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aBStraCt: During his lifetime, academician Marcu Botzan pub-
lished several scientific papers and a number of books in the 
fields of history and archaeology. Moreover, he wrote literature 
books, such as “Cântece şi descântece pentru un sat de altădată” 
(„Songs and Chants for the Village of Yesteryear”) – lyrics, “Baladă 
pentru calea Soarelui” („Ballad for the Sunny Way”) and “Neizbutita 
parabolă a lui Marcus Aurelius” („The Unsuccessful parable of 
Marcus Aurelius”). The discovery of this side of Marcu Botzan’s 
personality is largely owed to his life partner, poet Delia-Pia 
Bârlea, who encouraged all his efforts. Thus, the writer traveled 
in time from Antiquity to the Feudal Age, even making predic-
tions for the future. 
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Academicianul Marcu Botzan a publicat de-a lungul vieţii sale mai multe 
lucrări știinţifice de specialitate, dar și o serie de cărţi cu caracter istoric, 
arheologic ori beletristic, cum ar fi “Cântece şi descântece pentru un sat de 
altădată” (versuri), “Baladă pentru calea Soarelui” şi “Neizbutita parabolă a 
lui Marcus Aurelius”. Decopertarea aceastei laturi a personalităţii sale o 
datorăm în mare parte partenerei sale de viaţă, poeta Delia-Pia Bîrlea, ce 
l-a încurajat în toate demersurile sale. Astfel scriitorul a călătorit temporal 
din antichitate până în perioada feudală, făcând chiar şi predicţii pentru 
un posibil viitor. 

Născut în anul 1913, la Craiova, academicianul Marcu Botzan a avut 
o carieră de pionierat cu adevărat fulminantă în agronomie, în domeniul 
îmbunătăţirilor funciare, pedologiei şi hidrotehnicii, ca cercetător şi direc-
tor, dar şi pedagog şi şef de şcoală. 

1 Conf. univ. dr.
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A scris cu dăruire şi talent cărţi fundamentale pentru domeniile în 
care a activat, adevărate repere ale relaţiilor actuale şi viitoare dintre con-
diţiile schimbătoare de mediu şi modul de viaţă al oamenilor. În timpul 
liber, Marcu Botzan s-a îndeletnicit cu sculptura în lemn. Se delecta dese-
ori ascultând muzică clasică alături de soţia sa, poeta Delia-Pia Bîrlea, cea 
care avea ca pasiune pictura. Venirea pe lume a lui Tudor Botzan, fiul lor, 
avea să împlinească aceast cuplu, de un fel mai special. Academicianul 
Marcu Botzan a plecat către cerurile eterate pe 8 martie 2011, la 97 de ani, 
lăsându-ne moştenire o nepreţuită operă. 

Foto: Academicianul Marcu Botzan la „masa” de lucru

Chiar dacă este născut la oraş, în Craiova, Marcu Botzan şi-a petrecut 
copilăria în praful romantic al uliţelor din satul Podari al Doljului, alături 
de ceilalţi copii ai satului – fapt care va deveni peste ani fundamentul lite-
rar al volumului de versuri „Cântece şi descântece pentru un sat de altădată” 
(1997). După ce urmează liceul şi studiile superioare, cel de al doilea război 
mondial va constitui un moment de răscruce în viaţa sa, pentru că întâlni-
rea dureroasă cu câmpul de bătălie va maturiza brusc pe tânărul idealist. 
Ampla sa activitate profesională în domeniul îmbunătăţirilor funciare se 
va desfăşura după ce acesta va traversa ambele fronturi ale celui de al II-lea 
război mondial, cel din Est, de la Odesa la Stalingrad şi cel din Vest, din 
România până la Budapesta. 
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Despre literatura creată și așternută în pagină de Marcu Botzan 
putem spune că autorul realizează o incursiune chiar dincolo de ceea ce se 
vede, desluşind codurile unei realităţi înconjurătoare fragile şi complicate, 
totodată. „Cântece şi descântece pentru un sat de altădată”, „Baladă pentru 
Calea Soarelui”, „Încotro e ţara, d-le sublocotenent?” ori „Neizbutita parabolă 
a lui Marcus Aurelius” sunt cărţi care fac din autor o personalitate de marcă, 
de talie internaţională. Cariera de scriitor a academicianului Marcu Botzan 
lasă urmele pașilor săi fermi pe cărările unui timp situat axiologic la limita 
a 2000 de ani. Drumul său imaginar se suprapune posibilului drum ireal 
pe care îl face împăratul roman Marcus Aurelius pe teritoriul dacic, în final 
lăsând și un mesaj testamentar unui posibil urmaș: „Dacă tu, nepoate, par-
curgi acum aceste rânduri, este semn că mesajul de peste vremi a ajuns la tine, 
precum cred și o doresc cu tărie, acum, când încă mai pot gândi și simţi. Chiar 
așa nelimpezit cum este, îţi doresc și-ţi urez din toată inima să ţi-l apropii și să-l 
înţelegi cum se cuvine!”

Despre acest neașteptat periplu dacic, academicianul Eugen Simion 
avea să scrie: „Această ( falsă) parabolă este bine scrisă și se citește cu interes. 
Este o reconstituire a spaţiului dacic (danubian, mai ales) și o meditaţie uneori 
foarte fină despre partea aceasta de lume, și despre populaţia romanizată din 
nordul Dunării. Autorul, un om învăţat din altă profesiune, a studiat documen-
tele de epocă, i-a citit pe istorici și a imaginat un scenariu, i-aș zice iniţiatic, în 
care intră doi împăraţi (dacă nu trei, adică și presupusul narrator), un arhitect 
de geniu și un șir de întâmplări…” 

Vis-a-vis de modul de abordare istoric al imaginarei călătorii, profeso-
rul Alexandru Suceveanu de la Institutul de Arheologie avea să consemneze: 
„Lucrarea-eseu a profesorului Marcu Botzan reprezintă nu numai o nouă și 
valoroasă contribuţie istorică ci și o nespus de plăcută lectură pentru un cerc larg 
de cititori. Prin ea îi descoperim autorului noi calităţi în primul rând literare și 
care, nu ne îndoim, vor fi bine apreciate de publicul cititor. Lucrarea profesorului 
Marcu Botzan are toate șansele să devină la fel de celebră ca cele ale unui Robert 
Graves sau Margueritte Yourcenar.”

Prima „călătorie” beletristică reconstituie cadrul natural al Daciei ace-
lei epoci, cu specificul ei, dar și cu luminile filosofiei abordate de împăratul 
roman spre a întrevedea viitorul Imperiului, dar și al acestui colţ de lume 
pentru care Roma și-a asumat răspunderea de a-i schimba destinul. Totul 
apare ca o parabolă asupra relaţiilor dintre oameni și popoare, în contextul 
schimbător al istoriei.
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Drumul imaginar al lui Marcus Aurelius în Provincia Dacia, în cău-
tarea „Parabolei” sale, trece prin Dierna (Orșova Veche) și duce la Ad 
Aquae Herculis (Băile Herculane), castrul Ad Mediam (Mehadia), man-
sion Gaganae (loc de popas pentru călători și curieri oficiali de-a lungul 
unui drum în lumea romană; Slatina de Timiș), Tibiscum (Jupa, lângă 
Caransebeș), Tapae (Porţile de Fier ale Trasilvaniei), Ulpia Traiana 
(azi Sarmizegetusa), băile Aquae Callidae (Călan), Costești-Blidaru, 
Sarmizegetusa Regia (Grădiștea Muncelului), castrul și băile Germisala 
(Geoagiu), Ampelum (Zlatna), Alburnus Maior (Roșia Montană), Apulum 
(Alba Iulia), Cedonia (Sibiu), Caput Stenarum (Boiţa), Arutela (Bivolari), 
Buridava (Ocniţa), Romula Malva (Reșca), Sucidava (Celei, pe Dunăre), 
Drobeta (Turnu Severin), și din nou Dierna. De ce a fost ales oare acest 
împărat roman pentru imaginara călătorie și nu un altul? În viziunea auto-
rului, Marcus Aurelius este acela care a rămas în folclorul românesc ca 
„Ler Împărat”, iar la Roma era cunoscut ca „Împăratul Filosof”. Aici el 
este închipuit blazat oarecum, după ce a epuizat resursele filosofice ale 
stoicismului, dar descoperind în spiritualitatea dacilor, cea izvorâtă direct 
din natură, noi orizonturi pentru o mai largă și mai profundă înţelegere 
a omului și a lumii. Meditând la trecerea timpului, a evenimentelor și a 
oamenilor, filosoful stoic se întreabă „unde sunt oare acei bărbaţi ageri?”, 
iar apoi își răspunde singur, pentru că, în cele din urmă: „totul este părere!”. 

Cea de a doua “călătorie” beletristică a lui Marcu Botzan ne ridică pe 
axul timpului spre anul de graţie 1714 şi pentru că „Visul unei călătorii poate 
face cât una adevărată.”, cu acest citat îşi deschide autorul „Cuvântul înainte” 
al volumului „Baladă pentru Calea Soarelui”, invitându-ne la drum printre 
plantele pământurilor sărăturate din Basarabia noastră străbună, dar și 
mai departe, către Marea Caspică. Totul este ca o chemare a drumurilor 
incerte din stepă, descoperite de autor în anii celui de al doilea război mon-
dial, drumuri ce conduc către orizonturi fără limite și către o umanitate 
simplă ce nu cunoaște ce-i semeţia. Caracterul acestei scrieri este greu de 
definit: un mic roman de călătorie în spaţiu și timp, sau un scenariu-docu-
mentar scris cu „multă înţelegere” pentru om și pentru natură. Mai simplu 
spus, este povestea unei călătorii imaginare de la începutul secolului al opt-
sprezecelea, pornind din Bărăganul Valahiei lui Constantin Brâncoveanu 
pe calea soarelui-răsare și stepelor nord-pontice, călcată de migratorii 
răsăriteni și – în sens invers – de oierii carpatini transhumanţi până sub 
Caucaz și la Caspica. Cartea are și un mesaj uman care se împlinește la 
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întoarcea în ţară a tovarășilor care au petrecut pe drumuri de stepă, aceștia 
recunoscând că, indiferent de „starea” sau „neamul” fiecăruia, dragostea de 
pământul strămoșesc al părinţilor îi înfrăţește și că nicăieri în lume stelele 
nu sunt mai strălucitoare decât pe cerul copilăriei lor. „Poate fi un mesaj 
pentru tineretul de astăzi atât de dezorientat.” – este încheierea introducerii în 
acest roman-jurnal de călătorie ce urmează pașii vechilor sarmaţi, cei care 
apar pe metopele Trofeului lui Traian din Dobrogea, dar și pe Columna 
Traiană. Chiar geograful Strabon sesizase rolul mlaștinilor de pe pământu-
rile saline din jurul Meotidei pentru asigurarea hranei vitelor nomazilor pe 
timpul iernilor aspre din stepele nord-pontice. Aceste pământuri sărătu-
rate, ce „nu ţin zăpada”, formează un lanţ neîntrerupt de pe litoralul vestic 
al Caspicei, spre vest până la gurile Dunării. Călătoria din lucrarea „Calea 
Soarelui” a academicianului Marcu Botzan este o replică medievală a aces-
tei migraţii-trashumanţe a oierilor carpatini porniţi din teritoriul milenar 
al ţării nostre către Marea Caspică și pe sub Munţii Caucaz, exact pe același 
traseu. Ei numeau „sevașe” aceste pășuni. Există în acest sens documente 
scrise începând din secolul al XVI-lea, iar pentru perioada modernă a 
acestei trashumanţei românești către răsărit, stau chezaș mărturiile celor 
care o practicau, înregistrate de către etnografii clujeni (N. Dragomir – 
„Din trecutul oierilor mărgineni din Săliște și comunele din jur” – Cluj, 1926; 
N. Dragomir – Oierii mărgineni în Basarabia, Crimeea, Caucaz și America de 
Nord – Cluj, 1939). Acești oieri ce s-au întâlnit în nordul Crimeei cu statu-
ile de piatră ce veghiază de pe tumuli scitici stepa cu colilii înalte până la 
pieptul calului, au ajuns mari proprietari în Rostov, pe Don și în Astrahan, 
la vărsarea Volgăi în Marea Caspică, totul fiind obţinut din comerţul lor 
cu grăsime de oaie și brânză, purtat cu populaţiile de credinţă islamică din 
acest vast teritoriu al Rusiei ţariste. 

Întrunind anumite caracteristici specifice de climă, sol și vegetaţie, 
uriașa fâșie de stepe ce unește Mongolia de centrul Europei s-a dovedit 
de-a lungul mileniilor o cale ideală pentru migraţii și transhumanţă pen-
tru popoarele sau comunităţile de crescători de animale. Cum oare s-au 
instalat aceste stepe de-a lungul paralelei de 45 grade latitudine nordică a 
spaţiului euroasiatic și care sunt acele caracteristici specifice ce s-au îmbi-
nat perfect cu specificul vieţii crescătorilor de animale nomazi, sunt toate 
acestea în primul rând probleme de paleoecologie ce n-au fost încă sufici-
ent cercetate, deși ne pot spune multe despre mecanismul acelor migraţii 
ce au însemnat atât de mult pentru Europa, de la marea și decisiva invazie 
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preistorică indoeuropeană, urmată de lungul șir al acelor pătrunderi asia-
tice ce au devastat periodic Europa, uneori până la Atlantic, și încheind cu 
ultimele pulsaţii tătare ale secolului al XVIII-lea. 

Toată seria de limane zimţate din acestă zonă, transformate adesea în 
lacuri sărate și mlăștinoase prin ridicarea cordoanelor de nisip de la gurile 
lor, au constituit până în vremea Imperiului ţarist o importantă sursă de 
sare comestibilă pentru populaţiile din marea câmpie din nordul Mării 
Negre, până departe spre miazănoapte. Aceste mlaștini ofereau crescători-
lor de animale nu numai material pentru adăpostul de iarnă al turmei, dar 
și nutreţ sigur. Peste tot, în jur, aveau o pajiște „ce nu ţine zăpada”, după 
expresia oierilor carpatini trashumanţi din vremurile moderne, cu care s-a 
putut sta de vorbă pentru a li se conserva experienţe. Adică exista o pajiște 
ce nu îngheţa până la temperaturi de 5–6 grade sub zero, datorită crustei 
de sare sau conţinutului mare de săruri din sol, având astfel o perioadă de 
utilizare mult mărită, atât toamna cât și primăvara (nu mai era necesar să 
se facă provizii de furaje pentru iarnă). În plus, prezenţa din abundenţă a 
sării îl scutea pe crescătorul de vite de procurarea și transportul acesteia, 
sarea fiind indispensabilă în dieta ierbivorelor. Astfel de sărături se înșiră 
fără întrerupere de la Marea Caspică, care este înconjurată de acestea prin 
valea cu lacuri sărate a Maniciului, spre Marea Neagră, apoi pe tot litoralul 
nord-estic și Nordic al Mării Negre și la gurile Dunării. Printre ipotezele 
ce justifică apartenenţa de Ţara Românească a Basarabiei, teritoriu istoric 
administrat de noi din cele mai vechi timpuri, este și aceea că între gurile 
Dunării, la Marea Neagră și gurile Volgăi, la Marea Caspică, se întâlnește 
o vegetaţie de stepă având mereu aceleași caracteristici (compoziţie floris-
tică). Este de fapt o confirmare a studiului lui Hummaire de Hell asupra 
stepelor nord-pontice, ce constatase că vegetaţia de pe malurile Dunării 
Inferioare se menţine până sub Caucaz și pe litoralul Caspicei (Hummaire 
de Hell – „Les stepes de la Mer Caspienne, le Caucase, la Crimee et la Rusie 
Meridionale” – (2 vol.), Paris, 1843–1845). Ca un indicator infailibil, această 
floră naturală ne arată că sub ea se află același tip de sol, așa numitul sol 
bălan de stepă uscată, atât în Dobrogea Centrală, estul Bărăganului și 
Bugeacul Basarabiei, cât și în stepa cu colilii a rezervaţiei de la Ascania 
Nova în nordul Crimeei. Parte a fâșiei de stepe eurasiatice, aceleași condiţii 
climatice generale au îmbrăcat această stepă cu o vegetaţie ierboasă xero-
fită dominată de graminee, iar în jurul ţărmurilor litorale joase, cu mlaștini 
și limane, ca și în jurul cuvetei lacurilor sărate formate prin tasare în 
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câmpia endoreică loessoidă, cu tufele vegetaţiei grase de sărătură, tivind 
toamna cu roșu albul crustelor de sare ale lacurilor secate de arșiţa verii. 
Oierii carpatini au iernat dintotdeauna în bălţile Dunării de Jos și le-a fost 
la îndemână să urmeze către răsărit pășunile cu aceleași feluri de ierburi și 
aceleași înlesniri pentru iernat ca cele din jurul gurii Dunării. Cea mai veche 
consemnare istorică a căii nord-pontice pentru pășunatul trashumant al 
acestor oieri datează numai din secolul al XV-lea. Astfel, există documente 
care arată că, cel puţin între anii 1463–1470, în garnizoana cetăţii geno-
veze Caffa serveau români ardeleni, recrutaţi dintre oierii Crimeei. Din 
anul 1577 ne-a rămas un tratat turco-polon prin care se îngăduie păstorilor 
români să treacă Nistrul cu turmele lor pentru pășunat în stepele răsări-
tene, desigur o mișcare de amploare pentru a justifica o astfel de clauză 
într-un tratat (Ștefan Meteș – „Emigrări românești din Trasilvania în secolele 
XIII–XX” – București, 1977). Datorită eforturilor și insistenţelor etnologu-
lui clujean Nicolae Dragomir ne-au rămas mărturii importante, culese pe 
viu, cu privire la drumurile răsăritene, practicile și activităţile comerciale 
ale oieri mărgineni, de la finele secolului trecut și începutul secolului nos-
tru (N. Dragomir – „Din trecutul oierilor Mărgineni din Săliște și comunele 
din jur” – Cluj, 1926; idem –„Oierii Mărgineni în Basarabia, Crimeea, Caucaz 
și America de Nord” – Cluj, 1939). Încă din secolul trecut, multe comune 
din Ţara Sibiului, de economie pastorală, ca Jinarii sau Poienarii, sau 
de economie mixtă, ca Mărginenii, ajunseseră la câte 100.000–150.000 
oi de fiecare. Deși pășunau și în Ţara Haţegului și în Oltenia, iernând în 
bălţile Dunării, nu le mai ajungeau pășunile, așa că foloseau și vechi căi de 
trashumanţă răsăriteană, păstrate prin tradiţie. Astfel, după ce Dobrogea 
Imperiului Otoman se umpluse cu turmele mocanilor, un mare contingent 
de oieri ardeleni trece în Basarabia ocupată recent de Imperiul Ţarist și mai 
departe, și se așează în stepele sudului Rusiei; pe măsură ce pășunile sunt 
ocupate, noii veniţi coboară în Crimeea sau pătrund spre răsărit, până în 
Caucaz și la Caspica, stabilindu-se pe acolo ca mari proprietari în orașe 
ca Astrahan, de la gurile Volgăi, sau formând sate proprii, ca în Crimeea, 
sau revenind periodic în ţară cu chimirul plin de aur. Ciobanii noștri s-au 
dovedit tot atât de buni negustori, pe cât de pricepuţi oieri erau, adap-
tându-se de minune la cerinţele locurilor: comercializau blăniţele și lâna 
oilor, untul și brânza, dar ceea ce-i îmbogăţea cel mai mult era seul de 
oaie, căutat de populaţiile islamice din sudul uriașului imperiu. Pe acesta 
îl obţineau toamna, topind oile grase în mari cazane de aramă cositorită. 
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După Revoluţia din Octombrie 1917 au încercat să găsească o ieșire, for-
mând cooperative, după modelul comunist. Au rezistat astfel o vreme, 
dar, pe neașteptate, în 1930, acestea au fost desfiinţate și conducătorii lor 
întemniţaţi. A fost și acesta un episod al conexiunilor multimilenare între 
mediul și vieţuirea spaţiului carpato-dunăreano-pontic. 

Dacă cercetarea istorică din acest volum se justifică pentru autorul 
academician, iată că romanul istoric și beletristic ne poartă printr-o lume 
a aventurii reale, unde descrierile picturale sunt asezonate cu momente 
de acţiune aflate pe muche de cuţit. Prima călătorie este una poetică, 
neașteptată. Prin versuri de o maturitate ce cochetează cu doina noastră 
ancestrală și orală, autorul ne poartă din vers în vers, către Drumul Zeilor 
de altădată. Personaje ce „Din trei zări s-au adunat, / Spre răsărit au umblat.” 
și au pornit pe „...drumul de strămoși durat.” Totul a început în „Dobroge-
pământ străbun, ars de soare / între ape cu zăvoaie și cu valuri călătoare, /scris 
cu șiruri albe de mioare, / în mireasmă de pelin și cimbru-n floare.”, urmînd 
apoi „Basarabie, Basarabie, / mulţi au făcut din tine albie / pe care s-au scurs 
ca apele. / Au rămas ăi vechi ca pietrele / și-n cenușă satele.”, iar mai departe 
„De la Nistru pân-la Crîm / fără umbră de salcâm / din mările de colilii, / peste 
valuri argintii, / răsar movili înșirate / cu păpuși de piatră-n spate.” Periplul 
nostru continuă, ca și aventura eroilor de poveste: „Tot pe pajiști roșioare, 
/ de nu-nghiaţă iarna-n sare, / ocolitu-te-am Azov, / Ca pe punte, de istov, 
/ te-am trecut iarna pe ghiaţă, / Cin-te știe, multe-nvaţă.” și toate acestea 
pentru „Pajiști verzi, ape domoale fără punţi, / între două Mări, sub munţi. / 
Albe, mișcătoare, unde de mioare / urcă și coboară spre soare-răsare...” Ultima 
strofă este ca un mic rezumat: „Pe drumuri vechi și drumuri noi au apucat / 
și-n trei zări s-au împrăștiat. / Că toate-s vechi, și toate-s noi, / după fiecare om 
și ale lui nevoi.” 

Dintr-un început aflăm că suntem în primăvara mazilirii familiei 
domnitoare brâncovene din Ţara Românească, când trei personaje dife-
rite, alături de însoţitorii lor, se întâlnesc în jurul unui foc de tabără din 
inima Bărăganului: un fugar tânăr, boier din neamul Brâncovenilor (Radu 
ot Celei, din familia Craioveștilor, neam cu Domnul mazilit), cu însoţitorul 
său tot oltean – fiu de boiernaș (Ion Al-lui-Fulga, frate de lapte), și un vizitiu 
ţigan – rob de pe moșia romanaţiului (Liuţă Ţiganul), apoi Miu Săceleanu 
– voinicul blond însoţit de Mamut Tătarul – tovarăș de arme și ultimul, 
moldoveanul Petre Boţ (cunoscut și ca Piotr sau Messer Pier) însoţit de 
Giani Genovezul. Pe loc hotărăsc să se însoţească la acest drum lung, către 
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răsărit, pe traseul transhumanţei oierilor Mărgineni, până la Caspica. 
Odată atins punctul maxim al călătoriei, aceștia refac traseul în sens invers, 
spre ţara mamă, dar de această dată folosind la miximum calea de apă. 
În portul Galaţi vor trece pe cai și în căruţe și vor călătorii către mănăs-
tirea Tismana, spre a dărui de ziua Stămăriei Mari (Sfânta Maria Mare), 
icoana Fecioarei cu Pruncul, îmbrăcată în argint aurit, adusă de ei tocmai 
din Tiflisul Georgiei, din inima Munţilor Caucaz. După această danie de 
preţ, umăr la umăr, cei trei călăreţi înaintează în noapte sub lumina Căii 
Lactee, ca în vis, uimindu-se de frumuseţile ţării noastre: „-Fraţilor! mare 
minune, fraţilor! Mai văzuta-ţi pe undeva în lume așa frumuseţi, fraţilor!”... și 
dacă nici ei nu au călătorit...

Marele academician Eugen Simion avea să aprecieze efortul creator al 
scriitorului Marcu Botzan, notând: „După o viaţă de activitate știinţifică – cu 
numeroase publicaţii în domeniu academicianul Marcu Botzan abordează – de 
cîţiva ani – și beletristica. Cu originalitate și căldură umană.” 

Ca un semn în calea timpului rotitor, pe 11 mai 2013, şase ciobani din 
România, Ucraina, Polonia şi Cehia s-au hotărât să refacă drumul vechi 
al trashumanţei peste Munţii Carpaţi. Cei doi români care participă la 
această călătorie au ales să plece cu traista în spate şi să trăiască peste 
100 de zile din bucatele pe care le oferă turma, până vor ajunge din satul 
braşovean Rotbav, tocmai în Cehia. Cu 300 de oi, doi măgari şi şase câini 
vor reface, în mod simbolic, drumul vechi al transhumanţei prin munţii 
Carpaţi, parcurgând 1400 de kilometri. Această transhumanţă a dus de-a 
lungul istoriei la întemeierea aşezărilor în zonele de munte şi la crearea 
unei culturi comune de-a lungul Carpaţilor. Călătoria ciobanilor se va 
încheia la sfârşitul lui august 2013 cu o sărbătoare care marchează sfârşitul 
păşunatului de vară. Anul viitor proiectul va cuprinde şi un târg cu produse 
tradiţionale ale turmei, iar intenţia organizatorilor este de a include în 
proiect şi Ungaria, Austria şi Serbia. Când oare se va reface şi vechiul drum 
peste nordul Mării Neagre, prin dulcea Basarabie?

Cel de al treilea popas pe axa timpului de-a lungul căreia călătorim 
este făcut în miraculoasa copilărie a autorului. Botzan Marcu, așa cum era 
strigat la catalog în școala generală din satul Podari, acolo unde a copilărit, 
nu a uitat acei ani în care a luat contact cu lumea ancestrală a satului româ-
nesc. În versurile sale cuprinse în volumul „Cântece și descântece pentru un 
sat de altădată” (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1997) va reînvia tim-
pul copilăriei sale, pentru că „Viersu-mi ca un descântec / topește nămetele de 
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ghiaţă / și cheamă la viaţă / din al trecutului pântec / stafiile trăirii apuse / 
palide umbre răpuse / și le dă trup și substanţă / parfum și căldură de viaţă...” 
(poemul „Ca un descântec”), totul fiind justificat prin magia versului său 
atotputernic („Viersul meu e făcătură / cântec și descântătură.”). Chipul copi-
lului de altădată, întrezărit în vreun ciob de oglindă, îl va descrie în versuri 
astfel: „Ochii zgâiţi / pe sub laţele de păr pitiţi, / cercetează cu mirare / lumea 
înconjurătoare.” (poemul „Ăsta-s eu!”). Pe atunci „...noi, copiii, pășteam vite 
/ prin miriștile golite, / și furam de prin bostane / lubeniţe dolofane.” (poemul 
„Podari”), sau „La Jii, la adăpătoare, / printre picioare, / cozi bălegoase / și boturi 
setoase, / bem și noi – pe coate – / din gropiţe, în nisip, cu palma săpate, / sorbind 
zgomotos / și cât mai de folos...” (poemul „Cu vitele pe luncă”). Aici universul 
se rezumă la câteva repere clare, printre care și „...copiii din curtea vecină cu 
noi”, Preda și Zânca (poemul „Preda și Zânca”), ce tare s-au mai bucurat 
când „S-a întors din Moldova, de la război, / și tata lu Preda și Zânca...” (poe-
mul „S-a întors tata lu’ Preda și Zânca”), „...dar molâu, slab și fără putere / să-l 
sufle vântul de pe picioare...”. Atunci a aflat „...Maica-mea, / prin Dada Mariţa, 
nevastă-sa, / că are o vorbă cu ea, / și atunci am aflat noi cu mirare / că-n Iașu 
cu multe spitale, / îl văzuse pe Tata cu niște cazaci călare...” și „Tata de pe cal 
descălecase, / ca pe un frate îl îmbrăţișase, / și-i spuse că pentru el războiul nu s-a 
fârșit...”. Cu toată așteptarea înfrigurată, „...de tată n-am mai avut parte / cu 
toate că ani de zile noi l-am așteptat / să vie cum o veni de acolo de departe. / Cine 
știe în ce pământ s-o fi îngropat?”. Alte poeme completează cu farmecul lor 
lumea aceasta ancestrală, precum „Mama Ștefana”, „Turcul nostru”, „Ursu”, 
„Primăvara”, „Șatra din zăvoi”, „Vara”, „Câmpul”, „În stupina lui Stăpânoiu”. 
Acestea sunt urmate de versurile unor cântece – descântece ce fac și desfac 
legăturile invizibile ale comunicării omului cu natura. Primul este „Cântec 
anapoda”, născut parcă din anticele serbările Dionisiace, când omul se 
„descompunea”, ieșind din tiparele cunoscute, pentru a se „recompune”, 
pregătit pentru o nouă lume și o nouă viaţă. Urmează „Descântec de ploaie”, 
derivat din păgânele obiceiuri, când „Pe secetă mare de vară (...) / ies papa-
rudele pe uliţa mare a satului, / în pielea goală și arămie, / pe dinainte numai 
cu ceva bălărie, / și cheamă în gura mare, / bătând din palme și din picioare: / 
„paparudă – rudă / vino de ne udă!”...La această manifestare ia parte întreaga 
suflare a satului, pentru că „...E un fel de făcătură / or o descântătură / la care 
e părtaș fiștecare / fie mic, fie mare, / toţi ăi din sat, ţigan or rumân, / dar toţi 
nevoiţi după ploaie / ca să se facă pâine și mălaie.” Apare un călător în poemul 
„Omul ăsta”, asemănător autorului, ce se oprește „La fântâna din răspântii”, 
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unde „setea-ţi stingi pe îndelete...”. După ce bea apă, având „...picioarele pră-
fuite / și cu pleavă-n barba rară...”, pornește mai departe, lăsând cumpăna 
fântânii să se întrebe „...din ce singurătăţi anume / vine omul ăsta, / fără nume, 
fără grabă? / Și-ncotro, / către ce lume de singurătăţi / se-ndreaptă, fără grabă? / 
Și ce cată, / de el cată, / omul ăsta fără nume?”. Urmează „Toamna”, când toate 
vieţuitoarele se pregătesc de iarnă, unele pornind în lunga călătorie către 
Ţările Calde, altele adunând provizii și așteptând resemnate prima zăpadă: 
„E o cumpănă și o așteptare / sub cerul gol, cenușiu și fără soare. Odihnă și dez-
legare / o să aducă numai întâia ninsoare.” „Poveste cu haiduci” se desfășoară 
în codrul Radovanului, cu uriași și pitici, cu iele și licurici. Mama Mare 
este cea care trezește acest timp, povestind nepotului cum „...Era, la cramă, 
o dată / ca niciodată...”, (...) „...când haiducul s-a ivit în ușă, trufaș / în brâu 
cu pistoale / ferecate cu oţele lucitoare / și în spate cu o flintă mai lungă ca el / 
pentru că nu era de fel / nici mare și nici spătos, / necum fioros, / încât oamenii 
de Mărunţelu îl pomeneau...” (...) „A cerul de mâncare și băutură / pentru el 
și cei doi din bătătură. / A mâncat fometos / și a băut setos, / după care, către 
candelă s-a întors, / și s-a închinat cuviincios, / apoi a sărutat mâna bunicii / și 
în noaptea de afară s-a tot dus...”. Oamenii legii nu l-au lăsat să-și facă veacul 
în pace, ci l-au prins și „...în ocnă l-au băgat / și de viu l-au îngropat.”, dar, cu 
toate aceastea „...degeaba însă, / pe gânduri dusă, / bunica-mea / în trecutul 
cu haiduci rătăcea.” Vine, în ordinea volumului, poemul „Iarna”, când „...
ninge, nu glumă, / cât un stat de copil din ăi mai mari / zăpada s-adună.” La 
lumina focului Mama Mare deapănă la basme, din „lumea asta luminată” 
sau „de pe Tărâmul Celălalt – Întunecate”. Personajele trec ca într-un alai de 
carnaval pestriţ și divers, deschis de către Făt-Frumos, apoi piticul șchiop 
Statu-Palmă-Barbă-Cot, Ileana Cosânzeana, Fata cu Haină de Blană, Fata 
din Dafin, Împieliţatul și, la final, Moș Ene, care vine pe la gene. Când 
somnul învăluia sufletul copilului, acesta se lăsa atras de lătratul Câinelui 
Pământului, de pe Celălalte Tărâmuri și pornea, precum Făt Frumos, după 
Zmeul cel fioros, spre a o elibera pe Ileana. Autorul se lăsa purtat între cele 
două lumi, între Tărâmuri, între realitate și irealitare, „De nici nu mai știam 
/ de eram treaz ori visam.” Călătoria versificată a academicianului Marcu 
Botzan se termină cu un poem – întrebare: „De ce oare?”. Asemenea perso-
najului hamletian caută justificări ale chemărilor sufletești pe care raţiunea 
umană nu le poate explica: „De ce oare, / nicăieri în lumea mare, / soare, / câmp 
și floare, / mângâierea apei curgătoare, / nu pot avea asemănare / cu cele ale unei 
copilării oarecare?” Răspunsul îl vom avea în versurile următoare: „Pentru 
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că tu ești o fărâmă nepieritoare / din acel loc și acea împreunare, / pentru că se 
află în tine, frăţioare, cel puţin o rază de soare / o mireasmă din acel câmp în 
floare / și un clipocit sau o boare / din acea apă curgătoare.” Chemarea spre 
locul copilăriei, dorul de origini, este ca o forţă magnetică ce ne atrage 
implacabil, ca un cântec – descântec de demult: „De aia, de te întorci în acel 
loc din întâmplare, / răsufli un aer mai bun ca oricare, / pentru că reintri în ale 
tale, / cu altele fără asemănare, / și soare / și floare / și apă curgătoare.” 

Ca o încheiere de traseu pe axa temponautică, Marcu Botzan, prin 
răspunsurile sale pertinente la problemele viitorului, trece de semnul pre-
zentului imuabil şi urcă spre predictibilitatea unui început de mileniu trei 
problematic.  

Într-un interviu acordat publicaţiei „Capital” (joi, 22 August, 2002), 
academicianul Marcu Botzan face predicții premonitorii vis-a-vis de viito-
rul climatic al ţării noastre, dar și al Europei și al întregii planete. Studiile 
sale știinţifice asupra apelor la nivel naţional, dar și la nivel planetar, au 
condus la rezultate mai mult decât spectaculoase, predicțiile lăsate nouă 
ca moștenire obligând la crearea unui proiec/plan ce trebuie să ne salveze 
de un posibil viitor apocaliptic. Întrebat despre secetă, inundații, grindina 
care lovește tot mai des și mai neașteptat, de tornadele ce își fac apariția, 
academicianul a răspuns că, sub aspect climatic, la nivelul paralelei de 45 
de grade, totul este dat peste cap, cauza principală a acestor perturbaţii 
fiind încălzirea globală. Chiar dacă „…acesta este un fenomen geologic nor-
mal care survine ultimei glaciaţii”, totul s-a agravat deoarece „…peste acesta 
s-a suprapus efectul de seră”. Dintre cauzele ce amplifică perturbaţiile cli-
matice actuale putem menţiona subţierea stratului de ozon de deasupra 
marilor aglomeraţii urbane și periodicele pete solare ce erup din ce în ce 
mai agresiv din astrul zilei. În România aceste manifestări au condus la trei 
ani de secetă succesivi „…ceea ce nu s-a mai consemnat niciodată, nici în date 
climatice înregistrate, dar nici în cronici.”  

Întrebat ce va trebui să facem noi spre a nu avea parte de un asemenea 
viitor negativ, autorul ne avertizează: „Dacă nu se va face nimic pentru limitarea 
poluării la nivel global, accidental trebuie să ne așteptăm la fenomene meteo-
rologice din ce în ce mai neobișnuite. Specialiștii noștri încearcă să liniștească 
populaţia, spunând că nu avem de ce să ne temem, dar eu consider că dacă nu vor 
fi luate măsuri imediate vom fi martorii unor mutaţii incredibile. Va fi un dezas-
tru, se vor amplifica toate aceste fenomene pe care acum le privim ca accidente. 
Va fi ca un fel de sinucidere. Să sperăm că omul va fi suficient de înţelept să ia 
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astfel de măsuri. Dacă nu, va trebui să ne obișnuim cu ierni mai calde, în timpul 
cărora vom apela mai des la umbrele contra ploii. Verile vor avea perioade cani-
culare tot mai dese, dar și cu puncte în care temperaturile vor fi mai scăzute decât 
în mod obișnuit. Ploile vor avea un caracter mai local și torenţial. Acestea vor 
aduce transformări esenţiale în clima României.” După cum se poate constata 
schimbările vor fi atât de ample încât se vor modifica chiar și manualele de 
geografie pentru că „…vom asista la trecerea stepei în semideșert, a silvoste-
pei în stepă, a zonei de pădure în silvostepă. Adică Dobrogea și Bărăganul vor 
tinde să se deșertifice. Pădurile se vor retrage la altitudini de peste 1.000 metri, în 
câmpie putând rezista numai în parcuri foarte costisitoare. Terenurile propice 
agriculturii se vor situa la altitudini mai mari cu câteva sute de metri, în timp ce 
în actualele câmpii va crește pericolul sărăturilor. În aceste regiuni se va putea 
face agricultură numai cu preţul unor irigaţii costisitoare și a unor doze mari 
de îngrășăminte. Apa va reprezenta o problemă majoră pentru că Dunărea 
va fi suprasolicitată în amonte, iar în Câmpia Dunării deficitul de apă al 
culturilor va crește de două-trei ori. Cam acestea consider că vor fi efectele pe 
termen lung.” Dacă nu se va interveni ca să oprim sau să încetinim acest 
proces, vom fi martorii reapariţiei Pustei Gete din preistorie. „Din păcate, 
acesta este un proces global care nu se limitează la graniţe de stat și nici măcar 
la continente. Trebuie ca toate statele cu industrii poluatoare să se angajeze, în 
cadrul unui acord, să limiteze volumul de noxe. Au fost o serie de încercări în 
vederea încheierii unui astfel de acord, inclusiv la Kyoto, în Japonia, dar care 
s-au lovit de refuzul SUA. Cu toate că sunt responsabile pentru 30 la sută din 
noxele atmosferice, Statele Unite au refuzat să semneze orice angajament care 
să oblige la diminuarea poluării. În aceste condiţii, nu ne putem aștepta decât la 
o agravare a perturbaţiilor meteorologice. Sper ca inundaţiile din Europa să cre-
eze un curent de opinie favorabil încheierii unui astfel de acord internaţional.” 
Dacă se vor lua măsuri restrictive „…Consider că în câţiva ani se poate reveni 
la normal. Convingerea mea este că acest proces este reversibil și cred că Terra 
va trece cu bine și prin așa ceva.” Dar toate acestea se întâmplă pentru că 
fenomenul de încălzire globală a pornit…„Accelerat, pe o curbă exponenţială. 
Primele semne au fost cam prin 1980. Atunci insulele de corali se inundau din 
ce în ce mai frecvent din cauza ridicării nivelului oceanului. În câţiva ani, prin 
1990, lucrurile s-au accentuat, Naţiunile Unite fiind alertate. Deja, se contura 
o alarmă la nivel mondial în numai zece ani de la primele semnale. Este evi-
dent că se impune luarea unor măsuri imediate pentru că fiecare an înseamnă o 
creștere și mai mare a poluării, cu efecte greu de imaginat. Seceta, inundaţiile, 
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îngheţurile și grindina și-au câștigat locuri stabile în calendar. Pentru ţărani 
seceta sau inundaţiile reprezentau evenimente dramatice, dar rare. Pentru 
faptul că se petreceau destul de rar, erau luate ca puncte de reper fără putinţă 
de confundat: „Mi-am făcut casa în anul dinaintea secetei.” Acum, după câteva 
zeci de ani, aceste puncte de reper sunt inutile pentru că nu trece anul fără o 
inundaţie sau fără ca o zonă agricolă importantă să nu fie lovită de secetă. Mai 
mult, în locul „banalelor” secete sau inundaţii au aparut noi grozăvii, cum ar fi 
tornadele. Dintre toate aceste urgii ale vremii, seceta a ajuns de preferat, pen-
tru că nu ia vieţi de oameni, ci doar, cel mult, de animale. În schimb, când vine 
vorba de furia apelor, intră groaza în oameni. Pentru că, dacă seceta lovește 
numai pe cel ce-și câștigă pâinea trudind pământul, tăvălugul apelor nu ţine 
cont de nimic, ameninţând sate, orașe, vile, palate. Să ne aducem aminte de 
nenorocirea de la Coculeasa, când 12 oameni au fost omorâţi de torente chiar în 
somn. Ce să mai spunem de satele de lângă Mureș și Alba, care, în ultimii cinci 
ani, aflau că vine primavara când venea torentul să le ia casa. Pentru presă a 
devenit o obișnuinţă: mărţișorul aduce inundaţii și îngheţuri, Drăgaica vine în 
plină secetă, toamna școlile încep o dată cu inundaţiile. Cam acesta este noul 
calendar. Dacă trecem în revistă numai urgiile de anul acesta (2002), și tabloul 
este cutremurător: în luna martie îngheţurile târzii au compromis producţia de 
fructe de pe 40% din plantaţii, cu pierderi de peste 400 miliarde de lei; în luna 
mai au fost ploi torenţiale și grindină, făcând o gaură agriculturii de 55 miliarde 
de lei; până la data de 10 iunie seceta afectase 1,5 milioane hectare de terenuri 
agricole, pagubele ridicându-se la 7.382 miliarde de lei; grindina și torentele de 
la sfârșitul lunii iunie au mai înghiţit 327 miliarde de lei de pe o suprafaţă de 
70.000 ha. Punctul culminant, cel puţin până la această dată (luna august), 
este reprezentat de recentele torente care au înghiţit opt vieţi omenești, în cele 
142 de localităţi în care au făcut ravagii. Puhoaiele au mai lăsat fără adăpost 
1.400 de familii. Peste 500 kilometri de drumuri au fost grav afectate alături de 
400 de poduri și podeţe. Acesta este calendarul lui 2002. Cauzele acestor neno-
rociri nu ţin de puterile nici unuia dintre noi, dar efectele le putem limita. Furia 
apelor poate fi domolită pur și simplu făcându-le loc să treacă. Numai că, în 
ultima vreme nu ne-a mai preocupat acest lucru.” 

Mesaj testament, acest interviu lăsat ca moștenire de marele acade-
mician Marcu Botzan încheie călătoria sa pe axa temponautică, lăsând loc 
unei priviri senine spre viitor, dar și ne cheamă la responsabilitate și matu-
ritate administrativă a teritoriului României, în integritatea sa. Numai 
urmând un plan bine stabilit, în acord cu politica Uniunii Europene, dar 
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și cu ţările vecine, vom putea să depășim efectele negative ale schimbărilor 
climaterice anunţate. 

Începând din antichitatea Daciei Romane, urmând perioada feudală, 
apoi modernitatea atinsă de aripa viitorului predictibil, am călătorit alături 
de creaţia beletristică a minunatului scriitor Marcu Botzan. Ca un ecou 
muzical ce încă reverberează într-o sală de concert, traiectul vieţii sale 
a cuprins în el latura modestiei şi rarisima textură a demnităţii umane 
specifice numai spiritelor superioare. Acum putem închide spaţiul acestui 
destin circular al celui ce a fost academicianul Marcu Botzan, sub auspiciile 
generoase ale câtorva versuri aşezate într-una din scrierile sale („Neizbutita 
parabolă a lui Marcus Aurelius”), singurele, de altfel, rămase de la împăratul 
Hadrian şi prinse în mult discutata sa „Historia Augusta”: „Sufleţel blând şi 
rătăcitor / oaspe şi prieten al corpului / vei pleca acum în locuri / palide, uscate 
şi pustii / şi nu vei mai face glume ca de obicei!” 
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