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Streszczenie: W swoim artykule autor podjął próbę analizy obecnej pandemii COVID-19 przez pryzmat 
nauk humanistycznych i społecznych. W interpretacji autora pandemia jest naturalnym zjawiskiem, 
którego negatywnych skutków ludzkość doświadcza cyklicznie, choć nieregularnie, już od wielu stu-
leci. Problemem zasadniczym jest zatem organizacja walki z czynnikiem chorobotwórczym, w którą 
zaangażowane są nieomal wszystkie instytucje społeczne. Przedmiotem krytyki autora stała się przede 
wszystkim polityka informacyjna decydentów w tej walce oraz niewykorzystanie w niej potencjału in-
stytucji naukowych. Powoduje to że walka z pandemią jest mało efektywna, gdyż jest prowadzona przy 
użyciu metod tradycyjnych, które zawodzą w przypadku pojawienia się nowego zagrożenia. W podsu-
mowaniu swego artykułu autor podkreśla ludzką umiejętność do mobilizacji w sytuacjach zagrożenia 
oraz traktuje obecną pandemię jako okazję do nowego urządzenia świata według proekologicznego 
modelu. 

Abstract: In the present article, the author undertakes an attempt to analyze the COVID-19 pandemic 
through the prism of humanities and social sciences. In the author's interpretation, a pandemic is 
a natural phenomenon whose negative effects have been experienced cyclically for many centuries 
by humans, albeit irregularly. The main problem is therefore the organisation of the fight against 
the disease factor, in which almost all social institutions are involved. The author primarily criticises 
the information policy of decision-makers in this fight and a failure to take advantage of the scientific 
institutions potential. This makes the fight against the pandemic ineffective, as it is carried out using 
traditional methods that fail in the event of a new threat. In conclusion, the author emphasises the 
human ability to mobilise in emergency situations, and treats the current pandemic as an opportunity 
for a new arrangement of the world according to a pro-ecological model. 

Słowa kluczowe: pandemia, czynnik chorobotwórczy, COVID-19
Keywords: pandemics, pathogen, COVID-19

 1 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii UZ, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona 
Góra, e-mail: S.Konstanczak@ifil.uz.zgora.pl 



164 Pandemia z pozamedycznej perspektywy

Wstęp

 Pandemie są zjawiskiem dobrze znanym ludzkości, bo ta w swych dziejach do-
świadczyła ich wiele i jak dotąd potrafiła je przetrwać stosując mniej lub bardziej 
racjonalne strategie walki z zagrożeniem. W podjętych rozważaniach przedmio-
tem zainteresowania będzie jednak nie tyle sama pandemia, co społeczne reakcje 
przez nią wywołane. Wszystkie reakcje w tym zakresie można z grubsza podzielić 
na dwie kategorie: polityczne i indywidualne. Pierwsze z nich są zorganizowane 
i odgórnie kierowane. Drugie zaś mają charakter spontaniczny, są wypadkową re-
akcji indywidualnych na otrzymywane informacje zweryfikowane przez pryzmat 
osobistych przekonań i doświadczeń. Problemem w walce z każdą pandemią jest 
w zasadzie to, aby działania te sobie nie przeczyły, bo wówczas jest ona niesku-
teczna. Nie jest zatem prawdą, że wszystkie scentralizowane działania i zalecenia 
uchronią jednostki od zarażenia, bo o to muszą przede wszystkim one same zadbać. 
Dlatego polityka informacyjna każdej władzy winna wyposażać jednostki w wiedzę 
pozwalającą zredukować  możliwość zarażenia się. Na tym polega bowiem kierowa-
nie społeczeństwem, iż z racji zajmowanego stanowiska niektóre jednostki posiada-
ją pełniejszą wiedzę o zagrożeniach od pozostałych i dysponują możliwościami jej 
wykorzystania w praktyce, a jeżeli z tej wiedzy nie potrafią skorzystać w interesie 
wszystkich, to znaczy, że nie stanęły na wysokości zadania, jakie na nich spoczywa. 
Walka z pandemią nie jest więc problemem stricte medycznym, ale przede wszyst-
kim politycznym. Doświadczenia z trwającej obecnie pandemii potwierdzają to 
w całej rozciągłości.
 Punktem wyjścia dla zrozumienia znaczenia pandemii dla człowieka jest także za-
łożenie, że są one cyklicznym elementem ludzkiej egzystencji, którego nie da się wy-
eliminować i jedyną drogą do ich przezwyciężenia prowadzi przez przystosowanie 
się do zmienionej zarazą sytuacji. Doświadczenia związane z pandemią w ostatecz-
nym rozrachunku doskonalą nie tylko nasz gatunek ale także cywilizację rozumianą 
jako sztuczne środowisko (antroposfera), które człowiek stworzył celowo dla samego 
siebie. Niewątpliwym jest także fakt, że te zbiorowości ludzkie, które nie gromadzi-
ły tego typu doświadczeń prędzej czy później musiały ulec potędze natury, a więc 
biologicznej zagładzie. Amerykański popularyzator nauko Charles C. Mann w swojej 
książce „1491” podaje, że tak właśnie zakończyła swe istnienie cywilizacja Inków2. 
Studia nad zdolnością przystosowania się człowieka do nawet najbardziej niesprzyja-
jących warunków związanych z permanentnym zagrożeniem i pozorną bezradnością 
wobec niebezpieczeństwa, którego nie jest w stanie wyeliminować, są ważne nie tylko 
dla starań przy doskonaleniu systemu opieki medycznej, ale zwłaszcza dla coraz lep-
szej organizacji systemu społecznego. To filozofia daje taką możliwość zintegrowania 
rozważań z obszaru wielu nauk szczegółowych w jedną konceptualną całość, w której 
uwidacznia się nie tylko kruchość ludzkiej egzystencji, ale i przemijalność wszystkich 
wytworów człowieka. Taki kontekst powoduje, że pandemia wpływa na wszystkie 

 2 C.C. Mann, 1491. New revelations of the Americas before Columbus, New York 2005, s. 144.
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dziedziny ludzkiego życia, bo przecież już zmodyfikowała nasze zapatrywania na po-
litykę, gospodarkę, religię oraz naukę. Ostatecznie bowiem chodzi już tylko o to, aby 
ludzie zdołali się dostosować do zmian, które nastąpią w nieodległej przyszłości. 
 W poniższym artykule dla uproszczenia przyjęto, że pandemia to globalne ogni-
sko chorobowe, którego nie daje się zwalczyć tradycyjnymi metodami leczniczymi. 
Jest to związane z tym, że nie istnieje jeszcze skuteczne lekarstwo pozwalające poko-
nać czynnik chorobotwórczy. Zarazem jest to zjawisko przemijające, gdyż moment 
odkrycia skutecznego leku można uznać za czynnik umożliwiający jej pokonanie. 
Ponadto pandemia jako zjawisko cykliczne, a więc znane ludzkości, uaktywniała za-
wsze ludzkie zdolności do myślenia i działania niekonwencjonalnego, co z ewolu-
cyjnego punktu widzenia oznaczało także pozytywne przemiany w obrębie całego 
gatunku. 
 Praca poniższa powstała jako wynik doświadczeń własnych autora zgromadzo-
nych podczas udziału w realizacji cyklicznych seminariach on-line prowadzonych 
w 2021 r. przez Katedrę Polityki Publicznej SGH w Warszawie oraz z analiz treści 
powszechnie dostępnych raportów z 2021 r.: „Życie codzienne w czasach pandemii. 
Raport z pierwszego etapu badań” wykonanego przez pracowników Wydział So-
cjologii UAM w Poznaniu, a ponadto „Pandemia COVID-19 w Polsce. Perspektywa 
psychologiczna” autorstwa pracowników Wydziału Psychologii UW w Warszawie. 
Wszystkie zaprezentowane treści i wnioski są wynikiem osobistych przemyśleń auto-
ra i stanowią przede wszystkim zaproszenie do dyskusji, bez aspiracji do uzyskania 
statusu niepodważalnych prawd.

Pandemia z pozamedycznej perspektywy

 Doświadczenia z minionych pandemii nakazują, aby każda dyskusja na ten temat 
przebiegała z uwzględnieniem doświadczeń historycznych. Punktem wyjścia dla ta-
kiej dyskusji powinna być odpowiedź na pytanie: dlaczego ludzkość pomimo posia-
dania znaczącej wiedzy medycznej nie potrafi zapanować nad rozprzestrzenianiem 
się czynnika chorobotwórczego. Wiadomo jednak, że aby konkretną przypadłość sku-
tecznie leczyć trzeba ją nie tylko potrafić zdiagnozować, ale także zrozumieć jej przy-
czynę i z dużym prawdopodobieństwem przewidywać jej skutki. Inaczej mówiąc, być 
w stanie przerwać ciąg przyczynowo skutkowy prowadzący do możliwej śmierci za-
każonych. Bez tego każde wyleczenie będzie przypadkowe i równie niezrozumiałe 
jak sam przebieg choroby. Prawie sto lat temu przedstawicielka filozoficznej szkoły 
lwowsko-warszawskiej Maria Kokoszyńska wskazała, że postęp nauki odzwierciedla 
nie tylko zmiany zachodzące w przyrodzie, ale także naszą zdolność racjonalnego 
intepretowania występujących zjawisk. Dane zjawiska mogą być znane od wieków, 
ale dotąd nie dawały się ująć w ramy jakiejś koncepcji możliwej do objęcia rozumem 
przez człowieka. Maria Krotoszyńska zinterpretowała to następująco:

Z punktu widzenia przyrodnika z czasów Arystotelesa, nie byłaby do pomyślenia 
żadna prawie ze zdobyczy współczesnej techniki. Postępy te jednak opierają się całko-
wicie na trafnem opracowaniu, przy pomocy znaków i innych przyrządów, pewnych  
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bezpośrednich  danych, które tak samo były dane przyrodnikom starożytności, jak 
i współczesnym3.

 Typowym przykładem takiego konceptualnego ograniczenia było dla niej 
odrzucanie  z góry przekonania, że płyta z ciężkiego metalu może stać się podstawą 
konstrukcyjną obiektu pływającego, czy tym bardziej – latającego. Trwająca obec-
nie pandemia zatem także jest zjawiskiem naturalnym; najprawdopodobniej istnie-
ją już teraz techniczne możliwości zapanowania nad nią, ale z braku skumulowania 
adekwatnych  do zagrożenia doświadczeń, nie możemy się pochwalić sukcesami 
w dążeniu do zapanowania nad jej przebiegiem. 
 Pandemia bowiem nie jest bowiem zjawiskiem nowym i zaskakującym. W świe-
cie ożywionym pandemie są zjawiskiem dość powszechnym i mogą one dotknąć za-
równo roślin (np. grafioza – choroba wiązów), zwierząt (np. pryszczyca), jak i ludzi. 
Gatunki walcząc z chorobami w ten sposób się doskonaliły, bo jeśli przetrwały, to po 
każdej pandemii były coraz lepiej przystosowane do środowiska. Nie inaczej było 
również z gatunkiem ludzkim, który doskonalił cywilizację, czyli swoje sztuczne śro-
dowisko zapewniające mu jak najdalej idącą ochronę przed negatywnymi wpływami 
środowiska naturalnego. Ma to niestety także negatywne konsekwencje, gdyż odizo-
lowanie się od środowiska powoduje, że każdy organizm, który przenika do cywili-
zacji (antroposfery) zakłóca jej funkcjonowanie i niesie za sobą określone zagrożenia. 
Ludzie bowiem w warunkach normalnych chorują nieustannie na te same choroby, do 
walki z którymi medycyna jest już przygotowana. Jednak każdy nowy czynnik cho-
robotwórczy zakłóca tę stabilną sytuację, gdyż sprawdzony przez wieki system za-
bezpieczeń przestaje działać lub działa nieefektywnie. Wyrazem tego jest właśnie zja-
wisko pandemii. Nie ma w niej nic tajemniczego, bo bariery odradzające ludzkość od 
innych organizmów nie są przecież doskonale szczelne i prędzej czy później znajdą się 
organizmy zdolne pokonać istniejące zabezpieczenia. Nie można mieć zatem preten-
sji do kogokolwiek za spowodowanie pandemii, jest ona nieuchronna, niewiadomy 
jest tylko moment, w którym się rozpocznie. W uporządkowanym ludzkim świecie 
wprowadza ona jednak zawsze ogromne zamieszanie przez swą nieprzewidywalność 
i brak środków ochrony przed czynnikami ją powodującymi. 
 Przyczyny chorób są bowiem naturalne, bo choruje nasze ciało stanowiące element 
natury, które zazwyczaj potrafi się skutecznie bronić przed znanymi sobie czynnika-
mi chorobotwórczymi. Pandemia tylko dlatego ma taki dramatyczny przebieg, że dla 
osób zarażonych wirusem jest to nieznany dotąd czynnik dla ich organizmu. Dziś już 
wiemy, że prawie wszystkie nowe choroby są związane z zakłóceniami na styku czło-
wiek-środowisko. Według Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Choro-
bom (CDC – Centers for Disease Control and Prevention), aż 75% nowo pojawiających 
się chorób przechodzi na ludzi od zwierząt4. Tak wysoki wskaźnik jest pochodną mi-

 3 M. Kokoszyńska, Nauka o supozycji terminów według Piotra Hiszpana, „Przegląd Filozoficz-
ny” 1934, nr 3, s. 291 (w cytacie zachowano pisownię oryginału).
 4 UNEP Frontiers 2016 Report. Emerging Issues of Environmental Concern, United Nations 
Environment Programme, Nairobi 2016, s. 18.
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gracji zwierząt z naturalnych ich siedlisk w pobliże dużych skupisk ludzkich. Zwie-
rzęta są niejako zmuszane do tych migracji przez ekspansję człowieka dewastujące-
go ekosystemy, w których dotąd egzystowały. W miastach pojawiają się już nie tylko 
dziki, ale także łosie, coraz liczniejsze drobne ssaki, a także osiedlają się w nich na 
stałe ptaki oraz owady. Tego procesu nie da się już odwrócić z powodu błyskawicznie 
rosnącej populacji ludzkiej zawłaszczającej coraz to nowe obszary przyrody. Być może 
jeszcze większym zagrożeniem stają się zwierzęta hodowlane, które w przypadku za-
chorowania podobnie jak ludzie są leczone antybiotykami. W efekcie pojawiają się le-
koodporne drobnoustroje atakujące także ludzi, których w przypadku zakażenia, nie 
ma czym leczyć5. Na to wszystko nakłada się jeszcze ludzka niefrasobliwość w korzy-
staniu z antybiotyków, która powoduje dokładnie takie same skutki. Z tego samego 
raportu UNEP dowiedzieć się można, że sam koronawirus jest znany ludzkości już od 
2003 roku, gdy został zidentyfikowany jako „zespół ostrej ciężkiej niewydolności od-
dechowej” powodujący już wówczas wiele śmiertelnych zgonów. Wówczas, podob-
nie jak i teraz, nie potrafiono zidentyfikować jego pochodzenia, ale na szczęście udało 
się nad jego rozprzestrzenianiem zapanować6. To wręcz zdumiewające, że obecnie nic 
o tym się nie mówi, jak też nikt nie zechciał skorzystać z doświadczeń zdobytych w tej 
walce. 
 Z perspektywy obecnej pandemii można zauważyć, że walka z koronawirusem 
przebiega głównie w sferze symbolicznej, bo w rzeczywistości ludzkość ciągle nie 
dysponuje żadnym skutecznym lekarstwem na ten czynnik chorobotwórczy. Problem 
ogólnospołeczny tkwi w tym, że w zasadzie nikt nie potrafił, wyposażyć jednostek 
w wiedzę niezbędną dla samodzielnego radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Każdy 
kryzys bowiem mobilizuje jednostki, które wykorzystują wszystkie posiadane moż-
liwości, aby zapewnić sobie i swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa. Działania od-
górne są zaś nieodwracalnie skażone fetyszem wskaźników, limitów, statystyk itp. 
Cóż bowiem jednostce z informacji, że została zarażona pewna liczba, z których część 
zmarła. Nie da się tego przełożyć na praktyczne działania zapobiegające.
 W efekcie braku dostępu do podstawowych informacji o drogach rozprzestrze-
niania się koronawirusa w społeczeństwach ukształtowały się dwie równie niebez-
pieczne postawy, których skutkiem było jednakowe bagatelizowanie wprowadzanych 
ograniczeń. Pierwsze z nich zdejmowało z jednostek odpowiedzialność za własne 
zdrowie w przekonaniu, że władza ma wszystko pod kontrolą, a więc ostrzeże nas 
również w sytuacji realnego zagrożenia. Drugie zaś opierało się na przekonaniu, że 
nikt nie panuje nad sytuacją, a decydenci ukrywają tę prawdę w celu manipulowania 
ludźmi, a być może tak naprawdę pandemii wcale nie ma. Obie postawy, mimo że 
są diametralnie przeciwne, łączy jedna cecha wspólna – w każdej z nich centralne 
miejsce zajmuje kwestia osobistego bezpieczeństwa. W pierwszym przypadku ma je 
zapewnić decydent, w drugim zaś, zależy ono tylko od nas samych, bo na żadną po-
moc zewnętrzną się nie liczy. Ogólnie rzecz biorąc są to postawy właściwe dla społe-
czeństw na każdym szczeblu ich rozwoju. W sytuacji zagrożenia skutecznym okazać 

 5 Tamże, s. 23.
 6 Tamże, s. 35-36.
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się może przyjęcie albo jednej albo drugiej postawy, przy czym nie ma gwarancji, że 
wybór został dokonany trafnie. Taki wybór powinien być jednak indywidualną decy-
zją każdego obywatela, który tym samym bierze na siebie odpowiedzialność za wła-
sną kondycję zdrowotną. Inaczej mówiąc, to obywatele wspierają swoimi decyzjami 
postanowienia władz, bądź je sabotują uznając je za nietrafne, bo nie zabezpieczają 
ludzi przed możliwością zarażenia. 
 Pandemia uświadamia nam zatem, że żyjemy w obłudnej rzeczywistości, w któ-
rej istnieje system opieki zdrowotnej, który tylko deklaratywnie jest przedmiotem 
szczególnego zainteresowania decydentów, a choć pochłania ogromne środki budże-
towe, to w razie realnego zagrożenia nie potrafi zapewnić ludziom elementarnego 
bezpieczeństwa. Nie potrafiono nawet wykluczyć tego, że walka z pandemią przez 
lockdown jest co najwyżej równie skuteczna jak ignorowanie zagrożeń. Okazuje się 
bowiem, że przy braku lekarstwa nie możemy efektywnie walczyć z pandemią, co 
oznacza przecież nic innego jak przesunięcie głównego frontu walki z instytucji opie-
ki zdrowotnej do zacisza domowego. Do szpitali trafiają przecież pacjenci w ostat-
nich stadiach choroby, z których znaczna część zapewne umrze. Unikać koronawirusa 
każdy zaś musi na własną rękę. To zdumiewające jak słabo obywatele byli wspierani 
w tej walce przez rozbudowaną machinę państwową. Agresywne dla ludzi i środowi-
ska środki ochronne zostały zalecone do zastosowania przez wszystkich. Środowisko 
naturalne podczas trwania pandemii zostało obciążone tysiącami ton agresywnych 
chemikaliów i odpadów medycznych, które w wielu przypadkach wyraźnie zmieniły 
jego kondycję. Efekt tego może być dramatyczny, gdy pojawią się nowe odmiany mi-
kroorganizmów odpornych na środki dezynfekujące, gdyż często stosowano je tylko 
przede wszystkim „profilaktycznie”7. 

Bezpieczeństwo zdrowotne

 Trwałe i możliwie jak najdłuższe zachowanie dobrego zdrowia jest jedną z najważ-
niejszych potrzeb człowieka. Dla zachowania zdrowia bądź dla jego przywrócenia 
ludzie są zatem gotowi do wielu poświęceń, w tym chętnie podporządkowują się de-
cyzjom administracyjnym, które w zamierzeniu mają zapewnić takie bezpieczeństwo. 
Nic dziwnego, że w publikacjach poświęconych problematyce determinant egzysten-
cji człowieka umieszcza się potrzeby zdrowotne wśród tych należących do pierwsze-
go rzędu. Dokonuje się na ogół także wewnętrznego ich podziału na „potrzeby higie-
ny profilaktyki oraz potrzeby terapii”8. Pierwsza kategoria tych potrzeb jest zależna 
wyłącznie od samych jednostek, i to ona warunkuje bezpośrednio długość trwania 
ich życia oraz jego jakość. Druga kategoria zaś wymaga pomocy zewnętrznej, gdyż 
jest związana „z likwidacją konkretnych schorzeń i usuwaniem ich skutków”9. Stąd, 

 7 Zob. L. Hrytsai, The Positive and Negative Effects of COVID-19 Pandemic on the Natural 
Environment  in the World, „Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka” 2021, nr 2, s. 80.
 8 T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Wrocław 1982, s. 176.
 9 Tamże, s. 177.
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mówiąc o ochronie zdrowia, należy mieć na uwadze możliwości zaspokojenia potrzeb 
obu rodzajów. Niemniej ludzie często pokładają nadmierną ufność w instytucjonalny 
system ochrony zdrowia, zaniedbując własne starania w tym względzie. 
 Warto przypomnieć, że w starożytności medycy byli głównie potrzebni jako oso-
by pomocne przy umieraniu. Decydował o tym przede wszystkim niedostatek środ-
ków i skutecznych form terapii. Taka sytuacja powodowała wówczas „dwuznaczność 
sytuacji lekarza, sytuującego się gdzieś w pół drogi pomiędzy człowiekiem wiedzy, 
a żyjącym z pracy ręcznej robotnikiem”10. Pomoc medyków w średniowieczu mia-
ła więc znaczenie głównie psychologiczne, bo „Wielka jest moc słów w moralnym 
osamotnieniu chorego”11. Wedle Philippe Ariesa było to powodem, że zebrani nad 
łożem chorego zaczynali kłamać sądząc, że robią to w jego najlepszym interesie. Le-
karze przy chorych bywali jednak tylko incydentalnie, bo obowiązek świadczenia 
usług opiekuńczych spoczywał w przeszłości na domownikach. Taka sytuacja była 
powszechnie przyjęta i realizowana w gospodarstwach domowych, których struktu-
ra odpowiadała modelowi rodziny opisywanemu jeszcze przez Arystotelesa12. Zada-
nie opiekowania się chorymi spadało wówczas głównie na niewolników, a później 
na służbę. Gospodarstwo domowe mogło wówczas funkcjonować harmonijnie, gdyż 
w każdym momencie swego życia wszyscy domownicy mogli liczyć na pomoc ze 
strony pozostałych. Ten model rozpadł się dopiero w epoce nowożytnej i to właśnie 
za sprawą ówczesnych pandemii. Dotychczasowi formalni opiekunowie niekiedy po-
trafili zamieniać się w oprawców, a także uchylali się od świadczenia takich obowiąz-
ków pozostawiając na pastwie losu swoich nominalnych podopiecznych. Taki stan 
rzeczy został dobrze udokumentowany w literaturze13. Lektury tego rodzaju pozwa-
lają uchwycić zmiany społeczne wywołane pandemią, bo w taki sposób zrodziła się 
potrzeba instytucjonalnej opieki medycznej.
 Ponadto każdy człowiek od chwili urodzenia jest wprowadzany do odgrywania 
dwóch ról: człowieka zdrowego i człowieka chorego. W warunkach powstającego 
kapitalizmu odgrywanie roli chorego radykalnie zmieniło się. Wolnorynkowa logika 
premiowała jak najdłuższe zachowanie kontroli nad własnym zdrowiem. Korzystanie 
z pomocy zewnętrznej coraz bardziej ograniczało się zatem do sytuacji krytycznych. 
Choroba przestawała też być czymś wyróżniającym jednostkę, a zaczęła być skazą 
skrzętnie ukrywaną przed otoczeniem. Dotąd chory był niczym biblijny Łazarz na-
znaczony cierpieniem, w pewnym sensie było mu bliżej do sfery sacrum niż ludziom 
zdrowym. W epoce nowożytnej choroba zaczyna być zatem czymś wstydliwym, bo 
ideałem jest człowiek zdrowy, zdolny do samodzielnego kształtowania swego życia.
 Z każdą chorobą związane jest ponadto cierpienie, a powszechność jego dozna-
wania powoduje, że nasz gatunek bywa zwany homo patiens (człowiek cierpiący). 

 10 J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, przeł. Maria Radożycka-Paoletti. [w:] red. J. Le Goff, Czło-
wiek średniowiecza, Warszawa 2000, s. 27.
 11 P. Aries, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1977, s. 555.
 12 Zob. Arystoteles, Polityka, 1253b-1255b.
 13 Daniel Defoe opisuje takie zdarzenia wynikłe w czasie wielkiej zarazy w Londynie w latach 
1665-1666 [w:] Dziennik roku zarazy, przeł. J. Dmochowska, Warszawa 1959, s. 106-109. 
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Cierpienie  jest stanem niepożądanym, który na wszelkie sposoby staramy się zwal-
czać nie tylko u siebie ale i u innych, którzy są w jakiś sposób zależni od nas. W przy-
padku pandemii samo wyobrażenie takiego doświadczenia jest już źródłem cierpie-
nia. Pojawia sie ono u wielu osób, poprzedzając rzeczywiste doświadczenie bólu. 
Moment, w którym człowiek zaczyna doświadczać cierpienia związanego z jakąś 
przy padłością w przypadku pandemii wiąże się z negatywnymi wrażeniami trzech 
rodzajów. Po pierwsze jest to poczucie bezradności, bezsiły, bo nie zna żadnego spo-
sobu wyjścia z choroby. Po drugie, są to realne doświadczenia związane z niemocą 
cielesną. Po trzecie każdy negatywny stan organizmu jest odbierany jako symptom 
zarażenia się, co oczywiście natychmiast wywołuje doświadczenia pierwszego ro-
dzaju. Inaczej mówiąc człowiek popada w błędne koło, w którym wzajemne sprzęże-
nia psychiki i ciała powoduje realne osłabienie systemu odporności organizmu, a tym 
samym czyni go szczególnie podatnym na zachorowanie.
 Zarazem jeśli w epokach poprzednich człowiek chory jak i zdrowy publicznie ma-
nifestowali swój stanu zdrowia, aby inni nie mieli co do tego wątpliwości, to w czasie 
nowożytnych pandemii pewność taka zanika. Osłabia to wydatnie więzy społeczne, 
które przecież opierają się na wzajemnym zaufaniu. Uchylanie się od manifestowa-
nia własnej kondycji zdrowotnej powoduje, że traktowani dotąd jako bliscy zaczynają 
stronić od obowiązku świadczenia opieki, a przejmują ten obowiązek wolontariusze 
lub osoby wynajmowane. Część osób zarażonych zostaje pozbawiona w ogóle jakiej-
kolwiek pomocy, a przecież niektóre z nich z pewnością rokują nadzieję wyzdrowie-
nia. Taka sytuacja powoduje, że szanse przetrwania pandemii mają tylko te zbiorowo-
ści ludzkie, które potrafią zorganizować powszechny i trwały system reagowania na 
zagrożenia. Oznacza to zawsze, że w czasie pandemii obok dotychczasowych instytu-
cji pojawiają się nowe, które dopóki istnieje zagrożenie mogą stosować nadzwyczajne 
środki, uznając je za rokujące nadzieje pokonania pandemii. W pewnym sensie organy 
te zyskują władzę despotyczną, gdyż mogą pozbawić ludzi wolności (kwarantanna), 
pozbawiać ich należnych praw, rekwirować środki, które uznają za niezbędne do wal-
ki z czynnikiem chorobotwórczym, a także wymierzać drakońskie kary za nieposłu-
szeństwo. Nie jest to wynalazek współczesności, bo Daniel Defoe opisując przebieg 
zarazy 1665-1666 w Londynie przytaczał zarządzenia królewskie, które wprowadza-
ły podobne obostrzenia i zarazem przyznawały szerokie uprawnienia specjalnie po-
woływanym do walki z pandemią tak zwanym komisarzom. Posiadali oni absolutną 
władzę, a sami nie mogli się uchylić od przyjęcia tego stanowiska i od wypełniania 
nałożonych na siebie obowiązków. Okazuje się, że państwo dopiero wówczas działa 
sprawnie, jeśli potrafi do takich zadań wybrać kompetentne i odpowiedzialne jed-
nostki.

Postpandemiczna transformacja wartości

 Dla etyki istotny jest przekaz informacyjny, który w ogólnych zarysach powinien 
być niesprzeczny z aprobowaną w społeczeństwie hierarchią wartości moralnych. 
Nie chodzi tutaj bynajmniej o obrażanie czy nawoływanie do jakichś nieakceptowal-
nych działań, ale o strategię przekazu. Występujący w roli ekspertów przedstawiciele 
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medycyny oraz świata polityki powtarzali ten sam przekaz. Istota takiego przekazu 
polega na przeniesieniu paternalistycznych wzorców, którym najwyraźniej hołdują, 
do komunikacji społecznej. To znaczy, że tylko specjaliści wiedzą jak należy postę-
pować, a reszta musi się posłusznie temu podporządkować. Jest to wręcz obraźliwy 
dla społeczeństwa sposób komunikowania, gdyż tak naprawdę uznaje się wszystkich 
za niekompetentnych w sprawach własnego zdrowia, co samo z siebie jest założe-
niem absurdalnym. Szybko okazało się, że jest to nietrafna strategia, bo nawet literalne 
stosowanie się do tego typu zaleceń pozytywnych zmian nie spowodowało. Ponadto 
ludzie są uważnymi obserwatorami i dostrzegali, że obostrzenia były tylko dla sza-
rych obywateli, bo elity ograniczenia obejmowały w niewielkim stopniu. Niespójność 
takiego przekazu tylko podważyła zaufanie do oficjalnych ekspertów w dziedzinie 
ochrony zdrowia. 
 Szczególnie krytycznie do tych praktyk było ustosunkowane środowisko akade-
mickie, co jest jednak zrozumiałe z racji obowiązujących tam zasad, które obowiązują 
w tym środowisku. Pierwszą z nich jest zasada krytycyzmu, a tymczasem całe środo-
wisko w czasie lockdownu zostało odcięte od możliwości wykorzystania statystyk 
oraz prowadzenia badań z wykorzystaniem potencjału badawczego macierzystych 
instytucji. Ze zdumieniem przyjmowało ono statystyki, którymi wypełniano codzien-
ne konferencje prasowe organów decydenckich, które przecież wymagały przeprowa-
dzenia szeroko zakrojonych badań socjologicznych. Na dodatek nie podawano, kto 
kogo badał, w jakim celu te badania przeprowadzono i jak zamierza się wiedzę z nich 
uzyskaną wykorzystać, ani o reprezentatywności grupy, która miała zostać przeba-
dana. Nie istniała zatem żadna możliwość weryfikacji tak upublicznianych wyników. 
Wiarygodność danych przekazywanych w taki sposób przez to staje się co najmniej 
wątpliwa, co przekładało się w naturalny sceptycyzm części środowiska wobec treści 
oficjalnych informacji na temat pandemii. Powtarzanie ciągle tych samych frazesów 
jest ponadto działaniem sprzecznym z zasadami naukowości, bo przecież w nauce 
obowiązuje zasada, że z błędnych tez się rezygnuje i formułuje następne, które oczy-
wiście też mogą zostać podważone i odrzucone. Trwanie ciągle na tych samych po-
zycjach przystoi kapłanom, ale nie naukowcom. Politycy zatem znacznie ograniczyli 
naukowcom akademickim szanse zmierzyć się z istniejącym zagrożeniem. Ma to już 
istotne znaczenie dla funkcjonowania wszystkich systemów społecznych.
 Z punktu widzenia ogółu społeczeństwa istota takiego przekazu powinna spro-
wadzać się do odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: kto, kiedy i gdzie jest naj-
bardziej narażony na zarażenie się. Przekaz informacyjny powinien być ustawiany na 
ludzi poprzez dostarczanie im sposobów zapobiegania na własną rękę możliwościom 
zarażenia się, w czym mogło być pomocne wykorzystanie prostych środków leżą-
cych w zasięgu każdego. Typowym przykładem takich działań były rozpowszech-
niane w pierwszych tygodniach pandemii proste sposoby na wykonanie maseczek 
ochronnych własnych sumptem, co z pewnością zrobiło więcej dobrego dla zacho-
wania zdrowia przez jednostki, niż jałowe dywagacje ekspertów w TV. To zastana-
wiające dlaczego nikt z ekspertów reklamujących i namawiających społeczeństwo do 
szczepień nie zdecydował się na podjęcie otwartej dyskusji z antyszczepionkowcami. 
A przecież była to najlepsza droga do przekonania wahających się.
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 Niezamierzonym efektem pandemii są zmiany w komunikacji interpersonalnej. 
Zasadnicze znaczenie ma ogólne zapośredniczenie relacji pomiędzy ludźmi, która 
zaczęła się ograniczać głównie do kontaktów w sieciach społecznościowych oraz ko-
respondencji e-mailowej. Przez takie zmiany w sferze komunikacji międzyludzkiej 
poszczególne jednostki stają się bardziej podatne na manipulacje i zwykłe oszustwa. 
Bez wątpienia stwarza to pole do popisu dla różnych uzdrawiaczy i cudotwórców, 
którzy wykorzystają do własnych celów ogólny spadek zaufania do służby zdrowia. 
 Zasadniczym celem systemu opieki zdrowotnej jest jednak osiągnięcie odporności 
populacyjnej. Najskuteczniejszym narzędziem do osiągania tego celu są szczepienia, 
i dlatego właśnie są obowiązkowe. Każda choroba „żeby się nie rozprzestrzeniała, 
85% obywateli musi być na nią uodpornionych. Im mniej ludzi niepotrzebnie uni-
kających szczepień, tym bezpieczniej będziemy żyli”14. Nieosiągnięcie odporności 
populacyjnej zapewne będzie przyczyną zrodzenia się kolejnych pandemii. Każde 
społeczeństwo zwraca wielką wagę do nabycie takiej odporności, co wydaje się mą-
drością pokoleniową nabytą przez tysiące lat ewolucji naszego gatunku. Wydaje się, 
że ważniejsze jest to, aby sami obywatele z pandemii wyszli z przekonaniem, że dzię-
ki własnym staraniom uchronili się przed zarażeniem, a zatem ich kondycja zdrowot-
na zależy głównie od nich samych. 
 Spadek zaufania do służby zdrowia jest skutkiem każdej pandemii. Nawet jeśli 
system informowania społeczeństwa o zagrożeniach nie dostarcza podstawowych in-
formacji pozwalających racjonalnie obrać własną drogi uchronienia się od zarażenia, 
to ludzie zdobywają informacje na własną rękę świadomie ignorując eksperckie za-
lecenia. Wygląda na to, że powtórzy się sytuacja z XIV-wiecznej epidemii dżumy, po 
której zostało tylko gorzkie wspomnienie:

Dżuma nie przyniosła lekarzom pożytku, jeno wstyd, tym bardziej, że nie odważyli się 
odwiedzać chorych ze strachu przed zarażeniem, a jeśli ich nawet odwiedzali, to nic nie 
byli w stanie im pomóc, ani nic nie mogli zrobić15. 

 A przecież celem demokracji jest ukształtowanie społeczeństwa obywatelskiego 
składającego się z jednostek świadomie kształtujących swoje życie z uwzględnianiem 
interesów ogółu. Pandemia definitywnie unicestwiła takie przekonanie. Z punktu wi-
dzenia świadomego obywatela, który przez całe życie starał się samodzielnie kształto-
wać swój los, istniejące systemy zarządzania kryzysowego społeczeństwem nie zdały 
egzaminu. Z pandemii zarówno władza jak i obywatele wyszli pokiereszowani. Sło-
wem żyjemy w czasach, gdy rozpadają się więzy społeczne uświęcone tradycją. W ta-
kim społeczeństwie najbardziej niepożądaną wartością jest wolność jednostki, która 
przeszkadza wszystkim „społecznym inżynierom” realizować coraz bardziej totalitar-
ne projekty. Ludzie bowiem potrzebują przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, 
którego nie nabywa się będąc zamkniętym na przymusowej kwarantannie, czy we 

 14 Szczepienia – polisa na zdrowie – wywiad ze specjalistą chorób zakaźnych prof. Jackiem Wy-
sockim, „Przegląd” 2020, nr 29, s. 53.
 15 G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby, przeł. M. Szymańska, Warszawa 2011, s. 54.
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własnych czterech ścianach. Takie poczucie dałby jednak sprawnie działający system 
zarządzania kryzysowego wsparty przez wydolny system opieki zdrowotnej. 
 Problem ten ma zasięg międzynarodowy, gdyż zarówno dywagacje na temat 
źródła pandemii, jak i zastosowane środki ograniczenia jej zasięgu podzieliły świat 
w stopniu nienotowanym dotąd. Tylko Europa starała się walczyć wspólnie, dzięki 
czemu zrobiono kolejny krok na drodze do integracji. Zintegrowane działania nie mo-
gły jednak zatrzeć negatywnych zdarzeń, które ujawniły się na początku pandemii. 
Nic nie pozwalało odmawiać pomocy ludziom potrzebującym, a przecież takich przy-
padków podczas pandemii było wiele. Wykształcenie, odebrana edukacja etyczna, 
zdeprecjonowały się w pandemicznej potrzebie, gdyż nie przełożyło się to na realną 
pomoc udzielaną osobom, u których wykryto wirusa. 
 Tymczasem o tym, jak niewielkie postępy zrobiła medycyna przez wieki świadczy 
zwłaszcza to, że w XXI w. najskuteczniejszym środkiem walki z chorobą ciągle jeszcze 
jest prymitywna izolacja. To także pytanie o sens budowania coraz bardziej skompli-
kowanych przyrządów i preparatów, które pomagają tylko jednostkom, a nie całe-
mu społeczeństwu. Współczesny ośrodek kwarantanny niewiele bowiem różni się od 
aresztu śledczego, w którym na ograniczonej przestrzeni zgromadzono przypadkowo 
dobranych ludzi, których podejrzewa się, że mogą (ale nie muszą) stanowić niebez-
pieczeństwo dla innych. 
 Zarazem można odnieść wrażenie, że pandemia wielu niczego nie nauczyła. Po raz 
kolejny odkrywane są stare prawdy, nieraz znane od wieków, dotyczące bezpiecznych 
form zachowania się ludzi. Wiadomo przecież, że izolacja społeczna zapobiega roz-
przestrzenianiu się wirusa, ale związana z nią bierność i bezczynność ludzi zamknię-
tych w swoich domach z uwagi na nienaturalny spadek aktywności ruchowej jest 
także czynnikiem sprzyjającym jego rozpowszechnianiu. Człowiek zdrowy, to czło-
wiek aktywny, który sam stara się zapewnić sobie bezpieczeństwo zdrowotne. Zatem 
modele szwedzki czy białoruski nie zapobiegały rzecz jasna rozprzestrzenianiu się 
pandemii, ale z pewnością szybciej pozwoliły na osiągnięcie odporności populacyjnej, 
przez co ich skutki dla kondycji psychicznej społeczeństwa z pewnością będą mniej 
negatywne niż w modelach, w których przymusowo zamknięto ludzi w domach.
 Walka z pandemią przypomina bowiem pole bitwy, gdyż kierujący walką z wi-
rusem muszą przyjąć jakąś strategię walki. Każda wojna modyfikuje dotychczasowe 
strategie walki znane z przeszłości. Ktoś jednak musi się odważyć zaproponować i za-
stosować nowe rozwiązanie, które zmieniają sposób prowadzenia walki. Problemem 
w walce z pandemią było to, że głównie eksploatowano rozwiązania znane z poprzed-
nich pandemii. To nie system opieki zdrowotnej nie zdał egzaminu, ale sposób zarzą-
dzania kryzysowego w państwie, w którym niczego nie zmieniano, jak należy sądzić, 
ze strachu przed możliwymi konsekwencjami.
 Można także mieć uzasadnione pretensje do przedstawicieli władz medycznych za 
narzucenie nadmiernego dystansu w stosunku do pacjentów. Teleporady, zamknięcie 
dostępu do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, nie było dobrym rozwiązaniem. 
Ludzie potrzebujący pomocy zostali zignorowani, bo ważniejsze okazało się bezpie-
czeństwo personelu medycznego od bezpieczeństwa pacjentów. Z tego zwiększone-
go bezpieczeństwa nikt nie odniósł żadnych korzyści. W długofalowej perspektywie 
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wygląda  na to, że najwięcej stracą sami medycy. Zasada społecznego solidaryzmu 
zakłada bowiem, że w chwilach kryzysowych niezbędni specjaliści będą poświęcać 
się dla innych. Tak jest w przypadku wojny, klęski żywiołowej itp. Nikt przecież nie 
oczekuje od lekarzy, że będą gasić pożary, ale strażakowi po prostu nie wolno nie 
uczestniczyć w akcji gaśniczej. Ta sama zasada w społecznym odczuciu obowiązuje 
także lekarzy w sytuacji powszechnego zagrożenia zdrowotnego.
 Prawdą jest zatem to, że z każdej pandemii najbardziej pokiereszowani wychodzili 
przedstawiciele służby zdrowia. Z tej pandemii wynika jedna generalna nauka – sys-
tem opieki zdrowotnej budowany przez pokolenia jest nieefektywny, a jego inercja 
jest tak wielka, że w zasadzie był nieruchawy, niezdolny stawić czoła istniejącemu 
zagrożeniu. 

Pandemia jako doświadczenie indywidualne i zbiorowe

 To skończoność życia człowieka powoduje, że czas, w którym jest w stanie ak-
tywnie kształtować swoje życie ma dla niego wyjątkowe znaczenie. Tym, co stoi na 
przeszkodzie w bezproblemowym kształtowaniu drogi życiowej jest podatność na 
różne negatywne wpływy zewnętrzne oraz własna biologiczna przemijalność. Zara-
zem wiemy, że ludzie żyją tak długo, ile starań wkładają w dbałość o własną kondycję 
zdrowotną. Każda pandemia ten oczywisty fakt uświadamia wszystkim nadzwyczaj 
brutalnie. Dotąd twórcy kultury zajmowali się przede wszystkim momentem kresu 
jednostkowego życia, a studia te zaowocowały wspaniałymi osiągnięciami kultury 
ogólnoludzkiej. To paradoksalne, ale studiowanie życia codziennego przyczynia się 
do wzbogacania kultury nieporównywalnie mniej niż studia nad śmiercią16. Zatem to 
studia nad śmiercią zajmują w historii kultury poczesne miejsce. Bynajmniej nie do-
tyczą one fizjologicznego aspektu umierania, ale obszaru zmian zachodzących w da-
nej zbiorowości w związku z samym umieraniem i następstwami śmierci. Należy tu 
jeszcze dodać, że śmierć jednostkowa jest bardziej doświadczana niż śmierć masowa. 
Typowym tego wyrazem są nie tylko Treny Kochanowskiego, ale również pomniki, 
szczególnie chętnie stawiane tym, którzy z takich czy innych powodów już nie żyją. 
Zauważył to już polski filozof Henryk Elzenberg wyrażając przekonanie, że kulturę 
tworzą wartości, a wartość jednostki jest mierzona tym na ile potrafi ją wzbogacić. 
Nie osiąga się tego przez sam fakt życia, ale przez to, co osiągnęło się za swego ży-
cia. Jednostki żyjąc podtrzymują istnienie tego, co bez wątpienia jest ważniejsze, czyli 
społeczeństwa. Mogą jednak, choć tego nie muszą, wzbogacić społeczność poprzez 
pomnożenie tego, co ją spaja w jednolitą całość. Tym jest właśnie kultura. Swój pogląd 
na ten temat wyraził dość brutalnie:

W bitwie ginie 20 000 ludzi; wszyscy oburzeni i przejęci zgrozą. A przecież żaden z tych 
ludzi nie był nieśmiertelny. A cóż za różnica, czy poumierają jeden za drugim w ciągu 
trzydziestu lat, czy wszyscy jednego dnia?17.

 16 R. Nisbet, Przesądy. Słownik filozoficzny, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1998, s. 317.
 17 H. Elzenberg, Naród i wojna, „Etyka“ 1990, t. 25, s. 71.
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 Nie inaczej jest i w przypadku ofiar każdej pandemii. Wartość życia każdej jednost-
ki jest identyczna, ale zarówno w przypadku wojny jak i pandemii śmierć jednostek 
nie może być tylko stratą. Poetycko można to zapisać, że „umarli po to, aby inni mogli 
żyć“. Ale czy tym razem taki cel udało się osiągnąć, czy rzeczywiście śmierć milionów 
ludzi nie była daremna? Jakie zatem wnioski wyciągnięto z tych jednostkowych tra-
gedii, które pomogłyby żyjącym? 
 Poszczególni ludzie przykładają bowiem wielką wagę do momentu, w którym 
rozstają się ze światem żywych. Towarzyszy temu odpowiednia sceneria i starannie 
dobrane grono żegnających. Pandemia kładzie kres tego typu oczekiwaniom, gdyż 
śmierć będąca wynikiem czynnika ją wywołującego, skutecznie odstrasza wielu ludzi 
od samego uczestnictwa w ceremoniach pogrzebowych. W efekcie śmierć poszczegól-
nych ofiar pandemii jest anonimowa, a sam fakt, że ktoś kiedyś może napisać o niej 
książkę lub zrealizować film, w niczym nie umniejsza strachu jednostek przed niepa-
mięcią otoczenia społecznego. Pandemia niesie za sobą więc nie tylko zagrożenie dla 
własnego życia, ale także zatarcia wszelkich śladów własnej egzystencji w przypadku, 
gdy śmierć jest masowa. Jest to prawdziwa nicość, gdy przestaje się istnieć zarówno 
w sensie fizycznym jak i duchowym. Takie totalne unicestwienie jest źródłem metafi-
zycznego lęku, którego źródło tkwi w tym właśnie, że taka nicość jest niewyobrażalna 
i przeczy całej logice dotychczasowej egzystencji. 

Kierowanie społeczeństwem w warunkach pandemii

 Na podstawie przekazów historycznych wiemy dziś, że walka z różnymi zaraza-
mi w przeszłości nie odbywała się po omacku, bo wykorzystywano sprawdzone do-
świadczenia z wcześniejszych pandemii. Ponieważ cechą każdej pandemii jest brak 
lekarstwa na czynnik chorobotwórczy oraz niemożność kontrolowania jej przebiegu, 
to sposoby przeciwdziałania skutkom pandemii opisywane przez Daniela Defoe za-
chowują aktualność aż po dzień dzisiejszy. System opieki medycznej jest bowiem 
bezradny wobec masowości zarażeń, a brak skutecznych leków powoduje bardzo 
szybko jego niewydolność, gdyż z braku wyleczeń jedyną w zasadzie formą zwal-
niania się łóżek szpitalnych jest praktycznie tylko śmierć pacjenta. Niemniej jednak 
walka z pandemią przypomina także w tym pole bitwy, w której trzeba podejmować 
decyzje w warunkach deficytu informacji. Bezradność współczesnych decydentów 
posiadających wszelką wiedzę o czynniku powodującym pandemię, stoi w jaskra-
wym kontraście z londyńskimi komisarzami, którzy nawet nie wiedzieli o istnieniu 
bakterii i wirusów. Tymczasem ich decyzje podejmowane w mroku niewiedzy czę-
stokroć były sensowniejsze od podejmowanych przez wykwalifikowanych bakterio-
logów i epidemiologów współczesnych. W sytuacjach kryzysowych liczy się bowiem 
szybkość podejmowania decyzji i ogólny zamysł przyświecający zarządzaniu kry-
zysowemu. Podejmowanie decyzji tylko dla przezwyciężenia aktualnie istniejącego 
problemu nie zmienia istniejącego stanu rzeczy, bo tak dzieje się tylko w przypadku 
decyzji podejmowanych z myślą o przyszłości. Nawet nietrafnie podejmowane de-
cyzje ostatecznie doskonalą zarządzanie wspólnotą i jej gotowość do stawiania czoła 
zagrożeniom. Problemem na teraz nie jest już trwanie pandemii lecz jej zakończenie. 



176 Pandemia z pozamedycznej perspektywy

Kto pierwszy odważy się to ogłosić lub jakie forum międzynarodowe powinno to 
zrobić?
 W świetle doświadczeń historycznych szpitale jednoimienne, dla których analo-
gią są dawne leprozoria, szpitale przeciwgruźlicze oraz współczesne szpitale psy-
chiatryczne, stwarzają szansę na szybsze znalezienie metody skutecznego przeciw-
działania rozprzestrzeniania się pandemii. Łączy je jedno – zgromadzenie w jednym 
miejscu chorych, którzy przez swą chorobę stanowią zagrożenie dla zdrowej części 
społeczeństwa. Zarazem pozwala to na zintensyfikowanie działalności badawczej 
zmierzającej do określenia etiologii choroby i na efektywne poszukiwanie lekarstwa 
na nią.
 W dziejach ludzkości bywały także sytuacje, w których nie podejmowano żad-
nych działań antykryzysowych, a lokalne zabiegały np. tylko o zyskanie pomocy sfe-
ry sacrum. Z pewnością wiele społeczności, które takie działania podejmowały po 
prostu przestało istnieć, gdyż w rezultacie na zarazę wymierali wszyscy lub prawie 
wszyscy mieszkańcy. Nieliczni, którzy przeżyli nie byli już w stanie zapewnić sobie 
bezpieczeństwa, a stąd byli zmuszeni dołączyć do zbiorowości, które aktywnie wal-
czyły o swoje przetrwanie (o ile te odważyły się ich przyjmować). O prawdziwości 
tej tezy przekonują zachowane relacje opisujące przebieg dotychczasowych epidemii. 
Przykładem tego są dzieje miasta Olesna spisane przez śląskiego kronikarza Józefa 
Lompę (1797-1863), w których opisuje on zachowanie mieszkańców i włodarzy swego 
miasta w warunkach lokalnej epidemii dżumy z lat 1708-1709. Mieszkańcy uznali, 
że epidemia ta jest karą za grzechy i zamiast walczyć odprawiano tylko zbiorowe 
błagalne modły – w efekcie zmarło prawie 90% populacji miasteczka, w tym wszyscy 
księża. Józef Lompa podał, że z epidemii ocalało tylko 25 rodzin, łącznie około 100 
osób, w tym oczywiście i jego rodzina. Najprawdopodobniej rodziny te na własną 
rękę walczyły z epidemią, co okazało się wyborem lepszym od biernego oczekiwa-
nia na cud. Starosta generalny Śląska (wojewoda) na wieść o rozpoczęciu się zarazy 
nakazał pułkowi dragonów otoczyć całe miasto i strzelać do każdego, kto ten kordon 
chciałby przekroczyć. Działanie niehumanitarne, ale skuteczne, bo epidemia nie roz-
lała się poza miasteczko18. Zapewne wiedza o losach wymarłych społeczności, które 
przyjmowały taką strategię walki z pandemią powodowała, że w przypadku zarazy 
każda społeczność walczyła aktywnie o swoje przetrwanie imając się wszelkich, na-
wet najbardziej fantastycznych sposobów, rzeczywiście bądź tylko pozornie zwalcza-
jących istniejące zagrożenie. 
 Ostatecznie to pandemia jako naturalne zjawisko prędzej czy później się musi 
skończyć. Jak pisał Defoe:

Choroba osłabła, złośliwość jej się wyczerpała i niechby się to stało z jakiejkolwiek przy-
czyny, mniejsza o to, niechaj filozofowie szukają racji w przyrodzie, na mocy których 
zjawisko to miało miejsce, niech się mozolą, ile chcą, na to, by zmniejszyć dług, jaki 
winni są swemu Stwórcy; ci lekarze, którzy mieli w sobie choć okruch wiary, musieli 

 18 Opis tych wydarzeń znamy z dwujęzycznej książki, która upowszechniła dzieło Lompy: Ge-
schichtliche Ereignisse in der Stadt Rosenberg OS. 1208-1855 = Historyczne zdarzenia w mieście Ole-
śnie Śl. 1208-1855, pod red. A. Glauer, K. Kischnick, A. Włóczyk, Opole 2008. 
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przyznać, że wszystko to było nadprzyrodzone, niezwykłe i nie dało się w żaden sposób 
wytłumaczyć19.

Wnioski

 Reasumując, wydaje się, że pandemia zmieni świat nie poprzez rewolucje, ale przez 
to, że jest wyjątkową okazją do upowszechniania proekologicznego sposobu gospo-
darowania. Ze względu na opory różnych grup interesów ekologiczna transformacja 
gospodarek nie byłaby możliwa w krótkim okresie czasu. Teraz jest sytuacja nadzwy-
czajna i można sądzić, że stan ten zostanie wykorzystany do urzeczywistnienia tego 
typu przedsięwzięcia. Jeśli europejskim przywódcom nie zabraknie konsekwencji, to 
nasz kontynent może zacząć zmierzać w stronę „Elizjum”. To istotne, bo idee zawsze 
poprzedzają rzeczywistość. Jest już zamysł, są też środki na jego realizację, trzeba 
przekonać tylko ludzi bardzo niechętnie zmieniających swe przyzwyczajenia. Ale tym 
razem jest alternatywa: albo będziemy dalej żyć w świecie, w którym pandemie będą 
się zdarzać coraz częściej, albo nasz świat zostanie wreszcie tak urządzony, że wydat-
nie ograniczy się istniejące w nim zagrożenia, które niosą niebezpieczeństwo wszyst-
kim mieszkańcom naszej planety. Z tej drogi nie ma odwrotu, bo wyobraźmy sobie, 
co by się stało, gdyby ludzkość dotknęła pandemia spowodowana przez organizmy 
pochodzące spoza naszej planety, skoro teraz nie dajemy sobie rady z naturalnymi 
czynnikami. W dobie planowania lotów załogowych na Marsa nie są to już bezpod-
stawne zagrożenia.
 Na zakończenie wypada jednak po raz kolejny podkreślić pozytywne skutki pan-
demii, dla kultury, bo brak środków przeciwdziałania istniejącemu zagrożeniu zawsze 
uaktywnia ludzką pomysłowość w dawaniu sobie rady w sytuacjach krytycznych. Jak 
trafnie zauważa Vigarello, że tak jak przed wiekami, i teraz:

To właśnie jednak z tej bezsilności zrodzą się nowe środki zabezpieczające przed choro-
bą, bardziej złożone zabiegi ochronne nastawione na czystość, powłoka cielesna uznana 
zostaje za bardziej wrażliwą i bardziej porowatą, co skłoni do nowego rodzaju czujności. 
Większy niepokój budzi też środowisko, uznaje się je za niebezpieczne i będzie się szu-
kać nowych zaleceń sanitarnych20.

 Francuski uczony prorokował też powstanie nowego rodzaju ludzkiej solidarności, 
która byłaby koniecznym dopełnieniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Nadał 
jej nazwę „solidarności profilaktyki”21, co znaczy nic innego, jak powszechny udział 
wszystkich w zapobieganiu pandemiom. Dziś bowiem, ci którzy dbają o swe zdrowie 
i kondycję ponoszą koszty za tych, którzy tego nie robią. Oznacza to, że w każdym 
społeczeństwie istnieje grupa ludzi, która swą bezmyślnością bądź złośliwym działa-
niem obniża szanse ogółu na uniknięcie kolejnych pandemii. Wszyscy zatem już nie 

 19 D. Defoe, Dziennik roku zarazy, s. 207.
 20 G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby, s. 54.
 21 Tamże, s. 353.
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tylko powinniśmy, ale musimy zmierzać ku życiu w przyszłości, w której pandemie 
już nie będą paraliżować całego świata.
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