziwą 
przyczynę wyjątkowości bezcennych tu-
lipanów. Odpowiadał za nią wirus mo-
zaiki tulipanowej, reprezentant sporej 
grupy wirusów wywołujących u zain-
fekowanych roślin charakterystyczne 
niedobory chlorofilu, dające efekt smu-
żenia lub bladej mozaiki na liściach czy 
kwiatach. Mozaika tulipanowa przenosi 
się między roślinami za pośrednictwem 
mszyc pasożytujących na sokach roślin, 
co wyjaśnia niemożność uzyskania pasia-
stych kwiatów z nasion (wirus nie prze-
nika do rosnącego, ukrytego w nasieniu, 
zarodka). Wirus odpowiadał również za 
mniejszy wigor tulipanowych cebulek.

Holenderska „gorączka tulipanowa” to 
zaskakujący przykład powiązań między 
ewolucją biologiczną i kulturą człowieka. 
Wirusy mają jednak znacznie bardziej 
fundamentalny wpływ na życie na Ziemi, 
niż sądziliśmy w przeszłości. Dopiero za-
czynamy odkrywać niesamowitą różno-
rodność wirusów, ich miejsce w sieci po-
wiązań łączących poszczególne elementy 
biosfery oraz wpływ na wielkoskalowe 
procesy zachodzące na Ziemi. Czas rów-
nież zapomnieć o dominującej „epide-
miologicznej” reputacji wirusów. Choć 
kojarzymy je przede wszystkim z całą 
gamą mniej lub bardziej poważnych cho-
rób ludzkich, wirusy są, jak się okazuje, 
najliczniejszymi, a przy tym kluczowymi 
czynnikami biologicznymi na Ziemi. 
Wszystko wskazuje na to, że fundamen-
talne procesy kształtujące funkcjonowa-
nie biosfery kontrolują byty nieprzynale-
żące nawet do świata ożywionego.

Pasożyt doskonały
Niełatwo jest objąć wirusy jednym, ogól-
niejszym rzeczownikiem – tak, by mo-
gły znaleźć się w towarzystwie bakterii, 
grzybów, zwierząt i innych mieszkańców 
naszej planety. Nasuwa się słowo „orga-
nizm”, które stosujemy powszechnie do 
opisywania bytów ożywionych. Problem 
w tym, że wirusy nie wykazują niektó-
rych fundamentalnych cech, które przy-

pisujemy wszystkiemu temu, co zwycza-
jowo określamy mianem „organizmu”.

Owszem – potrafią się „rozmnażać”: 
produkować swoje kopie, kluczowe dla 
pasożytniczego trybu życia wirusów. Pod-
legają również ewolucji drogą doboru na-
turalnego – co dla wielu biologów jest 
najbardziej fundamentalnym wyznacz-
nikiem bycia organizmem żywym. Zdol-
ność wirusów do mutowania (sponta-
nicznego nabywania losowych zmian 
w swoim materiale genetycznym) i prze-
kazywania tych mutacji poprzez tworze-
nie swoich kopii jest jednym z głównych 
problemów, jakie przed producentami 
szczepionek stawiają np. wirus grypy czy 
rinowirusy odpowiedzialne za jesienny 
katar. Zdolność do spontanicznego zmie-
niania swojej struktury oraz rozprzestrze-
niania nowych wariantów sprawia, że 
wiele wirusów to „ruchome cele” szcze-
pionkowe – zaprojektowanie skutecznej 
szczepionki przeciwko nim jest trudne, 
bo nieustannie zmieniają one swoje wła-
ściwości.

Rozmnażanie i ewolucja to jednak nie 
wszystko. Po odsunięciu na bok replika-
cyjnej natury wirusów nie pozostaje nam 
praktycznie nic, co pozwoliłoby zaklasy-
fikować je jako organizmy żywe. Wirusy 
nie posiadają własnego metabolizmu: ich 
cząstki nie prowadzą samodzielnie żad-
nych procesów biochemicznych. Nie są 
one również zorganizowane jak komórki 
żywe – wirusy są tworami pozbawionymi 
struktury komórkowej i bardziej przypo-
minają misterne nanoroboty, przygoto-
wane do infekowania swoich ofiar i repli-
kacji, ale już nie do odżywiania się, prze-
mieszczania czy reagowania na bodźce. 
Produkcja cząstek wirusowych w procesie 
replikacji bardziej przypomina składanie 
miniaturowej maszyny niż rozmnażanie, 
jakie znamy ze świata roślin czy zwierząt 
– stąd też biolodzy preferują w odniesie-
niu do wirusów termin „namnażanie”.

I wreszcie cecha najbardziej fundamen-
talna: cząstki wirusowe bez swoich go-
spodarzy są jedynie biernymi grudkami 
białka i kwasów nukleinowych. Są nie-
aktywne, statyczne – martwe. Ich dyna-
mika ujawnia się dopiero, kiedy dostaną 
się do wnętrza komórek swoich gospoda-
rzy – gdzie uaktywniają się i „nakręcają” 
produkcję swoich kopii. Wirusy są więc 
pasożytami tak doskonałymi, że w swo-
jej pasożytniczej specjalizacji w gruncie 
rzeczy przestały żyć. Takie postawienie 
sprawy mogłoby jednak mieć rację bytu 

tylko wtedy, jeśli założymy „wtórne” po-
chodzenie wirusów, oparte na postępują-
cej degeneracji i specjalizacji ich żywych 
przodków. Czy takie pochodzenie wiru-
sów jest w ogóle możliwe?

Wirusowe wykopaliska
Odtwarzanie historii ewolucyjnej wiru-
sów poważnie utrudnione jest przez ich 
ulotność. Wirusy mają z reguły rozmiary 
wielokrotnie mniejsze niż komórki bak-
teryjne i złożone są z cząsteczek nieule-
gających fosylizacji (skamienieniu): biał-
kowa kapsuła wirusa oraz jego materiał 
genetyczny ulegają po dezaktywacji wi-
rusa niemalże natychmiastowemu roz-
padowi. Jedynym sposobem, w jaki mo-
żemy próbować odtworzyć ewolucyjną 
historię wirusów, jest więc porównywa-
nie struktur wirusowych z najbliższymi 
im, jak się zdaje, formami bakteryjnymi 
oraz analizy genetyczne poszukujące 
w materiale genetycznym wirusów, bak-
terii i pozostałych organizmów tropów 
świadczących o wspólnej historii. Paleo- 
wirolodzy (badacze wymarłych przodków 
wirusów) swoje wykopaliska prowadzą 
więc głównie „molekularnie” – przesie-
wając współczesne genomy w poszukiwa-
niu wirusowych pozostałości, oraz in silico 
– prowadząc symulacje ewolucji prawiru-
sów w wirtualnych ekosystemach.

Pewne wskazówki co do pochodze-
nia wirusów wynikają z istnienia prost-
szych niż wirusy cząstek zakaźnych. 
Choć wydaje się to niemożliwe – biologia 
naprawdę zna patogeny o jeszcze prost-
szej budowie. Jednymi z nich są wiroidy 
– „gołe” kawałki RNA (kwasu rybonukle-
inowego), czyli niczym nieosłonięte frag-
menty materiału genetycznego. W pew-
nym sensie są to wirusy pozbawione 
„płaszcza”. Potrafią one infekować rośliny 
i replikować się we wnętrzu ich komó-
rek. Wiele wiroidów nie tylko wykorzy-
stuje roślinne komórki jako fabryki swo-
ich kopii, lecz także potrafi samodzielnie 
prowadzić proste reakcje biochemiczne. 

Takie „biochemicznie uzdolnione” czą-
steczki RNA nazywamy rybozymami.

To, że niektóre wiroidy mają własno-
ści enzymatyczne, jest obserwacją po-
twierdzającą jedną z hipotez pochodze-
nia życia na Ziemi. Według tzw. hipo-
tezy świata RNA pierwszymi replikato-
rami (cząstkami zdolnymi do tworze-
nia własnych kopii) na naszej planecie, 
jeszcze pozbawionymi budowy komór-
kowej, były właśnie autonomiczne czą-
steczki RNA. Wiroidy mogą być pozosta-
łościami tego świata RNA – pasożytami, 
które ewoluowały równolegle do bar-
dziej złożonych protokomórek, a potem 
komórek. Z czasem niektóre z takich sa-
modzielnych cząsteczek RNA „kradły” 
swoim gospodarzom białka, produku-
jąc osłaniające delikatny materiał gene-
tyczny kapsydy – i dając początek pra- 
wirusom.

Trzy hipotezy
Za takim „koewolucyjnym” scenariu-
szem pochodzenia wirusów przemawia 
również odkrycie tzw. wirusów satelitar-
nych, w tym wirofagów. Wirusy sateli-
tarne to szczególna grupa, której przed-
stawiciele do prawidłowej replikacji po-
trzebują współudziału innego, często 
blisko spokrewnionego wirusa. Na przy-
kład wirus zapalenia wątroby typu D (lub 
delta) to osłonięty białkową otoczką ka-
wałek RNA, przypominający wiroidy. Po-
trafi on zainfekować komórki wątroby, 
ale by przenieść się dalej, potrzebuje po-
mocy wirusa zapalenia wątroby typu B: 
to ten drugi wirus dostarcza wirusowi 
typu D białka do budowy kapsydu. Wi-
rus typu D jest więc wirusem satelitar-
nym wirusa zapalenia wątroby typu B.

Znacznie ciekawsza zależność łączy wi-
rofagi z ich wirusowymi gospodarzami. 
Wirofagi (nazwa oznaczająca dosłownie 
„pożeracze wirusów”) to wirusy pasożyt-
nicze, uszkadzające inne wirusy! Wyko-
rzystują one maszynerię replikacyjną 
tzw. wirusów gigantycznych (grupy wi-
rusów szczególnie dużych, o rozmiarach 
zbliżonych do rozmiarów komórek bak-
teryjnych) i spowalniając ich replikację, 
same produkują swoje kopie.

Istnienie wirusów satelitarnych oraz 
wiroidów stanowi mocny dowód na 
wcześniejsze pochodzenie przodków 
współczesnych wirusów w stosunku 
do prekursorów organizmów komórko-
wych. Będąc pozostałością bardzo pro-
stego „świata RNA”, wczesne wirusy 

W 2018 roku hiszpańscy 
badacze odkryli, 
że z nieba nad 
Sierra Nevada pada 
wirusowy deszcz.
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Testy, testy, testy!
BARTOSZ KABAŁA                  

Stosowany najczęściej test genetyczny na koronawirusa 
jest swoisty, ale niekoniecznie bardzo czuły. 

Wynik dodatni daje dużą pewność zakażenia, 
jednak ujemny może być zafałszowany.

T edros Ghebreyesus, dyrektor 
Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO), apelował nie-
dawno do krajów dotknię-

tych koronawirusem SARS-CoV-2 o „te-
sty, testy, testy!”. Według wielu eksper-
tów kluczowe dla pokonania pandemii 
COVID-19 jest szybkie wykrywanie cho-
rych i zakażonych, by odizolować ich od 
zdrowej populacji i w miarę możliwo-
ści leczyć.

Jak wykryć niezauważalnego wroga, 
wielkości 90 nanometrów? Wirus zbu-
dowany jest z otoczki białkowej i mate-
riału genetycznego – w przypadku koro-
nawirusów (zob. infografika) występuje 
on w postaci kwasu rybonukleinowego 
(RNA). Kiedy wirus łączy się z ludzką ko-

mórką, jego materiał genetyczny prze-
dostaje się do jej wnętrza i manipuluje 
jej funkcjami. Wirusowe RNA zostaje 
odczytane przez specjalne komórkowe 
białka i w środku naszej własnej komórki 
powstają nowe cząstki wirusa. Po jakimś 
czasie doprowadzają one do śmierci ko-
mórki, a gdy ta się rozpada – są gotowe 
infekować kolejne. SARS-CoV-2 atakuje 
przede wszystkim nabłonki dróg odde-
chowych, wywołując chorobę o nazwie 
COVID-19, ale cząstki wirusa znajdowane 
są również w krwi i kale.

Dwa z trzech genów
Jedną z najpewniejszych metod wykrycia 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
jest znalezienie jego materiału genetycz-

nego. Powszechnie stosuje się tzw. reak-
cję łańcuchową polimerazy z odwrotną 
transkrypcją (reverse transcription polyme-
rase chain reaction, RT-PCR). Takie testy 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce wy-
tycznymi należy wykonać u osób, które 
wykazują typowe dla infekcji koronawi-
rusem objawy, oraz wobec których zacho-
dzi epidemiologiczne prawdopodobień-
stwo kontaktu z osobą zarażoną. Naj-
pierw jednak konieczne jest uzyskanie od-
powiedniego materiału do badania. Ponie-
waż wirus atakuje drogi oddechowe, opty-
malnymi materiałami diagnostycznymi 
według WHO są wymaz z nosogardła, 
plwocina lub aspirat pobierany w trakcie 
bronchoskopii, czyli wprowadzenia spe-
cjalnego urządzenia do oskrzeli.

Wirofagi, dosłownie: 
„pożeracze wirusów”, 
to wirusy pasożytnicze, 
uszkadzające inne 
wirusy.

najzwyczajniej nie potrzebowały bardziej 
zaawansowanych struktur i funkcji: ich 
pasożytniczy tryb życia oraz dostępność 
potencjalnych gospodarzy w postaci 
wczesnych prakomórek zapewniały im 
potrzebne do replikacji zasoby.

Największym problemem „hipotezy 
koewolucyjnej” jest wyjaśnienie mecha-
nizmu, który doprowadził do „opłasz-
czenia” wczesnych wolnych cząsteczek 
prawirusowych białkami. Powstały 
więc konkurencyjne teorie, działające 
niejako wstecz i wywodzące wirusy 
z bardziej zaawansowanych i ewolucyj-
nie młodszych form życia. „Hipoteza 
ucieczki” zakłada, że wirusy powstały 
z tzw. skaczących elementów genetycz-
nych (transpozonów), które obecne są 
we wszystkich niemalże komórkach ży-
wych i mają zdolność spontanicznego 
wycinania się i wbudowywania w ma-
teriał genetyczny komórki. „Skaczące 
geny” najczęściej trzymają się swoich 
komórek, powodując problemy jedynie 
wtedy, jeśli po wycięciu się i wstawieniu 
w inne miejsce niszczą one jakiś ważny 
gen. Zdarza się jednak, że uciekają one 
poza swoją macierzystą komórkę – tacy 
uciekinierzy mogliby potencjalnie stać 
się wirusami. Nie jest jednak jasne, jak 
skaczące geny mogłyby zdobyć swój 
białkowy płaszcz.

Trzecią hipotezą starającą się wyja-
śnić pochodzenie wirusów jest „hipo-
teza regresyjna”. Zakłada ona, że wi-
rusy mogły powstać poprzez postępu-
jące upraszczanie się wyspecjalizowa-
nych wewnątrzkomórkowych pasoży-
tów bakteryjnych, takich jak mikopla-
zmy czy riketsje. Są to bardzo proste, 
pozbawione wielu organelli komór-
kowych, bakterie rozmnażające się je-
dynie wewnątrz innych komórek ży-
wych. Wirusy mogłyby więc powstać 
jako pochodne takich specjalistów – nie 
wiemy jednak, dlaczego żadne z obec-
nie znanych wirusów nie przypominają 
współczesnych bakteryjnych pasożytów 
wewnątrzkomórkowych.

Pada wirusami
W 2018 r. hiszpańscy badacze dokonali 
niezwykłego odkrycia. Zbierając próbki 
powietrza w hiszpańskich górach Sierra 
Nevada wykazali, że z nieba nad Hiszpa-
nią – i, jak się okazuje, wszędzie na świe-
cie – dosłownie pada wirusowy deszcz. 
Każdego dnia na każdy metr kwadratowy 
naszej planety spada około 800 mln wi-

rusowych cząsteczek. Tworzą one „wiro- 
sferę” – warstwę ziemskiej atmosfery 
wzbogaconą o cząstki wirusowe, poło-
żoną niewiele poniżej pułapu rejsowego 
samolotów pasażerskich. Wirusy, które 
tam krążą, pochodzą przede wszystkim 
z rozpylanej nad oceanami wody mor-
skiej. Będąc niewiarygodnie lekkimi, wi-
rusy atmosferyczne przemieszczają się 
z łatwością między odległymi regionami 
naszej planety, transportując informa-
cję genetyczną na gigantyczne odległości 
i z prędkościami niedostępnymi organi-
zmom żywym.

Ktoś mógłby spytać – skąd tak ol-
brzymie ilości wirusów biorą się w wo-
dzie morskiej, by potem zasilać atmos-
feryczną „wirosferę”? Odkrycie pocho-
dzenia tych wirusów stanowi z pewno-
ścią jedną z najważniejszych obserwa-
cji w historii badania bioróżnorodności 
naszej planety. W połowie lat 90. ubie-
głego wieku oceaniczni mikrobiolodzy, 
stosując wyrafinowane techniki mikro-
skopowe, odkryli nową gigantyczną 
w swojej liczebności grupę należącą 
w gruncie rzeczy do najdrobniejszego 
morskiego planktonu: bakteriofagi. Je-
den mililitr oceanicznej wody zawiera 
około stu miliardów bakteriofagów, 
o rząd wielkości więcej, niż mamy w wo-
dzie morskiej komórek bakteryjnych, 
i o dwa rzędy wielkości więcej, niż wy-
nosi liczba pływających w mililitrze oce-
anu komórek planktonu eukariotycz-
nego (glonów i pierwotniaków). Bakterio-
fagi to – mówiąc najprościej – pożeracze 
bakterii. Pasożytnicze wirusy atakujące 
komórki bakteryjne i sinice, replikujące 
się w ich wnętrzu i doprowadzające do 
rozpadu ich komórek. 

Planetarni inżynierzy
Najpewniej wciąż bardzo niewiele 
wiemy o bakteriofagowym świecie 
i o wpływie tych najliczniejszych na 
Ziemi wirusów na funkcjonowanie 
planety – ale te fragmenty układanki, 

które mamy, dają obraz imponującego, 
wirusowego systemu kontroli ekologii 
planetarnej. Odpowiadając za śmierć 
80 proc. wszystkich komórek bakteryj-
nych umierających w oceanach, bak-
teriofagi dosłownie sterują cyklami 
obiegu pierwiastków naszej planety. 
Poprzez zabijanie i wysyłanie w głębiny 
oceanu komórek bakterii pośredniczą 
w procesie wiązania węgla atmosferycz-
nego – a więc kontrolują stężenie dwu-
tlenku węgla w atmosferze.

Sterują również obiegiem azotu 
– w końcu niemalże wszystkie organi-
zmy zdolne do wiązania azotu atmosfe-
rycznego i „wprowadzania go” do eko-
systemów oceanicznych to bakterie i si-
nice! Wreszcie, przekierowują ogromne 
ilości materii organicznej zawarte w mi-
liardach obumierających komórek bak-
teryjnych na dno oceanu, zapobiegając 
nadmiernemu użyźnianiu powierzch-
niowych wód oceanicznych. Najsłabiej 
zdefiniowane z biologicznego punktu 
widzenia, wciąż stojące „w rozkroku” 
między światem życia i nie-życia wirusy 
wyrastają więc na planetarnych inżynie-
rów.

To wszystko to tylko czubek wiruso-
wej góry lodowej! Dzięki swojej infek-
cyjnej uniwersalności – oraz pewnej nie-
dbałości w replikowaniu swoich genów 
– wirusy bardzo często „podkradają” ma-
teriał genetyczny swoich gospodarzy 
i przenoszą go dalej. Takie wirusowe 
transfery genów mogły odpowiadać za 
jedne z największych innowacji w histo-
rii ewolucji (np. powstanie czworonoż-
ności u kręgowców). Do dziś widzimy 
jaskrawe ślady wirusowych ingerencji 
w naszych własnych ciałach. Na przy-
kład centralne z punktu widzenia na-
szego układu nerwowego geny ARC 
(ważne m.in. w procesach konsolidacji 
wspomnień czy w modelowaniu no-
wych połączeń nerwowych w naszych 
mózgach) mogą przenosić swoje RNA 
między komórkami nerwowymi po-
przez przypominające wirusy białkowe 
pęcherzyki. Nasz mózg, a być może rów-
nież i inne zaawansowane ewolucyjnie 
cechy, możemy więc zawdzięczać nano-
skopowym, nieuchwytnym replikato-
rom krążącym wokół nas.

Warto o tym pomyśleć, wciągając no-
sem wirusowy koktajl ziemskiej atmos-
fery czy sadząc w ogrodzie kolejną smu-
gowatą odmianę tulipana.

 © SZYMON DROBNIAK
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 Pobieranie wymazu z gardła od kobiety podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Ajmer, Indie, 7 maja 2020 r. 
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przechodzi (z objawami lub bez) korona-
wirusową infekcję.

Największą wadą tego typu testów 
jest brak możliwości rozróżnienia mię-
dzy aktywnym zakażeniem a przej-
ściem infekcji w przeszłości. Obecnie 
nie wiadomo, jak przebiega odpowiedź 
układu immunologicznego w przy-
padku zachorowania na COVID-19, jak 
długo utrzymuje się odporność ani jak 
rozpoznać za pomocą przeciwciał trwa-
jące zakażenie. Wykrywając przeciw-
ciała, znajdujemy jedynie ślad obecności 
patogenu w organizmie, a nie samego 
wirusa. Nie można też wykluczyć, że te-
sty kasetkowe powodują reakcje krzy-
żowe z przeciwciałami przeciwko in-
nym niż SARS-CoV-2 koronawirusom, 
na które jesteśmy stale narażeni.

Te wady szybkich testów badających 
przeciwciała stają się dla niektórych 
państw sporym problemem. Na początku 
kwietnia w brytyjskiej prasie pojawiła się 
informacja, że 3,5 mln testów zamówio-
nych z Chin do niczego się nie nadaje. In-
stitute of Biomedical Science podał, że je-
den na dziesięciu przebadanych otrzyma 
wynik fałszywie dodatni. Po sprawdzeniu 
chińskich szybkich testów w Hiszpanii 
okazało się, że ich czułość wynosi jedynie 
30 proc. W podobnej sytuacji znalazła się 
Słowacja.

Warto zaznaczyć jednak, że nie wszyst-
kie testy wykrywające przeciwciała (te-
sty serologiczne) są tak niefunkcjonalne. 
Wszystko zależy od producenta, trans-

portu, odpowiedniego przechowywa-
nia i użytkowania. Dlatego poszukiwa-
nie przeciwciał nie jest całkowicie pozba-
wione sensu. Takie testy, jeśli będą sku-
teczne i dobrze zinterpretowane, mogą 
dać epidemiologom rzeczywisty obraz 
pandemii.

Już teraz publikowane są wyniki ba-
dań prowadzonych wśród zdrowej po-
pulacji. W Nowym Jorku 3 tys. losowo 
wybranych osób przebadano za po-
mocą szybkich testów kasetkowych. 
U 13,9 proc. wykryto obecność przeciw-
ciał. Podobne badanie przeprowadzono 
w Kalifornii. Tam wśród 3330 osób 
zrekrutowanych za pomocą reklam 
umieszczonych na Facebooku kontakt 
z SARS-CoV-2 miało zaledwie 1,5 proc. 
przebadanych, co po odpowiednim 
przeliczeniu dało 2,5-4,2 proc. zakażo-
nej populacji w hrabstwie Santa Clara, 
gdzie przeprowadzono badanie. To po-
kazuje, że na obecnym etapie ekstrapo-
lacja wyników tego typu regionalnych 
badań na całe społeczeństwo ma wąt-
pliwą wartość. W dodatku takie prace 
obciążone są wieloma błędami.

Kalifornijskiemu badaniu zarzucano 
przykładowo, że zrekrutowane osoby mo-
gły mieć objawy podobne do COVID-19 
i chciały się przebadać, co miało szansę 
zwiększyć liczbę wyników dodatnich. 
W Nowym Jorku zaś badano osoby spo-
tkane na ulicy, nie biorąc pod uwagę tych, 
którzy całkowicie ograniczyli wychodze-
nie z domu.

Najprostszy do uzyskania jest mate-
riał z górnych dróg oddechowych. Za 
pomocą wsadzonego głęboko do nosa 
plastikowego patyczka z wiskozową 
końcówką pobiera się śluz i komórki 
nabłonka, licząc na to, że wśród nich 
znajdą się również cząstki wirusa. Po-
braną próbkę należy w dalszej kolejno-
ści oczyścić i wyizolować wirusowy ma-
teriał genetyczny, którego w badanym 
materiale może być bardzo niewiele. 
Dlatego za pomocą odpowiednich me-
tod biochemicznych trzeba go pomno-
żyć (amplifikować). W pierwszym 
kroku trzeba „przepisać” znalezione 
w próbce łańcuchy wirusowego RNA 
na odpowiadające im łańcuchy DNA – 
wykorzystując enzym zwany odwrotną 
transkryptazą. Dopiero tak zsyntetyzo-
wane cząsteczki DNA można – w dru-
gim kroku – namnażać za pomocą in-
nego enzymu, nazywanego polimerazą.

Każdy etap reakcji przebiega w innej 
temperaturze, dlatego całość odbywa 
się w zautomatyzowanych termocykle-
rach, które na przemian podwyższają 
i obniżają temperaturę. W PCR często 
używana jest odporna na wysoką tem-
peraturę polimeraza Taq, która pochodzi 
z ciepłolubnych bakterii, żyjących w go-
rących źródłach. Z jednej cząsteczki wi-
rusowego RNA w ciągu kilkudziesięciu 
cykli PCR może powstać kilka miliardów 
kopii. Dzięki temu nawet niewielka ilość 
wirusa w pobranej próbce teoretycznie 
może dać wynik dodatni.

Metoda pozwala wykryć konkretne 
geny wirusa, np. fragmenty ORF1a, 
ORF1b i gen N. Dwa pierwsze odpowia-
dają za replikację wirusa w organizmie 
gospodarza, a gen N koduje białko budu-
jące otoczkę wirusa. Badane geny mogą 
różnić się w zależności od producenta 
testu. W niektórych pracach opisywane 
jest także wykrywanie genu E, który ko-
duje tzw. białko płaszcza. Do próbek do-
daje się substancję, która emituje światło, 
jeśli gen zostanie wykryty: laboranci do-
wiadują się o wyniku dodatnim po pro-
stu dzięki temu, że dana próbka świeci. 
Według WHO obecność dwóch z trzech 
poszukiwanych genów pozwala na po-
twierdzenie zakażenia nowym korona-
wirusem.

Czułość i swoistość
Gdy mowa o skuteczności testów dia-
gnostycznych, kluczowe są dwa para-
metry: czułość i swoistość. Od nich za-

leży sens stosowania danego badania 
w praktyce.

W teście możemy uzyskać dwa wyniki: 
dodatni (np. potwierdzający obecność 
wirusa) i ujemny (brak wirusa). Każdy 
z tych wyników może być prawdziwy lub 
fałszywy. Mamy więc cztery możliwości. 
Wynik prawdziwie dodatni – osoba na-
prawdę chora jest uznana za chorą; fał-
szywie dodatni – osoba jest w rzeczywi-
stości zdrowa, ale test mówi: „chora”. 
Wynik prawdziwie ujemny: osoba jest 
zdrowa i tak też mówi test; wynik fałszy-
wie ujemny – test mówi: „zdrowa”, ale ba-
dany jest chory.

Czułość to stosunek wyników prawdzi-
wie dodatnich do sumy wszystkich cho-
rych. Parametr ten informuje nas więc, 
ilu chorych spośród wszystkich chorych 
rozpoznamy za pomocą danego testu. 
Wysoka czułość to jednak nie wszystko: 
wyobraźmy sobie test, który zawsze 
mówi: „chory”. Taki test miałby stupro-
centową czułość, bo przecież każdy chory 
zostanie rzeczywiście uznany za cho-
rego! Problem w tym, że każdy zdrowy 
otrzyma taką samą diagnozę. Tu wkracza 
swoistość: stosunek wyników prawdzi-
wie ujemnych do wszystkich zdrowych. 
Jeśli przebadamy grupę zdrowych osób, 
to test o doskonałej swoistości powinien 
wszystkich określić jako zdrowi. Rów-
nież i swoistość sama w sobie nie decy-
duje o jakości testu (łatwo sobie wyobra-
zić test, który zawsze mówi: „zdrowy” 
– test taki miałby stuprocentową swo-
istość) – podstawą przy ocenie konkret-
nego testu jest więc para czułość-swo-
istość.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli otrzy-
mamy dodatni wynik w badaniu o wy-
sokiej swoistości, możemy być prawie 
pewni, że jesteśmy zakażeni. Jeśli zaś 
otrzymamy ujemny wynik w teście o du-

żej czułości, oznacza to, że najprawdopo-
dobniej jesteśmy zdrowi.

RT-PCR można uznać za test swoisty, 
jednak nie musi on być aż tak bardzo 
czuły. Wiele zależy bowiem od samego 
pobrania próbki. Materiał nie może być 
niczym zanieczyszczony. Dodatkowo 
istotne jest miejsce pobrania. Kilka ba-
dań sugeruje, że lepiej wymaz pobrać 
z nosogardła niż z gardła środkowego 
(części ustnej gardła). Wytyczne mówią 
również, że jeśli to możliwe, najlepszy 
materiał do badań pochodzi z dolnych 
dróg oddechowych. Z danych wynika, 
że wirus w czasie infekcji zmienia swoje 
położenie. W zależności od etapu zaka-
żenia i choroby wirus może znajdować 
się w górnych lub dolnych drogach od-
dechowych.

Dodatni wynik w badaniu RT-PCR 
(które ma wysoką swoistość) pozwala 
z bardzo dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, że pacjent w momencie po-
brania materiału z jego nosogardła był 
zainfekowany wirusem SARS-CoV-2. 
Ujemny wynik daje jedynie informację, 
że wirusa nie wykryto w wysłanej do ba-
dania próbce – mogło być choćby tak, że 
tego akurat dnia w tej akurat porcji śluzu 
nie znalazły się cząstki wirusa.

Badania krwi
Drugim elementem badania populacji 
pod kątem koronawirusa są testy wykry-
wające przeciwciała. Kiedy ludzki orga-
nizm spotyka na swojej drodze nieznany 
mu wcześniej patogen, komórki układu 
odpornościowego zwane limfocytami B 
produkują specjalne białka – przeciw-
ciała – których zadaniem jest wiązanie 
się z powierzchnią chorobotwórczych 
patogenów. Przeciwciała są częścią tzw. 
adaptacyjnego układu odpornościowego, 
który przez całe życie „uczy się” rozpo-
znawania nowych patogenów. Białka te 
mogą być czasem obecne we krwi nawet 
wiele lat po infekcji, w czasie której zo-
stały wytworzone. Badanie krwi może 
więc powiedzieć nam, z jakimi patoge-
nami mieliśmy w przeszłości do czynie-
nia.

Od niedawna na rynku dostępne są 
tzw. kasetkowe testy, przypominające 
zwykłe testy ciążowe. Wymagają jedynie 
kilku kropli krwi naniesionych na bibułę 
testu. Jeśli przeciwciała są w niej obecne, 
zostają wyłapane i tworzą widoczne go-
łym okiem kolorowe prążki. Oznacza to, 
że badany albo przeszedł, albo właśnie 

ģ Odporność stadna
Dobrze skonstruowane badanie mogłoby 
dać rządzącym i ekspertom od zdrowia 
publicznego bardzo dużo informacji. Po 
pierwsze, jakie jest rzeczywiste zagroże-
nie związane z wirusem. Jeśli okazałoby 
się, że łączna liczba osób, które zetknęły 
się z SARS-CoV-2, jest dużo większa, niż 
wykrywamy to w testach RT-PCR, zna-
cząco spadłaby nasza ocena śmiertelno-
ści COVID-19.

Drugą kwestią jest tzw. odporność 
stadna. Jeśli znaczny procent społeczeń-
stwa przechoruje COVID-19 i zyska na-
bytą w wyniku kontaktu z wirusem od-
porność, ryzyko dalszego rozprzestrze-
niania się SARS-CoV-2 będzie niewielkie. 
A to umożliwi powrót do normalnego ży-
cia. Jeśli odpowiednia większość jest od-
porna na wirusa, również osoby, które nie 
miały z nim kontaktu, będą bezpieczne. 
Badania serologiczne pozwolą ocenić, 
jaki poziom odporności stadnej osiągnęli-
śmy. Eksperci twierdzą, że minimalny od-
setek osób z obecnymi we krwi przeciw-
ciałami do zapewnienia stadnej odporno-
ści to około 70 proc. Jednak wciąż nie wia-
domo, jak długo przeciwciała utrzymują 
się w organizmie. W określeniu tego testy 
serologiczne również są przydatne.

Prywatne laboratoria i niektóre 
firmy zaczynają oferować wykona-
nie testów serologicznych na zasa-
dach komercyjnych. Każdy człowiek 
może zamówić domowy test lub wyko-
nać go w laboratorium, nawet jeśli nie 
ma żadnych objawów. Ministerstwo 
Zdrowia podchodzi do takich działań 
sceptycznie. Również prof. Katarzyna 
Dzierżanowska-Fangrat, krajowa kon-
sultant ds. mikrobiologii lekarskiej, 
uważa, że jedynym pewnym badaniem 
potwierdzającym zakażenie jest metoda 
genetyczna. Część polskich laborato-
riów zrezygnowała z wykonywania te-
stów serologicznych ze względu na duże 
ryzyko fałszywych wyników. Niektóre 
firmy oferują także komercyjnie metodę 
RT-PCR. W związku z tym Ministerstwo 
Zdrowia poinformowało, że każde labo-
ratorium chcące oferować takie badania 
musi uzyskać walidację w Państwowym 
Zakładzie Higieny.

Prace nad kolejnymi testami i udosko-
naleniem tych już stosowanych wciąż 
trwają. Badanie chorych i podejrzanych 
jest istotą skutecznej walki z chorobą, 
na którą nie ma specyficznego leku ani 
szczepionki.  © BARTOSZ KABAŁA

 Badania nad szczepionką przeciwko chorobie koronawirusowej COVID-19 
w szpitalu uniwersyteckim w Bernie. Szwajcaria, 22 kwietnia 2020 r. 

A
R

N
D

 W
IE

G
M

A
N

N
 /

 R
E

U
T

E
R

S
 /

 F
O

R
U

M

Wirus w czasie infekcji 
zmienia swoje położenie. 
Na różnych etapach 
może znajdować się 
w górnych lub 
dolnych drogach 
oddechowych. 
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SARS-CoV-2 i COVID-19

białko S
(łączy się

z komórką
gospodarza)

białko M
(utrzymuje kształt

wirionu)

białko HE
(pomaga przekroczyć

błonę gospodarza)
naczynia krwionośne

białko
nukleokapsydu
(chroni
i organizuje
RNA)

cząstka materiału
genetycznego

(RNA)

otoczka
lipidowa

OTOCZKA

Wirion nowego koronawirusa to po 
prostu cząstka materiału genetycznego 
(RNA) otoczona „płaszczykiem” 
zbudowanym głównie z białek. Pełnią 
one wiele funkcji: chronią RNA, 
utrzymują kształt wirionu, a także 
pozwalają mu przyczepić się do 
komórki gospodarza. Kluczową rolę 
odgrywa tzw. białko S – to ono 
przyczepia się do powierzchni komórek 
ciała ludzkiego, co rozpoczyna 
infekcję.

GENOM

Genom wirusa SARS-CoV-2 składa się
z ok. 30 tysięcy nukleotydów, czyli 
„liter” alfabetu genetycznego. 
Zapisanych jest w nim około 10 genów, 
czyli „przepisów na białka”. Od kiedy 

wyizolowano nowego koronawirusa, 
trwają intensywne badania naukowe 
dotyczące ich funkcji oraz sposobów
na oszukanie lub dezaktywację. 
Znajomość genomu wirusa jest też 
ważna przy projektowaniu
szczepionek.

TESTY 
Istnieje kilka podstawowych typów 
testów stosowanych przez 
wirusologów. Testy genetyczne
(tzw. RT-PCR) badają obecność 
materiału genetycznego wirusa
w organizmie chorego

i dają wynik pozytywny w czasie 
trwającej infekcji. Testy 
immunologiczne są natomiast
w stanie wykryć ślady po infekcji 
przebytej nawet wiele miesięcy 
wcześniej, także jeśli przeszła ona 
bezobjawowo.

WIRION

Słowem „wirion” określa się pojedynczą 
cząstkę wirusa w takiej formie, w jakiej 
występuje w środowisku – w pełni 
„zmontowaną”, zdolną do namnażania 
się, czekającą na kontakt z komórką 
gospodarza. To, co widzicie poniżej,
to właśnie wirion SARS-CoV-2, czyli 
nowego koronawirusa. Czy wirus może 
występować w innej postaci niż wirion? 
Oczywiście, po wniknięciu do komórki 
zaczyna rozpadać się, „wypakowywać” 

swój materiał genetyczny
i namnażać. Dopiero wtedy 

mogą powstawać nowe 
wiriony.

OBCIĄŻONE ORGANY

Skutki infekcji danego rodzaju wirusa 
zależą w pierwszej kolejności od tego, 
w komórkach jakiej tkanki potrafi się 
on namnażać. Nowy koronawirus
łączy się z cząsteczkami o nazwie 
ACE2, które występują naturalnie
w różnych tkankach ludzkiego 
organizmu. Szczególnie dużo jest ich
w pęcherzykach płucnych – jednym
z najpoważniejszych objawów choroby 
wywoływanej przez SARS-CoV-2, 
noszącej nazwę COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019, czyli choroba 
koronawirusowa z 2019 r.), jest więc 
właśnie zapalenie płuc. Stąd zresztą 
pochodzi nazwa wirusa: SARS to severe 
acute respiratory syndrome, czyli 
„ciężki ostry zespół oddechowy”.
ACE2 występuje też jednak choćby
w komórkach nerek, jelit, serca oraz
w nabłonku niektórych naczyń 
krwionośnych, tak więc choroby tych 
organów i tkanek występujące już
w momencie pojawienia się infekcji 
poważnie komplikują przebieg 
COVID-19.

SZCZEPIONKA

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”, głosi 
stare powiedzenie. Nie jest jednak 
łatwo opracować szczepionkę 
przeciwko wirusowi, który dopiero co 
został zidentyfikowany. W pierwszej 
kolejności trzeba ustalić, jaka metoda 
będzie najskuteczniejsza: czy 
zaszczepianie żywymi wirusami 
atenuowanymi (czyli „osłabionymi”), 
czy wirusami inaktywowanymi 
(„zabitymi”), a może starannie 
wybranymi fragmentami otoczki, 
które jednak wywołują 
odpowiednią reakcję naszego 
organizmu? Dopiero wtedy 
można przystąpić do badania 
skuteczności, najpierw na 
modelach zwierzęcych, potem 
na ochotnikach, a następnie 
na coraz większych grupach 
pacjentów. Szczepionka 
musi przecież nie tylko 
działać, ale i przynosić 
korzyść zdrowotną dla 
milionów ludzi.

serce

mózg

płuca

nerki

jelita

TEKST ŁUKASZ LAMŻA 
INFOGRAFIKA LECH MAZURCZYK

W ciągu ostatnich miesięcy wszyscy przeszliśmy przez błyskawiczny kurs 
wirusologii i immunologii. Warto utrwalić sobie kilka najważniejszych pojęć 
naukowych z czasów pandemii. 
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Koloseum w Rzymie, Włochy, 26 marca 2020 r. 
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Lekcja historii 
klasycznej

KAMIL KOPIJ          

Nigdy wcześniej w świecie śródziemnomorskim 
nie dochodziło do tak swobodnej wymiany idei, 

towarów – i patogenów – jak w czasach 
Imperium Rzymskiego.

S tarożytny Rzym postrzegamy czę-
sto przez pryzmat wspaniałych 
dzieł sztuki, monumentalnej ar-
chitektury czy rozwiniętego han-

dlu. Zapominamy przy tym, że należał do 
świata preindustrialnego, który nie mógł 
się cieszyć z dobrodziejstw opartej na na-
uce medycyny. Dlatego Rzymianie raczej 
żyli na łez padole niż w okresie złotego 
wieku.

Na podstawie danych z rzymskiego 
Egiptu Roger S. Bagnall i Bruce W. Frier 
oszacowali, że średnia długość życia 
wynosiła zaledwie 27,3 lat dla kobiet 
i 26,2 dla mężczyzn. Ogromny wpływ na 
to miała oczywiście wysoka, sięgająca 
30 proc. śmiertelność noworodków. Po-
ród był niebezpieczny również dla ma-
tek, czego najlepszym przykładem jest 
śmierć córki Cezara, Julii, żony Pompe-
jusza Wielkiego. Ciekawe, czy gdyby 
przeżyła poród, a co więcej – gdyby 
przeżyło urodzone przez nią dziecko 
– doszłoby w ogóle do wojny domowej? 
I czy Oktawian August zostałby pierw-
szym cesarzem?

Śmierć w lecie
Nawet przeżycie niemowlęctwa nie 
dawało gwarancji długiego życia. Sza-
cuje się, że kolejne 30 proc. Rzymian 
nie dożywało okresu dojrzałości. Doty-
czyło to wszystkich grup społecznych. 
Cesarz Antoninus Pius (panował w la-
tach 138-161) miał czwórkę dzieci, ale 
tylko jedno przeżyło ojca – jego córka 
Faustyna Młodsza. Poślubiona Mar-
kowi Aureliuszowi urodziła przynaj-
mniej trzynaścioro dzieci, jednak tylko 
piątka przeżyła rodziców, w tym znani 
z „Gladiatora” Kommodus i Lucilla. Lu-
cjusz Werus, współrządca Marka Aure-
liusza, który sam odszedł w wieku led-

wie 38 lat, miał trójkę dzieci. Wszystkie 
zmarły młodo. Jak widać, nawet przyna-
leżność do rodziny cesarskiej nie chro-
niła przed śmiercią, a czasem mogła 
wręcz ją przybliżać – o czym najlepiej 
przekonał się wspominany już Kommo-
dus, zamordowany, gdy miał 31 lat.

Ile mógł żyć przeciętny Rzymianin? 
Wyniki badań inskrypcji nagrobnych 
pokazują, że mieszkaniec Imperium, 
który nie zmarł w dzieciństwie, mógł 
dożyć mniej więcej do pięćdziesiątki. 
Nie był to żywot usłany różami. Względ-
nie wysoki współczynnik urbanizacji – 
tj. stosunek ludności miejskiej do wiej-
skiej – oraz intensywny handel spra-
wiały, że Imperium Rzymskie było ra-
jem dla chorób zakaźnych.

Dane pozyskane z ponad 5 tys. in-
skrypcji chrześcijańskich wystawio-
nych w latach 250-550 pokazują, że 
w mieście Rzym okresem największej 
śmiertelności były sierpień i wrzesień. 
Uważa się, że związane to było z za-
truciami pokarmowymi, m.in. durem 
brzusznym. W przypadku osób powy-
żej 50. roku życia zauważono również 
drugi szczyt śmiertelności związany 
z miesiącami zimowymi, co można łą-
czyć z chorobami zakaźnymi układu od-
dechowego.

Co jakiś czas wybuchały też mniej-
sze bądź większe epidemie. Jak wylicza 
Kyle Harper z University of Oklahoma 
na podstawie analizy dzieł antycznych 
historyków, tylko w okresie 200 lat mię-
dzy połową I w. p.n.e. a połową II w. n.e. 
tereny Imperium – szczególnie samo mia-
sto Rzym – nawiedziło dziewięć różnych 
epidemii. Zapewne wydarzeń tego typu 
było znacznie więcej, ale nie zostały one 
odnotowane przez skupionych głównie 
na stolicy pisarzy.

go rozdarli, aby znaleźć jakieś kosztow-
ności, z pewnego niedostępnego dla lu-
dzi miejsca, które było zamknięte dzięki 
tajemnej sztuce kapłanów chaldejskich, 
wydostała się jakaś zaraza z pierwotnych 
czasów. Miała w sobie siłę nieuleczalnych 
chorób i w epoce owego Werusa i Marka 
Antonina od samych granic perskich aż 
po Ren i Galię wszystko skaziła śmier-
telną infekcją” (tłum. Ignacego Lewan-
dowskiego).

W rzeczywistości zaraza dotarła do 
Rzymu z Chin bądź środkowej Azji i choć 
żołnierze mogli przyczynić się do jej roz-
przestrzenienia, nie byli za nią odpowie-
dzialni. Jednak do tej pory nie udało się zi-
dentyfikować patogenu, który ją wywołał. 
Wśród winnych najczęściej wskazuje się 
na odrę lub ospę właściwą. Liczba wzmia-

nek o epidemii w ówczesnych źródłach 
pisanych z całego Imperium, które do tej 
pory udało się odnaleźć, sięga trzydziestu, 
choć nie możemy być pewni, że wszyst-
kie dotyczą tej samej choroby. Co ciekawe, 
może na to wskazywać interesująca zbież-
ność: otóż w tym samym okresie odnoto-
wuje się znaczny wzrost znalezisk amule-
tów apotropaicznych – czyli takich, które 
mają odstraszać zło – oraz dedykacji po-
święconych Apollinowi.

Szacuje się, że plaga Antoninów zre-
dukowała populację Imperium na-
wet o jedną trzecią, a jedną z ofiar mógł 
być sam cesarz Lucjusz Werus. Jeśli od-
powiedzialna była ospa prawdziwa, 
śmiertelność mogła sięgnąć 20-25 proc. 
w najgęściej zaludnionych regionach 
i ok. 10 proc. w pozostałych. Bez względu 

na to, ile dokładnie osób zmarło wskutek 
zarazy Antoninów, wiemy, że jej skutki 
musiały być poważne. Znaleziona w Pu-
teoli nieopodal Neapolu inskrypcja mówi 
np. o tym, że działające w Italii stowarzy-
szenie kupców z Tyru (w dzisiejszym Li-
banie) zostało tak przetrzebione, że nie 
jest w stanie wypełnić zobowiązań wo-
bec miasta, w którym rezydowało, dla-
tego prosi o pomoc swoją metropolię.

Tak skuteczne szerzenie się choroby 
można przypisać dwóm czynnikom. Du-
żemu współczynnikowi urbanizacji i spo-
rej gęstości zaludnienia oraz intensyw-
nemu ruchowi towarów, a co za tym idzie: 
ludzi, dzięki sieci dróg oraz morskich 
i rzecznych szlaków handlowych. Nigdy 
wcześniej w świecie śródziemnomor-
skim nie dochodziło do tak swobodnej 

Z pewnego niedostępnego 
miejsca…

Wszystko to nie mogło się jednak rów-
nać z trzema wielkimi epidemiami, które 
prawdopodobnie ogarnęły tereny całego 
Cesarstwa, a czasem wykraczały nawet 
daleko poza jego granice. Pierwsza z nich, 
którą najsłynniejszy rzymski lekarz Ga-
len nazwał „wielką plagą”, trawiła Impe-
rium w latach 165-180. Sami Rzymianie 
uważali, że zesłana została przez bogów 
za świętokradztwo, jakiego dopuścili się 
żołnierze rabując świątynię Apolla w Se-
leucji.

Jak czytamy u żyjącego w IV w. Am-
miana Marcellina: „Powiadają, że po za-
braniu tego posągu [Apolla] i po spaleniu 
miasta żołnierze, którzy przeszukiwali 
świątynię, znaleźli wąski otwór. Kiedy 



106 107SPOŁECZEŃSTWO I KOMUNIKACJA   PANDEMIA

2 4  M A J A  2 0 2 0

ģ

ģ

Co mówią liczby
WOJCIECH BRZEZIŃSKI       

Wszyscy widzieliśmy już przemęczonych lekarzy i wolontariuszy 
oraz polityków z podkrążonymi oczami. Ale epidemia to również czas 

nieprzespanych nocy dla matematyków.

B yła postrachem całego świata. 
Co roku tylko w Europie pochła-
niała 400 tys. istnień, co trze-
ciego zarażonego. Oszpecała nie-

mal wszystkich chorych i oślepiała prawie 
połowę tych, którzy przeżyli. W równym 

stopniu bali się jej biedacy, co królowie: jej 
ofiarami padli Ludwik XV, car Piotr II, au-
striacki cesarz Józef I i angielska królowa 
Maria II.

Czarna ospa, zwana dziś formalnie 
ospą prawdziwą (variola vera), stała się 

też pierwszą zarazą, w walce z którą wy-
korzystano w połączeniu ze sobą – sku-
tecznie – dwa naukowe narzędzia, stojące 
od tej pory u podstaw zmagań ludzkości 
ze wszystkimi epidemiami. Szczepienia 
i modelowanie matematyczne.

wymiany idei, towarów – i patogenów – 
jak w czasach Imperium Rzymskiego.

Choć skutki plagi mogły być poważne, 
były raczej krótkotrwałe. Wygląda na to, 
że już w epoce Sewerów (dynastia ta pa-
nowała w latach 193-235) nastąpił boom 
demograficzny i znaczne odrodzenie Im-
perium. Dane z egipskich papirusów ze-
brane przez Richarda Alstona wskazują, 
że choć w okresie tym nie udało się przy-
wrócić populacji do poziomu sprzed epi-
demii, niewiele brakowało. Przykładowo, 
w Oksyrynchos w środkowym Egipcie – 
jednym z najlepiej udokumentowanych 
miast leżących w obrębie Cesarstwa – 
w roku 199 mieszkało blisko 12 tys. osób, 
a w 235 – już ok. 21 tys.

Świadectwo biskupa
O kolejnej poważnej epidemii, pladze 
Cypriana, nazwanej tak od imienia bi-
skupa Kartaginy, wiemy niewiele. Sza-
lała ona w latach 250-270 i zabiła m.in. ce-
sarza Klaudiusza II Gockiego. Niestety, 
w związku z tym, że nastąpiła w czasach 
politycznego chaosu (do którego być 
może po części się przyczyniła), gdy legio-
niści zmieniali cesarzy częściej niż skar-
pety na własnych stopach, nie zachowało 
się na jej temat zbyt wiele przekazów.

Wiemy, że w tym okresie epidemie na-
wiedzały m.in. największe rzymskie mia-
sta, takie jak Aleksandria, Antiochia, Kar-
tagina czy sam Rzym. Znów jednak nie 
możemy mieć pewności, że w każdym 
przypadku chodzi o tę samą chorobę, 
ani jaki właściwie patogen wywołał epi-
demię. Część badaczy twierdzi, że była 
to ospa, inni stawiają na nieznaną wcze-
śniej chorobę należącą do grupy gorączek 
krwotocznych (czyli krewniaków eboli).

Z przekazanego nam przez Euzebiu-
sza z Cezarei świadectwa biskupa Alek-
sandrii Dionizego Wielkiego wynika, że 
śmiertelność w tym mieście mogła się-
gnąć nawet 60 proc.! Najbardziej jednak 
uderzającym śladem plagi może być zna-
lezisko z Teb, gdzie w 1997 r. archeolodzy 
odkryli masowy grób pokryty 15-centy-
metrową warstwą wapna. Dwadzieścia 
lat później w tym samym kompleksie od-
kopano pozostałości pieców do wypału 
wapna, a w ich otoczeniu ludzkie kości. 
Badacze z Włoskiej Misji Archeologicznej 
w Luksorze doszli do wniosku, że mają do 
czynienia z ofiarami plagi Cypriana. Naj-
pierw ciała próbowano palić, a gdy me-
toda okazała się niewydolna, zmarłych 
zakopano w masowym grobie.

Rok 476 to symboliczna data upadku Ce-
sarstwa Zachodniorzymskiego. Wschod-
nia część Imperium nadal jednak istniała, 
a gdy w 527 r. na tron w Konstantynopolu 
wstąpił Justynian, rozpoczął energicznie 
wcielać w czyn marzenia o ponownym 
scaleniu Cesarstwa w jego dawnych gra-
nicach. W kolejnych kampaniach wodzo-
wie cesarza odzyskali znaczną część Ita-
lii, Afrykę, Sardynię, Korsykę oraz połu-
dniowo-wschodnią część Hiszpanii. Do 
ostatecznego celu było jeszcze daleko, 
ale wydawało się, że wszystko idzie do-
brze (choć lokalne elity nie były zachwy-
cone zwierzchnością wschodniego ce-
sarza, szczególnie że w parze z nią szedł 
bizantyński fiskus). I wtedy, gdy Bizan-
tyńczycy równocześnie walczyli w Italii 
oraz na wschodniej granicy Imperium 
z Persami, uderzyła zaraza. Po raz kolejny 
śmierć nadciągnęła ze Wschodu.

Pierwsze odnotowane przypadki po-
chodzą z egipskiego portu Peluzjum, 
a stamtąd wraz z załogami handlowych 
statków choroba rozlała się w kierunku 
Aleksandrii, wybrzeża lewantyńskiego 
i syryjskiego oraz Konstantynopola. Sza-
cunki oparte na świadectwie Jana z Efezu 
mówią, że w zamieszkałej wówczas przez 
ok. 500 tys. ludzi stolicy Cesarstwa śmierć 
zabrała 250-300 tys. dusz. Co mogło ze-
brać tak przerażające żniwo? Tym razem 
nie musimy spekulować. Wiemy, że była 
to pałeczka dżumy, ta sama, która 800 lat 
później siała spustoszenie w Europie i na-
zwana została Czarną Śmiercią.

Dowodów dostarczyły nam naj-
pierw badania Ingrid Wiechmann i Gi-
seli Grupe, które w 2005 r. potwierdziły 
występowanie DNA pałeczki dżumy 
w próbkach z VI-wiecznego cmenta-
rzyska w Aschheim w Bawarii. Od tego 
czasu materiał genetyczny bakterii zna-
leziono na kilku innych stanowiskach. 
Biorąc pod uwagę fakt, że większość lu-
dzi nadal żyła poza miastami, wysoka 
śmiertelność odnotowana w Konstanty-

nopolu nie była charakterystyczna dla 
całego Cesarstwa. Zapewne jednak po-
pulacja znacznie się zmniejszyła. Nancy 
Benovitz z Muzeum Izraela w Jerozoli-
mie wskazuje na wzrost liczby inskryp-
cji nagrobnych w Palestynie i bizantyń-
skiej Arabii po wybuchu plagi, co świad-
czyłoby o zwiększonej śmiertelności. 
W efekcie marzenia o scaleniu dawnego 
Imperium Rzymskiego pod władzą cesa-
rza legły w gruzach.

Dżuma Justyniana poważnie dotknęła 
jednak nie tylko Bizancjum, ale również 
sasanidzką Persję. Według części histo-
ryków to ona utorowała drogę Arabom, 
którzy wykorzystując słabość najważniej-
szych graczy na Bliskim Wschodzie – Bi-
zancjum i Persji – rozpoczęli swoją eks-
pansję, a tym samym to właśnie dżuma 
Justyniana, a nie złożenie władzy przez 
ostatniego cesarza zachodniorzymskiego, 
wyznacza koniec starożytności i rozpo-
czyna wieki średnie.

Dynamiczna równowaga
Nie wszyscy zgadzają się jednak co do 
skali i znaczenia tej epidemii. W obszer-
nym artykule opublikowanym w 2019 r. 
Lee Mordechai i Merle Eisenberg kry-
tycznym okiem przyjrzeli się wszystkim 
zgromadzonym do tej pory świadectwom 
plagi. Ich zdaniem nie ma dowodów na 
to, by twierdzić, że zdziesiątkowała ona 
populację śródziemnomorską i miała na 
nią znaczny wpływ, a nawet jeśli, to był 
on krótkotrwały. Urok – a może przekleń-
stwo – nauk historycznych polega na tym, 
że na podstawie tych samych skąpych da-
nych wyciągać można różne wnioski. Po-
zostaje nam czekać na kolejne odkrycia.

Ale zamiast zastanawiać się, czy to 
straszliwe epidemie doprowadziły do 
upadku Cesarstwa Rzymskiego, lepiej za 
wielkim XVIII-wiecznym historykiem 
Edwardem Gibbonem zapytać, jak to 
się stało, że przetrwało tak długo. Wspo-
mniany już Kyle Harper wskazuje, że 
każde społeczeństwo to złożony system 
utrzymywany w stanie ciągłej dynamicz-
nej równowagi, a zmiana ustawień jed-
nego pokrętła rzadko kiedy doprowadza 
do zniszczenia całego systemu – co naj-
wyżej jego rozchwiania. Dobrze funkcjo-
nujące systemy, jakim przez wieki było 
Imperium Rzymskie, mają bowiem to do 
siebie, że w reakcji na przeciwności – czy 
są nimi słabości wewnętrzne, inwazje 
militarne czy epidemie – dostosowują się 
i przekształcają.   © KAMIL KOPIJ

Z czasów plagi Antoninów 
odnotowuje się znaczny 
wzrost znalezisk 
amuletów, które mają 
odstraszać zło.
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 Natalia Polasik, Nowafryzuradaniela: Daniel Bernoulli i Edmund Halley, kolaż, 2020 r.
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Igły i równania
Za jednego z twórców epidemiologii ma-
tematycznej uchodzi ten sam człowiek, 
który w pewnym sensie nauczył ludzkość 
latać. Daniel Bernoulli. Ów XVIII-wieczny 
szwajcarski matematyk i fizyk sformuło-
wał równania opisujące przepływ cieczy, 
sto lat po jego śmierci wykorzystane do 
opisania siły nośnej generowanej przez 
skrzydło. Szerokie zainteresowania Ber-
noullego obejmowały jednak także me-
dycynę i biologię. A nie było za jego życia 
bardziej palącego medycznego problemu 
niż epidemie dziesiątkujące świat. Mate-
matyk oszacował, że trzy czwarte wszyst-
kich żyjących w jego stuleciu ludzi zostało 
w którymś momencie zarażonych ospą.

Na czarną ospę nie było leku, była 
jednak znana jedna, zapożyczona ze 
Wschodu technika inokulacji, poma-
gająca chronić się przed zarazą: wcie-
ranie w ranę ropy z pęcherzy chorych 
na mniej zjadliwy szczep ospy, variola 
minor. Zabieg ten dawał często odpor-
ność na „prawdziwą” czarną ospę, ale 
był sam w sobie niebezpieczny: śmiertel-
ność wśród stosujących go dochodziła do 
dwóch procent.

Bernoulli postanowił sprawdzić, czy 
technika ta mogłaby umożliwić całko-
wite wyeliminowanie choroby. Wyniki 
swojej analizy ogłosił w 1760 r. na po-
siedzeniu Królewskiej Akademii Nauk 
w Paryżu. Zadał wówczas następujące, 
niełatwe pytanie: „Jak wyglądałby stan 
rasy ludzkiej, gdybyśmy, za cenę pewnej 
liczby ofiar, mogli dać jej wolność od na-
turalnej ospy?”.

Aby na nie odpowiedzieć, stworzył 
pierwszy matematyczny opis epidemii. 
Opierał się przy tym na tabelach uro-
dzin i śmiertelności mieszkańców Wro-
cławia z lat 1687-1691 opracowanych 
przez astronoma Edmunda Halleya. Bio-
rąc pod uwagę liczbę osób zakażonych, 
podatnych, odpornych, wielkość popu-
lacji, na którą przypada jedno zakażenie 
w każdym roku, i liczbę zachorowań, na 
które przypada zgon, Bernoulli starał się 
za pomocą rachunku różniczkowego od-
tworzyć rozprzestrzenianie się choroby 
wśród mieszkańców. Z jego wyliczeń wy-
nikało, że wyeliminowanie ospy pozwo-
liłoby przedłużyć średnią długość życia 
wrocławian z 26 lat i 7 miesięcy do 29 lat 
i 9 miesięcy. Z hipotetycznej grupy 1300 
niemowląt urodzonych w każdym roku 
79 więcej dożyłoby dwudziestych piątych 
urodzin.

Obliczenia Bernoullego były prze-
łomowe. Nie tylko przekonały władze 
o wartości inokulacji (30 lat później an-
gielski lekarz Edward Jenner zademon-
strował o wiele bezpieczniejszy i sku-
teczniejszy sposób sztucznego wytwa-
rzania odporności – pierwszą nowocze-
sną szczepionkę na ospę), lecz przede 
wszystkim wprowadziły do medycyny 
i epidemiologii język matematyki, 
którym w walce z epidemiami posłu-
gujemy się do dziś. „Chciałbym, żeby 
w kwestiach, które są tak istotne dla do-
brostanu ludzkości, nie podejmowano 
żadnych decyzji bez wiedzy płynącej 
z analizy i obliczeń” – pisał Szwajcar 
w podsumowaniu pracy.

Ile osób dzisiaj spotkasz?
Oczywiście, dzisiejsze modele mogą być 
o wiele bardziej złożone. Analizę danych 
epidemiologicznych przeprowadza się 
obecnie często z wykorzystaniem cen-
trów obliczeniowych, a nie kawałka pa-
pieru i pióra. Ale ogólna zasada pozostaje 
podobna. Zamiast przyglądać się poje-
dynczym przypadkom, analizujemy cały 
system i próbujemy przewidzieć, jak przy 

różnych scenariuszach rozwoju wypad-
ków rozprzestrzeniać się będzie choroba. 
To z kolei pozwala sterować polityką 
zdrowotną tak, by zmaksymalizować 
efektywność systemu opieki zdrowotnej 
przy ograniczonych zasobach.

Niemal każda prowadząca mode-
lowanie epidemiologiczne grupa ba-
dawcza posługuje się własnym mode-
lem statystycznym, często opracowy-
wanym od lat. Ich podstawy są jednak 
bardzo podobne. Najprostszym sche-
matem jest tzw. model SIR. Podobnie 
jak pierwotny model Bernoullego po-
zwala on na śledzenie liczebności trzech 
grup ludzkich: S (Suspectible – podatni), 
czyli osoby, które mogą zostać zainfe-
kowane, ale jeszcze nie są; I (Infected), 
czyli zarażeni; oraz R (Removed), czyli 
osoby usunięte z obu poprzednich grup 
– albo na skutek przechorowania i naby-
cia odporności, albo, niestety, zgonu. Do 
tej samej grupy zaliczani są ludzie, którzy 
mają wrodzoną odporność i nie mogą za-
paść na daną chorobę.

Modelujący przyjmują następnie za-
łożenia wyjściowe. Badacze mogą dzie-
lić społeczeństwo na mniejsze pod-
grupy – ze względu na wiek, płeć, za-
wód, sposób spędzania wolnego czasu 
itd. – każdej przypisując inne parame-
try, takie jak podatność na zachorowa-
nie czy ilość kontaktów wewnątrz i na 
zewnątrz grupy.  Chodzi o ustalenie, 
kto spotyka się z kim i jak często oraz 
jak prawdopodobne przy okazji takiego 
kontaktu jest zarażenie. Co więcej, za-
chorowanie może wiązać się z różnym 
ryzykiem dla członków poszczególnych 
grup (kohort): inaczej chorobę prze-
chodzą starsze kobiety, inaczej młodzi 
mężczyźni. Im więcej grup, tym model 
powinien stawać się precyzyjniejszy. 
Równolegle gwałtownie jednak wzra-
sta poziom skomplikowania obliczeń. 
Zwłaszcza że chcąc wziąć poprawkę na 
błędne założenia i nieprzewidywalność 
rzeczywistego świata – tzw. „znane nie-
znane” i „nieznane nieznane” – badacze 
każdą symulację powtarzają dziesiątki 
czy setki razy, wprowadzając drobne ko-
rekty w danych wejściowych.

Inne podejście, do niedawna nieosią-
galne z czysto technicznych względów, 
to tzw. podejście agentowe, symulujące, 
na podstawie podobnych danych, za-
chowania jednostek w społeczeństwie. 
Ponieważ każdy człowiek modelowany 
jest z osobna, metoda ta wymaga wyko-

rzystania ogromnej mocy obliczeniowej 
i gigantycznych baz danych, obejmują-
cych codzienne zwyczaje, nawyki czy ru-
tynowe działania członków danej grupy. 
Brytyjscy badacze z London School of Hy-
giene and Tropical Medicine (LSHTM), 
University College London i Cambridge 
oparli swój model agentowy na danych 
pochodzących z mediów społecznościo-
wych 36 tys. ochotników.

O ile jednak możemy założyć, że ludz-
kie zachowania będą wyglądać podob-
nie, niezależnie od tego, jaką konkretnie 
chorobę modelujemy, o tyle naukowcy 
muszą też przyjąć założenia odnośnie 
biologii samego patogenu i tego, jak re-
aguje na niego nasz organizm. I tu za-
czyna się poważny problem. Bo kiedy 
o atakującej nas chorobie nie wiemy nic 
lub niewiele, badacze muszą posługiwać 
się szacunkami. Muszą więc założyć, ile 
osób przeciętnie zarazi jeden chory (nie-
sławna podstawowa liczba odtwarzania, 
R0), jaka jest śmiertelność czy podatność 
choroby na leczenie, a także jak wirus 
będzie wpływał na różne populacje – 
przykładowo, w Unii Europejskiej po-
szczególne kraje mają odmienne rygory 
szczepień obowiązkowych. Oczywiście, 
z biegiem czasu nasza wiedza się pogłę-
bia, ale nawet niewielkie zmiany tych 
parametrów mogą mieć ogromne zna-
czenie dla prognozowanego przebiegu 
epidemii.

Zmiana kursu
Ciągła zmiana danych to powód, dla któ-
rego prognozy przebiegu epidemii bez-
ustannie się zmieniają. Są jak prognoza 
pogody. Podczas epidemii wirusa ebola 
w Sierra Leone uczeni z LSHTM ustalili, 
że modele dają precyzyjne prognozy naj-
wyżej na tydzień lub dwa. Muszą być ak-
tualizowane na bieżąco, żeby oddawać 
zmiany sytuacji w rzeczywistym świecie 
oraz nową wiedzę.

Nie można na przykład z góry zało-
żyć, że nowa metoda leczenia zmniejszy 
śmiertelność albo przyczyni się do tego, 
że mniej ludzi będzie musiało korzystać 
z respiratorów. Nie da się też przewidzieć 
gdzie, kiedy i w jaki sposób czynnik cho-
robotwórczy zmutuje, wywracając całe 
równanie do góry nogami. W czasie epi-
demii matematycy epidemiologiczni są 
na permanentnym ostrym dyżurze. „Od 
stycznia nie miałem nawet jednego dnia 
wolnego – mówił magazynowi „Nature” 
Neil Ferguson, autor wpływowego, bry-

tyjskiego modelu opublikowanego przez 
Imperial College London. – To niezwykle 
wyczerpujący okres”.

Ten sam Ferguson jest jednak żywym 
dowodem na to, że modele, przy wszyst-
kich ograniczeniach, odgrywają klu-
czową rolę w epidemiologicznej polityce. 
Stosowany przez niego model, oparty na 
algorytmach wykorzystanych w 2005 r. 
podczas epidemii ptasiej grypy (H5N1), 
jeszcze w lutym zakładał, że 15 proc. cho-
rych na COVID-19 będzie wymagało me-
chanicznej respiracji. Szacunki te pozwa-
lały przypuszczać, że brytyjska służba 
zdrowia nie zostanie przeciążona i będzie 
w stanie pomóc wszystkim, którzy będą 
musieli trafić na OIOM.

Założenie to przyjęto na podstawie 
chińskich danych: co prawda podczas 
epidemii w Wuhan na intensywną te-
rapię trafiło 30 proc. chorych, ale wielu 
z nich podano jedynie tlen i nie korzystali 
z respiratora. Lekarze uznali więc, że wy-
starczy im standardowa opieka szpitalna. 
Te dane wkrótce jednak zweryfikowała 
epidemia we Włoszech, gdzie sam tlen 
w wielu przypadkach okazał się niewy-
starczający. Gdy wartość podniesiono do 
30 proc., model wskazał, że przeładowa-
nie służby zdrowia na Wyspach może 
doprowadzić do śmierci pół miliona Bry-
tyjczyków. Rząd, początkowo niechętny 
zamrożeniu życia gospodarczego i spo-
łecznego, w obliczu takiej wizji szybko 
zmienił kurs.

Strumienie danych
Największym problemem epidemio-
logów pozostaje jednak wciąż brak da-
nych, przede wszystkim brak testów. 
Z perspektywy matematyka niemal ża-
den kraj nie robi ich dość, by mieć pe-
łen obraz rozwijania się epidemii. Oks-
fordzki zespół epidemiologów prowa-
dzony przez Sunetrę Guptę opublikował 
analizę, gorąco dyskutowaną i krytyko-
waną, z której wynikało, że obecne dane 
dotyczące liczby hospitalizacji i zgonów 
w równym stopniu mogą pasować do 
dwóch skrajnie różnych modeli prze-
biegu epidemii. Według pierwszego epi-
demia powoli przebija się przez brytyj-
skie społeczeństwo i do początku maja 
zaraziła ok. 200 tys. ludzi przy śmiertel-
ności przekraczającej 15 proc. Według 
drugiego – wirus już dawno, niezauwa-
żony, przetoczył się przez cały kraj, za-
rażając ponad połowę mieszkańców 
i w przytłaczającej większości przypad-

ków nie przyprawiając ich nawet o naj-
słabsze objawy. Problem w tym, że nikt 
nie ma dziś dość środków, by przetesto-
wać tak wielu bezobjawowych pacjen-
tów. A bez badań i płynących z nich da-
nych modele zawsze będą obarczone 
ogromną niepewnością.

Z pomocą idą już narzędzia Big Data, 
które w przyszłości będą odgrywały w ca-
łym procesie coraz większą rolę. Napę-
dzające je algorytmy uczenia maszyno-
wego mogą analizować na bieżąco dzie-
siątki strumieni danych: od zgłoszeń do 
szpitali, przez ruch na przejściach gra-
nicznych, lotniskach i stacjach metra, 
po obrazy z kamer czy dane genetyczne. 
Potrafią też czytać wpisy w mediach spo-
łecznościowych i śledzić, kto pisze, że 
„źle się czuje”, a także analizować prze-
mieszczanie się i kontakty społeczne po-
tencjalnych nosicieli. Ostatecznie, co do-
skonale ilustruje chiński przykład, mogą 
więc także obdzierać ludzi z prywatności 
pod płaszczykiem walki z epidemią. Sto-
sowanie ich będzie wymagało ogromnej 
roztropności. Choroba może zakończyć 
nasze życie, ale niekontrolowany nadzór 
na usługach walki z epidemią może je zu-
pełnie zmienić.

„Wszystkie modele się mylą, ale nie-
które mogą być użyteczne”, miał ma-
wiać legendarny brytyjski statystyk 
George Box. Użyteczne pozostają wtedy, 
jeśli dzięki nim jesteśmy w stanie zawę-
żać spektrum możliwych rozwojów wy-
padków i racjonalnie dysponować środ-
kami. Aby jednak tak było, epidemiolo-
dzy muszą wiedzieć jak najwięcej: z jed-
nej strony na temat samego wirusa i wy-
woływanej przez niego choroby, z dru-
giej – na temat liczby zakażonych w po-
pulacji. Bez tego modele mogą okazać się 
mylące, zwłaszcza jeśli za bardzo chcemy 
uwierzyć w te najbardziej optymistyczne.

Oczywiście, politycy najchętniej po-
kazywaliby na konferencjach te mo-
dele, które sugerują, że jest już niemal 
po wszystkim, że epidemia została opa-
nowana i możemy wracać do „nowej 
normalności”. Harwardzki epidemio-
log William Hanage przestrzega jednak 
w rozmowie z „Science” przed nadmierną 
wiarą w modele, które pokazują, że wirus 
jest pod kontrolą. Zwłaszcza taki wirus, 
o którym wciąż niewiele wiemy: „To tak, 
jakbyś postanowił ujeżdżać tygrysa. Ale 
nie wiesz, gdzie jest tygrys, jak duży jest 
ani właściwie z iloma tygrysami masz do 
czynienia”.  © WOJCIECH BRZEZIŃSKI

Z perspektywy matematyka 
niemal żaden kraj 
nie robi dość testów, 
by mieć pełen obraz 
rozwijania się 
epidemii.
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Między 
prawdą 
a fikcją

GRZEGORZ JANKOWICZ   

Najważniejsza książka 
na temat epidemii 

powstała 
najprawdopodobniej 
na zlecenie władz. 

Jej autor był szpiegiem, 
nie doświadczył zarazy 

na własnej skórze, 
część wydarzeń 
zmyślił, a dzieło 

wydał anonimowo.

C o łączy następujące utwory: 
„Dżumę” Alberta Camusa, 
„Mur zarazy” André Brinka, 
„Mszę za miasto Arras”  

Andrzeja Szczypiorskiego, „Zarazę”  
Jerzego Ambroziewicza, „Dżumę 
w Neapolu” Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego oraz „Miasto ślepców”  
José Saramago? Wszystkie powstały 
w XX w. i opowiadają o różnych epi-
demiach, to oczywiste. Ale posiadają 
jeszcze jedną – mniej lub bardziej 
jawną –  cechę wspólną. Przedstawione 
w nich zdarzenia nawiązują do wyda-
nego w 1722 r. „Dziennika roku zarazy” 
Daniela Defoe. W zasadzie każde no-
woczesne dzieło poświęcone epidemii 
– nawet nieoczywista w tym zestawie-
niu „Wojna światów” Herberta Geo-
rge’a Wellsa – zawiera jakiś element, 
który przez jego autora został zaczerp-
nięty z „Dziennika...”.

Dlaczego akurat ta książka z taką 
mocą oddziałała na literaturę i zawład-
nęła wyobraźnią zachodnich społe-
czeństw? Nie jest przecież „tekstem 
zero” (na wzór „pacjenta zero”), od 
którego wszystko się zaczęło. Wcze-
śniej był choćby Giovanni Boccaccio  

z „Dekameronem” czy Ben Jonson z „Alchemikiem”, były 
liczne traktaty poświęcone dżumie i kroniki świadków epide-
mii. Defoe nigdy nie zetknął się z zarazą bezpośrednio, na do-
datek część przedstawionych wypadków sfabrykował, a jed-
nak to właśnie do jego opowieści wciąż warto powracać. Nie 
tylko z literackich powodów.

Szpieg

Defoe urodził się około 1660 r. w rodzinie londyńskiego rzeź-
nika Jamesa Foe (pisarz zmienił później nazwisko, by nie 
brzmiało pospolicie). Odebrał przyzwoitą edukację, choć 
początkowo nie wyróżniał się ani talentem, ani pracowito-
ścią. Nie brakowało mu jednak zacięcia polemicznego, które 
dość wcześnie zaczął wykorzystywać w celu zjednania sobie 
wpływowych ludzi, w tym przedstawicieli dworu, na czele 
z samym królem. Publikował pamflety i teksty propagan-
dowe, stronnictwa zaś zmieniał w zależności od politycznej 
koniunktury.

Na początku walczył po stronie wigów, zajadle ataku-
jąc torysów, zwłaszcza ich frakcję kościelną, za co został ska-
zany na pręgierz. Gdy doszło do zmiany na szczytach władzy, 
Defoe zaoferował swe usługi dawnym wrogom. Wigowie 
nie mogli mu tej zniewagi wybaczyć, ale po kolejnym poli-
tycznym przetasowaniu postanowili jeszcze raz skorzystać 
z jego perswazyjnych umiejętności. Jawna współpraca nie 
wchodziła w grę, gdyż w wyniku kolejnych wolt Defoe miał 
doszczętnie zszarganą reputację. Powierzono mu zatem rolę 
szpiega. Miał działać pod przykrywką, dyskretnie realizując 
propagandowe zamówienia.

Czynił to m.in. na łamach wydawanej przez siebie ga-
zety „Review”. Komentował aktualne wydarzenia polityczne, 
pisał też o zjawiskach naturalnych i cywilizacyjnych, m.in. 
plagach nawiedzających Europę. Dżuma rzadko atakowała 
znienacka, a jednak w czasach, o których mowa, trudno było 
zatrzymać jej ekspansję. Gdy Defoe był dzieckiem, epidemia 
wybuchła w samym Londynie (bakcyl przybył z Holandii na 
statkach kupieckich). Ojciec Daniela postanowił wówczas 
schronić się z rodziną na wsi. Przyszły pisarz nie miał więc 
okazji zobaczyć skutków epidemii na własne oczy. Ale zaraza 
miała przemożny wpływ na mieszkańców Europy – temat 
powracał więc w rozmowach dorosłych.

W 1704 r. epidemia zaczęła rozprzestrzeniać się na Bałka-
nach. Przesuwała się najpierw na wschód, a potem w stronę 
portów bałtyckich. Co roku o mniej więcej 150 km. Defoe pi-
sał o niej, streszczając doniesienia kupców oraz posłańców, 
którzy przekazywali wieści za pośrednictwem listów. Przez 
jego teksty przebija strach – o własne życie, losy miasta i kraju 
– oraz bezsilność. Epidemię wyobrażał sobie na podobień-
stwo diabelskiego wojska dokonującego inwazji na kolejne 
terytoria. 6 września 1712 r. napisał, że przygotowuje się na 
sądny dzień, który wedle jego obserwacji zbliża się wielkimi 
krokami. Przed plagą, konkludował, nie ma ucieczki.

Jednak temat zarazy pojawiał się w jego pismach rów-
nież z innego powodu. Jako tajny współpracownik władz 
Defoe miał za zadanie wpływać na opinię publiczną. Gdy 
w 1720 r. dżuma pojawiła się w Marsylii, londyński rząd po-
stanowił wprowadzić zapobiegawcze obostrzenia. Prowa-

dzenie działań prewencyjnych było uzasadnione, ale – jak za-
wsze w takich przypadkach – spotkało się z oporem ze strony 
części społeczeństwa, przede wszystkim kupców oraz tych 
przedsiębiorców, których interesy były uzależnione od roz-
woju międzynarodowego handlu. W lipcu 1721 r. Defoe opu-
blikował materiał, w którym krytykował kupców sprzeciwia-
jących się ustawie o obowiązkowej kwarantannie. W lutym 
1722 r. ukazała się jego książka zatytułowana „O przygotowa-
niach na zarazę, tak duchowych, jak i cielesnych”, w której 
dzielił się przemyśleniami na temat niezbędnych środków 
zapobiegawczych.

Fikcyjna autobiografia

Nieco ponad miesiąc później wyszedł „Dziennik roku za-
razy” z długim podtytułem: „Oparty na obserwacjach lub za-
piskach najważniejszych wydarzeń zarówno publicznych, 
jak prywatnych, które zaszły w Londynie podczas wielkiego 
nawiedzenia w 1665 r.”. Dopisek informował, że autorstwo 
tekstu należy przypisać obywatelowi, który w czasie epide-
mii przebywał w mieście. Na końcu książki widniały inicjały 
„H. F.”.

Przez kilkadziesiąt lat czytelnicy „Dziennika...” byli prze-
konani, że jest to relacja świadka tamtych wydarzeń. Dopiero 
w 1780 r. w „British Topography” Richarda Gougha pojawiła 
się oficjalna wzmianka, że prawdziwym autorem jest Daniel 
Defoe.

Dlaczego pisarz postanowił wydać w tym samym nie-
mal czasie dwie książki poświęcone zarazie? Być może chciał 
zrealizować zamówienie, które przyszło ze strony władz. 
Najpierw przedłożył czytelnikom publikację zawierającą 
instrukcje postępowania na wypadek wybuchu epidemii, 
później zaś wystylizowaną na autentyk opowieść o jej kata-
strofalnych skutkach, która miała poruszyć mieszkańców 
Londynu i skłonić ich do zaakceptowania obostrzeń narzu-
conych przez rząd. Może kierował się też pobudkami mer-
kantylnymi. Wydarzenia marsylskie, o których obficie in-
formowały gazety, wykreowały popyt na książki o dżumie.

Pseudoautentyk był jego ulubioną formą literacką. 
Pracując przez lata jako propagandzista, nauczył się przed-
stawiać cudze poglądy w sugestywny sposób. Wcielał się 
w różne postaci, zmieniał styl i argumenty. Granicę oddzie-
lającą prawdę od fikcji postrzegał jako umowną. Nieustan-
nie ją przekraczał, dbając jednak o to, by końcowy efekt był 
przekonujący dla odbiorcy. Do mistrzostwa opanował sztukę 
posługiwania się źródłami stworzonymi przez innych. Żon-
glował nimi z wielką wprawą, nigdy nie pozwalając sobie na 
całkowitą dezynwolturę. Jeden z krytyków nazwał ten rodzaj 
pisania „literacką aeronautyką”.

Pierwsze wydanie jego doskonale znanej powieści „Przy-
padki Robinsona Crusoe” (ukazała się trzy lata przed „Dzien-
nikiem...”) również zostało zaprezentowane jako autentyczna 
relacja marynarza, który trafił na bezludną wyspę. Fikcyjna 
autobiografia – takim mianem można by określić gatunek 
uprawiany często przez Defoe.

Pod tę kategorię podpada również „Dziennik roku za-
razy”. Jego narratorem jest bezdzietny rymarz. Gdy pojawiają 
się pierwsze informacje na temat epidemii, brat namawia go H
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GRZEGORZ JANKOWICZ w Podkaście Powszechnym prowadzi cykl „LEKtura”. 
Opowiada w nim o dziełach literackich, które pomagają zrozumieć zjawiska  
i procesy zachodzące dziś, także w czasie pandemii. 

Słuchaj w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i w aplikacji Lecton oraz w serwisie „Tygodnika”

na wspólny wyjazd. H. F. waha się, ale ostatecznie odrzuca 
propozycję, tłumacząc, że musi pozostać na miejscu, by za-
dbać o swoje sprawy, poza tym zdaje się na wolę Boga. Przede 
wszystkim jednak kieruje nim ciekawość. Za wszelką cenę, 
często wbrew zdrowemu rozsądkowi, z narażeniem życia 
spaceruje po mieście, by gromadzić obserwacje. Przyjmuje 
rolę świadka, zakładając, że ktoś musi spisać historię nawie-
dzenia. Wierzy, a wiarą tą dzieli się z czytelnikiem, że tylko 
w ten sposób możliwa będzie w przyszłości skuteczna walka 
z epidemią.

Historycy uważają, że H. F. to najprawdopodobniej 
Henry Foe, wuj Daniela, który cały okres zarazy z 1665 r. spę-
dził w Londynie. Na początku XIX w. pojawiły się w Anglii 
głosy, że Henry był autorem zapisków na temat plagi, które 
Daniel przejął, a następnie zredagował, uzupełnił i podał do 
druku. Nie ma na to żadnych dowodów, ale narratora kro-
niki rzeczywiście możemy utożsamić z wujem pisarza. Au-
tentyczna postać, być może wciąż pamiętana przez starszych 
londyńczyków, była wygodną maską literacką.

Metoda pisarska autora „Dziennika...” polegała na ana-
lizie pisanych i mówionych źródeł, które następnie czynił 
podstawą swej opowieści. Zadbał o wszystko. Narracja jest 
prowadzona konsekwentnie, choć ma chaotyczny charak-
ter, tak jak przystało na zapiski dziennikowe. Obserwacje 
przeplatane są komentarzami, które nie przesłaniają war-
stwy „faktograficznej”. Posługuję się tym słowem ostrożnie, 
gdyż niektóre wypadki przedstawione w kronice zostały sfa-
brykowane.

Nie znaczy to, że są czystym wymysłem. Przeciwnie, naj-
częściej mają źródło w rzeczywistości, tak jak ona została za-
prezentowana przez świadków, ale na kartach „Dziennika...” 
pojawiają się – by tak rzec – w modelowej formie. Pisarzowi 
zależało na tym, by uchwycić „logikę” zarazy, czyli powtarza-
jące się zdarzenia i najczęstsze reakcje ludzi. W taki sposób ro-
zumiał prawdę wydarzenia. Właśnie dlatego jego dzieło cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem pisarzy i czytelników. Ci 
pierwsi szukają w nim inspiracji, gdyż jest gotową matrycą fa-
bularną. Ci drudzy zaś mogą na jego stronach spotkać samych 
siebie, znaleźć własne lęki, uprzedzenia i odruchy.

Lekcje zarazy

Czego zatem uczy nas Daniel Defoe w tym osobliwym 
dziele? Wybrałem kilka zagadnień, które wydają mi się naj-
ważniejsze.

Przede wszystkim zaraza zmienia sposób, w jaki zazwy-
czaj wyobrażamy sobie upływ czasu. Nagle dalekosiężne 
plany zostają unieważnione, co sprawia, że horyzont cza-
sowy, w którym funkcjonujemy, zostaje maksymalnie za-
wężony. Epidemia ustanawia swój własny czas, w którym 
wszystko dzieje się z chwili na chwilę, z dnia na dzień. Na-
wet jeśli spodziewamy się pewnych wydarzeń, nawet jeśli 
zmiany nie są całkowicie nieprzewidywalne, to jednak za-
chodzą gwałtownie, a to sprawia, że podstawową miarą czasu 
staje się chwila.

Pierwszą reakcją społeczności na doniesienia o nadcią-
gającym niebezpieczeństwie jest obojętność. Londyńczycy, 
którzy już w grudniu 1664 r. wiedzieli, że na obrzeżach mia-

sta wystąpiły pierwsze przypadki dżumy, reagują opieszale, 
jakby ich to nie dotyczyło. Zakładają, że zagrożenie nie jest aż 
tak wielkie, i zamiast przygotować się na konfrontację z cho-
robą, wiodą beztroskie życie. Postawa ta jest według autora 
konsekwencją dwóch czynników: ignorancji oraz dezinfor-
macji. Pierwsze przypadki, mimo że rozpoznane przez leka-
rzy, są ukrywane zarówno przez dotkniętych chorobą miesz-
kańców, którzy obawiają się ostracyzmu ze strony sąsiadów, 
jak i przez niektórych przedstawicieli władz, którzy – z róż-
nych powodów – nie chcą niepokoić społeczności.

Na początku pojawia się zatem zaniechanie, które bar-
dzo szybko – gdy epidemia się rozwija i nie da się jej już ukryć 
– przechodzi w panikę i chaos. Władze wkraczają wówczas 
do gry, wydając rozporządzenia. Próbują opanować sytuację. 
Właśnie w tym momencie ujawnia się pewien mechanizm, 
który determinuje los ludzi dotkniętych zarazą. Epidemia 
ujawnia wszystkie podziały społeczne. Owszem, w pew-
nym sensie podziały te zostają wywrócone do góry nogami, 
gdyż chorują i umierają zarówno bogaci, jak i biedni, jednak 
ostatecznie zamożni zawsze są w uprzywilejowanej pozycji. 
Dzięki posiadanym środkom finansowym mogą np. błyska-
wicznie zorganizować wyjazd z miasta. Tak podczas epide-
mii z 1665 r. postąpił m.in. dwór królewski, który – jak pisze 
Defoe – nie był w wydarzenia związane z zarazą w żaden spo-
sób zaangażowany. Usunął się w cień i zaszył w bezpiecznym 
Oksfordzie.

Większość ciężkich prac związanych z epidemią wyko-
nują ludzie najbiedniejsi. Oni pielęgnują chorych (niezwy-
kła postawa pielęgniarek, które zajmowały się zarażonymi 
nawet wtedy, gdy nie chciała tego robić – w obawie przed za-
rażeniem – najbliższa rodzina), grzebią zmarłych, dostarczają 
do miasta niezbędne towary. Chwytają się każdej pracy, gdyż 
przetrwać mogą tylko wtedy, gdy zdobędą pieniądze. Gdyby 
postanowili się przed zarazą skryć, rezygnując z interakcji 
społecznych, i tak groziłaby im śmierć. Zajmując się chorymi, 
narażają się jednak na niebezpieczeństwo. Jeden z najbardziej 
porażających fragmentów „Dziennika...” to ten, w którym 
Defoe ubolewa nad sytuacją najbiedniejszych, a zarazem za-
uważa, że gdyby nie pomarli w trakcie nawiedzenia, ich póź-
niejszy los okazałby się jeszcze gorszy, gdyż władze, mimo że 
łożyły spore kwoty na przeciwdziałanie skutkom epidemii, 
nie byłyby w stanie się nimi zaopiekować.

Ludzie dotknięci zarazą próbują skanalizować swoje 
skrajne emocje, próbują sobie z tymi emocjami poradzić, 
wybierając kozła ofiarnego, wskazując jednostkę lub grupę, 
która jest odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się choroby. 
Napiętnowani zazwyczaj są niewinni. Defoe pisze, że nikt 
tak naprawdę nie wiedział, skąd przyszła zaraza, ale wszyscy 
chcieli to wiedzieć, wszyscy chcieli poznać winowajców, choć 
do walki z epidemią nie mogło im się to przydać.

Walec zarazy zagarnia nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. 
Władze wydają dekret, na mocy którego wszystkie koty i psy 
oraz inne zwierzęta domowe mają zostać zabite, by nie roz-
nosić dżumy. Ale nawet bez tego rozporządzenia ludność 
Londynu natychmiast zaczyna pozbywać się swoich pupili.

Defoe nie ma najmniejszych wątpliwości, że konse-
kwencją epidemii jest przynajmniej czasowy rozpad więzi 
społecznych. Władze zarządzają kwarantannę chorych i ich 
rodzin, których członkowie mogą być nosicielami śmiercio-

nośnego bakcyla. Przed każdym z za-
mkniętych domów zostaje postawiony 
strażnik, który ma pilnować przeby-
wających w nim osób, uniemożliwia-
jąc im ucieczkę, ale też pomagając im 
w codziennych działaniach, np. dostar-
czając prowiant. Skuteczność tego sys-
temu jest ograniczona, ale z założenia 
ma on funkcjonować przez cały okres 
trwania zarazy.

Ci, którzy mogą się swobodnie po-
ruszać po mieście, też ograniczają kon-
takty z innymi. Pojawia się nieufność 
i potężne napięcie. Defoe prezentuje 
całą gamę ludzkich reakcji: od poświę-
cenia i pełnego zaangażowania, przez 
wyrastające ze strachu niepewność 
i szaleństwo, aż po lekkomyślność, 
egoizm i nikczemność. Wszystkie one 
występują w postaciach skrajnych, dla-
tego rujnują relacje międzyludzkie.

Zaraza jest czasem walki, którą 
prowadzi się na wielu polach. Zdrowy 
rozsądek walczy z zabobonami i nie-
prawdziwymi informacjami, które – 
mimo zaniku relacji – błyskawicznie 
roznoszą się wśród mieszkańców. Po-
jawiają się fałszywe doniesienia o roz-
woju epidemii, o środkach (także me-
dycznych), za pomocą których można 
zneutralizować chorobę, o dodatko-
wych zagrożeniach etc. Przerażeni 
i zdesperowani ludzie zaczynają robić 
zapasy, by móc się na dłuższy czas odizolować. I choć izola-
cja rzeczywiście jest potrzebna, to jednak nadmierne groma-
dzenie różnych produktów, mimo że zdaje się racjonalne, ma 
na celu przede wszystkim przeciwdziałanie poczuciu bezsil-
ności.

Defoe był człowiekiem wierzącym i uważał, że choć cho-
roba roznosi się poprzez bezpośredni kontakt z zarażonymi, 
to jednak wyłącznie wola Boga może zahamować jej rozwój, 
podobnie jak wola Boga zesłała ją na ludność Londynu w po-
staci kary za grzechy. A jednak udaje mu się pokazać zja-
wiska, które świadczą o jego krytycznym dystansie. Przede 
wszystkim ma świadomość, że wierni, gromadzący się w ko-
ściołach i szukający tam pociechy, zarażają się nawzajem. 
Podkreśla, że zaufanie do władz, które nie jest powszechne, 
to klucz do walki z epidemią, zwłaszcza w obliczu bezradno-
ści medycyny.

Z czasem dana społeczność zaczyna się przyzwycza-
jać do sytuacji zagrożenia, nawet jeśli zaraza przyjmuje 

najstraszniejszą postać. Skutkuje to 
przede wszystkim zanikiem instynk-
tów, które mogą nas ochronić przed 
chorobą. Pojawiają się ryzykowne za-
chowania. Przedwcześnie uznaje się, 
że niebezpieczeństwo minęło, wywo-
łując w ten sposób drugą falę epide-
mii. Ale – przekonuje Defoe – jest to 
nieuchronne, gdyż ludzie są w stanie 
oswoić każde, nawet największe nie-
bezpieczeństwo, a robią to dlatego, że 
chcą jak najszybciej powrócić do natu-
ralnej dla nich społecznej formy życia.

Historia naturalna plagi

Od publikacji „Dziennika roku zarazy” 
upłynęło bez mała trzysta lat, a jednak 
czytając go, mamy wrażenie, że au-
tor wie coś na temat naszych przeżyć. 
Defoe kilka razy wspomina, że jego ce-
lem jest spisanie kroniki, a nie zwykłej 
opowieści, dlatego musi trzymać się 
faktów, być blisko zdarzeń, nie może 
odsunąć się od rzeczywistości, bo je-
śli to zrobi, umknie mu coś ważnego, 
a jego przyszli odbiorcy nie pojmą 
istoty tego doświadczenia.

Relacjonując reakcje na wygasanie 
epidemii, pisze tak oto: „Gdybym po-
wiedział, że był to widomy znak wzy-
wający nas do głębokiej wdzięczno-

ści, nas zwłaszcza, którzy przeżyliśmy grozę wzrastającego 
niebezpieczeństwa, mogłoby to być uważane przez niejed-
nych, kiedy już najgorsze minęło, za moralizatorskie glę-
dzenie świętoszka, za wygłaszanie kazań zamiast pisania 
historii, robienie z siebie mentora zamiast dzielenia się ob-
serwacjami, i to hamuje moje wywody, od których bym się 
w przeciwnym razie nie powstrzymał” (tłum. Jadwiga Dmo-
chowska).

W.G. Sebald, który Danielowi Defoe zawdzięcza bardzo 
wiele, choć o tym długu nie zawsze się pamięta, powie-
działby, że „Dziennik roku zarazy” to fragment historii natu-
ralnej zniszczenia. Fragment poświęcony pladze, a napisany 
beznamiętnie i rzeczowo nie dlatego, że jego autor pozostaje 
obojętny wobec ludzkiej krzywdy, lecz właśnie dlatego, iż 
owa krzywda jest tak przytłaczająca i domaga się przedsta-
wienia w najprecyzyjniejszy z możliwych sposobów, w czym 
– jak się okazuje – istotną rolę odgrywa również fikcja. 

 ©π GRZEGORZ JANKOWICZ
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OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

Od publikacji „Dziennika 
roku zarazy” upłynęło 
bez mała trzysta lat, 
a jednak czytając 
go, mamy wrażenie, 
że Daniel Defoe 
wie coś na temat 
naszych przeżyć.
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Mieszkańcy Doliny Rhondda w kolejce 
do szczepienia przeciwko ospie po tym, 
jak Światowa Organizacja Zdrowia 
ogłosiła Dolinę obszarem zainfekowanym 
chorobą. Walia, styczeń 1962 r.

O gólna zasada działania szcze-
pionki jest bardzo prosta. 
Dajemy naszemu organi-
zmowi „posmakować” pato-

genu: w dawce tak małej, aby nie wywo-
łał choroby z pełną siłą, ale jednocześnie 
tak dużej, aby nasz układ odpornościowy 
nauczył się go rozpoznawać na wypadek 
przyszłego kontaktu – i szybciej wówczas 
na niego reagował. Tyle.

Najprostszym wyobrażalnym sposo-
bem „zaszczepienia” przeciwko jakiejś 
chorobie jest jej… wywołanie. Jest to tra-
dycyjna, ludowa metoda, którą znamy 
choćby jako „ospa party”. Idea jest taka, 
aby daną chorobę przechorować w sa-
modzielnie wybranym momencie, w wa-
runkach kontrolowanych. Z medycznego 
punktu widzenia jest to jednak postępo-
wanie co najmniej wątpliwe: straty zdro-
wotne wynikające z masowego celowego 
zarażania się chorobami zakaźnymi prze-
wyższają korzyści. Zwłaszcza że mamy do 
dyspozycji prawdziwe szczepionki. Czym 
one są?

Traktat o inokulacji
Szczepienie zaczyna się tak naprawdę 
wtedy, gdy decydujemy się na posłużenie 
się patogenem w jakimś sensie osłabio-
nym. Z 1549 r. pochodzi pierwsza chiń-
ska wzmianka o procedurze, którą na-
zywamy dziś wariolizacją. Polegała ona 
na podawaniu osobom zdrowym stru-
pów lub wydzielin chorych na łagodną 
odmianę ospy (variola minor) po to, aby 
nie zachorowali na ostrą ospę prawdziwą  
(variola major) – lub przechodzili ją ła-
godniej. Metoda ta znana jest również 
z Indii i Kaukazu, a ogólnym terminem 
obejmującym analogiczne postępowanie 
w przypadku innych chorób jest inokula-
cja. W 1741 r. chiński lekarz Zhang Yan 
napisał cały traktat medyczny zatytuło-
wany „Nowa księga o inokulacji ospy”, 
w którym szczegółowo opisał procedurę 
wyboru osoby chorej, pobierania mate-

riału biologicznego i jego przechowywa-
nia (zaleca, przykładowo, aby fiolki opi-
sane były datą pobrania próbki, co po-
zwala kontrolować jej potencję).

„Prawdziwe szczepienie” – czyli wakcy-
nacja – to już efekt systematycznych ba-
dań naukowych, których pionierem był 
Edward Jenner. W 1796 r. dokonał pierw-
szego szczepienia przeciwko ospie, po-
sługując się szczepem tej choroby ataku-
jącym krowy. Dziś rozumiemy już mole-
kularne przyczyny powodzenia jego pro-
jektu: gdy wirus namnaża się w innym 
gatunku niż człowiek, w toku ewolucji 
nabiera cech, dzięki którym skutecznie 
reprodukuje się właśnie w organizmie 
zwierzęcym. Równolegle więc, niejako 
z automatu, maleje jego skuteczność w in-
fekowaniu ludzi. Jeżeli wkroczy się w od-
powiednim momencie, uzyskany zosta-
nie wirus wywołujący reakcję odporno-
ściową człowieka, ale nieprowadzący do 
rozwinięcia się choroby w pełnej krasie.

„Przeniesienie” wirusa na jakiś czas 
do innego gatunku, aby uległ osłabieniu 
(technicznie: atenuacji), to strategia sto-
sowana do dziś. W latach 20. XX w. w ten 
właśnie sposób osłabiono wirusa żółtej fe-
bry, przeprowadzając jego kontrolowane 
namnażanie się w tkankach kurzego em-
brionu. Jest to żmudna praca wymaga-
jąca ciągłego testowania materiału, aby 
sprawdzić, w którym momencie jego po-
winowactwo do tkanek ludzkich stało się 
już wystarczająco słabe, aby nie powodo-
wało niebezpiecznej infekcji, jednak 
wciąż wystarczająco silne, aby wywoły-
wało reakcję układu odpornościowego. 
W tym przypadku pożądaną „moc” uzy-
skano po dokładnie 227 cyklach namna-
żania wirusa. Szczepionka ta stosowana 
jest do dziś, podobnie jak i sama metoda 
tworzenia szczepionek atenuowanych. 
Spośród 86 projektów badawczych ma-
jących doprowadzić do powstania szcze-
pionki przeciwko COVID-19, które wy-
mieniono w niedawnym raporcie tygo-

dnika „Nature”, dwie polegają właśnie na 
atenuacji wirusa SARS-CoV-2.

Śmierć w formaldehydzie
Jak łatwo sobie wyobrazić, procedury 
tego typu wymagają wielkiej precyzji 
i ostrożności. Najmniejszy błąd może 
mieć katastrofalne skutki, co dobrze ilu-
struje choćby historia nieudanej partii 
szczepionki przeciwko polio z Cutter La-
boratories. W tym przypadku posłużono 
się jeszcze inną metodą, polegającą na in-
aktywacji – czyli „zabiciu” – wirusa. 

Inaktywację przeprowadza się najczę-
ściej na sposób termiczny (przegrzanie 
wirusa) lub chemiczny (zatrucie go). To 
sprytna strategia – do organizmu osoby 
szczepionej trafiają po prostu całe wi-
riony, czyli dokładnie to samo, co w przy-
padku rzeczywistej infekcji: układ od-
pornościowy nauczy się więc dokładnie 
tego, czego powinien. Aby tak się jednak 
stało, wirus nie powinien ulec mecha-
nicznemu zniszczeniu albo deformacji – 
nie można więc przesadzić z temperaturą 

Nie ma drogi na skróty
ŁUKASZ LAMŻA          

Już teraz ponad 80 zespołów badawczych pracuje 
nad szczepionkami przeciw COVID-19. Ale bezpieczne 

dopuszczenie pierwszej z nich do użytku może potrwać lata.

lub stężeniem „trucizny”. Z drugiej strony 
kluczowe jest, aby inaktywacji uległy na-
prawdę wszystkie cząstki wirusa znajdu-
jące się w preparacie.

Jedną z najpiękniejszych historii suk-
cesu programu szczepień powszechnych 
jest szczepionka przeciwko polio, dzięki 
której ta fatalna w skutkach choroba zo-
stała niemal całkowicie zmieciona z po-
wierzchni Ziemi w ciągu zaledwie pół-
wiecza. Pierwszą wersję szczepionki 
przedstawił Polak, wirolog Hilary Ko-
prowski, a później dopracował ją Amery-
kanin polsko-żydowskiego pochodzenia 
Albert Sabin. Była to szczepionka atenu-
owana. Od 1950 r. podano ją wielu dzie-
ciom na całym świecie, m.in. 7 milionom 
młodych Polaków w czasie gigantycznej 
kampanii w latach 1959-1960.

Konkurencyjną szczepionkę inakty-
wowaną opracował Jonas Salk, uśmier-
cając wirusa polio formaldehydem. Na 
jej reputacji cieniem położył się właśnie 
wspomniany incydent z Cutter Labora-
tories. W zakładzie tym w 1955 r. wypro-

dukowano jedną partię szczepionki za-
wierającej mikroskopijne stężenie wiru-
sów, które przetrwały chemiczne tortury. 
Choć partię tę szybko wycofano, a czę-
ściowa inaktywacja znacznie osłabiła od-
działywanie wirusa, wskutek tego nie-
dopatrzenia 40 tys. dzieci zachorowało, 
z czego u 56 rozwinęło się poliomyelitis, 
czyli choroba Heinego-Medina. Pięcioro 
zmarło. Sama metoda inaktywacji była 
jednak i wciąż jest pomyślnie stosowana, 
a „Nature” odnotowuje w swoim prze-
glądzie pięć projektów związanych z no-
wym koronawirusem.

Bilans dodatni
Nie ma rozwiązań idealnych. Każdy rze-
czywisty lub wyobrażalny lek i każda 
procedura terapeutyczna może zawieść 
lub przynieść skutki uboczne. Medycyna 
oparta na nauce od zawsze opierała się 
więc na bilansie zysków i strat. W przy-
padku szczepień po stronie korzyści 
można dopisać człon prawdziwie gigan-
tyczny, ponieważ choroby zakaźne, prze-

ciwko którym dziś istnieją szczepionki, 
zabijały niegdyś lub okaleczały znaczącą 
część populacji. W samym tylko XX w. 
na ospę prawdziwą zmarło 300-500 mln  
osób. W 1979 r., po globalnej kampanii 
szczepień, choroba ta została oficjalnie 
eradykowana – co oznacza, że nie wystę-
puje naturalnie w populacji ludzkiej. Ta-
kich historii sukcesu jest wiele i nie ulega 
dziś wątpliwości, że w przypadku szcze-
pień, nawet po wliczeniu wszystkich 
niepowodzeń, wpadek i skutków ubocz-
nych, bilans zysków i strat jest daleko po 
stronie korzyści. Co jednak dobre, zawsze 
może stać się jeszcze lepsze.

Współczesne metody tworzenia szcze-
pionek nie kończą się na atenuowaniu 
i inaktywacji całych wirusów. Po co ryzy-
kować, że wirus „nauczony” namnażania 
się w tkankach kurzych w pewnym mo-
mencie „przypomni” sobie, jak to jest re-
plikować się w organizmie ludzkim; albo 
że pośród miliarda wirusów utopionych 
w formaldehydzie znajdzie się kilka oca-
lonych?

Spośród wspomnianych 86 projektów 
szczepionki przeciwko COVID-19 więk-
szość opiera się na wprowadzeniu do 
organizmu tylko drobnego fragmentu 
cząstki wirusa. W 26 przypadkach wyko-
rzystywany jest tzw. wektor wirusowy: 
wybrany gen z „naszego” wirusa – w tym 
przypadku mowa o SARS-CoV-2 – wpro-
wadzany jest do osłabionego wirusa-po-
średnika. Niedawno opracowana szcze-
pionka przeciw gorączce krwotocznej 
ebola oparta była właśnie na takim pro-
jekcie, a pośrednikiem był osłabiony wi-
rus odry. 

W dalszych 20 przypadkach plano-
wana szczepionka ma zawierać po pro-
stu niewielki fragment materiału gene-
tycznego koronawirusa, a w aż 33 przy-
padkach testowana jest możliwość za-
stosowania któregoś z białek nowego wi-
rusa. Oczywistym – i popularnym – kan-
dydatem jest tzw. białko S, za pomocą 
którego SARS-CoV-2 łączy się z komór-
kami ludzkimi, inicjując infekcję. Jeśli 
nauczymy układ odpornościowy rozpo-
znawać choćby samo to białko, jesteśmy 
na dobrej drodze do tego, aby w przyszło-
ści stłamsić chorobę w zarodku. ©π
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W całej naszej historii nie 
zmagaliśmy się z więk-
szym zagrożeniem niż 
choroby zakaźne. Żaden 

inny czynnik, nawet wojny i katastrofy 
naturalne, nie stanowił tak dużego zagro-
żenia dla ludzkiego zdrowia i życia jak wi-
rusy, bakterie i inne patogeny. Od milio-
nów lat prowadzimy z nimi ewolucyjny 
wyścig zbrojeń.

Naszą ostateczną i najbardziej zaawan-
sowaną bronią jest fizjologiczny układ 
odpornościowy. Patogeny pochodzenia 
biologicznego wywołują reakcję obronną 
organizmu, której celem jest zneutralizo-
wanie i pozbycie się intruza. Działanie 
tego układu jest na ogół skuteczne, jed-
nak wiąże się z dużymi kosztami meta-
bolicznymi. Samo podniesienie tempe-
ratury ciała o jeden stopień Celsjusza wy-
maga zwiększenia wydatku energetycz-
nego o 13 proc.

Jesteśmy również wyposażeni w wy-
specjalizowany zestaw psychologicznych 
mechanizmów obronnych, tzw. behawio-
ralny układ odpornościowy. Ostrzega nas 
on przed patogenami i motywuje do ich 
unikania. Głównym zadaniem behawio-
ralnego układu odpornościowego jest 
więc niedopuszczenie do tego, aby uru-
chomienie tego fizjologicznego było ko-
nieczne.

Układ ten działa głównie na poziomie 
percepcji zmysłowej. Zapachy ekskremen-
tów lub rozkładającego się ciała, widok 
wymiocin lub zgniłego mięsa, dotknięcie 
zaropiałej rany lub wijących się robaków – 
odczucia te interpretowane są jako wyjąt-
kowo nieprzyjemne i pobudzające. Z pew-
nością część z czytelników odczuła przed 
chwilą delikatny ścisk gardła. To uczucie 
to obrzydzenie. Jest ono głównym mecha-
nizmem, który pobudza nasz organizm do 
unikania wymienionych bodźców. Jego 
znaczenie dla ludzkiego zdrowia i życia 
jest tak fundamentalne, że niektórzy na-

ukowcy uznają obrzydzenie nie za emo-
cję, ale za instynkt równorzędny z głodem.

Czujnik dymu
Wyjątkowo silnymi bodźcami wyzwa-
lającymi reakcję obrzydzenia są ludzkie 
płyny ustrojowe, takie jak krew, ślina, 
ropa i wymiociny. Według badań psycho-
logicznych tym najbardziej odrzucającym 
są ludzkie odchody. Inną ważną kategorią 
bodźców jest zepsute jedzenie – odżywia-
nie się jest właściwie najbardziej niebez-
pieczną czynnością, jaką codziennie wy-
konujemy. Wystarczy jeden nieuważny 
kęs, aby pozbawić się zdrowia. Sama eks-
presja mimiczna obrzydzenia sprawia 
wrażenie, że obrzydzona osoba chce się 
pozbyć czegoś z ust. Zarówno płyny ustro-
jowe, jak i zepsute jedzenie są nośnikami 
patogenów. Nic dziwnego, że obrzydzenie 
jest wyzwalane przez takie bodźce.

Może je również jednak wywoływać 
wygląd czy zapach innego człowieka, 
które niekoniecznie są powodowane 
przez patogeny. Tłuste włosy, nieświeży 
oddech, podrażnienia skóry czy koszulka 
ubrudzona keczupem niekoniecznie 
świadczą o tym, że ktoś choruje. A i tak 
za nimi nie przepadamy.

Behawioralny układ odpornościowy 
nie jest mechanizmem racjonalnym. Nie 
wnika w to, czy ktoś ma tłuste włosy, bo 
nie mył ich dwa tygodnie, czy dlatego że 
obficie się poci w wyniku walki z chorobą 
zakaźną. Jego działanie porównywane 
jest do czujnika dymu, który uruchamia 
się również w odpowiedzi na błahe sy-
gnały, na przykład przypalonego nale-
śnika. Nadwrażliwość może powodować 
frustrację użytkownika, ale czujniki są ce-
lowo skalibrowane w taki sposób, aby re-
agować na najmniejszy sygnał zagrożenia 
pożarowego. Lepsze to niż gdyby miały 
przegapić kiedyś prawdziwą katastrofę.

Podobnie działa behawioralny układ 
odpornościowy. 

Wystarczy, że jakiś obiekt przypo-
mina coś, co wywołuje obrzydzenie, aby 
i on spowodował naszą reakcję. Z tego po-
wodu zielone barwniki spożywcze są nie-
popularne wśród piekarzy, projektanci 
odzieży zaś stronią od umieszczania wzo-
rów w brązowe plamy na białych koszul-
kach. A osoby, które nie dbają o higienę, 
mają problemy w nawiązywaniu kon-
taktów.

Ogórek i hiena
Zagrożenie patogenami występuje na ca-
łym świecie, jednak bodźce, które wyzwa-
lają reakcje unikania patogenów, mogą 
być kulturowo zróżnicowane. Sam wy-
kręcam twarz na myśl o zjedzeniu czegoś 
takiego jak balut – kaczego jajka z rozwi-
niętym zarodkiem, którym zajadają się 
miliony osób ze wschodniej Azji. Uśmie-
cham się natomiast pod nosem, kiedy 
przypominam sobie reakcję mojego zna-
jomego z Irlandii, nieomal wymiotują-
cego po spróbowaniu ogórka kiszonego. 
Behawioralny układ odpornościowy do-
stosowuje się więc do środowiska, w któ-
rym żyjemy.

Jedną z przebadanych pod tym kątem 
populacji są Hadza, plemię zbieracko-ło-
wieckie zamieszkujące północną Tanza-

Te wstrętne wydzieliny
MICHAŁ MISIAK        

Poza okresami pandemii widok osoby chorej rzadko 
wywołuje u nas strach. Podstawową reakcją na krew, ślinę 

czy wymiociny jest obrzydzenie.  
Ale logika obu tych emocji jest podobna.

nię. Hadza prowadzą styl życia prawdo-
podobnie zbliżony do tego, który cecho-
wał naszych odległych przodków. Miesz-
kają w małych obozach, które są prze-
noszone, gdy tylko w okolicy zabraknie 
pożywienia. Odżywiają się głównie bul-
wami, owocami i nasionami. Jeśli polu-
jącym mężczyznom dopisze szczęście, 
spożywają mięso pawianów, małych an-
tylop i guźców. Prowadzone wśród nich 
wywiady sugerują, że niewiele obiektów 
jest w stanie wzbudzić ich obrzydzenie. 
Wzdrygają się jednak na myśl o zjedze-
niu mięsa hieny.

Ciekawym odkryciem ostatnich lat 
jest to, że Hadza intuicyjnie rozumieją 
zasady działania zaraźliwości. Wystar-
czy, że mięso hieny ma kontakt z innym 
rodzajem pożywienia, by Hadza uznali 
to jedzenie za nieczyste. Kiedy są py-
tani o to, dlaczego brzydzą się jedzenia 
potraw, które były dotknięte mięsem 
hieny, nie potrafią odpowiedzieć – po 
prostu czują, że nie powinno się tego 
jeść. Do niedawna uważano, że prze-
konania o zaraźliwości dotyczą jedy-
nie populacji, w których za pośrednic-
twem formalnej edukacji przekazana 
została wiedza o tym, jak działają za-
razki. Okazuje się jednak, że nie jest ona 

potrzebna, by intuicyjnie to rozumieć. 
Chcąc przekonać się o iluzorycznej lo-
gice, którą kierują się wykształcone 
osoby, wystarczy zapytać, czy byliby 
chętni zjeść obiad z wysterylizowanej 
wcześniej psiej miski lub czy ubraliby 
wypraną we wrzątku koszulę noszoną 
wcześniej przez osobę chorą na trąd.

Rezerwuary zarazków
Psycholog Mark Schaller, twórca koncep-
cji behawioralnego układu odpornościo-
wego, twierdzi, że te same mechanizmy, 
które operują na poziomie jednostki, wy-
stępują na poziomie populacji. Grupy lu-
dzi, które sprawniej opracowują i wdra-
żają rozwiązania kulturowe umożliwia-
jące ograniczenie rozprzestrzeniania się 
patogenów, zmniejszają ryzyko wybuchu 
epidemii i tym samym lepiej chronią się 
przed jej konsekwencjami.

Jakie adaptacje kulturowe wykształcili 
Hadza? Wykorzystują rośliny jako anty-
biotyki, aby radzić sobie z zakażeniami, 
chorobami i przyspieszyć gojenie ran. 
Wydaje się jednak, że poza termiczną ob-
róbką jedzenia nie korzystają z wysubli-
mowanych kulturowych metod unika-
nia patogenów. To dlatego, że są na nie 
stosunkowo mniej narażeni niż inne po-

pulacje. Nie przechowują jedzenia, tylko 
od razu je spożywają – nie ma więc okazji, 
aby zostało zasiedlone przez szkodliwe 
bakterie i grzyby. Prowadzą koczowni-
czy tryb życia, więc nie mają problemów 
z utylizacją gromadzących się ekskre-
mentów.

Wydaje się, że inne afrykańskie grupy 
zbieracko-łowieckie również nie miały 
potrzeby wykształcania na poziomie 
kulturowym metod prewencji chorób 
infekcyjnych. Ich rozkwit można obser-
wować w populacjach prowadzących 
osiadły tryb życia, który naraża ludzi na 
kontakt z fekaliami i rozkładającymi 
się resztkami jedzenia. Adaptacje kultu-
rowe wykształcone w odpowiedzi na to 
wyzwanie wydają się stosunkowo proste 
– odpadkami karmimy zwierzęta, zako-
pujemy je lub palimy. Największym za-
grożeniem związanym z prowadzeniem 
osiadłego trybu życia nie są jednak od-
padki, a znaczne zagęszczenie zwierząt 
i ludzi w jednym miejscu. Są to tak zwane 
rezerwuary zarazków.

Najgroźniejsze choroby infekcyjne, 
z jakimi zmagamy się współcześnie, 
mają stosunkowo krótką historię. Wiele 
z nich pojawiło się w ciągu ostatnich je-
denastu tysięcy lat, wraz z powstaniem 
rolnictwa i początkami hodowli zwie-
rząt. Ludzie i zwierzęta hodowlane two-
rzą rezerwuary dla wirusów i bakterii, 
w których mogą się one gwałtownie na-
mnażać i mutować. Stwarza to więcej 
okazji dla patogenów do zaadaptowa-
nia się do organizmu człowieka – około 
60 proc. ludzkich chorób wywoływa-
nych przez patogeny pochodzi od in-
nych zwierząt. Kiedy zwierzęcy patogen 
zaadaptuje się już do nowego rezerwu-
aru, może bez problemu rozprzestrze-
niać się w całej ludzkiej populacji. Zilu-
strował nam to niedawno pewien nie-
toperz, a wcześniej również takie zwie-
rzęta jak kury, świnie, wielbłądy i szym-
pansy. Gdyby nie rezerwuary zarazków, 
nie znalibyśmy takich chorób jak ptasia 
i świńska grypa.

Pocałunki i przywitania
Behawioralny układ odpornościowy ra-
dzi sobie do pewnego stopnia z proble-
mem zagęszczenia populacji. Badania 
pokazują, że występowanie patogenów 

Mężczyźni z plemienia Hadza odpoczywają 
po polowaniu. Tanzania, 2017 r.
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wpływa na nasze zachowania społeczne, 
ograniczając ich rozprzestrzenianie się. 
W populacjach, w których historycz-
nie występowało więcej chorób infek-
cyjnych, ludzie są przeciętnie mniej eks-
trawertyczni, mniej otwarci na nowe 
doświadczenia i mniej skłonni do kon-
taktowania się z osobami spoza własnej 
grupy. Takie cechy osobowości ograni-
czają kontakt między ludźmi, a tym sa-
mym rozprzestrzenianie się patogenów. 
Analizy dokumentów antropologicz-
nych z całego świata, które opisywały za-
chowania takich populacji jak rdzenne 
społeczeństwa zamieszkujące Amerykę 
Północną, wskazują na to, że w popula-
cjach bardziej dotkniętych przez cho-
roby infekcyjne ludzie wykształcili spo-
soby witania się, które rzadziej wyma-
gają fizycznego kontaktu. Dodatkowo, 
znacznie rzadziej obdarzają swoich uko-
chanych pocałunkami. W kontekście 
grożącej epidemii stronienie od poca-
łunków mogło być wyrazem najwięk-
szej troski.

Działanie behawioralnego układu od-
pornościowego jest jednak niewystar-
czające, by zagwarantować bezpieczeń-
stwo bardziej złożonym społecznie popu-
lacjom. Wraz z zagęszczeniem ludności 
zaczynają pojawiać się nowe rozwiąza-
nia kulturowe. W społeczeństwach zbie-
racko-łowieckich, które cechują się ni-
skim poziomem zagęszczenia i wysoką 
mobilnością, osobami chorymi zajmują 
się członkowie rodziny. Zdarza się jed-
nak, że kiedy kończą się źródła jedzenia 
w okolicy i konieczna jest długa wyprawa 
w celu założenia nowego obozu, ciężko 
chore osoby zostają porzucone.

Osiadły tryb życia umożliwia stałą 
opiekę nad chorą osobą, ale naraża rów-
nież większą grupę ludzi na kontakt z pa-
togenami. W przypadku tradycyjnych 
społeczeństw skupionych wokół jednej 
wioski pojawiają się osoby pełniące funk-
cję uzdrowiciela – często nazywane sza-
manami. Czasem odgrywają one ponadto 
role przywódcze i koordynują działania 
całej grupy. To od tej koordynacji może za-
leżeć, czy grupa zacznie handlować, wojo-
wać lub współpracować z inną grupą. Je-
żeli przedstawiciele innej grupy rozprze-
strzeniają zarazki, to decyzja lidera może 
stanowić o byciu lub niebyciu całej spo-
łeczności.

Kiedy grupy ludzi zaczynają tworzyć 
formacje składające się z wielu wiosek 
(zwane wodzostwami, protopaństwami 

i państwami), można zaobserwować ko-
lejne trendy. Ludzie odpowiedzialni za 
uzdrawianie zaczynają się specjalizować 
w węższych dziedzinach, przyjmując 
role zielarzy, nastawiaczy kości czy ka-
płanów. Taka specjalizacja jest szczegól-
nie widoczna w populacjach, które za-
częły korzystać z pisma. Jest ono adapta-
cją kulturową, która umożliwiła usyste-
matyzowanie wiedzy o zarazkach i ich 
leczeniu. Przykładami takich systemów 
są ajurweda, która została opracowana 
przez cywilizację doliny Indusu, i aku-
punktura, wymyślona przez cywiliza-
cję chińską. Nawet zaawansowane ada-
ptacje kulturowe nie mogą jednak cał-
kowicie wyeliminować zagrożenia, ja-
kie stwarzają ciągle mutujące patogeny, 
o czym poucza nas m.in. smutny los 
wspaniałej cywilizacji Azteków, zdru-
zgotanej przywleczonymi przez Euro-
pejczyków wirusami.

W dobie pandemii
Sytuacja, w której się dzisiaj znaleźliśmy, 
jest wyjątkowa. Nigdy do tej pory żaden 
patogen nie rozniósł się w tak szybkim 
tempie na tak dużą skalę. Nasz fizjolo-
giczny układ odpornościowy może być 
postawiony przed poważnym wyzwa-
niem. W tej sytuacji, rzecz jasna, docho-
dzi do głosu także układ behawioralny.

Z obrzydzeniem przemieszanym ze 
strachem reagujemy na ludzi, którzy 
kaszlą w miejscach publicznych. Zdarza 
się nawet, że osoby rozprzestrzeniające 
swoje płyny ustrojowe zostają brutalnie 
pobite. W niektórych państwach oplu-
cie kogoś uznawane jest za akt biologicz-
nego terroryzmu. Wydaje się też, że świat 
po pandemii będzie dużo bardziej nieufny 
i mniej otwarty – sugerują to wyniki ba-
dań publikowane przez psychologów. Sta-
jemy się bardziej konserwatywni i mniej 
przychylni członkom innych kultur. Re-
akcje te do pewnego stopnia mogą ograni-
czyć rozprzestrzenianie się wirusa, ale to 
nie behawioralny układ odpornościowy 
ma decydujące znaczenie w obliczu glo-
balnej pandemii. Decydujące znaczenie 
ma kultura.

Największe wsparcie w wojnie z wi-
rusem przynosi pewna kulturowa ada-
ptacja, która powstała stosunkowo nie-
dawno. Jest znacznie skuteczniejsza niż 
kulturowe adaptacje stosowane przez spo-
łeczeństwa wodzowskie, protopaństwa 
i zamierzchłe cywilizacje. Tą adaptacją 
jest nauka. Dzięki niej jesteśmy w stanie 
zidentyfikować najskuteczniejsze metody 
zapobiegania chorobom zakaźnym. Gwał-
towne ograniczenie kontaktu z bliskimi, 
noszenie niewygodnych maseczek i częste 
mycie rąk nie należą do zachowań, które 
są wspierane przez behawioralny układ 
odpornościowy, ale to właśnie one należą 
do najskuteczniejszych metod spowolnie-
nia pandemii. Wiemy o tym dzięki nauce, 
nie dzięki internetowym szamanom, któ-
rych twarze zerkają na nas od czasu do 
czasu z ekranów komputera.

Pandemia przyspieszyła ewolucję kul-
turową, a my jesteśmy jej świadkami. Te 
społeczeństwa, które do walki z wirusem 
wykorzystają metody wspierane przez 
dowody naukowe, będą miały większą 
szansę w trwającej wojnie. Lepiej też przy-
gotują się na kolejne epidemie, a te – zgod-
nie z przewidywaniami epidemiologów – 
nadejdą szybciej, niż moglibyśmy się tego 
spodziewać.

 © MICHAŁ MISIAK

Zmienić,  
ale nie zmęczyć

RADOSŁAW ZYZIK          

Izolowanie się nie idzie w parze  
z naszą głęboko społeczną naturą.  

Dlatego wszystkie państwa stają przed tym samym 
wyzwaniem: jak sprawić, by ludzie zostali w domach?

 Natalia Polasik, Bez tytułu, kolaż, 2020 r.

Mnie brzydzi wschodnio-
azjatycki balut – kacze 
jajko z rozwiniętym 
zarodkiem. Uśmiecham 
się natomiast pod nosem, 
kiedy przypominam sobie 
obrzydzenie mojego 
znajomego z Irlandii 
po spróbowaniu 
ogórka kiszonego.
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N a wirusa SARS-CoV-2 nie ma szczepionki ani leku. 
Na razie jedyną obroną przed epidemią jest dłu-
goterminowa zmiana zachowań. Jeśli ludzie będą 
często myć ręce, zasłaniać twarz, kichać w zgięcie 

łokcia i unikać zatłoczonych miejsc, to powinno udać się unik-
nąć przeciążenia systemu opieki zdrowotnej i dużej liczby ofiar. 
Jeśli to takie proste, to dlaczego tak trudne?

Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy społeczeństwa są w sta-
nie ocalić same siebie i ograniczyć zasięg pandemii, musimy 
przyjrzeć się ludzkim zachowaniom i motywacjom. Co nami 
kieruje, gdy decydujemy się zostać w domu i ograniczyć kon-
takty ze znajomymi i rodziną? Co się stanie z naszą motywa-
cją wraz z upływem czasu? I jakie działania władzy publicznej 
mogą pomóc nam w długoterminowej zmianie zachowań, a ja-
kie w niej przeszkadzają?

Strachy i uprzedzenia
Wydawałoby się, że wystarczy podać liczbę nowych zarażeń 
i liczbę zgonów, by ludzie zostali w domach. Zarządzanie przez 
strach jest kuszące. Jednak z badań przeprowadzonych przez 
Kim Witte i Michaela Allena z Uniwersytetu w Michigan wy-
nika, że strach może być skutecznym narzędziem w czasie pan-
demii tylko wtedy, gdy ludzie czują się zdolni do poradzenia 
sobie z zagrożeniem. Jeżeli strachowi towarzyszy uczucie bez-
radności, przyjmujemy postawy defensywne, a nawet wprost 
zaprzeczające konieczności poddania się nowemu reżimowi.

Poza tym długotrwałe straszenie społeczeństwa jest kon-
trowersyjne i może mieć poważne skutki uboczne, do których 
zalicza się pojawienie wrogości, uprzedzeń i dyskryminacji. 
Państwo, planując strategię komunikacyjną, musi o tym pa-
miętać.

W badaniach prowadzonych przez zespół Josepha T.F. 
Laua z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu prawie co 
trzeci respondent uważał, że osoby, które przechorowały SARS 
(podczas epidemii z lat 2002-04), nie powinny pracować jako 
nauczyciele, lekarze i pielęgniarki ani serwować jedzenia. Inni 
respondenci byli przekonani, że ludzie, którzy przechorowali 
świńską grypę, mogą zarażać przez kolejne osiemnaście mie-
sięcy (choć wyzdrowienie oznacza w istocie usunięcie wirusa 
z organizmu). Jeśli da się przyzwolenie na rozsiewanie strachu 
i wrogości w czasie pandemii, to dyskryminacja i stygmatyzacja 
nie skończą się wraz z ostatnim chorym na COVID-19.

Zarządzanie oczekiwaniami
W ostatnim czasie ustalenia nauk o zachowaniu człowieka 
coraz częściej wykorzystywane są przez państwa i instytucje 
publiczne. Badacze pracujący w tym obszarze w wielu ekspe-
rymentach udowodnili, że czasem niewielka i niezbyt kosz-
towna zmiana w podejściu do zagadnienia czy kontakcie z od-
biorcą skutkuje znacznymi – i pożądanymi – zmianami zacho-
wań społecznych. Niektóre instytucje, w tym Bank Światowy 
i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wprost odwołują się 
do ustaleń tych nauk, by przygotować stosowne zalecenia dla 
władz państwowych lub dostarczyć im narzędzi do analizowa-
nia zachowań społecznych i wdrażania rozwiązań kluczowych 
w walce z wirusem.

Chodzi m.in. o instruowanie, jak tworzyć skuteczne kam-
panie informacyjne, jak i dlaczego należy wykorzystywać sieci 
społeczne do wspierania i podtrzymywania zachowań zgod-

nych z zaleceniami w czasie kwarantanny, jakie transfery pie-
niężne mogą umacniać dyscyplinę oraz po jakie mechanizmy 
budowania zaufania można sięgnąć.

Jeszcze w lutym naukowcy z brytyjskiego Behavioural 
Insights Team opracowali podstawy efektywnej komunikacji 
w czasie pandemii. Ich zdaniem zarządzanie przekazem może 
zwiększyć zaufanie do władzy publicznej, zmniejszyć skalę 
dezinformacji, a także zmniejszyć zagrożenie związane z po-
jawieniem się paniki. Na podstawie badań przeprowadzonych 
w trakcie pandemii świńskiej grypy i epidemii choroby powo-
dowanej przez wirusa zika ustalono, że największym zaufa-
niem cieszą się nie politycy, a przedstawiciele systemu opieki 
zdrowotnej, otwarta zaś walka z dezinformacją – co zaskaku-
jące – zmniejsza zaufanie do oficjalnych komunikatów władzy 
publicznej. Zważywszy na fakt, że w czasie rozprzestrzeniania 
się wirusa ludzie mają trudności z przetwarzaniem informacji – 
można to było zaobserwować m.in. w trakcie epidemii choroby 
powodowanej przez wirusa Zachodniego Nilu – komunikaty 
muszą być jak najprostsze i jak najkrótsze. Równie istotna jest 
transparentność działania. Jeśli społeczeństwo ma szanse zo-
baczyć, jak pracują ludzie, na których spoczywa odpowiedzial-
ność za opracowanie i wdrożenie strategii walki z chorobą, to 
zwiększa się – kluczowe przecież – zaufanie społeczeństwa do 
władzy publicznej.

Wpływ na dyscyplinę obywateli ma także skuteczne zarzą-
dzanie oczekiwaniami, kiedy restrykcje zostaną zniesione lub 
przynajmniej złagodzone. Taki wniosek płynie z ustaleń wło-
skich naukowców. Jeśli nawet obywatele zakładają, że w pierw-
szej kolejności lockdown zostanie przedłużony, to informacja 
o tym, na jak długo, ma duże znaczenie dla stopnia przestrzega-
nia nowych wymogów. Jeśli obywatele są pozytywnie zasko-
czeni okresem przedłużenia restrykcji, to są gotowi do ich prze-
strzegania. Jeśli jednak przedłużenie terminu ich zniesienia jest 
bardziej oddalone w czasie w stosunku do tego, co obywatele za-
kładali, to ich motywacja do kierowania się zaleceniami spada.

Jednym z państw, w których nauki społeczne i behawio-
ralne były wykorzystywane od początku pandemii, jest Wielka 
Brytania. Eksperci z Scientific Advisory Group for Emergen-
cies (SAGE) działającym przy rządzie od początku wspominali 
o możliwości wystąpienia tzw. zmęczenia kwarantanną. Pod-
kreślano, że nikt nigdy nie zamknął całych społeczeństw na 
wiele miesięcy w domach i nie wiadomo, jak długo ludzie mogą 
przestrzegać zakazów. Nie wszyscy komentatorzy zgadzali się 
z tymi przestrogami, choć wnioski badaczy SAGE były spójne 
m.in. z tym, co na mniejszą skalę obserwowano podczas po-
przednich niedawnych epidemii.

Maseczki rozdawane za darmo
Dziś wygląda na to, że zmęczenie kwarantanną jest faktem, 
ale pomocne w motywowaniu ludzi do stosowania się do naj-
ważniejszych zaleceń mogą okazać się inne interwencje beha-
wioralne.

Ciekawym przykładem takiej interwencji są opracowane 
przez Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), we współ-
pracy ze specjalistami Banku Światowego, warunkowe lub bez-
warunkowe transfery pieniężne i obniżenie ceny do zera za 
środki ochrony przed wirusem. Małe sumy pieniężne mogą 
posłużyć jako bodźce zachęcające do przestrzegania nowych 
reguł postępowania w czasie pandemii. Z kolei obniżenie do 

zera ceny za maseczki czy środki dezynfekujące podniesie praw-
dopodobieństwo częstego mycia rąk i korzystania z maseczek. 
Zero w dowolnej walucie nie jest ceną, ale – jak pisze jeden 
z wiodących ekonomistów behawioralnych Dan Ariely – emo-
cjonalnym wyzwalaczem irracjonalności. Jeśli rządy chcą, by 
ludzie nosili maseczki, to rozdawanie ich 
za darmo będzie znacznie lepszym bodź-
cem do ich zakładania niż dowolna, na-
wet bardzo niska cena. Naukowcy z J-PAL 
przetestowali to rozwiązanie w Afryce. 
Osoby, które dostały za darmo środek de-
zynfekujący, używały go częściej niż ci, 
którzy za niego zapłacili.

Z kolei celem badania Jillian Jordan 
z Kellogg School of Management było 
sprawdzenie, który z komunikatów zachę-
cających do społecznej izolacji jest bardziej 
skuteczny. Zaprojektowano trzy wersje. 
Pierwsza bazowała na egoizmie i podkre-
ślała konieczność izolacji w ochronie wła-
snego zdrowia. Druga akcentowała spo-
łeczny wymiar pandemii – podkreślano 
możliwość zarażenia innych członków 
społeczności, a w efekcie sprowadzenia na 
nich śmierci. Trzecia wersja stanowiła po-
łączenie dwóch pierwszych. Najbardziej 
przekonującym komunikatem okazał się 
ten odwołujący się do negatywnych kon-
sekwencji społecznych, a najmniej prze-
konującym ten odwołujący się do wąsko 
rozumianego interesu własnego.

Na zjawisko to rzuca nieco światła inne badanie. Stefan Pfat-
theicher i współpracownicy zaprojektowali serię pytań, na które 
odpowiedziało ponad 2000 respondentów z USA, Wielkiej Bry-
tanii i Niemiec. Na podstawie ich odpowiedzi stwierdzono, że 
empatia w stosunku do osób z grup ryzyka jest skuteczną mo-
tywacją do utrzymywania fizycznego dystansu i to właśnie wy-
korzystywanie naszej wrodzonej skłonności do dbania o innych 
powinno zostać uwzględnione przez służby walczące z nowym 
koronawirusem. Nie chodzi więc o ochronę siebie – bo zgodnie 
ze znanym zjawiskiem nadmiernego optymizmu zakładamy, 
że akurat my nie zachorujemy – ale o ochronę najbardziej nara-
żonych na niebezpieczeństwo członków lokalnej społeczności.

Paradoks prewencji
Z przeprowadzonych podczas poprzednich epidemii i pandemii 
wywiadów, eksperymentów i metaanaliz wynika, że nie jest 
łatwo zmienić własne zachowania na wiele tygodni. W trak-
cie epidemii gorączki chikungunya w Gujanie Francuskiej 
w 2015 r. naukowcy badali zmiany zachowań i postrzegania 
ryzyka. W początkowych fazach epidemii ludzie przeszacowują 
ryzyko zagrożenia i reagują zbyt radykalnie, potem jednak, gdy 
obiektywne ryzyko rośnie, zaniżają je.

Wiele danych udało się zebrać podczas trwającej od 
czerwca 2009 r. do sierpnia 2010 r. pandemii świńskiej grypy. 
Rozprzestrzeniała się ona tak szybko, że WHO zwolniła kraje 
z obowiązku ewidencjonowania każdego przypadku. Dziś sza-
cuje się, że wirus zabił na świecie 150-600 tys. ludzi, a zarazić się 
nim mogło aż 1,6 mld osób.

W większości analiz z tego okresu ustalano, że im dłu-
żej trwają ograniczenia, tym słabiej są przestrzegane. Jednym 
z ciekawszych rozważań była analiza zespołu Michaela Spring-
borna z Uniwersytetu Kalifornii, który badał zmiany społecz-
nej izolacji na podstawie zachowań widzów telewizji domo-

wej w Meksyku. Wyższa oglądalność 
oznaczała, że więcej osób pozostawało 
w domach. Niższa oglądalność była sy-
gnałem zmniejszonej społecznej izolacji. 
W początkowych fazach pandemii oglą-
dalność telewizji wzrosła, ale po pew-
nym czasie zaczęła spadać. Na podstawie 
zmian oglądalności można było przewi-
dzieć liczbę zakażeń.

Z kolei Lei Zhang, dyrektor Insty-
tutu Transportu na Uniwersytecie w Ma-
ryland, kierujący w czasie obecnej pan-
demii zespołem ekspertów mierzących 
aktywność stu milionów mieszkańców 
USA na podstawie danych ze smartfo-
nów, ustalił, że po pięciu tygodniach 
pozostawania w domach Amerykanie 
zaczęli częściej wychodzić na zewnątrz 
i podróżować. Naukowcy stawiają hipo-
tezę, że zmiana ta związana jest ze zmę-
czeniem kwarantanną, brakiem perspek-
tyw na szybkie pokonanie wirusa, a tym 
samym zdjęcie restrykcji, a także z nieja-
snymi i niespójnymi komunikatami ad-
ministracji Donalda Trumpa.

Całą sytuację związaną ze stosowa-
niem się do zaleceń może utrudniać tzw. paradoks prewencji. 
Jeśli środki zapobiegawcze są skuteczne, to ludzie uznają, że są 
niepotrzebne, bo epidemia się wygasza, a liczba zarażeń i zgo-
nów maleje z dnia na dzień.

Nauka na błędach
Liczba publikacji naukowych poświęconych trwającej pande-
mii sięgnęła już kilkudziesięciu tysięcy. Jeden z artykułów do-
tyczący wykorzystania nauk społecznych i behawioralnych 
w walce z pandemią został napisany przez ponad czterdziestu 
naukowców. W jego zakończeniu przywołany jest tekst opubli-
kowany w czasopiśmie „Science” w 1919 r., na temat pandemii 
grypy hiszpanki, która zabiła na świecie ponad 50 mln ludzi. 
Za główną przyczynę tak wysokiej liczby zgonów i aż trzech 
fal zarażeń na pierwszym miejscu w artykule podaje się błędne 
szacowanie ryzyka. Ludzie nie doceniali zagrożenia najbardziej 
śmiercionośnej epidemii od 700 lat.

Po stu latach historia może się powtórzyć. Do połowy maja 
nowy koronawirus pochłonął na całym świecie ponad 300 tys. 
ofiar. I właśnie teraz zmęczenie kwarantanną i społecznym dy-
stansowaniem daje o sobie znać najbardziej. Dlatego najważ-
niejszym wyzwaniem stojącym dziś przed osobami odpowie-
dzialnymi za opracowywanie i wdrażanie strategii walki z wi-
rusem jest pomoc społeczeństwu w prawidłowym szacowaniu 
ryzyka możliwego zarażenia się.

Pandemia COVID-19 nie skończy się w maju. Walka z nią 
to nie jest sprint, a dobry start to za mało, by odtrąbić sukces.

 © RADOSŁAW ZYZIK

 Zgodnie ze znanym 
zjawiskiem nadmiernego 
optymizmu wszyscy 
zakładają, że akurat 
oni nie zachorują.
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 WTOREK 19 MAJA 

14.00 Czas rozpaczy 
czy nadziei? 
WOJCIECH BONOWICZ, 
MICHAŁ HELLER

16.00 ABC EPIDEMII (I): Wirus  
ŁUKASZ LAMŻA

18.00 ROZMOWY W CZASACH 
PANDEMII (I): Lekcja historii 
DOMINIKA DUDEK, RYSZARD 
GRYGLEWSKI

 ŚRODA 20 MAJA 

12.00 PRAWO W PANDEMII. 
PANDEMIA BEZPRAWIA (I): 
Prawo wobec końców świata 
MIKOŁAJ MAŁECKI, KAMIL MAMAK

16.00 ABC EPIDEMII (II): 
Pandemia 
ŁUKASZ LAMŻA

18.00 ROZMOWY W CZASACH 
PANDEMII (II): Służba zdrowia  
DOMINIKA DUDEK, 
ANDRZEJ MATYJA

 CZWARTEK 21 MAJA 

12.00 PRAWO W PANDEMII. 
PANDEMIA BEZPRAWIA (II): 
Sport i zdrowie 
MIKOŁAJ MAŁECKI, 
SZYMON TARAPATA

16.00 ABC EPIDEMII (III): 
Szczepionka 
ŁUKASZ LAMŻA

18.00 ROZMOWY W CZASACH 
PANDEMII (III): 
Na pierwszej linii ognia 
DOMINIKA DUDEK, MONIKA 
BOCIĄGA-JASIK, KONSTANTY 
SUŁDRZYŃSKI, JĘDRZEJ MAJKA

Program Copernicus Festival: CZAS ZARAZY
 PIĄTEK 22 MAJA 

12.00 PRAWO W PANDEMII. 
PANDEMIA BEZPRAWIA (III): 
Dylematy moralne 
MIKOŁAJ MAŁECKI, 
WOJCIECH CISZEWSKI

16.00 ABC EPIDEMII (IV): 
Przeciwciało 
ŁUKASZ LAMŻA

17.00 Gala Konkursu 
Mądra Książka Roku 2019

18.00 ROZMOWY W CZASACH 
PANDEMII (IV): O miłości 
w kwarantannie 
DOMINIKA DUDEK, 
BOGDAN DE BARBARO

20.00 Matematyczne modele 
epidemii 
MATEUSZ HOHOL, 
FRANCISZEK RAKOWSKI

 SOBOTA 23 MAJA 

12.00 COPERNICUS DLA DZIECI (I): 
Chemiczne eksperymenty 
dla każdego 
MAŁGORZATA KRZECZKOWSKA

14.00 Między wolnością 
a bezpieczeństwem 
PAWEŁ LAIDLER, PAWEŁ ŚCIGAJ

16.00 ABC EPIDEMII (V): 
COVID-19 
ŁUKASZ LAMŻA

18.00 ROZMOWY W CZASACH 
PANDEMII (V): Czy można 
powstrzymać kryzys? 
DOMINIKA DUDEK, 
JERZY HAUSNER

20.00 Wirus pseudonauki 
MATEUSZ HOHOL, ŁUKASZ JACH

 NIEDZIELA 24 MAJA 

12.00 COPERNICUS 
DLA DZIECI (II): Ludwik Jerzy 
Kern i zabawy z powietrzem 
MAŁGORZATA KRZECZKOWSKA

14.00 Godzina czytań 
MICHAŁ HELLER

16.00 ABC EPIDEMII (VI): 
Replikacja 
ŁUKASZ LAMŻA

18.00 ROZMOWY W CZASACH 
PANDEMII (VI): 
Kościół, duchowość, religia 
DOMINIKA DUDEK, JACEK PRUSAK

20.00 Ziemia: planeta wirusów 
SZYMON DROBNIAK

ABC EPIDEMII to seria miniwykładów 
(ok. 5-10 minut) Łukasza Lamży.

ROZMOWY W CZASACH PANDEMII 
to seria dyskusji prowadzonych przez 
Dominikę Dudek, której gośćmi będą 
historyk medycyny, prezes Naczelnej 
Izby Lekarskiej, specjalistka chorób 
zakaźnych, anestezjolog, podróżnik 
i ozdrowieniec z COVID-19, psychiatra 
oraz duchowny i publicysta.

PRAWO W PANDEMII. PANDEMIA 
BEZPRAWIA to seria wywiadów 
Mikołaja Małeckiego z prawnikami, 
popularyzatorami nauki i filozofami.

COPERNICUS DLA DZIECI to seria, 
w której Małgorzata Krzeczkowska 
prezentuje pouczające eksperymenty 
chemiczne.

 Wszystkie wydarzenia na www.youtube.com/copernicuscenter
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O przeżywaniu czasu

WOJCIECH BONOWICZ   

Oto mój dzień: obudziłem się za kwadrans 
ósma, o ósmej wstałem, poszedłem do 

kuchni. Zapewne o 8.15 jadłbym już śniada-
nie, ale przyszedł mi do głowy pomysł na ten 
artykuł, więc o 8.07 włączyłem komputer i za-
cząłem pisać. Zresztą artykuł mam oddać dziś, 
więc najwyższy czas, by do niego usiąść. Dzięki 
zegarowi i kalendarzowi wszystko jest dokład-
nie uporządkowane. Nie gubię się w rzeczywi-
stości, a nawet jeśli, to łatwo odnaleźć powrot-
ną drogę: jest wtorek, środa, czwartek, jest ra-
nek, południe i wieczór, jest 8, 8.30, 8.50…

Podobnie z całym moim życiem. Urodziłem 
się 53 lata, 4 miesiące i 2 dni temu. To może 
niedokładny pomiar, ale wystarczający. Wiem 
mniej więcej, w jakim momencie mojego życia 
jestem – to już na pewno „z górki”, nie „pod 
górkę”. Na tych, co mają lat osiemdziesiąt, 
patrzę z podziwem, na tych, co mają dwa-
dzieścia – z zazdrością. Nie wiem naturalnie, 
co mnie czeka, ale wiem dość sporo o tym, 
co przeżyłem. Kiedy przyjaciółka spytała 
mnie niedawno, co robiłem w 2005 r., powoli 
zacząłem wyłuskiwać z pamięci zdarzenie po 
zdarzeniu. Mój umysł potrafi przyporządko-
wać wydarzenia określonym datom; nawet 
jeśli robi to w przybliżeniu i czasem się pomyli, 
nie gubię się w przeszłości.

Były w tej przeszłości okresy, kiedy czas 
wydawał się płynąć szybciej, i takie, gdy niemal 
się zatrzymywał. W pięknym opowiadaniu 

Kornela Filipowicza „Spotkanie i rozstanie” 
zakochany czeka na małej kolejowej stacji na 
przyjazd ukochanej. Co chwilę sprawdza na 
zegarku godzinę, ma wrażenie, że pociąg się 
spóźnia, denerwuje go, że na stacji nic nie zapo-
wiada jego wjazdu. „Jan miał głupie uczucie, że 
powstała przerwa w czasie spowodowana jakąś 
awarią w kosmosie, że w całym wszechświecie 
nastąpiło zatrzymanie ruchu i dziania się. 
Wytworzyła się pustka, której to, co minęło, 
wypełnić już nie mogło – a to, co miało nadejść, 
zostało gdzieś daleko stąd nagle zahamowane, 
nie może więc się zbliżyć”. Każdy, kto był 
zakochany – ba, każdy kto czekał na coś 
niecierpliwie – dobrze zna to uczucie: minuty 
upływają, ale tak, jakby wcale nie płynęły, 
a w każdym razie nie przybliżały nas do tego, 
co oczekiwane. Z kolei w innych chwilach 
zdają się biec zbyt szybko; wtedy miałoby się 
ochotę, żeby czas na chwilę stanął, żeby można 
było jakoś „wymknąć się” z jego objęć.

To skądinąd bardzo piękna metafora: znaleźć 
się w objęciach czasu. Czas można przeżywać 
rozmaicie. Można go traktować jak w ięzienie, 
z którego nie sposób uciec, ale też jako dom, 
w którym mogę mieszkać. Jako żelazny uścisk 
lub jako przyjazne objęcia. Na rozmaitych 
kursach i szkoleniach uczy się dziś zarządzania 
czasem, choć tak naprawdę chodzi o to, jak 
ten czas – dany czas naszego życia – najlepiej 
wykorzystać. Niektórzy próbują z czasu 
i życia „wycisnąć, ile się da”; są zorganizowani, 
wszystko zawczasu planują, rzucają się 
w kolejne doświadczenia, żeby nie mieć po-
czucia, że stracili choćby jeden dzień, a nawet 
godzinę. Czas jawi im się trochę jak ktoś, kogo 
trzeba przechytrzyć, jak stale zastawiona 
pułapka, w którą nie wolno dać się złapać. 
Mnie podoba się bardziej ta druga koncepcja. 
Owszem, świadomość upływającego czasu 
niekiedy napełnia mnie smutkiem. Jednak 
częściej myślę o tym, że czas jest wielką, ciągle 
otwartą możliwością. Dopóki jestem, mam 
swój czas. Nie muszę się z nim „ścigać”, czasem 
mogę się mu „poddać”, przyjąć to, co przynosi. 
Owszem, ja także planuję i organizuję, ale 
częściej to raczej czas „organizuje” mnie.

Pytanie o czas – o jego naturę, ale i jego prze-
żywanie – jest pytaniem wielkim. Być może 
w ludzkim życiu nie ma ważniejszego pytania. 
I być może teraz właśnie jest najlepszy czas, by 
do niego wrócić. ©

Autor jest członkiem Rady Programowej
Copernicus Festival.

SPOŁECZEŃSTWO I KOMUNIKACJA   PANDEMIA

Copernicus 
Festival 2020

 Jak ogłosiliśmy na 
zakończenie poprzedniej 
edycji, tegoroczny 
Copernicus Festival 
zostanie poświęcony 
fenomenowi czasu. 
W związku z pandemią 
COVID-19 odbędzie się on 
wyłącznie w internecie. 
Będzie miał także 
wyjątkowo dwie odsłony: 
w dniach 19-24 maja 
odbędzie się specjalna 
edycja zatytułowana 
„Czas zarazy” – jej 
program prezentujemy 
obok. Główna, 
pełnowymiarowa edycja 
będzie mieć miejsce 
jesienią.

 Wszystkie wydarzenia 
festiwalowe oglądać 
można na kanale 
youtube.com/
CopernicusCenter. Wiele 
z nich transmitowanych 
będzie na żywo z naszego 
studia, a z naszymi gośćmi 
łączyć będziemy się 
online. Widzowie będą 
mogli uczestniczyć 
w dyskusjach: zadawać 
pytania w komentarzach 
w czasie transmisji, które 
przekażemy naszym 
gościom. Wszystkie 
wyemitowane materiały 
będą stale dostępne, 
także po zakończeniu 
transmisji.

 Szczegółowe informacje 
na temat wydarzeń 
festiwalowych 
i najbardziej aktualną 
wersję programu znaleźć 
można na stronie 
copernicusfestival.com. 
Tam też znajdują się 
katalogi i materiały wideo 
dotyczące wszystkich 
poprzednich edycji. 
 Zespół 
 copernicus festival
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