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Când vorbim despre Primul Război Mondial, în general vorbim despre confruntări 
militare, despre distrugeri materiale și pierderi umane cauzate de operațiunile militare și 
de acțiunile represive asupra populației, despre alianțe și interese sau despre consecințele 
politice care au transformat Europa și întreaga lume. În același timp, a existat și un alt 
război, „unul tăcut” și la fel de tragic: epidemiile de tifos exantematic, dizenterie și febră 
spaniolă, izbucnite în timpul conflagrației și spre sfârșitul acesteia, care au provocat 
victime mult mai numeroase și au avut consecințe demografice, dar și modificări la 
nivelul mentalului colectiv.  

Folosind numeroase surse vizuale – fotografii, cărți poștale ilustrate, afișe, fluturași 
de propagandă, filme de epocă, benzi desenate, Alin Ciupală, autorul albumului, și-a 
propus să aducă în atenție aspecte mai puțin avute în vedere atunci cand se discută 
despre participarea României în Primul Război Mondial, precum: participarea femeilor 
din România la susținerea efortului de război al țării; organizarea pe teritoriul ocupat de 
Puterile Centrale a unor lagăre în care au fost deținuți militari francezi de origine 
africană, capturați de germani pe frontul occidental; deosebita contribuție – civică, 
sanitară, politică – a reginei Maria; bătălia propagandistică între Puterile Centrale și cele 
ale Antantei, la care România a luat parte de la început ș.a. 

 

Alin Ciupală, profesor în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, este autorul a numeroase 
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