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Иако је од шпанске грознице на 
крају 1918. године, за мање од три 
месеца, страдало више од 3% стано-
вништва ова болест и последице које 
је она оставила у Србији биле су дуже 
од једнога века заборављене. Ово је 
прва књига која им посвећује пажњу 
коју заслужују. 

Са којим ентузијазмом су српски 
војници, по пробоју Солунског фронта 
журили да ослободе домовину најбоље 
илуструју познате речу француског 
генерала Франша Д’ Епереа: „Операције 
се морају успоравати јер нема 
комуникације ради добављања хране 
француским трупама које напредују. 

Само српским трупама нису потребне комуникације, оне иду напред 
попут торнада. /.../ Огромна жеља водила је војнике из победе у победу. 
Француска комора на коњима једва је стизала српску пешадију“.  

Овакав победоносни поход није могла да успори противничка 
пушчана и топовска паљба, али је могао невидљиви непријатељ, вирус 
инфлуенце А - H1N1.  

У телеграму послатом крајем септембра 1918. године Врховној 
команди војвода Петар Бојовић наглашава да не треба уводити 
карантин, будући да даљи успех операција зависи од могућности 
достављања хране, муниције, обуће, одеће и других потреба, наглашава 
да карантин и не би имао сврхе „јер се ради о болести од које и онако 
болује цела армија и становништво“ 

По свему судећи, велике војне успехе српска војска је постигла 
упркос томе што је у пробој кренула заражена, а дочекивало ју је 
оболело становништво. И једни и други, и војници и цивили, масовно 
су умирали од болести која је изазвала највећу светску пандемију свих 
времена, од шпанске грознице.  

 
  

  



 
РЕКЛИ СУ О КЊИЗИ 

 
 

 
Током последње две деценије, појаве вирусних респираторних 
болести са пандемијским потенцијалом ширења (SARS-CoV, MERS-
CoV и друге), а посебно актуелна пандемија COVID-19, побудиле су 
интересовање истраживача различитих професија (историчара, 
историчара медицине, антрополога, социолога, демографа, новинара 
и других) за пандемије заразних болести у прошлости, у првом реду 
за пандемију Шпанског грипа 1918–1919. године. Због времена и 
околности у којима је настала (последњи месеци Првог светског рата 
и значајне геополитичке промене након његовог завршетка), 
пандемија шпанског грипа никада није била детаљно проучена, како 
у свету, тако ни у Србији. /.../. Монографија Епидемија шанске 
грознице у Србији 1918 – 1919 аутора Владимира Кривошејева, у 
којој су у ширем контексту представљене карактеристике пандемије 
почев од настанка, преко ширења до последица, представља значајан 
допринос њеном проучавању као историјско-медицинском, 
друштвеном и демографском проблему.  

Др сц. Јелена Јовановић Симић, виши кустос 
 

  
 

 
Феномен „шпанске грознице“ је до сада био синоним за мало 
истраживану и недовољно познату тему у домаћој историјској науци. 
Појава која је у низу историографских радова уочавана најчешће као 
саставни део ратног амбијента у завршници Великог рата, је на тај 
начин остајала на маргинама историографије иако су њене размере и 
демографске последице које је изазвала имале планетарни значај. 
Дуго се претпостављало и да су тој епидемији биле углавном 
изложене приморске области новостворене југословенске краљевине, 
па је истраживање токова и последица епидемије у унутрашњости 
земље углавном изостало. Руководећи се сачуваним историјским 
изворима и подстакнут савременим деешавањима колега Кривошејев 
се прихватио истраживања узрока, токова и последица епидемије 
„шпанске грознице“ на простору Србије.  

Проф. др Александар Животић 
 

 
 



    
Презентујући резултате свога истраживања аутор је будућој 
читалачкој јавности скренуо пажњу да је заборављена болест 
покосила више од 3% становништва Србије, те да је однела око 1/5 
укупних радних жртава за насталих током шест година ратовања; и 
то за само пар месеци.  

Др Коста Николић, научни саветник 
 

      
 
Завршетак Великог рата изазвао је општу еуфорију. Она је у други 
план потиснула страховите последице пандемије шпанског грипа, 
које су у погледу људских живота биле далеко веће од ратних. 
Разлози за „неадекватан“ однос према пандемији какву људски род до 
1918. није доживео су многобројни. Аутор их је целовито приказао и 
појаснио зашто је тек крајем 20. века шпански грип добио пажњу 
какву заслужује. Ослобођен свих стега Кривошејев не скрива намеру 
да постави „почетни путоказ будућим истраживачима“. 

Проф.  др сц. мед. Драган Микић 
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Др Владимир Kривошејев 
 
 
 

Историчар, културолог, 
музеолог. Дипломирао на катедри за 
историју Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, доктори-
рао на катедри за менаџмент у 
културу Факултета драмских уме-
тности Универзитета уметности у 
Београду. Стекао је звања ванредног 
професора, научног сарадника и 
музејског саветника.  

Запослен у Народном музеју 
Ваљево, на радом месту музејског 
саветника – историчара; претходно 
обављао послове кустоса педагог, 
кустоса историчара и директора 

установе. Ангаживан као предавач на Високој школи за комуникације у 
Београду и ваљевском одсеку Академије струковних студија Западна 
Србија. По позиву учествује у наставним процесима и у другим 
високошколским институцијама. Лауреат је награде Националног 
оделења ICOM-a за најбољег кустоса у 2012. години.  

Стручним и научним активностима интердисциплинарно повезује 
сфере историографије, културологије, музеологије и културног туризма. 
Kао историчар бави се националном прошлошћу у новом веку са 
аспекта догађајне и друштвене историји и историје медицине (члан је 
Секције за историју медицине Српског лекарског друштва). Аутор је 
више десетина тематских изложби и сталних музејских поставки, као и 
стотинак научних дела: монографија, чланака и конгресних радова.  

 


