
234

Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria
în vremuri de război 1908-1918,
București: Editura Humanitas, 2017, 248 p. 

Volumul, pe care-l recenzăm, Viața și aventurile unui 
cioban român în Bulgaria în vremuri de război 1908-1918 
este o mărturie inedită a unui cioban, Nicola Șucu, din 
Muscel despre o perioadă tristă măcinată de Primul 
Război. Această ediție a fost îngrijită de Daniel Cain, 
cel care a scris și studiul introductiv, „În căutarea unui 
fi u rătăcit”, cronologia și notele asupra ediției. Textul 
a fost stabilit de Cristina Jelescu. Editura Humanitas a 
lansat acestă ediție tot sub auspiciile centenare. Totul 
a pornit de la descoperirea, în Biblioteca Academiei, a 
unui manuscris, semnat de un anume Nicolae Șucu, 
provenind din arhiva lui Nicolae Iorga. În studiul in-
troductiv Daniel Cain ne oferă informații relevante 
despre chestiunea dobrogeană, despre Cadrilater, un 
teritoriu disputat între România și Bulgaria. Un terito-
riu care a reintrat în Regatului României prin Tratatul 
de la Neuilly, în 1919, pentru ca, în 1940, să fi e anexat de Bulgaria.. Aceste schimbări 
de frontieră au avut repercursiuni dramatice pentru populația Cadrilaterului. 

Nicolae S. Șucu (29 mai 1886–26 aprilie 1967) provine dintr-o familie de țărani din 
satul Mățău, de lângă Câmpulung-Muscel. S-a născut într-o familie cu 13 copii ai lui 
Spirea Șucu și ai Stancăi Bălălău (p. 11). Crescut în atmosfera sătească tânărul Șucu 
a dezvoltat calități speciale, dar și un spirit curajos, de cioban ambițios și îndrăzneț, 
care s-a dovedit necesar în timpul marilor confruntări dintre națiuni din primele de-
cenii ale secolului XX. Ocupația sa a presupus deplasări pe spații întinse. A trecut prin 
Muntenia și Dobrogea, apoi în Cadrilater, unde a fost înregistrat sub numele de Nikolai 
Kostadinov Spirov și cu data nașterii schimbată: 29 mai 1893! În continuare viața sa se 
complică. Întors la prinți în locurile natale Nicolae este prins în tăvălugul mobilizări-
lor și înrolat în Batalionul 2 Vânători de Munte „Regina Elisabeta“. Deși se înrolează 
în Armata Română, dezertează, pentru a trece granița în Bulgaria. Luptă, în uniformă 
bulgară, atât în ambele războaie balcanice, cât și în Primul Război Mondial. În 1910 se 
căsătorește cu Katina Koleva Kostadinova (1891–1962), cu care a avut cinci copii. Unul 
dintre aceștia, Konstantin, a devenit subofi țer de artilerie și se spune că și-a pierdut 
viața pe front, în martie 1945, în luptele cu germanii de pe râul Drava (la granița dintre 
Ungaria și Croația). Ceilalți doi băieți rămași în viață au locuit în satul părinților lor.
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Ce l-a determinat pe Nicolae Șucu să aștearnă pe hârtie, cu franchețe, asemenea 
amintiri, „neștiute o sută de ani”, nu fără a se pune la adăpostul unui personaj miste-
rios: „ soarta sa neobișnuită” sau dorința de a arăta comportamentul în război, recru-
tările brutale, dezertările, considerate trădătoare, atât de nefericite în mijlocul unor 
asemenea perioade, care cerea încordarea tuturor forțelor pentru salvarea țării (p. 12). 
Unul dintre motivele lui Nicole Șucu a fost nevoia de a da detalii despre felul în care 
erau tratați recruții țărani, de către ofi țerimea, presată de condițiile război sau cel mai 
adesea tentată să se dedea la abuzuri, profi tând de poziția în armată. De altfel, foarte 
multe mărturii din epocă sunt în concordanță cu asemenea relatări despre bătăi, umi-
lințe, injurii etc. Nicolae Șucu, când român, când bulgar, a fost „martor al unei epoci 
desfi gurate de ură și resentimente”. Acest autor, despre care se știe, oricum puține 
date a trăit o epocă de „răscruce”, a descris cu unele detalii inedite acestă epocă, dân-
du-ne noi perspective asupra războaiele balcanice și despre Primul Război. De pildă, 
Regimentul bulgar al lui Șucu a luat parte la confruntările cu otomanii din apropierea 
orașului Adrianopole (actualul Edirne), pe care bulgarii l-au și cucerit, în urma unui 
asediu. Șucu ne oferă informații despre atrocitățile săvârșite în 1912-1913. O serie de 
civili, printre care și turci, au fost luați prizonieri de război, spintecați sau împușcați. În 
1915, Șucu a fost reîncorporat de bulgari, în ciuda protestelor lui și a faptului că era ce-
tățean român. Autorităților militare bulgare nu l-au menajat. După mai bine de un an 
pe frontul macedonean, unde a luptat împotriva francezilor de pe frontul din Salonic, 
Șucu a fost repartizat în 1916 la frontiera comună bulgaro-română. Batalionul său a 
luat parte la umilitoarea înfrângere românească de la Turtucaia. În Cadrilater, Șucu a 
cunoscut ororile, jafurile și crimele, la care se deda populația bulgară, în momentul în 
care descoperea ostași români rătăciți, care încercau să scape, dar și împotriva civililor 
români, care nu fugiseră la timp. În noaptea de 4/17 februarie 1918, Șucu, în trecere 
prin București, spre satul său, asistă la furtul moaștelor Sf. Dumitru, de către o ceată 
de militari bulgari. Trecerea prin București a fost dramatică, deoarece era îmbrăcat în 
uniformă militară bulgărească, de aceea a fost insultat de bucureșteni. 

„Memoriile lui Nicolae Șucu, apreciază Daniel Cain, în Studiul introductiv, se ci-
tesc ca un scenariu de western. Vedem cu ochii săi Bărăganul, bălțile Ialomiței și ale 
Dunării și, mai ales, Dobrogea, ținuturi de frontieră, cu locuitori puțini, cutreierate 
de haite de lupi și păscute de turme imense, unde oamenii își păzesc avutul și viața, 
bizuindu-se pe bâta ciobănească, pe cuțit și revolver. Fire aventuroasă, eroul nostru 
se lasă sedus de atracția unui trai ușor. Însă, vin anii războaielor – cele balcanice, apoi 
confl agrația mondială”. Experiența sa, în vremea Primului Război, arată, de fapt, dra-
ma omenească, în mijlocul violențelor dezlănțuite. Stilul descriptiv, îmbinat cu dialo-
gul simplu, face din Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război 
1908-1918 un important document și o sursă de refl ecție. 
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