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ABSTRACT: Well-known agronomist engineer, academician 
Marcu Botzan (born March 30, 1913, Craiova – deceased March 
8, 2011, Bucharest) had developed a laborious research activ-
ity in profile institutions, between 1936 and 1973, as a manager 
of Research Institute for Land Developments and Pediology, 
respectively as deputy manager of Land Developments Institute.
He was preoccupied for the organization of experimental fields in 
order to research the irrigation regime and water consumption, 
the water distribution technique, the hydrotechnical construc-
tions behavior, the drainage technique and damming and the 
dammed and drained precincts behavior, he developed models 
for types of water from soil evaluations and he conducted doc-
tor’s degrees in land developments.
Marcu Botzan approached multi-disciplinary the problems of 
Romania’s waters, his work includes over 130 original works. 
Among these, there are works that are referring to interior 
waters toponymy, water transports and the Danube’s European 
statute, as “Waters in the Romanian People’s Life”, Ceres 
Publishing, Bucharest, 1984, “Water Roads”, Sport-Tourism 
Publishing, Bucharest, 1990, “Hydrological Land Management 
Capitalization of Romanian Danube Riverside and Delta”, 
Agricultural Technique Propaganda Editorial, Bucharest, 1991 
(in collaboration with C. Haret, I. Stanciu, L. Buhociu and I. 
Vişinescu), “Landmarks of a Science of Environment Correction”, 
Academy Publishing, Bucharest, 1994, “Environment and Life 
in the Carpathian-Danube-Pontic Space”, Romanian Academy 
Publishing, Bucharest, 1996, “Romanian Hydronymy or Waters 
Baptism”, Romanian Academy Publishing, Bucharest, 2002 and 

1 Comandor dr., șef al Serviciului Istoric al Armatei; membru titular al Diviziei de Istoria 
Știinţei a CRIFST al Academiei Române.
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“Guide for Romanian Danube”, Romanian Academy Publishing, 
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Fiul Elvirei şi al inginerului mecanic Gheorghe Botzan, Marcu Botzan s-a 
născut pe 30 martie 1913 în municipiul Craiova.

A absolvit 4 clase primare la Şcoala „Ion Eliade Rădulescu” din Craiova 
(1924), Colegiul „Carol I” din Craiova (1931), Academia Agronomică 
Bucureşti (1936), Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Geniu (1941) şi Universitatea 
serală de Marxism-leninism de pe lângă Academia R.P.R. (1955).

Cetățeanul...
Din anul 1936, după absolvirea Academiei Agronomice din Bucureşti, 

a activat independent. Astfel, între anii 1936 şi 1937 a fost asistent diurnist 
la Institutul de Cercetări Agronomice Bucureşti iar între 1937 şi 1938 pro-
fesor suplinitor la C.A.M. Şcoala Agricultură Armăşeşti Ialomiţa.

Între 1938–1940 a fost şef de şantier la Societatea de Construcţii 
„Omnia” Bucureşti iar în vara anului 1943, timp de trei luni, inginer agro-
nom la Guvernământul Transnistriei, Direcţia Geniului Rural Odessa.

Între 1944–1945 a fost asistent şi ulterior şef de lucrări în specialitatea 
Irigaţii la Institutul de Cercetări Agronomice Bucureşti.

Între 1947 şi 1952 a publicat articole cu subiect agronomic în „Viaţa 
agricolă”, „Analele I.C.A.R.”, „Analele Româno-sovietice” ş.a.

În 1948 s-a înscris în Frontul Plugarilor, fiind apoi detaşat, a întrerupt 
activitatea. 

Militarul…
În perioada 1940–1941, tânărul Marcu Botzan a fost încorporat ca elev 

cu termen redus la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Geniu din Bucureşti. Pe 14 
martie 1941 a fost avansat la gradul de fruntaş, pe 14 iunie 1941 la gradul 
de caporal iar pe 1 iulie 1941 la gradul de plutonier2. 

Între 1941–1942 a fost mobilizat ca elev plutonier, încheietor de plu-
ton la Batalionul 2 din Regimentul 1 Pionieri Craiova. În Nota de carnet 
de la 20 februarie la 10 iunie 1942, comandantul Companiei 1 Pionieri, 

2 Arhivele Militare Române, Fond D.C.I., Dosarul personal al sublocotenentului de 
rezervă Geniu, Botzan Marcu, f. 6.
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căpitanul Rădulescu aprecia: „Fizic. 
Conformaţiune: statură înaltă. Bine 
legat. Înfăţişare plăcută. Sănătos. 
Rezistent. Suportă greutăţile unei cam-
panii. Se prezintă bine în faţa trupei. 
Ţinuta corectă şi îngrijită. La trageri a 
obţinut rezultate bune. Aptitudini mili-
tare. Energic. Cu sînge rece. Prevăzător. 
Hotărât şi perseverent. Mare putere de 
muncă. În teren se adaptează uşor situ-
aţiilor create de mersul operaţiilor. Ştie 
să conducă bine plutonul. Are ochiul 
câmpului. Capacitate. Foarte inteli-
gent. Cu o judecată clară. Are mult 
bun simţ. Posedă o bună metodă în a 
organiza lucrul în pluton şi în predarea 
diferitelor ramuri de instrucţie. Spirit 
de observare dezvoltat. Posedă o fru-
moasă cultură generală. Cunoaşte bine 
instrucţia pionierilor şi infanteriei. 
Educaţie militară. Disciplinat şi auto-
ritar. Bun camarad. Simţul onoarei şi al datoriei dezvoltat. Bun patriot. 
Devotat cauzei pentru care ţara este în război. Leal şi demn dar modest. 
Are o conduită foarte bună, putând fi un exemplu. Are o educaţie aleasă. 
Duce o viaţă retrasă. Execută cu stricteţe şi întocmai ordinele ce le pri-
meşte. Executarea serviciului. A comandat Plutonul 3 Pionieri. În această 
calitate a dovedit că are pregătirea necesară unui bun comandant de plu-
ton. Este un bun instructor. Se îngrijeşte de bunul trai al trupei şi de buna 
întreţinere a armamentului şi materialelor de tot felul aflate pe oamenii de 
sub comanda sa. Nu a avut nicio lipsă de la serviciu. Concluziuni. Elevul 
plutonier TR Botzan Marcu este un foarte bun elev plutonier. Având şi 
examentul de sublocotenent de rezervă, merită a fi avansat la gradul de 
sublocotenent de rezervă.”

Ca urmare, pe 31 iulie 1942 a fost avansat la gradul de sublocotenent 
de rezervă. Timp de 9 luni a fost concentrat la Regimentul 1 Pionieri. 
„După căderea Odessei am pornit cu batalionul la Kirovograd, de unde în 
decembrie 1941 am fost trimis la regiment pentru instrucţie. În toamna 

Fig. nr. 1 – Coperta cărţii 
Marcu Botzan, „Apele în viaţa 

poporului român”, Editura 
Ceres, Bucureşti, 1984
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anului 1942 am fost trimis cu un batalion de marş spre Stalingrad, unde 
se afla Batalionul 2 Pionieri, la Divizia 2 Infanterie, Corpul VI Armată, 
dar înainte de a ajunge frontul căzuse. Am luat parte la retragere şi în mai 
1943 demobilizat. În toamna 1943 concentrat tot la Regimentul 1 Pionieri 
din Craiova. În primăvara 1944 mobilizat şi trimis în Basarabia, sectorul 
Cazaci, cu Batalionul 2 Pionieri al Diviziei 2 Infanterie. După 23 august, 
după refacerea batalionului la Regimentul 1 Pionieri Craiova am fost 
trimis pe frontul de vest, ajungând până la Budapesta (Gődőlő) şi demo-
bilizat în decembrie 1944”.

În Foaia calificativă de la 22 noiembrie 1942 – 1 februarie 1943, 
comandantul Batalionului 2 Pionieri, căpitanul Voinescu preciza: 

„Sublocotenentul rezervă Botzan 
Marcu este sănătos şi rezistent. Suportă 
greutăţile campaniei cu multă uşurinţă. 
Este element ordonat şi disciplinat. 
Bun camarad. Conştiincios, execută la 
timp însărcinările primite. Cunoaşte şi 
aplică cu destulă uşurinţă regulamen-
tele de specialitate. Sublocotenentul 
Botzan Marcu a plecat din ţară încă din 
luna septembrie 1942 cu detaşamentul 
de recruţi ctg 1942 şi 1943 ai batalio-
nului. După ce au stat la Schanty şi 
Taganrog, pe la 9 noiembrie 1942 au 
fost porniţi după unitate, pe care, din 
cauza evenimentelor întâmplate şi a 
situaţiei operative, au ajuns la unitate 
la 23 noiembrie 1942. Ajuns la unitate, 
ofiţerului i se încredinţează comanda 
Companiei a V-a Pionieri, pe care o 
comandă destul de bine, depunând 
multă muncă în acest scop. În repa-

usul de 18 zile de la Uidchne-Schyrow, ofiţerul personal se îngrijeşte de 
curăţirea şi punerea în ordine a materialelor companiei. La 24 decembrie 
1942 intră pe poziţie la Crenevalow, pe valea Axay, cu misiunea de a face 
legătura tactică între detaşamentul Diviziei 2 Infanterie şi cel al Diviziei a 
8 a Infanterie. În urma ruperii frontului de la Generolow din ziua de 25/26 

Fig. nr. 2 – Coperta cărţii: Marcu 
Botzan, „Drumuri de apă”, Editura 

Sport-Turism, Bucureşti, 1990
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decembrie 1942 şi fiind ameninţaţi de a fi capturaţi de inamic, sesizează 
la timp intenţia inamicului şi se retrage spre comuna Potiomkinskaia, sub 
ordinele Diviziei 18 Infanterie. Comuna Potiomkinskaia fiind ocupată de 
ruşi, renunţă ca trupa să ajungă în comună ofiţerul scapă de a fi captu-
rat trecând Donul peste gheaţă. Adunând oamenii ce-i întâlnea pe drum, 
ofiţerul caută şi ajunge unitatea la 2 ianuarie 1943. Revenit la unitate, îşi 
reia activitatea la comanda companiei sale. De la 7 ianuarie 1943, ofiţe-
rul intră în compunerea detaşamentului de lucru, pentru capul de pod de 
la Rostow, încredinţându-i-se comanda de companie de lucru. Cu foarte 
multă conştiinciozitate şi pricepere conduce şi administrează compania 
în bune condiţiuni. De asemenea, lucrările de organizarea poziţiei, deşi se 
executau pe ger de 30–40°, ofiţerul a izbutit să execute bine şi la timp lucră-
rile repartizate companiei sale. În noaptea de 28/29 ianuarie 1943, după ce 
trecuse Marea Azov pe gheaţă şi ajunsese la Taganrog, construind grajduri 
pentru cai, în întuneric, într-o casă părăsită, cade într-o pivniţă şi-şi fisu-
rează osul de la piciorul drept chiar de la încheietura cu şoldul. În ziua de 
1 februarie 1943 ofiţerul este internat în spitalul german de la Taganrog.”3.

Pe 27 septembrie 1943 s-a prezentat la Batalionul 2 Pionieri pentru 
instrucţia părţii active a unităţii. Între 27 septembrie şi 15 octombrie 1943 
a comandat Plutonul 1 din Compania a 5-a Pionieri iar între 15 octombrie 
şi 12 noiembrie 1943 i s-a încredinţat comanda companiei4.

În Foaia calificativă pe anul 1944, comadantul Batalionului 2 Pionieri 
aprecia: „Sublocotenentul de rezervă Botzan Marcu deşi suferind de reu-
matism din campania 1941–1943, totuşi poate suporta greutăţile unei 
campanii, însă nu în funcţia de comandant de unitate ci la un serviciu. 
De la 1–20 noiembrie 1944 la concentrarea pentru instrucţie a cadrelor 
Batalionului 2 Pionieri ofiţerul a comandat Compania a 5-a Pionieri, 
dând satisfacţie în această funcţiune. La 20 noiembrie 1943 a fost apoi 
internat în spital 30 zile şi apoi desconcentrat. La 28 martie 1944 ofiţerul 
renunţă la scutirea de mobilizare şi vine la Batalionul 2 Pionieri, unitate 
cu care mai fusese în campania 1941–1943. Cinste lui pentru această faptă. 
Pe consideraţiunea arătată, i-am dat comanda trenului de luptă şi gesti-
onar al Serviciului Armături şi Materiale de Geniu. Cu multă dragoste şi 
conştiinciozitate ofiţerul a muncit pentru primirea, distribuţia şi întoc-
mirea formalităţilor administrative. Deşi pentru prima oară gestionar, cu 
3 Ibidem, f. 18.
4 Ibidem, f. 19.
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o stăruinţă drăcească s-a pus la punct cu problemele administrative. În 
tot timpul ofiţerul a fost pe tren, controlând şi îngrijindu-se personal de 
materiale. În zona de operaţiune a muncit enorm pentru aprovizionarea, 
primirea şi distribuţia materialelor de fortificaţie şi unelte de geniu nece-
sare unităţilor din linia întâi pentru organizarea poziţiei. Fire cinstită şi 
corectă. Binevoitor şi muncitor, m-a mulţumit întotdeauna cu activitatea 
sa. În luptele şi retragerea din 22–24 august a depus tot ceea ce era ome-
neşte posibil ca să salveze averea batalionului şi a reuşit în mare parte. 
M-a ajutat mult la reorganizarea batalionului din 15–18 septembrie 1944. 
La 5 octombrie 1944 a venit la P.S. cu batalionul, muncind din răsputeri ca 
să-şi lichideze operaţiunile de materiale. Data de 30 octombrie îl găseşte pe 
ofiţer la lucru. În concluzie, sublocotenentul Botzan Marcu este un ofiţer 
de nădejde, pe serviciile căruia se poate conta.”5

Conform unui Proces verbal din 26 ianuarie 1944, „La data de 28 
ianuarie 1943, sublocotenentul Marcu Botzan, comandantul Companiei 
1 Pionieri, în timp ce căuta grajduri pentru adăpostirea cailor unităţii, a 
căzut din pricina întunericului într-o pivniţă. Ofiţerul, într-o stare destul 
de gravă, a fost adus pe braţe de ostaşi la cantonamentul comandantului 
unde, împreună cu medicul batalionului, i s-au dat primele îngrijiri. A doua 
zi starea bolnavului agravându-se şi bănuindu-se o fractură în regiunea 
bazinului, ofiţerul a fost internat în Spitalul german din Taganrog”. Ca 
urmare, pe 29 ianuarie a fost evacuat cu ambulanţa divizionară a Spitalului 
de campanie Lemberg, beneficiind de un concediu medical de 40 de zile, 
pe 16 martie 1944 căpitanul medic Zaharia Dumitrescu declarându-l 
vindecat”6.

În anul 1941 a fost distins cu „Serviciul Credincios” cu spade clasa a 
III-a.

Amintirile sale de front au fost evocate în volumul sugestiv intitulat 
„Încotro-i ţara, domnule sublocotenent?, apărut, în editare proprie, în anul 
1999.

...şi omul de ştiință
Într-o caracterizare datată 7 septembrie 1959, Serviciul Cadre al 

Institutului de Cercetări Agronomice menţiona: „Tov. Botzan Marcu 
este bine pregătit atât teoretic cât şi practic. Având o temeinică pregătire 
5 Ibidem, f. 20.
6 Ibidem, f. 24.
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tehnică, a reuşit, împreună cu colabo-
ratorii săi, să obţină o serie de rezultate 
importante în domeniul irigaţiei 
plantelor agricole, rezultate care au 
fost aplicate în producţie pe suprafeţe 
întinse la gospodăriile agricole de stat 
şi colective. Dă un sprijin direct produc-
ţiei prin colaborarea strânsă cu diferite 
departamente, în probleme de irigaţii, 
desecări, drenaje ce se întreprind în 
ţară cu scopul de a reda agriculturii 
însemnate suprafeţe neproductive sau 
slab productive. Pentru meritele sale şi 
în urma rezultatelor frumoase obţinute 
pe linie profesională a fost decorat cu 
„Medalia Muncii” în anul 1954”7.

Dincolo de preocupările strict 
profesionale şi specializarea sa de 
bază, academicianul Marcu Botzan a 
abordat pluridisciplinar problematica 
apelor. Astfel, în „Cuvânt înainte” la 
volumul „Apele în viaţa poporului român”, autorul precizează: „S-a urmă-
rit în acest studiu o descifrare a influenţei cadrului hidrologic asupra vieţii 
poporului român şi, totodată, o integrare a evoluţiei folosirii apelor în 
faptele de istorie cunoscute în prezent privind neamul şi pământul româ-
nesc. Am cuprins de aceea şi pe strămoşii poporului român, încercând să 
desluşim cum şi-au împletit viaţa cu apele acestui pământ. [...] Lucrarea 
prezintă astfel aporturile civilizaţiei româneşti la concepţia marilor lucrări 
de amenajare complexă a bazinelor hidrografice, de valorificare agricolă a 
Luncii Dunării şi de realizare a marilor sisteme de irigaţii cu alimentare 
centralizată”8.

În cele zece capitole ale lucrării, autorul tratează „Premisele şi semnele 
de întrebare ale începuturilor agriculturii irigate în spaţiul carpato-danu-
biano-pontic”, „De la agricultura preistorică la civilizaţia geto-dacă”, 
„Politehnicitatea romană, agricultura şi folosirea apelor pentru navigaţie 
7 Ibidem, f. 64.
8 Marcu Botzan, Apele în viaţa poporului român, Editura Ceres, Bucureşti, 1984, p. 3–5.

Fig. nr. 3 – Coperta cărţii: Marcu 
Botzan, „Dunărea românească – o 
cale către Uniunea Europeană (Zeu 

şi fluviu – Dunărea)”, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1998
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şi irigaţie în Scythia Minor şi Dacia Felix”, „Obştile tradiţionale, agrotera-
sele de înălţime şi alte conexiuni din zbuciumatul Ev Mediu al ţăranului 
român”, „Captări de apă şi apeducte din preistorie până în epoca modernă”, 
„Irigarea tradiţională a fâneţelor şi a culturilor horticole”, „Tehnica tra-
diţională a apei, roţi pentru ridicat apa, răstoace săpate şi amenajări 
tradiţionale pentru pescuit, morărit 
şi irigaţii”, „Înmulţirea intervenţiilor 
hidrotehnice ale administraţiei cen-
trale până la marile canale cu funcţii 
hidrotehnice mixte”, „Problemele 
de gospodărirea apelor şi îmbunătă-
ţiri funciare, amenajarea bazinelor 
hidrografice şi valorificarea regiunii 
inundabile a Dunării” şi „Începuturile 
irigaţiilor moderne şi sisteme mari de 
irigaţii în amenajări complexe”.

În anul 1990, Marcu Botzan 
publica „Drumuri de apă”, o lucrare 
dedicată căilor de comunicaţii fluviale 
şi maritime, cu accent pe mijloacele 
tradiţionale de navigaţie naţionale: 
„Monoxila şi pluta, punţi între noi 
şi preistorie”, „O veche cale de apă 
între centrul Asiei şi centrul Europei”, 
Canalele de navigaţie ale lui Traian la 
Dunărea de Jos”, „Aventura navigării în 
Pontul Euxin cu Marino Sanudo cel Bătrân”, „Resurse, comerţ şi calea fără 
colb a Dunării”, „Legătura dintre Dunăre şi Mare şi rolul Văii Carasu”9. 

Extinzând cercetarea la nivel continental, Marcu Botzan publică în 
anul 1998 lucrarea „Dunărea românească – o cale către Uniunea Europeană 
(Zeu şi fluviu – Dunărea)”, argumentând în „Cuvânt înainte”: „Prin ame-
najarea luncii inundabile a Dunării româneşti cu lucrări de îndiguiri 
– drenaje şi irigaţii, ce au transformat-o într-un teritoriu agricol civilizat 
şi de mare eficienţă, prin uriaşele staţii de pompare ce trimit apele fluviului 
pe terasele şi câmpiile expuse secetelor ale bazinului Dunării inferioare, 

9 Marcu Botzan, Drumuri de apă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1990, p. 136.

Fig. nr. 4 – Coperta cărţii: Marcu 
Botzan, „Hidronimie românească sau 

botezul apelor”, Editura Academiei 
Române, Bucureşti, 2002.
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prin marile baraje hidroelectrice de pe cursul său, prin măsurile de protec-
ţie a Deltei şi a vieţii acestui biosistem european unic, precum şi direct, prin 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, ce leagă această mare cu Marea Nordului, 
traversând continentul în diagonală, această Dunăre – după o îndelun-
gată evoluţie – a devenit o inconfundabilă cale către Europa Unită, pentru 
România şi nu numai. [...]

Iată de ce m-am gândit să rescriu o nouă geografie şi o nouă istorie a 
Dunării, fluviu şi zeu pentru oamenii săi, de data asta umanizate şi încor-
porând frânturi de viaţă ce surprind acea continuitate şi perenitate tot mai 
greu de recunoscut; incluzând frânturi de viaţă cât mai autentice şi intime, 
mergând până la utilizarea propriei biografii a autorului pentru certificarea 
acestei autenticităţi, o mărturie chiar, s-ar putea spune. Şi odată cu acestea 
să expun şi acele profunde schimbări moderne, ce ne condiţionează conti-
nuu viaţa”10. Lucrarea are 17 capitole referitoare la probleme hidrologice, 
istorice, economice şi, în egală măsură, geopolitice, precum „Introducere 
în spaţiul şi timpul dunărean”, „Dar – mai întâi – în căutarea unui chip 
pentru Dunărea copilăriei”, „Şi – apoi – Dunărea cu mai multe chipuri”, 
„Pe Dunăre în sus, de la Tulcea la Silistra”, „Mica Algerie” dintre Dunăre şi 
Mare”, „Delta – de la Marino Sanudo cel Bătrân la Traian Săvulescu”, „Şi 
un scurt popas ialomiţean, ţinând şi acesta de Dunărea de Jos”, „Revenind 
la spaţiul şi timpul cursului Dunării, la dimensiuni mai reduse – istorice 
– şi Delta”, „Piraţi şi lotri multimilenari, între care şi argonauţii”, „Fluviul 
cu două nume şi de două ori zeu – pentru geţi şi pentru greci”, „Danubius 
– încă o dată zeu, dar şi fluviu roman”, „Autohtoni şi venetici”, „Între cei 
de pripas – şi genovezii”, „Schimbări hidrologice şi dispariţia Vicinei şi a 
itinerariului Indian”, „Dunărea între Imperii” şi „Dunărea zilelor noastre 
şi a unui viitor posibil”.

În final, autorul concluzionează: „Dar să mai revin încă o dată, pentru 
ultima dată, la relaţiile mele cu Dunărea, în această relatare în care mi-am 
împletit biografia cu a ei. De la viaţa liberă a lungilor zile de vară ale copi-
lăriei de pe malurile Jiului înfrăţit cu Dunărea, am ajuns acum să adaug 
constrângerilor şi dresurilor vieţii şi limitările tot mai numeroase ale unei 
vârste înaintate. Şi odată cu mine, au crescut vizibil şi numai într-o viaţă 
de om şi constrângerile impuse de viaţa omului – Dunării. Dacă pentru 
mine viitorul apropiat înseamnă eliberarea prin revenirea la ţărâna din 
10 Marcu Botzan, Dunărea românească – o cale către Uniunea Europeană (Zeu şi fluviu – 

Dunărea), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998, p. 7–8.
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care m-am alcătuit, un fluviu nu poate aştepta soarta unui om. Eliberarea 
lui va fi alta, dar tot legată de aceea a oamenilor ce mă vor continua pe mine 
ca şi pe atâţia alţii. Când aceştia, în mersul lor firesc spre viitor, vor reuşi 
să scape de constrângerile şi limitările materiale ale vieţii de azi, tot atunci 
şi Dunărea va fi eliberată de baraje, diguri şi de poduri şi de ameninţarea 
unor deversări ucigătoare şi de câte alte stângăcii ale acestei vieţi umane 
atât de departe încă de libertatea şi seninătatea unui zeu. Prin urmare, zeul 
Dunăre se va umaniza tot mai mult, într-o primă etapă până la un punct pe 
scara timpului mileniului trei, tot mai mult în slujba omului şi a nevoilor 
sale. Dintr-un fel de Jupiter senin şi egoist, total inuman deşi pierzându-şi 
timpul maimuţărindu-i pe oameni, va deveni un fel de Prometeu, un semi-

zeu acceptându-şi o anume suferinţă 
în încercarea de a le fi de folos oame-
nilor. După care, pe măsură ce această 
debilă făptură, ce abia învaţă să se ţină 
pe picioare la începutul Cuaternarului, 
îşi va deveni tot mai suficient sieşi şi 
mai puţin dependent de orice aporturi 
prometeice, şi fluviul îşi va recâştiga 
treptat independenţa şi seninătatea sa 
de esenţă divină. Pentru că o astfel de 
Dunăre ar fi semnul izbăvirii lui fără 
întoarcere, a desăvârşirii sale. Fără de 
care nimic nu ar mai fi. Atunci şi Jiul 
copilăriei mele va fi devenit aproape 
tot atât de limpede şi de curat cum 
l-am ştiut. Deşi nimic nu mai poate fi 
întocmai cum a fost. Şi în mare măsură 
fluviul îşi va recâştiga şi singurătatea 
şi lipsa de noimă a unui bunic ce şi-a 
crescut nepotul. Devenit mai zeu şi mai 

puţin uman, va regreta poate, dacă şi zeilor le e dat acest simţământ atât 
de al omului.”11

În 2002 Marcu Botzan a publicat o interesantă „Hidronimie româ-
nească sau botezul apelor”, demers argumentat în „Cuvânt înainte”: 

11 Ibidem, f. 128–129.

Fig. nr. 5 – Coperta cărţii: Marcu 
Botzan, „Călăuză pentru Dunărea 
românească”, Editura Academiei 

Române, Bucureşti, 2004
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„Autorul nu este un lingvist. În schimb, cunoaşte apele spaţiului dintre 
Carpaţi – Dunăre şi Mare şi s-a preocupat de evoluţia acestuia, în dinamica 
sa multimilenară. De aceea a cercetat şi a folosit ceea ce lingviştii au stabilit 
sau au lansat ca ipoteze, iar geografii şi istoricii au consemnat de-a lungul 
timpului cu privire la numirea şi caracteristicile fizice semnificative ale 
elementelor reţelei hidrografice a acestui spaţiu, precum şi ceea ce poporul 
ne-a putut transmite. A folosit tot acest tezaur, adunat într-o viaţă de om, 
cum s-a priceput mai bine. Desigur că nici tezaurizarea nu a fost com-
pletă, nici priceperea perfectă. De aceea, această lucrare este perfectibilă. 
Şi o considerăm, deci, un exerciţiu pe calea sintetizării cunoaşterii originii 
hidronimiei româneşti”12. 

Lucrarea, structurată pe şase capitole – „Câte ceva despre spaţiul car-
pato-danubiano-pontic”, „Cum numesc românii apele lor şi de câte feluri 
sunt”, „Marea Neagră şi două insule ale sale”, „Apele mari au curs către 
noi din negurile limbii traco-dace”, „Botezate în Vulgata, numele unor ape 
mici s-au tradus în limba noilor conlocuitori”, „Şi... câteva concluzii”, cu 
două anexe – „Cum s-a unit în epoca Pietrei cioplite „Apa care dă Nori” 
cu „Apa care Curge” şi „Din pământ şi apă – pâinea primilor agricultori: 
neoliticienii”, se încheie cu certitudinea că: „...şi în cazul acestui spa-
ţiu carpato-danubiano-pontic se verifică faptul că marile cursuri de apă 
nu-şi schimbă numele, cel mult şi-l traduc cu păstrarea sensului originar, 
peste milenii. Dar în cazul acestui spaţiu, şi în cazul hidronimiei minore, 
substratul traco-dacic a supravieţuit, o dată cu altoitul latin aplicat şi în 
hidronimie, vechi de două milenii, în această zonă a Europei aflată în calea 
atâtor migraţii şi influenţe. Datorită, desigur, structurii deosebite şi privi-
legiate a unui cadru natural propice perenităţii”13.

În sfârşit, în 2004, Marcu Botzan revine cu un studiu complex, inti-
tulat „Călăuză pentru Dunărea românească”, definită în „Prefaţă” drept 
„o „inovaţie literară” care, sper, va fi preţuită cel puţin pentru utilitatea ei. 
Întâmplător, dar fericit, aceste reconstituiri se desfăşoară cronologic, de-a 
lungul expunerii şi de-a lungul fluviului, începând din Paleolitic, în conti-
nuare Evul Mediu, până în perioada modernă. Totuşi, în această Călăuză 
nu se vor putea cuprinde toate feţele Dunării în amănuntele lor. Pentru 
că, pentru fiecare, se poate scrie câte o carte. Este mai curând un îndemn 

12 Marcu Botzan, Hidronimie românească sau botezul apelor, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2002, p. 7.

13 Ibidem, p. 51.
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pentru a „citi” în această carte deschisă care este Dunărea şi de a încerca 
a-i pătrunde înţelesurile”14.

Lucrarea cuprinzând „Introducere”, „Defileul Porţile de Fier”, 
„Complexul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I”, „Complexul 
Muzeal al Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin”, „De-a lungul 
Dunării, de la Drobeta-Turnu Severin la Bechet”, „Zona de nisipuri 
din sudul Olteniei şi irigarea lor”, „Sucidava romano-bizantină şi capul 
podului lui Constantin cel Mare de la Celei”, „Zona dunăreană Vedea-
Giurgiu-Gostinu”, „Parcursul Olteniţa-Cernavodă”, „Cernavodă şi zona 
sa”, „Parcursul Cernavodă-Brăila”, „Zona Brăila-Galaţi”, „Delta Dunării” 
se încheie, de asemenea, cu un verdict programatic şi testamentar: „Le 
revine ţărilor riverane, ca şi României, datoria ca, prin măsuri preventive, 
să ferească Dunărea şi viaţa sa cât şi pe aceea atât de complexă şi de sensi-
bilă a Deltei, de deversări şi poluări nefaste, radioactive sau cu metale grele, 
mai ales. E o datorie materială şi de conştiinţă!”15.

O conştiinţă a unui tradiţionalist cetăţean proeuropean în care regă-
sim, cu prisosinţă, valenţele ştiinţifice, tehnice şi deseori profetice ale 
academicianului inginer, istoric, muzeograf, lingvist, etnolog şi navigator 
Marcu Botzan, o personalitate de prim rang a societăţii româneşti postbe-
lice, căruia îi voi păstra, din respect pentru opera sa originală, profundă şi 
interdisciplinară, o statornică şi vie admiraţie.

14 Marcu Botzan, Călăuză pentru Dunărea românească, Editura Academiei Române, Bucu-
reşti, 2004, p. 10.

15 Ibidem, p. 158.




