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1.Wprowadzenie 

Rok 1918 zapisał się w historii świata jak i pamięci ludzkości w sposób szczególny. Nie 

tylko jako kolejny rok tzw. Wielkiej Wojny czyli I wojny światowej, lecz również jako moment 

wybuchu największej jak do tej pory pandemii w historii świata. U schyłku trwającego 

światowego konfliktu, gdy ludność większości krajów biorących w nim udział wyczekiwała 

już szybkiego zakończenia walk i nastania pokoju, świat nawiedziła tajemnicza, śmiertelna 

choroba, która tak naprawdę dopiero rozpoczynała swoją ofensywę. Chorobą tą była 

niebezpieczna, złośliwa grypa nazwana „hiszpanką”. Wywołana przez wirus grypy H1N1 ma 

na swoim koncie jak do tej pory więcej zgonów niż jakakolwiek inna odmiana grypy. W latach 

1918-1919 zdziesiątkowała ona ludzkość, co więcej, prawdopodobnie zabiła więcej ludzi niż 

cała I wojna światowa. Istnieje kilka teorii, skąd wzięła początek grypa hiszpanka. Większość 

historyków jest jednak zgodnych co do faktu, że miejscem rozpoczęcia pandemii były Stany 

Zjednoczone. W świetle zebranej bibliografii, zgadzając się z większością ekspertów, uważam, 

że głównym wektorem umożliwiającym przeniesienie wirusa hiszpanki z USA do Europy byli  

żołnierze amerykańscy. Przenieśli oni wirusa drogą morską, płynąc statkami transportowymi  

do Francji, a później umożliwili jego rozprzestrzenienie się na całą Europę, walcząc w okopach 

I wojny światowej.  

  

2.Dlaczego Amerykanie znaleźli się w Europie? 

Atak grypy zwanej hiszpanką nastąpił wiosną 1918 roku, kiedy światowy konflikt 

zwany I wojną światową wkraczał w decydującą fazę działań wojennych. Wojna w założeniu 

miała być szybka, niestety, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Przeprowadzone działania 

wojenne nie przyniosły oczekiwanych błyskawicznych rozstrzygnięć, zamieniły się natomiast 

w przewlekłe walki pozycyjne. W roku 1917 do wojny po stronie aliantów przystąpiły Stany 

Zjednoczone1. W momencie deklaracji udziału w I wojnie światowej Amerykanie nie 

dysponowali odpowiednio liczną armią, aby wysłać ją do Europy, potrzebowali czasu na jej 

stworzenie. W tym samym czasie niespodziewanie do wojny przyłączył się i zaatakował nowy 

 
1 C. R. Byerly, The U.S. Military and the Influenza Pandemic of 1918-1919, Public Health Reports, 2010, nr.125 

(Suppl 3) s. 83 
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tajemniczy wróg, który pustoszył już obozy wojskowe tak wyczekiwanych przez aliantów 

wojsk amerykańskich. Nikt nie mógł przewidzieć, że wraz z nadzieją na zwycięstwo 

Amerykańscy żołnierze przywiozą ze sobą śmiertelne zagrożenie dla całej Europy.  

 3.Skąd pochodzi wirus grypy hiszpanki? 

Gdzie tak naprawdę powstał wirus hiszpanki? - do tej pory nie udało się tego stwierdzić 

ze stu procentową pewnością, pewne jest natomiast, że nie powstał i nie pojawił się po raz 

pierwszy w Hiszpanii. Co do tego faktu zdecydowana większość naukowców pozostaje zgodna. 

W 1918 roku wojną objętych było wiele krajów europejskich. Kraje te cenzurowały swoje 

serwisy informacyjne i nie informowały swoich obywateli o nowym zagrożeniu, jakim było 

pojawienie się epidemii 2. Hiszpania, która podczas wojny pozostawała krajem neutralnym, 

jako pierwsza poinformowała światową opinię publiczną poprzez agencję prasową Fabra o 

pojawieniu się i rozprzestrzenianiu nowego śmiercionośnego wirusa grypy na terenie 

Hiszpanii.3 Stąd też powszechne przekonanie społeczności innych krajów, że nowa grypa 

pojawiła się właśnie w Hiszpanii i nadanie jej miana „hiszpanki”. Jednak wbrew 

powszechnemu przekonaniu wirus grypy z 1918 roku obecnie znany jako szczep H1N1 nie 

pochodził z Półwyspu Iberyjskiego, ale raczej z Kansas w USA.  

4.Armia amerykańska wektorem wirusa hiszpanki w Europie  

Wydaje się wysoce prawdopodobne, że to hrabstwo Haskell w stanie Kansas w USA 

stanowiło strefę zero epidemii grypy hiszpanki w roku 1918, a być może na całym świecie 4. 

Uważa tak między innymi M. Burnet laureat nagrody Nobla, który całe życie zawodowe 

zajmował się badaniem grypy hiszpanki5, podobnie uważa J.K Taubenberger 6. Pierwszym 

wiarygodnym świadectwem pojawienia się tej grypy była bowiem diagnoza wystawiona w 

styczniu 1918 roku przez lekarza Loringa Minera z hrabstwa Haskell w Kansas. Zgłosił on 

pojawienie się dziesiątków przypadków ciężkiej grypy, odmiennej w przebiegu od dotychczas 

spotykanych. Chorowali bowiem i umierali młodzi i silni żołnierze. Lekarz ten sporządził 

 
2 T. Zahorski, J. Zendran, Złoty wiek grypy .Krótka historia pandemii, Acta Uroboroi-w kręgu epidemii, 

http://www.docplayer.pl/108647298-Acta-uroboroi-w-kregu-epidemii.html  

3 M. Rosalak, Wielkie zarazy ludzkości . Jak choroby i epidemie wpływały na dzieje cywilizacji, Fronda, 

Warszawa: 2020, s. 266 
4 J. Brown, Grypa sto lat walki, Uniwersytet Jagieloński , Kraków 2020, s. 55-56 
5 J. Barry,The Great Influenza. The story of the Deadliest Pandemic in History, USA:Viking  Press 2005, s.157. 
6 J. K. Taubenberger, The Orgin and Virulence of the 1918 „Spanish” Influenza Virus, Proc Am philos Soc 

2006, nr.150(1) 

 

http://www.docplayer.pl/108647298-Acta-uroboroi-w-kregu-epidemii.html
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sprawozdanie medyczne, które było pierwszym oficjalnym ostrzeżeniem o pojawieniu się 

nowej groźnej choroby, a pisał w nim tak: „ Ta grypa zabija. W krótkim czasie  dziesiątki 

pacjentów - najsilniejszych, najzdrowszych najbardziej krzepkich ludzi w hrabstwie”7. Niestety 

pierwsze ostrzeżenie zostało zignorowane.  

Powszechna mobilizacja żołnierzy amerykańskich, która rozpoczęła się w USA w 

momencie przystąpienia tego kraju do I wojny światowej, spowodowała szybkie 

rozprzestrzenienie się wirusa nowej grypy w amerykańskich bazach wojskowych. Wraz z 

rekrutami pochodzącymi z hrabstwa Haskell grypa bardzo szybko znalazła się w obozie 

szkoleniowym Camp Fuston położonym niedaleko tego hrabstwa. W bazie tej liczącej ponad 

50 tys. żołnierzy doszło do setek przypadków choroby oraz do wielu zgonów. Amerykańskie 

władze wojskowe całkowicie zignorowały jednak zagrożenie płynące z tych zachorowań. 

Dlatego z Camp Fuston żołnierze ruszyli dalej do obozów wojskowych w całych Stanach 

Zjednoczonych, a następnie do Europy8. W bardzo krótkim czasie raportowano o kolejnych 

przypadkach zachorowań na nową grypę w kolejnych czternastu obozach szkoleniowych na 

terenie całych Stanów Zjednoczonych 9. Teresa Paglione zdecydowanie uważa, że „ choroba 

prawdopodobnie nigdy nie wydostałaby się poza hrabstwo Haskell, gdyby nie to, że USA było 

w stanie wojny”10. Nowy wirus trafił na bardzo sprzyjające okoliczności w postaci masowej 

mobilizacji wojska. Żołnierze po przejściu szkolenia w amerykańskich bazach wojskowych 

mieli wyruszyć w długą podróż przez Atlantyk, by wspomóc aliantów na europejskich frontach 

I wojny światowej 11.  

 Grypa hiszpanka drogą morską bardzo szybko  dostała się do Europy. Wektorem grypy, 

która do sierpnia 1918 roku zadomowiła się na całym świecie, były wojskowe statki 

transportowe płynące z USA do Europy. Jest to fakt bezsporny. Nie można było wyobrazić 

sobie bardziej wydajnego inkubatora i rozsiewacza grypy niż statki transportowe, gdzie na 

ograniczonej przestrzeni przez wiele tygodni zgromadzeni byli młodzi mężczyźni, podatni na 

 
7 M. Rosalak, Wielkie zarazy ludzkości . Jak choroby i epidemie wpływały na dzieje cywilizacji, Fronda, 

Warszawa: 2020, s. 263 
8 T. Zahorski, J. Zendran, Złoty wiek grypy .Krótka historia pandemii, Acta Uroboroi-w kręgu epidemii, http:// 

www.docplayer.pl/108647298-Acta-uroboroi-w-kregu-epidemii.html 
9 C. R. Byely, The U.S Military and the Influenza Pandemic of 1918-1919, Public Health Reports 2010, nr. 125 

(Suppl 3), s.89 

10 T. Paglione, The Toll of the Spanish Flu in the Military and A Sampling of Lee County’s Soldiers who died 

Before they Could Fight the Germans in WW1, http:// www.leecountyhistoricalsociety.org/spanish-flu-in-the-

military 2020 

11M. Rosalak, Op.cit., s. 263  

http://www.docplayer.pl/108647298-Acta-uroboroi-w-kregu-epidemii.html
http://www.leecountyhistoricalsociety.org/spanish-flu-in-the-military
http://www.leecountyhistoricalsociety.org/spanish-flu-in-the-military
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zachorowanie, zupełnie pozbawieni odporności na nowego wirusa 12. W kwietniu 1918 roku 

pierwsze takie statki dopłynęły do portu Brest znajdującego się na wybrzeżu Francji. Tutaj 

bowiem był największy punkt desantowy wojsk amerykańskich i stąd fala grypy hiszpanki 

szerzyła się dalej. Stanowisko to potwierdza M. Burnet, który uważa, że rozprzestrzenianie się 

grypy hiszpanki było „ściśle związane z warunkami wojny, a zwłaszcza przybyciem wojsk 

amerykańskich do Francji” 13, a wielu innych historyków się z nim zgadza. W ciągu miesiąca 

od wystąpienia choroby w USA żołnierze amerykańscy przywieźli grypę do Europy 14.   

Niezastosowanie kwarantanny jako metody zapobiegającej rozprzestrzenianiu się 

nowej choroby, oraz brak ograniczenia liczby żołnierzy płynących statkami do Europy przez 

amerykańskie władze wojskowe, umożliwiły przeniesienie grypy hiszpanki na Stary 

Kontynent.  Jeszcze przed wypłynięciem statków transportowych z USA do Francji, naczelny 

lekarz armii amerykańskiej, Charles Richard, ostrzegał przełożonych, że należy zmniejszyć 

liczbę żołnierzy płynących do Europy o połowę i każdego z nich poddać tygodniowej 

kwarantannie przed wejściem na pokład15. Dowódcy wojskowi wraz z prezydentem Wilsonem 

nie mieli jednak zamiaru opóźniać udziału USA w I wojnie światowej, ze względu na 

pojawienie się nowej choroby. Dlatego lekceważąc zagrożenie, zgodzili się tylko na 10% 

redukcję liczby żołnierzy płynących na statkach do Francji. Doprowadziło to do tego, że na 

statkach znaleźli się, co prawda nie zdradzających jeszcze objawów choroby, ale zainfekowani 

już wirusem hiszpanki żołnierze amerykańscy. Ofiarami grypy stało się około 75 tysięcy 

żołnierzy amerykańskich z łącznej liczby około 2 milionów skierowanych na front europejski, 

było to więcej niż łączna liczba żołnierzy amerykańskich poległych bezpośrednio w walkach16.  

Zakwaterowanie zainfekowanych żołnierzy amerykańskich w obozach wojskowych w 

Europie umożliwiło dalsze szerzenie się śmiercionośnego wirusa grypy. Umieszczono ich 

bowiem w przeludnionych obozach wojskowych, gdzie wirus grypy natrafił na znakomite 

środowisko rozwoju, mutował i zabijał żołnierzy. Latem 1918 roku ciasnota w koszarach stała 

 
12 F. Holmes, The Influenza Pandemic and The War, https://www.kumc.edu/wwi/medicine/influenza.html 2019 

13 J. Barry,The Great Influenza. The story of the Deadliest Pandemic in History, USA:Viking  Press 2005, s.157. 
14 T. Paglione, The Toll of the Spanish Flu in the Military and A Sampling of Lee County’s Soldiers who died 

Before they Could Fight the Germans in WW1, http:// www.leecountyhistoricalsociety.org/spanish-flu-in-the-

military 2020 

15 C. R. Byely, The U.S Military and the Influenza Pandemic of 1918-1919, Public Health Reports 2010, nr. 125 

(Suppl 3), s.89 

16 Ł. Mieszkowski, Największa  pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski, Warszawa: Polityka 2020, s.84 

http://www.kumc.edu/wwi/medicine/influenza.html
http://www.leecountyhistoricalsociety.org/spanish-flu-in-the-military
http://www.leecountyhistoricalsociety.org/spanish-flu-in-the-military
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się śmiertelna17. Wojna i jej warunki umożliwiły wirusowi osiągnięcie stanu pandemii18. Wirus 

zaatakował dwiema falami. Pierwsza rozpoczęła się wiosną 1918 roku, wraz z rozlokowaniem 

na froncie europejskim około 110 tys. żołnierzy amerykańskich.  

Prowadzona wojna okopowa była idealnym miejscem do rozwoju wirusa grypy, który 

wraz z żołnierzami amerykańskimi bardzo szybko rozprzestrzenił się na całej długości linii 

frontu, atakując zarówno wojska alianckie jak i niemieckie. Dla patogenu bowiem linia frontu 

nie stanowiła żadnej przeszkody, a wraz z początkowym sukcesem niemieckiej ofensywy do 

niewoli wraz z dziesiątkami alianckich zakażonych jeńców dotarła również grypa hiszpanka19. 

Uważa tak również biolog ewolucyjny Paul Ewald, podkreślając, że stłoczenie żołnierzy na 

małej przestrzeni (okopy) oraz brak możliwości izolacji umożliwiły wirusowi grypy mutację 

do wyraźnie agresywniejszej i bardziej śmiercionośnej odmiany20, która to zaatakowała 

ponownie jesienią 1918 roku, niosąc ze sobą śmiertelne żniwo, zarówno na polach walki jak i 

poza nimi. Osłabieni głodem i nękani przez inne choroby żołnierze wszystkich walczących 

państw byli zdecydowanie bardziej podatni na zachorowanie na nową odmianę grypy. Prof. 

Howard Philips jeden z uznanych autorytetów w dziedzinie badań nad hiszpanką stwierdził, że 

poczyniła ona nieporównywalnie większe starty w armii niemieckiej niż w szeregach aliantów, 

gdyż żołnierze niemieccy byli skrajnie niedożywieni i dlatego bardzo osłabieni fizycznie 21. 

Kiedy w okopach jedni żołnierze chorowali, zastępowano ich nowymi, którzy stawali się 

kolejnymi żywicielami wirusa, a potem trafiali do szpitali polowych, mając styczność z 

cywilami. W ten sposób wirus bardzo szybko przeniósł się na ludność cywilną.  

Wymogi wojenne uniemożliwiały zastosowanie dwóch głównych narzędzi 

zapobiegających rozwojowi epidemii : kwarantanny i przebywania poza tłumem. W szpitalach 

polowych trudno było zapewnić odpowiednie warunki epidemiologiczne zapobiegające 

rozprzestrzenianiu się wirusa, co więcej, miejsca te wręcz sprzyjały jego roznoszeniu. Chorzy 

żołnierze zarówno amerykańscy jaki i alianci trafiali do szpitali polowych, gdzie z powodu 

dużej liczby chorych na małej przestrzeni, nie było możliwości zastosowania izolacji chorych. 

 
17 J. Brown, Grypa sto lat walki, Uniwersytet Jagieloński , Kraków 2020, s. 59 

 
18 J.S. Oxford , A. Sefton ,  R. Jackson , W. Innes , RS. Daniels , and NPAS Johnson, World War I may have 

allowed the emergence of „Spanish” influenza, The Lancet Infectious Diseases 2002, nr.2 

19 Ł. Mieszkowski, Największa pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski, Warszawa: Polityka 2020, s.81 

20 C. R. Byely, The U.S Military and the Influenza Pandemic of 1918-1919, Public Health Reports 2010, nr. 125 

(Suppl 3, s.86. 

21 Ł. Mieszkowski, Op.cit., s.81-82 



6 
 

 
 

W szpitalach żołnierze leżeli w ogromnych salach, oddzieleni od siebie jedynie rozwieszonymi 

prześcieradłami, dlatego żołnierze ulegali tragicznym w skutkach wtórnym zakażeniom 

bakteryjnym płuc powodującym zwiększenie śmiertelności22. Do szpitali tych trafiali również 

nie zakażeni, lecz ranni żołnierze, którzy bardzo szybko w takich warunkach ulegali zakażeniu 

zjadliwą grypą hiszpanką. Według M. Barry’ego pomiędzy czerwcem a sierpniem z 2 milionów 

służących na froncie zachodnim Brytyjczyków, ponad 1,2 mln rozchorowało się tak, że nie 

mogło pełnić służby23. 

Żołnierze amerykańscy oraz alianci nie zawsze po opuszczeniu szpitali polowych 

trafiali z powrotem na front, czasami ze względu na obrażenia odniesione w walce lub ciężkość 

zachorowania na grypę wracali do swoich domów, przywożąc ze sobą niebezpiecznego 

„pasażera na gapę”. Można przypuszczać, że grypa o ciężkim stanie została przeniesiona z 

portów morskich we Francji do Hiszpanii, dalej do Portugali , a stamtąd na cały świat. Do dnia 

dzisiejszego trudno jest ustalić dokładną liczbę ofiar hiszpanki z lat 1918-1919. „Średnia 

śmiertelność szacowana jest na ok. 2-10 %, choć w pewnych izolowanych środowiskach sięgała 

nawet 20%, jak w przypadku armii amerykańskiej” uważają między innymi T. Zahorski i J. 

Zendran 24. 

5. Podsumowanie 

Obie fale epidemii grypy hiszpanki trwające osiem miesięcy od kwietnia do listopada 

1918 roku pochłonęły około 30, a jak szacuje J.K Taubenberger nawet 40 mln istnień 

ludzkich25. Cztery lata I wojny światowej spowodowały śmierć około 8,5 mln ludzi. Większość 

ekspertów pozostaje zgodnych, że to żołnierze amerykańscy przyczynili się do rozwoju 

pandemii grypy hiszpanki, umożliwiając przedostanie się wirusa grypy hiszpanki z USA do 

Europy drogą morską oraz jego dalsze rozprzestrzenienie się na kolejne kraje. Ponieważ władze 

amerykańskie zupełnie zlekceważyły nową chorobę, nie zastosowały kwarantanny oraz nie 

zredukowały liczby żołnierzy wchodzących na pokład statków transportowych, umożliwiły 

tym samym zakażonym żołnierzom amerykańskim wpłynięcie do Europy. Tutaj wirus trafił na 

 
22 J. Brown, Grypa sto lat walki, Uniwersytet Jagieloński , Kraków 2020, s. 59 

 
23 J. Barry, The Great Influenza. The Story of the Deadliest Pandemic in History, USA: Viking Press 2005 

24T. Zahorski, J. Zendran, Złoty wiek grypy .Krótka historia pandemii, Acta Uroboroi-w kręgu epidemii, http:// 

www.docplayer.pl/108647298-Acta-uroboroi-w-kregu-epidemii.html 

25 J. K. Taubenberger, The Orgin and Virulence of the 1918 „Spanish” Influenza Virus, Proc Am philos Soc 

2006, nr.150(1) 

http://www.docplayer.pl/108647298-Acta-uroboroi-w-kregu-epidemii.html
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najbardziej sprzyjające warunki rozwoju - wojnę okopową. Zakażeni żołnierze rozlokowani na 

wszystkich frontach europejskich bardzo szybko roznieśli wirusa wśród żołnierzy obu 

walczących stron. Warunki wojenne: przepełnione obozy wojskowe, ciasnota w okopach, 

niedożywienie, osłabienie odporności walczących, towarzyszące im inne choroby oraz brak 

możliwości izolacji i kwarantanny zakażonych żołnierzy umożliwiły bardzo szybki i tragiczny 

w skutkach rozwój epidemii. Zgromadzony na potrzeby tej pracy materiał badawczy wyraźnie 

pokazuje, że to  żołnierze amerykańscy byli głównym wektorem rozwoju pandemii grypy 

hiszpanki w Europie.  
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Załącznik nr.1 

 

Szpital polowy Armii USA nr 45 w Aix-les-Bains, Francja, oddział dla chorych na grypę, 

1918 r. 

https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/USCampHospital45InfluenzaWard.jpg 

 

 

Prowizoryczny oddział chorych na grypę w szpitalu Camp Funston w stanie Kansas w USA 

https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/Camp-Funston.jpg  

https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/USCampHospital45InfluenzaWard.jpg
https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/Camp-Funston.jpg
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Wykres śmiertelności z powodu grypy dla USA i krajów Europy w 1918 i 1919 r 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Spanish_flu_death_chart.png/8

00px-Spanish_flu_death_chart.png 

 

 

Amerykańscy żołnierze w Europie. Front zachodni, koniec września 1918 r.  

https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/800px-The_Hundred_Days_Offensive_August-

november_1918_Q9365.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Spanish_flu_death_chart.png/800px-Spanish_flu_death_chart.png
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https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/800px-The_Hundred_Days_Offensive_August-november_1918_Q9365.jpg
https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/800px-The_Hundred_Days_Offensive_August-november_1918_Q9365.jpg

