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Confruntat la începutul secolului al XIX cu flagelul îngrozitor al ciumei, Bucureştiul 
avea să cunoască treptat manifestările unor molime a căror intensitate a variat în funcţie de 
anumite caracteristici epidemiologice ale bolilor respective, grefate pe condiţii socio
cconomico-sanitare favorizante. Astfel că boli ca variola, febra tifoidă, tuberculoza, 
scarlatina, holera, tifosul exantematic, etc., unele dintre ele eradicate astăzi, s-au dezvoltat 
şi au evoluat uneori concomitent, alteori alternând în succesiunea lor multianuală, 

respectând afinităţile sau antagonismele dintre ele. 
Tifosul exantematic european sau tifosul istoric (tifosul lumii vechi) cum mai este 

cunoscut, este o boală infecţioasă, epidemică şi contagioasă, cunoscută încă din antichitate 
sub numele de pestă. Prima diferenţiere a tifosul exantematic de celelalte „peste" şi în 
special de ciumă 1 a fost făcută de către Girolomo Fracastoro (1478-1553), supranumit şi 
părintele patologiei modeme, după ce a observat cu minuţiozitate simptomele manifestate 
in epidemia de tifos contemporană lui, descriind exantemul caracteristic tifosului 
exantematic. Termenul de „tifos", o lungă perioadă de timp a grupat un întreg ansamblu de 
boli infecţioase pestilenţiale ca febra recurentă care de cele mai multe ori apărea simultan 
cu epidemiile de tifos exantematic, sau febra tifoidă (lingoarea). Denumirea de tifos 
exantematic i-a fost dată în secolul al XVIII-iea de către Francois Boissier de Sauvage 

( 1706-1767)2, medic francez care în tratatul „Patologia metodică", a încercat să clasifice nu 
mai puţin de 2 400 de entităţi morbide. Contagiunea în tifosul exantematic nu se face la fel 
ca în celelalte boli epidemice, ci se transmite exclusiv prin intermediul unor paraziţi: 
Pediculus vestimenti şi Pediculus capitis. Transmiterea tifosului exantematic fără 

intermediul păduchelui este imposibilă, astfel că un bolnav tific nu este periculos pentru cei 
din jur, decât numai dacă el sau cei din anturaj au păduchi. Nu există tifos exantematic fără 
păduchi după cum nu există paludism fără ţânţari. Rolul exclusiv de vector al tifosului 
exantematic - păduchele, a fost demonstrat în 1909, de către microbiologul francez Charles 
Nicolle. 3 

Primele informaţii cu privire la prezenţa unei epidemii de tifos exantematic în spaţiul 
românesc, descriu la 1576, „o epidemie de tifos exantematic, care se confunda cu ciuma, 
izbucnită încă din 1566 şi care bântuia cumplit în Ungaria dar mai cu seamă în 
Transilvania."4 Datorită faptului că atât ciuma cât şi tifosul îşi făceau apariţia în împrejurări 
asemănătoare (de război sau foamete), prezentând unele simptome comune, iar posibilităţile 
de diagnosticare erau aproape inexistente, diagnosticul diferenţial dintre ciumă şi tifos 

1 Nicolae Cajal Radu lft:imovici , Din istoria luptei cu microbii şi virusurile, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1964, p. 82. 

2 Jacques Ruffie ,Jean-Charles Sournia,Les epidemies dans /'histoire de / 'homme., Editura Flammarion, 
Paris, 1984, p.146 

3 Ibidem, p.147 
~ Pompei Ghe. Samarian, Ciuma, Institutul de arte grafice E. Mărvăn, Bucureşti, 1932, p.30 
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exantematic era practic imposibil de realizat. După dispariţia ciumei ( 1830), problemele de 
diagnostic diferenţial au apărut în cazul tifos exantematic - febră tifoidă5, fapt ce conduce la 
ideea că numărul victimelor în urma tifosului exantematic este mult mai mare decât cel 
declarat. Cu certitudine diagnosticul de tifos exantematic a fost pus în timpul Războiului de 
Independenţă când în timpul asedierii Vidinului a izbucnit o epidemie de tifos exantematic.6 

În Bucureşti cazuri de tifos exantematic au fost semnalate înainte de Războiul de 
Independenţă. Insalubritatea din penitenciare, alimentaţia deficitară a celor care ocupau 
aceste spaţii, se constituiau în condiţii perfecte de dezvoltare şi propagare a tifosului, 
principala boală din aceste locaţii. Penitenciarul central de la Curtea Arsă cunoscut ca focar 
de tifos exantematic, a făcut victime atât în rândul arestaţilor cât şi în cel al medicilor 
însărcinaţi cu asigurarea serviciului sanitar. Tot în acest penitenciar, doctorul Iacob Felix a 
contactat această boală în anul 1867, an în care s-a dezvoltat o endemie de tifos exantematic 
foarte întinsă după cum apreciază chiar el. Deoarece focarul de tifos n-a putut fi jugulat prin 
mijloacele cunoscute atunci, rolul păduchelui în extinderea contagiunii nefiind încă 

cunoscut, s-a hotărât strămutarea stabilimentului într-o clădire salubră, la Văcăreşti.7 

Doi ani mai târziu serviciul sanitar al Bucureştiului, raporta 37 de victime ale tifosului 
exantematic, după cum arată în tabelul următor: 
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I I 1 - 4 14 - - - I 2 13 37 

Tabelul Nr 1 - Mortalitatea de tifos exantematic în spitalele capitalei, pe anul 
(Sursa: Iacob Felix, Serviciul sanitar al comunei Bucuresci, RaportuGeneral pe anul 1869, 

Bucureşti, 1870, p.96) 

. 

Tributul cel mai mare plătit de Bucureşti tifosului exantematic a fost în timpul 
Războiului de Independenţă. Dacă la sud de Dunăre răspândirea molimei era pusă în special 
pe seama trupelor ruseşti, în rândurile căreia tifosul făcea ravagii de mai mult timp, în ţară 
principalii vehiculatori ai bolii erau refugiaţii bulgari şi prizonierii turci. 

5 Gheorghe Brătescu, Mariana Sefer, Tatiana Brătescu, Mihai Sefer, Nomenclatura populară a bolilor Î11 

chestionarul lingvistic al lui B. P. Haşdeu (1884-1885), extras din Retrospective medicale, Editura Medicală, 
Bucureşti, 1985, p.57 

6 General Doctor Vicol, Studii preliminare asupra Serviciului Sanitar Român de Războiu, Tipografia 
„Cultura", 1934, p.24 

7 Iacob Felix, Istoria igirmei În România În secolul al XIX-iea şi starea ei la începutul secolului al XX-iea, 
Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, Bucureşti, 1901, p.106 
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Doctorul Ludovic Fialla relatează cum plecând la 14/26 decembrie din Turnu 
Măgurele spre Bucureşti, drumul ducea mai întâi spre ,,Ruşi-de-Vede, şi un vânt de nord, 
rnm aspru, ne-a molestat toată ziua; cantitatea de nea, nu ne permitea a vedea orizontul; nu 
vedeam din sania noastră de cât zăpadă şi iar zăpadă. În mijlocul câmpului, poate la vr-o 
două ore departe de Ruşi-de-Vede, ne-am întâlnit cu un turc bătrân; companionul meu ştia 
hinc turceşte, şi ne-am oprit; ghiaţa atârna de pe mustaţa şi barba turcului; el rămăsese înapoi 
de la un transport de captivi, neputând umbla destul de iute. „Sunt din Syria, Domnilor" 
1icca turcu; „ acolo n-avem decât vară perpetuă şi aici văz că am dat de un timp teribil, luaţi-
111i1 cu Dumneavoastră". Ne-a fost imposibil a-i împlini dorinţa, căci n-aveam loc; am voit 
~{I-i dăm câţi-va lei, dar turcu s-a mulţumit a răspunde: „N-am nevoie de bani". Citind 
l'incva acestea, va găsi poate faptul neuman de a părăsi pe un om în pericol, în realitate însă 
11-am avut loc. Legea observată de Darwin: „tendinţa de a se conserva" se pronunţă la resbel 
1111111 mai puternic. Contactul cu un om cu veşmintele neschimbate de la începutul resbelului; 
loate consecinţele impurităţii; insecte dezgustătoare, şi chiar germenii de boală, a făcut 
rnritatea noastră şi mai imposibilă. Un om mai mult ori mai puţin, în tristă tragedie a unui 
rcsbel; viaţa unui om -o băşică de săpun, -am trecut cu sania înainte."8 

Domnitorul Carol nota la 15/27 ianuarie 1878 că „şi la trupele din faţa Vidinului a 
11hucnit , ca şi în Bucureşti, tifosul negru şi mai mulţi medici au fost victima acestei boli.''9 
!'ifosul exantematic mai este cunoscut şi ca tifos negru deoarece exantemul într-un anumit 
~ladiu al evoluţiei capătă culoare închisă, astfel că petele care apar pe corp, respectând faţa 
şi gâtul, „bat în negru". Peste aproximativ o lună, la 12/24 februarie, viitorul rege referindu
~c la dimensiunile atinse de extinderea epidemiilor (pe lângă cea de tifos exantematic a fost 
~cmnalată şi epidemie de febră tifoidă), consemna: „Consecinţele triste ale fiecărui război, 
rpidemiile se întind din ce în ce mai mult în ţară. În special tifosul exantematic face multe 
victime. La Bucureşti, a murit şi una din surorile de caritate, o Albertină, una din acele surori 

rnre au fost trimise de regina Saxoniei, în urma dorinţei Principesei."IO Pericolul reprezentat 
de epidemia de tifos exantematic în Bucureşti a fost semnalat şi de presa vremii. În 
„Resboiul'' din 25 martie I 878 se atrăgea atenţia asupra unei noi „invazii": „Pe lângă invazia 
d1zăcească, suntem ameninţaţi de o altă invazie [ ... ] : Ciuma, zic ciuma căci cazurile dese 
rure s-au ivit în Bucureşti şi în ţară de tifos cu pete, nu sunt decât cazurile unui soi de ciumă 
111ai inferior, dar care ar putea degenera într-o adevărată ciumă. " 11 La Cronica zilei din 12 
uprilie I 878, ziarul „Resboiul" făcea cunoscut că „ Această epidemie (tifosul cu pete) a 
inceput să se întindă într-un grad mare. Atât în spitalele din jurul capitalei cât şi dintr-ânsul 
ci am înregistrat un număr însemnat de morţi. Ni se spune că la Spitalul Pantelimon 12% 
sunt bolnavi de tifos cu pete.''12 

8 Ludovic Fialla, Reminisc:enfe din Resbelul Romano-Ruso-Turc, anul 1877 şi rolul Societtifii „Crucea
Hoşie ", in timp de pace şi de Resbel, Imprimeria şi Librăria Şcoalelor, Bucureşti, 1906, Editie Jubilară, p.110 

9 Memoriile Regelui Carol I al României de un martor ocular, voi IV, Editura Machiavelli, Bucureşti, 
1'1'14, p.34 

'° Ibidem, p.68 
11 „Resboiul", No 244/1878 

' 2 lbidem, No 262/1878 
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Mortalitatea în urma tifosului exantematic în Bucureşti pe anul 1878 (anul cu 
incidenţa cea mai mare), a fost de 250 cu 186 de cazuri mortale mai mult decât în anul 1877. 
În anii următori până la 1900, mortalitatea prin tifos a scăzut semnificativ de cele mai multe 
ori fiind nulă sau aproape nulă, după cum exprimă statistica din tabelul de mai jos. 

total totalul 
angina mortalllăţl mortalilă\il 
difterică tuse febră lifus de boli generale 

anul ruleola scarlatlna variola sl crun convulslvă tifoidă exantematic lnfecUoase anuale 

1874 31 157 355 375 26 300 35 1279 5.884 

1875 179 59 30 120 67 378 42 875 5.890 

1876 42 18 2 87 43 284 51 527 4.962 

1877 7 12 3 15 85 458 64 644 5.834 

1878 123 145 11 95 73 810 250 1537 7.276 

1879 236 703 204 250 66 291 27 1777 7.120 

1880 35 220 604 185 24 252 23 1343 6.327 

1881 48 55 22 201 24 164 8 522 4.868 

1882 72 95 5 151 36 237 o 596 5.252 

1883 75 106 1 243 46 279 3 753 5.767 

1884 85 120 2 172 36 114 o 529 5.265" 

1885 87 211 7 148 42 107 2 597 5.340 

1886 154 121 10 74 90 107 4 560 5.808 

1887 219 46 21 194 75 96 8 659 5.808 

1888 62 173 113 69 64 166 o 647 6.317 

1889 52 59 42 28 38 115 o 334 5.578 

1890 56 37 8 133 84 78 5 401 5.759 

1891 30 16 o 55 104 113 o 318 6.345 

1892 75 101 o 79 70 91 6 422 6.512 

1893 73 220 2 68 38 61 o 462 6.472 

1894 43 108 2 71 32 48 1 305 5.974 

1895 32 76 3 58 48 37 o 254 6.051 

1896 36 53 106 84 14 91 1 385 6.665 

1897 4 56 71 149 29 221 o 530 6.747 

1898 160 105 1 192 100 101 o 634 7.232 

1899 31 266 6 282 49 121 o 755 7.507 

1900 6 158 o 187 26 67 6 444 6.513 

Tabelul Nr 2 - Statistica mortalităţii prin boli infecţioase în raport cu mortalitatea generală în 
Bucureşti, 1874-1900 (conform Nicolae Georgescu, „Raport General asupra Igienei Publice şi asupra 
Starei sanitare a capitalei pe anu1900", Bucureşti, 1901, p.115) 
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Victimele acestei maladii au continuat să fie dintre cei care trăiau în mizerie sau 
munceau în condiţii insalubre ca ţiganii salahori şi vagabonzi, servitorii olteni aflaţi în 
serviciul precupeţilor, vizitii serviciului municipal al curăţirii străzilor etc. Este cunoscut că 
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Cartograma Nr. 1- Răspândirea geografică a tifosului exantematic în anul 1906 
(sursa: Ion Bordea, Serviciul Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 1905-
1922, Bucureşti, 1924, p.423) 
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Cartograma Nr. 2 - Răspândirea geografică a tifosului exantematic în anul 1911 
(sursa: Ion Bordea, Serviciul Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 1905-
1922, Bucureşti , 1924, p.427) · 
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la începutul anului 1887 victimele acestei boli au fost servitorii la doi bragagii, dintre 
strângătorii de cârpe şi oase şi măturătorii de străzi . 13 
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Cartograma Nr. 3 - Răspândirea geografică a tifosului exantematic în anul 1915 
(sursa: Ion Bordea, Serviciul Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 
1905-1922, Bucureşti . 1924, p. 428) 

În primul deceniu al secolului XX, incidenţa tifosului exantematic în Bucureşti a fost 
nesemnificativă comparativ cu alte boli infecţioase. În anul 1906 s-a dezvoltat un mic focar 
epidemic în rândul comunităţii de rromi de la marginea oraşului, a cărui origine nu s-a putut 
stabili. Un alt focar epidemic de tifos exantematic s-a înregistrat în cursul anului 1910 în 
Bucureşti, boala fiind propagată de un soldat dezertor, întors din armata rusă. 14 

Situaţia statistică a mortalităţii prin boli infecţioase în marile oraşe europene marilor 
oraşe europene la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, arată conform tabelului 
de mai jos.15 

Mortalitatea prin tifos exantematic în tabelul de mai sus nu este dată separat ci 
împreună cu mortalitatea prin febră tifoidă, diagnosticul diferenţial dintre cele două boli 
facându-se cu dificultate, tifosul fiind confundat de cele mai multe ori cu febra tifoidă. 
Această realitate medicală face ca numărul victimelor de tifos exantematic să nu poată fi 
apreciat în mod corect. La aceasta se adaugă şi faptul că mulţi bolnavi nu apelau la 
serviciile medicale( de altfel insuficiente), multe cazuri rămânând astfel nedeclarate. 

O situaţie a mortalităţii generale de tifos exantematic din ţara noastră, comparativ cu 
cea din Italia, Prusia şi Austria între l 893şi 1899 arată astfel : 

13 Iacob Felix, Raport general asupra serviciului sanitar al capitalei pe anul 1886, Tipografia Academiei 
Române, 1887, p. 62 

14 A pud, Ion Bordea, Serviciu/ Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 1905-1922, Tipografia 
„Cultura", Bucureşti , 1924, p.410 

15 Nicolae Georgescu, op. cit„ p. 
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189'3 31 - - -
1194 18 - - -
1895 n - - -
18~ 1 60 - -
IX97 2 - li -
1898 o - - -
1899 o - - sos 

Tabelul Nr 4 - Mortalitatea generală de tifos exantematic în România, Italia, Prusia, Austria, 
între anii 1893-1899, (Sursa: Iacob Felix, Istoria igienei În România În secolul al XIX-iea şi starea ei 
la începutul secolului al XX-iea, Bucureşti, 190 I, p. l 06-l 07) 
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Tifosul exantematic una dintre bolile cele mai răspândite la vreme de război şi 

foamete, cel care în timpul participării României la Primul Război Mondial avea să devină 
principalul inamic al trupelor române în Moldova, aşa încât războiul părea uitat, epidemia 
reprezentând totul, şi în urma căreia au fost secerate cel puţin 300 OOO de vieţi omeneşti; 
tifosul exantematic, cel care în războiul civil din Rusia avea să fie considerat de către Lenin 
principalul duşman al comunismului, „a cruţat" Bucureştiul astfel că procentul mortalităţii 
relative în timpul războiului 1916-1918 a fost de 19%. 16 „Tifosul exantematic - un refren de 

baladă sinistră cu cloncănit de corbi"17, o descriere metaforică a flagelului în presa vremii 
din laşul devenit „centrul de rezistenţă" al neamului, „sacrificat" pentru „mântuirea" 
acestuia, a cunoscut o situaţie extrem de dramatică, situaţie care n-a fost trăită de Bucureşti 
nici înainte de Primul Război Mondial şi nici după acesta. 

„Resboiul" ( 1878) 
„Mişcarea" ( 1917) 
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Exanthemum fever :iD. Bucbarest, by the e.nd of the 19th ce.ntury and the beginning 
ofthe 20tb. 

SUMMARY 

Bucharest has known many calamities, among which, various catastrophical 
cpidemics. Scarlet fever, consumption, cholera, pleague, exanthemum fever were among the 
most disastrous. The intensity of the epidemics varied according to some epidomiologic 
characteristics due to the socio-economical and sanitary conditions of each epoch. The paper 
analyses the disease which was typical of the war times, a disease that has caused serious 
lrouble to the Romanian soldiers, during the World War I, for instance. 
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