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Drama umană, provocată de Marele Război, a cunoscut fațete de o intensitate fără 
precedent, printre care și fl agelul epidemiilor și al alcoolismului, fi ecare cu consecințe 
dezastruoase. Numărul mare de morți și mutilați, de pe câmpul de luptă și din spatele 
lui, a provocat, în toate taberele beligerante, un dezechilibru demografi c, ce nu a mai 
putut fi  recuperat decenii de-a rândul. Pierderile umane, nu numai în rândul soldați-
lor, ci și al civililor, nu au putut fi  contrabalansate de nașteri, mobilizările masive pro-
vocând destrămarea relațiilor familiale și sociale. Marele Război a clătinat din temelii, 
viața cotidiană, a amplifi cat nenorociri sociale, precum sărăcia, foametea, maladiile 
contagioase, traumatismele psihice și, odată cu acestea, s-au instalat deznădejdea, frica 
și spaima.1 Factorii distrugerii sănătății și declanșării bolilor, mai ales contagioase, pe 
front și în spatele frontului au fost higiena precară, hrana învechită sau lipsa ei, gaze-
le toxice, contactul direct între oamenii contaminați și altele. Precaritatea cronică sau 
ocazională a situației igienico-sanitare din vremea Marelui Război, conjugată cu aglo-
merările de militari și civili, a constituit, în mod permanent, o premisă solidă pentru 
dezastre pandemice.2 

Replica la aceste nenorociri a fost solidaritatea, mai ales cea inspirată de Regina 
Maria a României, cea care s-a implicat permanent în sprijinirea răniților și bolnavilor 
de holeră și tifos, de pe front, atât în perioada celui de al doilea Război Balcanic, în 
1913, cât și a Războiului de Reîntregire Națională (1916-1918). 

1 „Cronica militară. Trebuințele militare și legătura lor cu teritoriul”, Viața Românească, An 9, 
vol. 33, nr. 4-5, 1914, pp. 361-367; „Descreșterea populației”, Biserica și Școala, Arad, an XL, 
12/25 iunie 1916, p. 171. 

2 Jean Cantacuzino, „ L´épidemie de typhus exantematique en Roumanie pendante la grande 
guerre”, Bulletin de la Société de pathologie exotique, 1920, tome 13, pp. 269-275, 277-285. 
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Din amintirile Reginei reiese că s-a văzut nevoită să 
distribuie provizii, medicamente, paturi de campanie, 
să ceară ajutor unor măicuțe sau alte voluntare, pentru 
a ajuta Armata Română și populația să poată face față 
copleșitoarelor nenorociri de pe front. Regina Maria 
s-a ocupat nemijlocit de organizarea spitalelor de cam-
panie, de îngrijirea răniților, atât pe front, cât și în spa-
tele acestuia, a susținut Crucea Roșie din România, care 
făcea față, cu greu, în fața avalanșei de răniți și bol-
navi.3 Tot din inițiativa Reginei Maria a luat fi ință în

Fotografia din articolul „Queen in a crisis”:
Regina Maria – sora medicală in Primul Razboi Mondial, 19174

ianuarie 1917, la Iași, Societatea Invalizii de Război. Simona Lahovary, domnișoara de 
onoare a Reginei, a fost președinta executivă a acestei Societății de întrajutorare. Tot la 
inițiativa Reginei s-a desfășurat acțiunea de organizare a efortului de ajutorare a refu-
giaților, sub forma unui comitet de 
asistență a copiilor orfani. Ordinul 
„Crucea Regina Maria”, a fost insti-
tuit prin Decretul regal din 5 februa-
rie 1917 și conferit persoanelor care 
s-au distins prin activitatea lor pe 
tărâm sanitar în Marele Război.5

Regina Maria, îngrijind răniții6

3 Alin Ciupală, Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, București: Editura 
Polirom, 2017, pp. 195-199, 208; Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica 
Encicopedie a Marelui Război 1914-1918, București: Editura Corint Educațional, 2014, pp. 61-63.

4 Sursa fotografi ei: htt ps://www.google.ro/search?q=REgina+Maria+%C8%99i+Crucea+Ro%C
8%99ie+1916-1918+pdf&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fi r=46_D-TprVqBNnM%253A%252C_
MF2zkuYGoPaFM%252C_&usg=AI4_-kQ1ZzBAuXL3Z973ejW4Tjk4c_TpOg&sa=X&ved=2a
hUKEwib1vSV5cHeAhUNU1AKHSWcCi8Q9QEwCHoECAYQBg#imgdii=kjGPFtrONuPw
CM:&imgrc=BPrm6Icehgfi CM accesat în 7 august 2017.

5 Enciclopedia României, 1938, vol. 1, p. 89; Alin Ciupală, op.cit., pp. 100-103. 
6 Sursa fotografi ei: htt ps://www.cotidianul.ro/regina-soldat-expozitie-la-varsovia-cu-ocazia-zi

lei-armatei-romane/ accesat în 7 august 2017.
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Războiul și bolile 

Marele Război a început cu acutizări ale contagiunilor, pe fondul factorilor de risc 
din mediul teribil al tranșeelor: hrană insufi cientă sau alterată, deshidratarea și epuiza-
rea fi zică, umiditatea veșmintelor, șocurile termice etc. Mobilizarea unui număr mare 
de recruți, proveniți din toate mediile sociale, unele precare, aglomerarea prizonierilor 
de război în condiții inumane au creat o predispoziție pentru contagiuni, de tot felul; 
de la boli devastatoare, la dezechilibre psihice și vicii disturbatoare ale disciplinei de 
cazarmă. Maladiile infecțioase, ca tifosul, holera, tuberculoza, variola, antraxul, rabia, 
dizenteria au izbucnit, încă din primele luni de război, unele mai devreme,ca tifosul, 
altele mai târziu, ca gripa spaniolă. Aceste puseuri epidemice, cu intensități variabile, 
au fost responsabile de un număr mare de morți. Dintre aceste morburi, mai contagios 
a fost tifosul exantematic. În caz de dizenterie, de tifos exantematic abdominal și de 
holeră bolnavii trebuiau vaccinați cu seruri. Numai că serurile au fost, mai degrabă, un 
leac preventiv, producând imunitate, pe scurtă durată. Injectarea serurilor trebuia fă-
cută, după trebuință, în mai multe rânduri și la anumite intervale. Cea mai avantajată, 
din acest punct de vederea a fost Armata germană, care, pe timpul Războiului a fost 
vaccinată, mai ales contra variolei (bubelor rele).7

Până la Război viața tuturor comunităților a fost marcată mereu de izbucnirea 
unor maladii contagioase, dar descoperirea unor seruri, vaccinuri, antibiotice au făcut 
ca ele să fi e ținute, cât de cât, sub control. Descoperirea cauzelor bacteriene ale bolilor 
infecțioase, precum al antraxului (1876), tuberculozei (1882), holerei (1882), de către 
Robert Koch a fost diseminată și în mediul românesc. Ea a fost însoțită de o mai largă 
conștientizare, că boala poate fi  limitată prin igienă și dezinfecție, dar tratamentul 
efi cace s-a lăsat așteptat.8 În 1906 dr. Ioan Cantacuzino a introdus vaccinarea anti-
tuberculoză, iar în 1910 a pus bazele spitalicești, pentru ținerea sub control a bolilor 
infecțioase. În anii 1912–1913, tot doctorul Cantacuzino, a conceput, pe baza concluzi-
ilor desprinse din cercetarea vibrionului holeric, o metodă de vaccinare antiholerică, 
cunoscută în istoria epidemiologiei ca „marea experiență română în vaccinare”. În 
august- septembrie 1913 dr. Cantacuzino a condus campania de vaccinare antihole-
rică în masă, în plin mediu epidemic, cu ocazia operațiunilor militare din Bulgaria. 
Un alt savant, dr. Victor Babeș, s-a numărat printre mari descoperitori în domeniul 
bacteriologiei, acesta contribuind în 1913 la combaterea epidemiei de holeră din 
Bulgaria, prin folosirea unui efi cient vaccin antiholeric. În perioada 1916–1918 
dr. V. Babeș și-a continuat activitatea de preparare a serurilor necesare populației 
afectate de contagiune. Cadența epidemiilor se încetinise la începutul secolului XX, 
sub aspectul cantitativ al îmbolnăvirii și morții populației, dar traiectoriile epidemi-

7 Dr. loan Mangiuca, „Răsboiul și boalele”, Biserica și Școala, Arad, an XXXIX, nr. 2, 11/24 ianu-
arie 1915, p. 13. 

8 „Ce trebue să știm despre holeră?”, Foaia Diecezană, Caransebeș, an XXIX, nr. 43, 26 octom-
brie/8 noiembrie 1914, p. 3; „Ce trebue să știm despre holeră?”, Foaia Diecezană, Caransebeș, 
an XXIX, nr. 44, 16/29 noiembrie 1914, pp. 6-7. 
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ilor de holeră, tifos, tuberculoză se suprapuneau, pretutindeni, în proximitatea dru-
murilor comerciale, a traseelor trupelor militare, angrenate în diferite războaie, cum 
au fost cele Balcanice. Acestea au atras, după ele, un mare focar epidemic, la sudul 
Dunării, gata să izbucnească pretutindeni!9 

Una dintre primele broșuri apărute în anul 1914, în lunile de după izbucnirea con-
fl agrației, a fost intitulată „Instrucțiuni generale, pentru comandament, servicii, for-
mațiuni și trupe de etapă” și a văzut lumina tiparului la cererea Marelui Stat Major. 
Broșura cuprindea norme sumare despre tratamentul și evacuarea răniților și aprovi-
zionarea cu materiale sanitare. O lucrare axată pe chestiuni de tactică sanitară a fost și 
broșura generalului medic Mihai Călinescu „Noțiuni generale în privința spitalizării 
și evacuării în timp de război”, publicată în anul 1915. Autorul argumenta aici, mai 
degrabă, importanța acțiunilor de evacuare a răniților, epidemiile de război nefi ind 
încă o problemă gravă.10 

Chiar din primele luni de război, în 1914 s-a declanșat o teribilă febră tifoidă, pe 
toate fronturile de război, determinând sucombarea a mii de combatanți, într-o singu-
ră lună. Asta, în ciuda faptului că existau deja un vaccinuri de imunizare, nu numai 
în armatele mari, ca cea franceză, unde legea Labbé din 28 martie 1914, făcea obligato-
rie vaccinarea, chiar și în rândul rezerviștilor. Difi cultatea ținerii în frâu a puseurilor 
epidemice s-a datorat și dispunerii teritoriale extinse a trupelor, ceea ce a îngreunat 
fi ecare serviciu sanitar. Pe de altă parte, nu a existat o coordonare a serviciilor sanitare, 
fi ecare armată descurcându-se cu mijloacele proprii și cu ritmurile proprii de interven-
ție. Se întâmpinau mari greutăți în producția și aprovizionarea cu vaccinuri, dar s-a 
întâmplat un alt lucru neașteptat! O serie de medici au semnalat reacțiile adverse ale 
vaccinului și au atras atenția asupra unor contraindicații.11

Agravarea pericolului epidemic a suscitat dezbateri în mediul politic românesc, 
ceea ce a adus măsuri oportune, în 1915. La 11 martie 1915, Regele Ferdinand I a emis 
un Înalt Decret regal, nr.708 și a promulgat legea referitoare la Serviciul sanitar al 
Armatei, act inițiat de către Ion I.C. Brătianu, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru de Război. Legea a fost adoptată la 11 februarie 1915 în Senat cu 
o unanimitate de 49 de voturi, iar nouă zile mai târziu și de Adunarea Deputaților, cu 
67 de voturi, contra 3. Legea Serviciului sanitar al Armatei Române includea 9 artico-
le. Primele 4 articole stabileau principiile generale de mobilizare și încadrare, pentru 
componenții acestei structuri din cadrul forțelor românești.12

9 Ruxandra Melania Priminescu, „Evoluția activității institutelor de cercetare”, Noema, vol. 
VIII, 2009, pp. 553-555, 559-560.

10 N. Vicol, Istoria Serviciului Sanitar român de război, vol. I, București: Tipografi a Cultura, 
1936, f. 85; Gheorghe Sanda, Istoria medicinei militare românești, București, 1996, pp. 295-297; 
Vyvyen Brandon, Primul Război Mondial (1914-1918), București: Editura BIC ALL, 2003,
pp. 2-3. 

11 Gheorghe Nicolescu, „Sprijinul Franței în lupta românilor pentru Marea Unire. Reorgani-
zarea serviciului medical”, Cetatea Bihariei, Oradea, 2004, pp. 36-41.

12 Monitorul Oastei, nr. 11 din 15 martie 1915, pp. 92-102. 
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Febra tifoidă și tifosul exanetematic

Încă din primele luni de Război s-a declanșat febra tifoidă. Apariția febrei tifoide, 
ca și a tifosului exantematic, au fost favorizate de lipsa condițiilor igienice, de murdă-
rie și aglomerație. Deși sunt boli diferite ele s-au manifestat cu erupții și cu perioade 
de incubare între o săptămână și trei săptămâni. În Armata franceză, cea mai afectată 
dintre toate armatele aliate, de febra tifoidă, între 1914-1918 au fost înregistrate circa 
125.000 de cazuri, dintre care 455.000 în 1914 și 64.500 în 1915. Afectate de febra tifoidă 
a fost și Armata germană, respectiv Austro-ungară, dar și celelalte armate, în proporții 
diferite. Febra tifoidă n-a putu fi  oprită, pe toată perioada Războiului.13 

Tifosul exantematic se manifesta cu friguri, puternice dureri de cap, amorțeală, 
apoi „ferbințeală” sau febră, de peste 40-41°, vărsături, sete, agitație, și halucinații. 
După 3 zile boala declanșa, pe întreg corpul (în afară de față) pete roșii, care se des-
cojeau, după câteva zile. Aceste pete și fenomenele nervoase se agravau de la o zi la 
alta. Boala trecea apoi în al doilea stadiu, care ținea cam 8-15 zile și se termina în 15-50 
procente cu moartea bolnavului. Tifosul exantematic s-a declanșat și în rândul popu-
lației civile, de aceea autoritățile guvernamentale și locale au fost obligate să ia măsuri 
de prevenție, ca dezinfecția, înlăturarea alimentelor alterate, încetarea unor activități 
care presupuneau aglomerarea, ca activitățile școlare.14 La noi, înainte de Război, scria 
dr Ioan Cantacuzino, tifosul exantematic nu făcuse decât victime izolate, neexistând 
vreo epidemie, în acest sens. Înainte de 1915, dinspre Bulgaria s-au ivit cazuri și la 
nord de Dunăre. În 1916, însă epidemia de tifos s-a extins galopant, începând cu zona 
dobrogeană. Dr. Cantacuzino a opinat că epidemia fusese „importată”, probabil, de pe 
la trupele ruse. Maladia și-a găsit cale de extindere, – pe fondul unor condiții detesta-
bile – mai ales spre localitățile pe unde treceau trupele române. Satele erau, de regulă, 
private de asistența medicală, de aceea epidemia s-a extins îngrijorător, din decembrie 
1916, apoi, în 1917, când mișcarea de populație s-a amplifi cat, prin asaltul trupelor 
străine de ocupație. În timpul ocupației germane, populația românească a fost lipsită 
de supraveghere și tratament antiepidemic, germanii tratându-și strict doar propriile 
trupe. Tifosul exantematic s-a dezlănțuit recurent și cu violență, în vara și toamna anu-
lui 1918, apoi pe parcursul anului 1919.15 

Evoluția ostilităților militare propriu-zise, clar defavorabilă României și forțelor 
sale armate, a modifi cat sensibil și circumstanțele igienico-sanitare, în general. Astfel, 

13 M. Morillon, „Les épidémies dans les troupes françaises pendant la Grande Guerre”, 
Médecine et armées, 44, 1, 2015 p. 62; Constantin Săndulescu, Istoricul serviciului sanitar în cam-
pania din 1916-1919, vol. II, București: Tipografi a Marelui Stat Major, 144 p. 

14 „Tifosul exantematic”, Biserica și Școala, Arad, an XXXIX, nr. 4, 25 ianuarie/5 februarie 1915, 
p. 25; Alexandru Papiu, Serviciul sanitar în campania din Transilvania, București: Tipografi a 
Universală, 1921, 97 p; Marinescu N., Serviciul sanitar al armatei, București: Imprimeria 
Fundației Culturale „Principele Carol”, București, 1933, 379 p.

15 Gheorghe Sanda, Istoria medicinei militare românești, București: Fundația general-maior dr. 
C. Zamfi r, 1996, pp. 295-296; Mircea N. Popa, Primul Război Mondial (1914-1918), București: 
Editura Științifi că și Enciclopedică, 1979, pp. 181-199.



47

în Moldova neocupată de inamic (practic, pe ceva mai mult de un sfert din teritoriul 
de atunci al statului) se găseau, la începutul anului 1917, nu mai puțin de 1,5 milioane 
de refugiați, militari, tineri recruți, precum și peste 20.000 răniți și bolnavi. Tot aici se 
afl au și trupe rusești, a căror stare sanitară prezenta carențe semnifi cative, constatate și 
de ofi țerii și de medicii români în toamna anului 1916. În prima parte a anului 1917, în 
paralel cu eforturile de reorganizare și cu unele ciocniri sporadice cu trupele inamice, 
Armata și populația românească din Moldova au trecut printr-o grea probă de încer-
care, constând în epidemia de tifos exantematic. Îngrozitoarea maladie a ucis nu mai 
puțin de 300.000 de oameni sau, cum se exprima Constantin Kirițescu, mai mult decât 
10 mari bătălii. Aceeași cifră nefastă de 300.000 de victime se adăuga, conform unei 
statistici americane, celor 100.000 de morți, 150.000 de răniți și 250.000 de prizonieri, 
înregistrați de Armata Română în campania din anul 1916.16

Doctorul I. Cantacuzino a constatat faptul că tru-
pele române au fost mai afectate de tifos, decât cele 
rusești, care aveau condiții mult mai precare, sub as-
pectul igienei și alimentației. În rândul trupelor ro-
mânești, ca și în rândul populației s-au ivit cazuri de 
erupții bulbare, însoțite de tetanus. N-a lipsit nici ra-
bia, rezultată din proximitatea rozătoarelor sau a al-
tor animale. În mod paradoxal, pe timpul Războiului 
s-a manifestat, într-o formă atenuată scarlatina, care, 
în mod frecvent, făcea ravagii în rândul populației 
infantile. Asocierea unor boli ca tifosul, tuberculoza, 
meningita encefalică și holera, care incubau simultan, 
în organismele lipsite de imunitate, a făcut ravagii în 
timpul Marelui Război, neexistând nici o posibilitate 
de salvare a celor îmbolnăviți. Măsurile luate de co-
mandanții unor regimente au fost dezinfecția riguroa-
să, dar aceste măsuri nu au avut decât rezultate locale. 
S-a introdus, tot local, o măsură terapeutică, precum 
injectarea cu un ser antiinfl amator, provenit din cercetările Institutului Pasteur, de la 
Paris. Crearea unui serviciu medical, pe lângă Marele Cartier General a sporit acțiunea 
de căutare a unor soluții urgente de profi laxie a tifosului și ale celorlalte maladii con-
tagioase sau necontagioase.17 

16 Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorie (C.S.P.A.M.I.), fond Direcția 6 
Sanitară, dosar nr. crt. 81, f. 7-40; fond Direcția 6 Sanitară, dosar nr. crt. 94, f. 151-152; Vezi N. 
Vicol, Istoria Serviciului Sanitar român de război, vol. I, București: Tipografi a Cultura, 1936, f. 85.

17 Jean Cantacuzène, „L´épidemie de typhus exantematique en Roumanie pendante la grande 
guerre”, Bulletin de la Société de pathologie exotique, 1920, tome 13, pp. 287-290, [online] htt p://www.
biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/?p=300&cote=bspex1920&do=page,
accesat în 7 august 2017.

Dr. Ioan Cantacuzino (1863-1934)



48

Marile lipsuri în aprovizionarea cu hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte au produs 
ravagii în rândul combatanților. Dizenteria era boala infecțioasă acută înclinată la ex-
tindere epidemică, prin contagiuni bacteriene, combinate cu condițiuni de trai proaste 
și o viață nesănătoasă.18 Trupele au început prin a nu avea hrană: de la 1 până la 8 ia-
nuarie 1917 s-a distribuit în medie zilnică o pâine la 8 oameni; erau zile când nu aveau 
pâine, alte ori un sfert de pâine. Mulți soldați aveau ce apucaseră să ia de acasă, nu 
aveau lenjerie, cămăși, mantale și încălțăminte. Frigul intensiv din cursul iernii 1916-
1917 a fost atât de pătrunzător, încât soldații ședeau înghesuiți, în spații mici și strâm-
te. În zilele de frig intens mortalitatea era mai mare, atât la oameni, cât și la animale. 
Mureau în număr mare caii, din lipsa de hrană sau din cauza efortului la care erau 
solicitați. Caii erau supuși unor corvezi mari, fi ind obligați să care lemne, materiale 
de luptă, lemne de foc etc. Lipsa de comunicație, îngreunarea ei, din cauza frigului și 
a numărului mic de cai a făcut și mai tragică situația pe front. Deparazitarea se făcea 
cu petrol, ceea ce ducea la alte complicații, de felul iritațiilor cutanate. Ambulanțele, 
care făceau deparazitări, își găseau loc de activitate, mai ales în localului unor școli, 
de pildă Școala de la Socola (pentru Brigada a 4-a), iar Spitalul mobil la Gorun (pentru 
Brigada a 3-a).19

În prima jumătate a lunii ianuarie 1917, în registrele infi rmeriilor era consemnat 
un număr crescând de cazuri de „gripă infecțioasă“ ori „stări tifi ce grave“, în realitate 
fi ind vorba de tifos exantematic. Recunoașterea ofi cială a epidemiei, la jumătatea lui 
ianuarie, nu a fost însoțită și nici urmată rapid de măsuri antiepidemice, astfel încât 
morbiditatea și mortalitatea și-au continuat creșterea, atingând apogeul în cursul lunii 
martie 1917. Măsurile de ordin igienico-sanitar luate, în cele din urmă, de autoritățile 
în materie, au dus la descreșterea continuă a intensității fl agelului în următoarele săp-
tămâni, așa că, în vara lui 1917 s-a consemnat mai puține cazuri, dar tot periculoase, 
pentru reizbucnirea contagiunii.20 Generalul Nicolae Antoniu, șeful Serviciului Sanitar 
de la Marele Cartier General nota într-un raport, cu ocazia unei inspecții făcute unită-
ților și spitalelor din comandamentele unor Corpuri de Armată că, la Târgu-Frumos și 
în satele dimprejur, în 1917. Într-un regiment muriseră circa 900 de recruți din 1.200, 
dar și mulți ofi țeri. Dintre ofi țerii rămași în viață, unii erau atât de bolnavi, încât nu 
avea cine să-i mai îngrijească. Tot dintre ofi țeri erau cei care se străduiau să facă pe 
doctorii, deoarece medicii erau și ei grav bolnavi. În sate se murea pe capete din cauza 
molimei, tifosul exantematic, luând într-un sat moldovean circa 1.000 de sufl ete, în câ-

18 Prof. Dr. G. Jiirgens. „Alcoolul și disenteria în răsboiu”, Biserica și Școala , an XXXIX, nr. 24, 
14/27 iunie 1915, pp. 178-179; „Îngrijirea soldatului în război”, loc.cit., pp. 177-178.

19 Leontin Stoica, Serviciul Sanitar al Armatei române, teza de doctorat, cood. șt. Nicolae Chicuș, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie și Etnopedagogie, 
Catedra de Istorie a românilor, Chișinău, 2012, (Referat), pp. 16-40. Idem, „Situația epidemi-
ologică din cadrul Diviziei II Infanterie la începutul anului 1917, în prezentarea generalului 
Nicolae Vicol”, pp. 40-41. 

20 Jean Cantacuzène op.cit., pp. 289-304. L. Stoica, op.cit., p. 37.
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teva luni. Soldații și țărani era plini de paraziți, pureci și păduchi, iar neparazitați ris-
cau să-și piardă ultimele puteri. Generalul Nicolae Antoniu a sesizat faptul că, în sate 
nu era nici un cuptor de deparazitare, ceea ce arăta o slabă gestionare a situației, atât 
în Armată, cât și în rândul populației civile. Potrivit aceluiași general dezorganizarea 
Serviciului Sanitar la unele Corpurile de Armată fusese o greșeală ale cărei consecințe 
deveneau vizibile odată cu efectele epidemiei de tifos exantematic.21 

Cauzele care au provocat această stare de fapt, în 1917, au fost mai multe. Recruții 
care alcătuiau, în majoritate, efectivul trupelor, veniseră pe front deja slabi, extenuați, 
lipsiți de haine sau îmbrăcați cu haine erau de vară, rupte și fără mantale, cu picioarele 
desculțe. Dispensații, care aparțineau unor contingente diferite, erau, nu numai lipsiți 
de veșminte și hrană adecvate, ci erau și puțin antrenați, îmbrăcați și hrăniți În aceste 
condiții au făcut pe jos sute de kilometri, lucrând între timp și la tranșee. Marșurile 
extenuate ale retragerilor (la început marșuri forțate) și insufi ciența mijloacelor de trai 
le-au șubrezit sănătate, făcându-i vulnerabili la boli. Bolnavii erau lăsați prin spitale, 
unele improvizate. Cele mai efi ciente au fost totuși, spitalele de pe zona Ruginoasa – 
Podul Iloaei, înfi ințate, din timp, de Armata de Nord. Măsurile propuse de generalul 
Nicolae Vicol, cu privire la limitarea efectelor epidemiei de tifos exantematic,– depa-
razitare, mărirea rației de alimente, odihna combatanților, creșterea numărului de pa-
chete spitalicești, detașarea mai multor medici în zonele de cantonare militară, corobo-
rate cu experiența și măsurile impuse de bacteriologul Ioan Cantacuzino au avut efec-
te benefi ce în lunile iulie, august 1917. Ameliorările organizatorice și buna colaborare 
cu francezii au facilitat o mai bună triere și tratare a celor bolnavi și răniți (pierderile 
Armatei române cifrându-se la 27.000, față de 60.000 de germani și austro-ungari).22

Gripa spaniolă a fost o altă contagiune cu consecințe demografi ce grave. Se pare că 
aceasta provenea din Statele Unite, pentru că s-a manifestat din 1918. Unitățile ame-
ricane au intrat in luptă in vara lui 1918 (deși S.U.A. declarase război Germaniei, din 
aprilie 1917), iar ofensiva de 100 de zile a dus, în cele din urma, la încheierea armis-
tițiului. Statele Unite au avut pierderi uriașe: 110.000 de militari au murit în Primul 
Război Mondial, aproape jumătate dintre ei din cauza epidemiei de gripă spaniolă.23 
Boala survenea, de cele mai mult ori, brusc și deodată, atât la sexul femeiesc, cât și la 
cel bărbătesc. Gripa spaniolă se manifesta cu dureri de cap foarte pronunțate, dureri în 
mâni și picioare, în gât, stomac și pe șira spinării, prin lipsa poftei de mâncare, greață, 
vărsături, constipație, iritații cutanate, febră de peste 40°.24 

Contagiunile reprezentau o parte din șirul de nenorociri, care se adăugau acestor: 
rănile, mutilările, tulburările nervoase, obsesiile, depresiile, fobiile, maladiile psihice, 

21 Ibidem; Nicolae Antoniu, Organizarea și funcționarea serviciului sanitar militar, ediția a III-a, 
Tipografi a Marelui Stat Major, 1922, pp 32-33; Gh. Sanda, op.cit., pp. 328-329.

22 L. Stoica, op.cit., pp. 38, 43.
23 M. Morillon, „Les épidémies dans les troupes françaises pendant la Grande Guerre”, 

Médecine et armées, 44, 1, 2015, pp. 63-68.
24 „Boala spaniolă sau Infl uența rebelă”, Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 65, 23 octombrie 1918, p. 4.
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declanșate de atrocitatea luptelor. Emergența unor arme noi, mai efi cace, au dus la 
apariția unor forme de răni noi, mai greu de reparat, dureroase, create de proiectile, 
obuze, grenade, rafale de mitraliere etc. Rănile produceau complicații grave, cangrene, 
tetanus, sub forma infecțiilor sau făceau obligatorii folosirea antibioticelor, interven-
țiile chirurgicale, de felul amputațiilor, utilizarea unor cantități mari de sânge. Nu au 
fost afectate doar fi ințele umane, ci și animalele de război, caii, câinii, asinii, porumbeii 
etc, de aceea au fost antrenați în acțiunii medicii militari, civili și veterinarii. Nevoia 
de soluții medicale a produs o turnantă în medicină, chiar pe timpul desfășurării răz-
boiului. Între 1914-1918 s-a folosit urgența psihiatrică, s-a extins folosirea examenelor 
radiologice, radioscopice.25 

În istoria politicilor sanitare, cele din timpul Marelui Război reprezintă un episoa-
de aparte, fi ind vorba nu numai de populația civilă, cât și de trupele de pe front. În 
armatele combatante pe front a existat, în 1914-1915, un fel de „febră a tranșeelor”, o 
maladie contagioasă, determinată de o bacterie necunoscută. Această maladie a fost 
numită „febra de cinci zile”, „febra lui Wolhynie” sau „febra tibialgică” și avea o pe-
rioadă de incubare de la una la două săptămâni, fi ind însoțită de puternice dureri ar-
ticulare, apariția unor ganglioni, erupții cutanate, asemănătoare scarlatinei. La fel de 
dureros și greu de tratat era așa-zisul „picior de tranșee”, o infecție, care s-a produs, 
în rândul trupelor, mai ales în cursul iernii 1916-1917, fi ind legată de oboseală, frig, 
umezeală, lipsa mișcări, încălțăminte strâmtă, alimentație defectuoasă, deshidratare 
și stres. Boala se manifestă cu amorțeală, dureri, învinețirea piciorului și apariția unor 
edeme. Uneori „piciorul de tranșee” a fost însoțit de cangrene, care au necesitat ampu-
tarea sau care au provocat moartea. Cei mai afectați erau soldații lipsiți de imunitate, 
slăbiți, care aveau și vicii de felul fumatului și alcoolului.26

O armată alcoolizată e dinainte bătută

La nenorocirile contagiunilor se adăuga alcoolismul, cu consecințe perturbatoare 
grave. Presa românească și străină a semnalat continuu, din secolul al XIX-lea că aceas-
tă patimă, beția, făcea ravagii printre români, mai ales săteni. Efectele se resimțeau 
peste tot în viața socială, dar în mentalitatea populară consumul de alcool era consi-
derat un stimulator al curajului, al puterii de muncă, al bunei dispoziții, un tratament 
pentru boli. Alcoolul și băuturile spirtoase nu ameliorau boli, ca dizenteria, holera. 
Doctorii civili și militari relevau faptul că alcoolul slăbea forța de rezistență fi rească a 
corpului omenesc contra epidemiilor; mai ales când era consumat zilnic. Experiența 
Marelui Război a confi rmat această concepție. Folosirea alcoolului pe front sau în spa-
tele frontului a îngreunat combaterea epidemiilor. De pildă, consumarea de rachiu sau 
coniac ducea la infl amarea rinichilor sau la recidivarea tifosului exantematic.27 

25 Vezi A. Mignon, Le service de santé pendant la guerre, 1914-1916, Paris: Masson, 586 p.
26 Edouard Durmont, „Despopularea și alcoolismul”, Biserica și Școala, an. XXXIX, nr. 49, 6/19. 

27 „Alcoolul și epidemiile în răsboi”, Biserica și Școala, an XL, nr. 51, 18/31 decembrie 1916, p. 
373; „O măsură prielnică. Comandamentul militar a oprit pentru toată Bucovina vânzarea 
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Bolile și epidemiile bântuiau mai mult acolo unde erau băutori. Băuturile alcoolice 
trebuiau gonite din cazărmi, și din cantine, sub controlul superiorilor. Medicii militari 
și ofi țerii trebuiau să dea soldaților pilda cea bună, în practicarea antialcoolismului și 
prin fondarea de societăți antialcoolice și înlesnirea fondării acestora printre soldați. 
Mai mult, soldatul liberat trebuia să devină un agent de propagandă antialcoolică în 
familia sa, în satul lui.28 În sălile locuite de soldați trebuiau expuse tablouri antialco-
olice. În cursurile educative și instructive militare trebuia să se explice, cu insistență, 
pericolul consumării alcoolului. Băuturile alcoolice trebuiau șterse din alimentarea 
Armatei și înlocuite cu cafea, ceai, cacao, siropuri de fructe, băuturi aromatice dulci, și 
altele similare. Alcoolul nu va putea fi  recomandat decât de medic, ca remediu absolut 
medical, în cantitate bine precizată și numai atunci când nu poate fi  înlocuit, prin alte 
„droge”. Doctorul George Popovici a înțeles că tratamentul tifosului și al holerei a dat 
mai bune rezultate, când nu s-a întrebuințat alcoolul, care împiedica chiar și cicatriza-
rea rănilor.29 Autoritățile militare au interzis să li se dea soldaților băuturile alcoolice, 
dar acest lucru se întâmpla prin gările pe unde treceau, spre locul de destinație. Cu 
toate măsurile de combatere nu s-a ajuns la suprimarea vânzării alcoolului, din contră 
prohibiția a întărit năravul, nu numai la noi, ci și în alte țări! 

În concluzie, Marele Război a tulburat societatea românească, ca de altfel, pe toți 
cei implicați în teribila confruntare, prin latura calamității sociale, reprezentată de epi-
demii și de consecințele lor sociale. Războiul a amplifi cat toate nenorocirile sociale, a 
dezorganizat activitățile cotidiene, și moravurile. 

alcoolului sub ori și ce formă afară de bere și vin natural”, Biserica și Școala, an XXXIX, nr. 25, 
21 iunie/4 iulie 1915, p. 186. 

28 „Cazarma ca factor de luptă antialcoolică”, Biserica și Școala, an XXXIX, nr. 16, 19 aprilie/2 
mai 1915, pp. 122-123; „Alcoolul în afară de cazarmă”, loc.cit., p. 124.

29 „Alcoolul la soldați”, p. 7; Sabin Manuilă, „Infl uența răsboiului asupra proporției dintre 
sexe”, Societatea de Mâine, Cluj, an 1, nr. 11, 22 iunie 1924, p. 246.
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Războiul, bolile și alcoolismul

Rezumat: Războiul a amplifi cat toate nenorocirile sociale, a dezorganizat activitățile cotidiene și a 
bulversat moravurile. Drama umană, provocată de Marele Război, a cunoscut fațete de o intensitate 
fără precedent, printre care și fl agelul epidemiilor și al alcoolismului, fi ecare cu consecințe dezastruoa-
se. Marile lipsuri în aprovizionarea cu hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte au produs ravagii în rândul 
combatanților. Mobilizarea unui număr mare de recruți, proveniți din toate mediile sociale, unele precare, 
a creat o predispoziție pentru contagiuni, de tot felul; de la boli devastatoare, la dezechilibre psihice și 
vicii. Maladiile infecțioase, ca tifosul, holera, tuberculoza, dizenteria, variola, antraxul, rabia, dizenteria, 
gripa spaniolă au izbucnit, încă din primele luni de război și s-au amplifi cat în condițiile acestuia. Măsurile 
luate de comandanții unor regimente au fost dezinfecția riguroasă, dar aceste măsuri nu au avut decât 
rezultate locale. Dispunerea teritorială extinsă a trupelor a îngreunat serviciul sanitar. 

Cuvinte cheie: Marele Război, Armată, epidemii, alcoolism, Serviciu Sanitar.

La guerre, les maladies et l’alcoolisme

Résumé : La guerre a amplifi é tous les malheurs sociaux, a désorganisé les activités quotidiennes et 
a érodé les mœurs. Le drame humain causé par la Grande Guerre a connu des facettes d’une intensité 
sans précédent, notamment le fl éau des épidémies et de l’alcoolisme, chacune ayant des conséquences 
désastreuses. Les grandes lacunes dans la nourriture, les vêtements et les chaussures ont ravagé les 
combats. La mobilisation d’un grand nombre de recrues de tous les milieux sociaux, dont certaines 
précaires, a créé une prédisposition à la contagion de toutes sortes; des maladies dévastatrices, des 
déséquilibres psychiques et des vices. Des maladies infectieuses telles que le typhus, le choléra, la 
tuberculose, la dysenterie, la variole, l’anthrax, la rage, et la grippe espagnole ont éclaté depuis les 
premiers mois de la guerre et se sont amplifi ées dans de telles conditions. Les mesures prises par les 
commandants de régiments étaient une désinfection rigoureuse, mais ces mesures n’avaient que des 
résultats locaux. La confi guration territoriale généralisée des troupes a entravé les services de santé.

Mots-clés : La Grande Guerre, l’ Armée, épidémies, alcoolisme, Services de Santé.


