
„De-a lungul Munteniei şi
peste partea de jos a Moldovei
se mai cunosc şi astăzi urmele
unui şanţ adânc şi de o lungime
extraordinară, care tăia în două
şesul dintre Carpaţi şi Dunăre.
Acest şanţ uriaş apare în
judeţul Mehedinţi, lângă coti-
tura cea mare a Dunării, trece
peste judeţele Dolj, Romanaţi,
Olt şi Argeş, de unde, după
cum ne spun tradiţiile poporale,
se prelungeşte pe lângă Târ-
govişte, Ploieşti şi Buzău până
la Măxineni. Acest şanţ apare
din nou în partea de apus a
Galaţilor, lângă cătunul Traian,
unde ia numele de «troian»,
apoi apucând direcţiunea spre
nord – est trece pe la miazăzi
de satul Tuluceşti peste Prut,
se prelungeşte peste toată
Basarabia în două ramuri para-
lele (Troianul de Sus şi Troianul
de Jos), iar din Basarabia se
întinde mai departe până la
Don”. (Nicolae Densuşianu –
Dacia preistorică, p. 150)

Pentru o mai uşoară urmă -
rire a problemei „Brazda lui
Novac”, am adoptat în materi-
alul de faţă o delimitare pur
convenţională în ceea ce
priveşte construcţia propriu –
zisă. Am numit brazdă con-
strucţiile foarte vechi, nedata-
bile, care par să vină din
preistorie; pentru cele mai noi,
databile, în general din epoca
romană sau bizantină, adop-
tând denumirea de val (de la
latinescul vallum). Prin această
convenţie nu vor mai fi nece-
sare precizări pe parcursul ex-
punerii.

Cine era Novac

Novac sau Ostrea - Novac
era - ne spune N. Densușianu
– împăratul „jidovilor” (adică al
„oamenilor mari”) care, după
legendele române, i-a învăţat

pe oameni agricultura, s-a lup-
tat cu balaurul şi a tras „brazda
cea mare”. Acest Novac nu tre-
buie confundat cu „Moş No -
vac”, pomenit adesea în
cân tecele noastre istorice şi
care era de origine din „Lătânii
cei bătrâni" (v. Corcea, Balade
poporale). Cuvântul Novac are
în Oltenia şi
înţelesul de
„uriaş” sau
„viteaz din tim-
puri stră vechi”.

„Brazda lui
Novac” pare
să fie o lucrare
ce nu are nimic
din caracterul
unui val
roman, con-
struit regulat şi
fortificat ca
atare. Den-
s u ș i a n u ,
făcând unele
determinări pe
teren, a con-
statat că brazda nu res pectă
natura reliefului pe care-l stră-
bate, neputându-i-se atribui nici
o importanţă strategică, nici
măcar una defensivă, de
apărare.

Aţi auzit de „Brazda lui

Novac”?

Brazda, păstrând deci denu-
mirea din fabulaţia populară, a
fost destul de sumar cercetată,
atât ca traseu, cât şi ca dimen-
siuni. Măsurătorile realizate în
secolul trecut, singurele făcute,
au fost sporadice şi neconclu-
dente pentru noi astăzi - iar în
ultimele decenii, fie că proble -
ma nu a interesat pe nimeni, fie
că determinările ar fi fost prac-
tic inutile din cauza intensificării
mecanizării agriculturii; ceea ce
a dus la o progresivă ştergere
a urmelor pe teren.

Doar prin aerofotogrametrie

arheologică poate că s-ar reuşi
urmărirea vechiului traseu şi  
s-ar alege locurile propice exe-
cutării unor secţiuni - în special
pe terenuri neagricole: pante
aspre, lăstărişuri, pârloage etc.

De la Densuşianu aflăm că
sistemul de lucrări era destul
de unitar, caracterizat atât prin

depozitarea numai spre sud a
pământului săpat, cât şi prin ig-
norarea totală a relieful par-
curs, brazda trecând pe creste
de dealuri, de-a lungul ori de-a
latul văilor, sau - spune fabu-
laţia populară - chiar şi sub
albia unor râuri.

Informaţiile lui Densuşianu
provin atât din răspunsurile
primite la chestionarul pe care
el îl adresase învăţătorilor şi
preoţilor din sate, cât şi din
unele descinderi făcute la faţa
locului, fapt ce a prilejuit şi sin-
gura fotografie - document pe
care o avem de la sfârşitul s e -
co l ului trecut. Toate acestea ne
arată în mod indubitabil că ne
aflăm în faţa uneia dintre cele
mai importante lucrări execu-
tate de om în preistorie, lucrare
absolut unitară atât ca moment
al execuţiei, cât şi ca destinaţie.
Pe de altă parte, din tehnica
militară rezultă că depozitarea

într-o singură direcţie a pămân-
tului excavat (respectiv spre
sud) ar arăta că brazda a fost
executată de populaţiile res -
pective, deci de către cele din
sud.

Traseul brazdei

Lungimea brazdei este ex-
traordinară. În ţara noastră, în-
cepe la Hinova - Mehedinţi,
lângă cotitura cea mare a
Dunării. Merge apoi la Oreviţa,
Corlăţel, Dobra, Breasta, Do-
brun, Şopârliţa, trece Oltul pe la
Greci, continuă apoi pe la Ur-
soaia, Broşteni, Finta, Ploieşti,
urmează, probabil, până la Tra-
ian şi de aici ajunge la Tuluceşti
- Galaţi, de unde trece Prutul în
Basarabia. Cu totul, sunt stră -
bă tuţi peste 500 de km pe teri-
toriul românesc.

Secţiunea brazdei (lăţimea şi
adâncimea) este determinată
foarte diferit de cei care au co-
municat-o la sfârşitul secolului
trecut. De altfel, este normal ca
rezultatul să varieze în funcţie
de locul unde s-a realizat mă-
surătoarea, ca şi de starea de
degradare a lucrării respective.  

În principiu, secţiunea braz dei
avea forma unui trapez cu baza
mare de circa 4,5 m, baza mică
de 2 m, adâncimea de 3 m, iar
înălţimea banchetei formate cu
pământul scos din şanţ era de
circa 2 m. Dacă la o secţiune
contemporană au rezultat circa
10 mp, înseamnă că secţiunea
iniţială trebuie să fi fost cel puţin
dublă. Rezultă că amploarea lu-
crărilor aflate doar pe teritoriul
ţării noastre se ridică Ia peste
10 milioane mc de pământ dis-
locat după toate regulile unei
construcţii bine gândite şi bine
coordonate, pe lungimi de sute
şi sute de kilometri.  

Silviu �. Dragomir 
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Grandoarea unei asemenea
lucrări de artă, executate cu cel
puţin 3000 de ani în urmă,
pune în umbră o construcţie
oarecare, precum Canalul
Dunăre - Marea Neagră, mar-
gi na lizând-o. Iar dacă mai faci
greşeala să mergi la Muzeul
„Antipa”, să vezi cum se scor-
monea pământul acum 3 -
4000 de ani cu o cracă ruptă,
începi să nu mai pricepi nimic!
De altfel, această situaţie i-a
determinat pe oamenii de şti-
inţă să nu abordeze tema pusă
în discuţie de teama de a nu se
compromite. Pentru că, dacă
admiţi să iei în calcul doar
puţinătatea datelor cunoscute
şi porneşti să umpli golurile cu
soluţii logice, ajungi la concluzii
total neconformiste, care dau
peste cap tot ceea ce zicem noi
că am cunoaşte din preistorie.

A fost mai simplu pentru is-
toricii noştri să nu dea nici o lă-
murire şi nici măcar să se
încumete în a justifica o lucrare
atât de extraordinară, care a
antrenat resurse morale şi ma-
teriale incredibile - greu de pre-
supus la nişte populaţii
„tri bale”, trăind în efemer,
neastâmpăr şi veşnice con-
flicte. Să urmărim, totuşi,
modul în care este prezentată
problema.

Alexandru I. Odobescu, în
lucrarea Antichităţile judeţului
Romanaţi (Bucureşti, 1878),
după ce aminteşte unele l e -
gende şi trasează şi el (exact)
pe hartă „Brazda lui Novac”, se
mulţumeşte să întrebe retoric:
„De cine o fi fost făcută
această brazdă şi pentru ce ea
poartă numele enigmatic al lui
Novac?... acestea sunt ches -
tiuni pe care abia cons tatări
arheologice vor putea vreodată
a le elucida”.

Grigore Tocilescu, în Dacia
înainte de romani (Bucureşti,
1880), după ce trece şi el pe
hartă marea „brazdă” ca „fiind
explorată”, se rezumă doar la
unele consideraţii generale.

Vasile Pârvan, în Getica - o
protoistorie a Daciei (Bucu -
reşti, 1926), după ce nu dif e -
renţiază în nici un fel „Brazda
lui Novac” de valurile romane
(sau de altele), se pronunţă
doar asupra celei mai sudice
dintre aceste lucrări (Cetatea -
Greaca), afirmând - fără a
aduce absolut nici un argu-
ment - că: „ Dacă ne este per-

misă o ipoteză asupra epocei
când a fost tras acest val,
atunci credem că el nu poate fi
decât opera lui Aelius Catus,
singurul general roman de pe
vremea lui Augustus care real
a pătruns ofensiv şi biruitor în
inima Daciei...

Cât priveşte «Brazda lui
Novac», marele val care des -
parte întreaga regiune de
câmp a Ţării Româneşti de
regiunea de dealuri, precum şi
valul din Moldova şi Basarabia
meridională, între Poiana, la
gura Trotuşului, şi Cetatea
Albă, la limanul Nistrului, ori-
entarea sa fiind spre nord, el
(care el? că sunt ele! - n.n.) tre-
buie să fi fost ridicat tot înainte
de cucerirea Daciei de către
Traian: cu atât mai mult cu cât
de o interpretare a lui ca
graniţă post - traianică între
cele două provincii, Dacia şi
Moesia Inferioară, nu poate fi
vorba, traseul său oltean fiind
în acest caz absurd” (p. 128).

Faţă de asemenea „păreri”
ale primilor noştri istorici, în

care „brazda” şi „valurile” sunt
amestecate laolaltă (valul de la
gura Trotuşului merge spre
Leova, nu spre Cetatea Albă -
v. Radu Vulpe) şi uniformizate
(valul de la gura Trotuşului la
Leova are pământul aşezat
spre nord, deci orientare su-
dică, spre deosebire de
„brazdă” - v. acelaşi Radu
Vulpe), precizările arheologice
ale lui Nicolae Densuşianu, ca
şi argumentele sale culese din
paleofolclor, au măcar girul
unor argumente concrete. Dar
asupra acestora vom reveni.

La unguri ca şi la noi

Urme de legende populare
foarte vechi, păstrate doar ca
ecou din vremuri protoistorice,

sunt semnalate şi în Câmpia
Panonică, unde au fost găsite,
de asemenea, unele brazde
sau valuri şi şanţuri vechi, a
căror sorginte a rămas şi ea
până astăzi necunoscută.

O parte dintre aceste con-
strucţii de pământ apar în d o -
cu mentele ungureşti tot sub
numele de „Brazdă” (vulgo di -
ci t ur Buheubrazda - Cod. Dipl.
Arpadianus, p. 32). „Brazda lui
Buheu” mai apare în aceste
documente şi cu denumirea
latină de „sulcus”, ea fiind sem-
nalată în comitatele Iaurin şi
Veşprem.

Alte două şanţuri, conside -
rate foarte vechi, din Ungaria,
pe care tradiţiile populare le
consideră de asemenea ca o
brazdă uriaşă de plug, apar pe
câmpiile agricole între Dunăre
şi Tisa. Ele poartă în maghiară
numele de „Czorsz" sau
„Csorszarka". După vechi res-
turi de legendă, şanţul „Csor -
szarka" (care trece prin
co mitatele Borsod şi Heves)
este urma unei brazde de arat
ce a fost trasă cu un plug uriaş
(v. Gyarfas).

Denumirea „Csorszarka”, pe
care o poartă aceste şanţuri
uriaşe dintre Dunăre şi Tisa, a
rămas neexplicată şi în litera -
tura istorică a vecinilor noştri -
fiind probabil o preluare din
unele legende golite de conţ i -
nutul lor pe parcursul timpului.
Lucru de altfel explicabil la
populaţii nomade suprapuse
peste populaţii autohtone ce
au fost parţial asimilate.

În principiu, tradiţiile un-
gureşti atribuie originea aces-
tor şanţuri tot unui erou
naţional - ca şi la noi - dar
numit Csorsz, Curz sau
Curzan (v. Romer).

În orice caz, ca şi pe terito-
riul vechii Dacii, în Câmpia
Panonică atât construcţiile în
cauză, cât şi amintirea lor - ră-
mase doar prin resturi de l e -
gendă - par sa aparţină
preistoriei.

O legendă-robot

În baza comunicărilor primite
în secolul trecut de Nicolae
Densuşianu de la învăţătorii
din diferite localităţi (Cleanov,
Vârtop, Galiciuica, Măldar,
Vişina, Slobozia, Arnămeşti
ş.a.), ca şi a rapoartelor pri mite
de Alexandru I. Odobescu din
alte localităţi (Popânzăleşti, Vi-
işoara, Dobrun, Şopârliţa,
Osica ş.a.),  toate coroborate

cu relatarea lui August Trebo-
niu Laurian (Magazin istoric
pentru Dacia, vol. II, p. 102)
rezultă pentru sorgintea lucrării
„Brazda lui Novac” următoarea
legendă-robot:

Brazda lui Novac reprezintă
o brazdă de plug trasă de
Novac (în alte legende de Ler -
împărat sau de Iorgovan -
Viteazul) care era împăratul „ji-
dovilor”, al oamenilor mari, şi
care a ieşit la arat cu un plug
mare, foarte mare, pe care l-a
târât cu mâinile sale şi având
înjugaţi doi boi mari, negri (ori
doi bivoli negri, ori doi boi albi
uriaşi, ori doi boi prii, ori 12 boi
cu coarnele mari); că această
brazdă a fost trasă pe la mij -
locul pământurilor şi trece chiar
prin albia râului Olt, care şi
acum face valuri în locul acela;
că marea brazdă este făcută
ca probă pentru arat şi găsirea
unui mijloc de hrană; că a fost
trasă pentru pomenire, sau ca
să rămână de pomenire că
românii au învăţat plugăria; iar
pământul a fost aruncat spre
miazăzi, în semn că spre mia -
zăzi trebuie să ne închinăm,
acolo aflându-se Ostrea -
Novac, viteazul...

Uşor se constată că Ostrea
- Novac apare ca un erou
străin, venit în trecere prin
aceste locuri, fără a i se da
atribuţii divine şi - curios - fără
a fi adorat.

Argumentaţia lui Nicolae

Densuşianu

Nicolae Densuşianu con-
sacră „Brazdei lui Novac” un
capitol special, aducând probe
care să justifice ridicarea con-
strucţiei ca „un monument co -
memorativ pentru introducerea
agriculturii". Păstrând docu-
mentaţia ca fiind solidă, bazată
pe acte şi chestionare astăzi
devenite de neînlocuit, noi vom
ajunge la o concluzie uşor
diferită. Ca argument arheo-
logic, Densuşianu a făcut de-
terminări la Vlădulenii
Ro ma naţiului, constatând ma-
terial că principalul drum militar
roman de pe Valea Oltului
trece pe deasupra brazdei,
dovedindu-se că uriaşul şanţ a
existat pe teritoriul Daciei cu
mult mai înainte ca dominaţia
romană să se întindă pe
aceste locuri. Afirmaţia respec-
tivă fusese făcută anterior şi de
Odobescu, pe baza unor mă-
surători executate de un in-
giner hotarnic numit Popovici.
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Ca argumente ajutătoare,
Densuşianu a apelat atât la
scrierile vechi, cât şi la paleo-
folclor, bazându-se pe faptul
că, uneori, memoria unor im-
portante evenimente din tre-
cutul îndepărtat apare adânc
întipărită în mitologia unor
popoare şi că undeva, în
tradiţia orală privitoare la
această brazdă, se poate as-
cunde - ca şi în multe alte
cazuri - un nucleu veridic.

Osiris, întemeietorul Egip-
tului antic, adorat după moarte
ca divinitate, a fost unul dintre
cei mai mari eroi ai antichităţii
preistoricie. Diodor Sicul (lib.
î.H. 13-19) ne spune că el a
fost acela care a aruncat
sămânţa cerealelor pe
pământul aflat necultivat până
atunci şi că a descoperit cea
dintâi formă de plug, fiind con-
siderat primul agricultor. Tot el
a plantat viţa-de-vie şi a intro-
dus cultura ei. Sub Osiris au
început să înflorească met-
alurgia, prelucrându-se arama
şi aurul. Dorind să ajute şi să
uşureze traiul oamenilor, el a
cutreierat toată lumea cunos-
cută pe atunci, însoţit de o ar-
mată p u ternică şi învăţând
peste tot pe oameni să cultive
grâul, orzul şi planteze viţa-
de-vie. Osiris (în forma elenă
Ostris) a ajuns noi drept Os-
trea, Ostrea-Novac, sau une-
ori numai Novac. La eleni,
Osiris mai figura sub numele

de Dionysos (Herodot, I 144),
iar la romani Dionysos luase
numele de „Liber Pater” care
la noi s-a metamorfozat în
„Ler-împărat”. Astfel că Ler -
Împărat este aceeaşi figură
legendară cu Osiris al egipte-
nilor şi numai denumirea sa
ne-a parvenit pe căi diferite.

Despre „Brazda lui Novac"
găsim referiri şi în vechile pa-
pirusuri egiptene (Pierret, Le
livre des morts des anciens
Egyptiens, Ch./CXLII), unde
se spune că „Osiris a deschis
şanţul din regiunea nordului şi
din regiunea sudului”, prin
regiunea nordului
înţelegându-se părţile de la
nord de Med i  terana.

Vechii egipteni îi considerau
drept sacri pe Apis şi Mnevis,
cei doi tauri ai lui Osiris, cu
care acesta a tras primele
brazde. Ca şi în legendele
noastre, unde apar că au tras
plugul lui Ostrea - Novac, ei
erau de culoare neagră
(Herodot. IlI, 29 - Plutarch,
ls.c.34).

În unele părţi ale Olteniei,
„brazda” este atribuită lui lor-
govan - Viteazul, identificat, se
pare, cu Hercules.

În Sibila erithreică, scrisă în
Egipt prin anul 160 î.H., există
proorocirea: „şi se vor arăta
iarăşi oamenilor semne foarte
mari şi înfiorătoare, fiindcă
adâncul râu Tanais (Don -
n.n.) va părăsi lacul Meotic şi
în albia sa cea adâncă se va
vedea urma brazdei fruc-
tifere”. Aceste versuri prezintă
o evidentă analogie cu legen-
dele româneşti în care se
spune că „brazda lui Novac”
trece şi prin albia râului Olt,
care face valuri în locul acela.

Legendele vechi egiptene
vorbesc despre lupta lui Osiris
cu fratele său vitreg, demon-
icul Typhon, pe care l-a învins
la izvoarele Istrului. Dacă
ţinem seama că izvoarele
Istrului erau considerate pe
atunci la Porţile de Fier,
conţinutul mitic al acestor fab-
ulaţii corespunde cu povestir-
ile noastre prin care geniul
răului (vezi Typhon) lua mai
întotdeauna chipul unui plaur,
al unui zmeu. Aşadar, lupta lui
Osiris cu Typhon a fost mem-
orată la noi printr-o luptă a Iui
Ostrea - Novac „cu balaurul
cel gros ca o bute de 100 de
vedre”.

Apare evident faptul că
memoria unor importante
evenimente din trecutul înde-

părtat este adânc întipărită în
mitologia multor popoare şi că
undeva în tradiţia orală privi-
toare la această „brazdă” se
poate ascunde un nucleu
veridic. Unul din cele mai im-
portante evenimente ale Anti-
chităţii, eveniment căruia
pr o babil i se datorează şi rea -
li zarea „Brazdei lui Novac”, a
fost introducerea agriculturii.
Desigur că cerealele şi
plantele textile erau cultivate
încă de la începutul epocii ne-
olitice, când s-au domesticit şi
primele animale, s-au diversi-
ficat instrumentele de lucru şi
au început să apară organizări
sociale puternice; dar aceste
începuturi de agricultură erau
încă destul de restrânse şi cu -
prin deau o mică parte a popu-
laţiilor neolitice din Europa,
majoritatea triburilor conti -
nuând să se ocupe cu păsto -
ritul.

Pe acest fond, triburile trace
de la Dunărea de Jos şi, în
special, din părţile Daciei, au
atins acum circa 3 - 5000 de

ani un punct culminant, carac-
terizat printr-o înmulţire extra-
ordinară a populaţiei, fie
datorită vitalităţii sale recunos-
cute, fie datorită faptului că
mişcarea etnică de masă, por-
nită din Asia spre Europa, s-a
continuat în tot cursul acestei
epoci. Tot în respectiva pe-
rioadă, excesul de populaţii şi-
a urmat migraţiile sale către
părţile meridionale ale Eu-
ropei, având o acţiune civiliza-
toare asupra populaţiilor
locale, fapt dovedit de
cercetători prin interpretarea
textelor antice, ceea ce ilus-
trează aportul lumii trace la
dezvoltarea societăţilor
omeneşti.

Valurile „romane”

În afara „Brazdei lui Novac”
se mai află în România şi unele
valuri din pământ, de o lungime
mai redusă, dar prin caracte -
risticile lor putând aparţine
epocii romane. Amintim:

- trei valuri paralele, exact în
partea cea mai strâmtă a Do-
brogei, mergând de la Dunăre
la Marea Neagră, unul cons -
truit din pământ şi având 52 de
întărituri (epoca împăratului
Traian), iar al doilea, pavat cu
piatră şi având 27 de întărituri
(epoca împăratului Constantin
cel Mare – v. Pamfil Polonic);

- un val în Transilvania, între
râurile Criş şi Someş, închi -
zând strategic lanţul carpatic la
nord;

- trei valuri în Câmpia Bana -
tului, pornind din malul Mu -
reşului, din dreptul Aradului, şi
ajungând la Dunăre;

- un val în Moldova de Jos,
între Adjud şi Folteşti (v. Radu
Vulpe).

Aceste valuri, notate pe
harta alăturată cu simple linii
întrerupte, prin dimensiunile,
prin aspectul şi topografia lor,
dovedesc o funcţie fortificativă,
chiar dacă uneori implicau
ideea unei linii de demarcaţie.
Pe de altă parte, am greşi dacă
ne-am închipui că aceste lu-
crări militare serveau ca linii de
apărare activă, ca nişte poziţii
de luptă pentru infanterie,
apărătorii rânduindu-se de-a
lungul lor întocmai ca pe
zidurile unor cetăţi, ori ca în
tranşeele moderne. 
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Eficacitatea valurilor se
mărginea la ele însele, fiind
simple obstacole materiale ce
poate reu şeau întrucâtva să în-
târzie şarjele de cavalerie ale
atacatorilor şi să permită regru-
parea atacaţilor (Radu Vulpe).

O notă aparte pentru valurile
III (cel Mic) din Dobrogea şi
Adjud - Folteşti (al lui Atha-
naric), care, având şanţul spre
sud, fuseseră construite de
populaţii nordice, deci nero-
mane.

Sorgintea valurilor care ar
putea fi atribuite civilizaţiei ro-
mane este şi ea destul de in-
certă. Numai valul din
Tran silvania se pare că ar fi fost
construit de către romani prin
anii 156 - 157, la limita de nord-
vest a Daciei cucerite. Urmele
lui se mai văd între Beltiuc, pe
Crasna şi Oradea, pe o
lungime de circa 160 km şi to-
todată prezintă singura referire
antică inscripţionată despre un
val: „Valerius Valentinus, bene-
ficiar consular militar din
legiunea a III - a Gemina, edil
al coloniei gordiane Napoca, au
înscris la dare regiunea
Someşului ca şi aceea de
peste val (... a censibus sub-
signavit samum, cum regione
trans vallum ...) sub consulatul
domnului nostru imp. M. Anto-
niu Gordian şi Aviola”. De
asemenea, dintre v a lurile do-
brogene, sunt în deobşte
atribuite: unul de pământ şi
care avea 52 de întărituri, îm-
păratului Traian, iar celălalt, de
piatră, având 27 de întărituri,
împăratului Constantin cel
Mare. Valurile din câmpia
bănăţeană sunt atribuite de
către istorici tot romanilor, care
erau nevoiţi să se apere într-
acolo de triburile libere ale
iazigilor şi me ta naştilor. Aceste
atribuiri au doar caracterul unor
supoziţii, ele, toate, putând fi la
rându-Ie cu mult anterioare
epocii romane, mai ales că
Herodot, părintele istoriei (IV, c.
12),  a minteşte de mai multe
valuri vechi din „Sciţia”, nu-
mindu-le ale cimerilor.

Despre „marea brazdă”, cea
din câmpia română, nu prea s-
a încumetat nimeni să dea o lă-
murire sau măcar să încerce a
o justifica ştiinţific.

Brazda „tracică”

Dacă civilizaţiei romane is-
toricii sunt gata să-i atribuie

oricând orice realizări, în
schimb civilizaţia tracă este
încă privită cu susceptibilitate.

Tocmai de aceea, dove din -
du-se că brazda este cu mult
mai veche decât epoca ro-
mană, problemele ridicate de
această mare operă de con-
strucţie ce vine de dincolo de
istorie i-au determinat pe oa-
menii de ştiinţă să o neglijeze
de teama compromiterii.

Dar coborârea dincolo de civ-
ilizaţia romană (certă, destul de
bine studiată şi cu mari posibil-
ităţi tehnice dovedite) a real-
izării unei atât de importante

construcţii, în civilizaţia tracă, o
lume enigmatică, ermetică, o
lume în care nimeni nu şi-a
spus ultimul cuvânt şi care, pe
zi ce trece, îşi relevă mereu din
marile taine ce par să fie de o
tulburătoare importanţă, este
evitată de istorici.

Despre lumea tracă, până
mai ieri considerată o amorfă şi
nomadă masă de triburi, în
principal pastorale, au început
să se facă afirmaţii care o pun
astăzi în cu totul altă lumină.

Se spune acum, că după
marele popas carpato - du nă -
rean, această rasă arică, ac-
tivă şi laborioasă - având o
excepţională putere de
creştere, expansiune şi
adaptare - ar fi continuat mi-
graţiile sale către părţile merid-
ionale, formând printre altele
vârfurile troiane, miceniene şi
italice, atribuindu-i-se o acţi-
une civilizatoare chiar şi

asupra lumii ante-elene, so-
cotită ca fiind dascălul Eu-
ropei.

Popor numeros şi viguros,
păstrător al purităţii timpurilor
vechi, tracii erau buni meşteşu-
gari şi neîntrecuţi războinici,
având totodată o veche tradiţie
a poeziei şi muzicii. Dintre
multe ramuri ale tracilor, dacii şi
geţii ocupau spaţiul de la
Carpaţi la Dunărea de Jos încă
de acum 3 - 5000 de ani, deşi
documentar sunt atestaţi numai
din anul 514 î.H.

Un astfel de popor, care şi-a
adus o imensă contribuţie la

dezvoltarea societăţilor ome -
neşti, putea să aibă suficiente
resurse morale și materiale
care să conducă la realizarea
unor mari lucrări de ansamblu,
oricât de grele şi oricâtă canti-
tate de muncă ar fi cerut.

Pentru a încerca să lămurim
problema „Brazdei lui Novac”
nu ne rămâne decât să ne
bazăm pe ipoteze logice da-
torate observaţiilor, pe care să
le aplicăm atât adevărurilor de-
terminate şi cert cunoscute, cât
şi memoriei scrise sau orale ale
legendelor şi miturilor, ele fiind
pline de înţelesuri şi având -
fără excepţie - un sâmbure de
adevăr.

Aceste ipoteze logice ar per-
mite să fie trase concluzii juste,
care deşi ne aflăm într-un dome-
niu incert, ipotetic, pot conduce
totuşi la justificări raţionale privi-
toare la importanta construcţie
preistorică ce ne preocupă.

Apar pe scena preistoriei

extratereştrii!

Orice deducţii făcute în pro -
blema „Brazdei lui Novac” au
tendinţa de a se baza pe un
mod de gândire prin care preis-
toria este închipuită potrivit
unor deziderate întemeiate mai
mult pe ceea ce credem noi că
ştim despre începuturile civi-
lizaţiei noastre.

Bineînţeles că dacă facem
abstracţie de acest model „cla-
sic” de gândire, atunci şi im a -
ginaţia, ba chiar şi logica -
eliberate de simple, comode şi
cuminţi afirmaţii - ne pot con-
duce imediat spre cu totul alte
explicaţii decât acelea în-
deobşte acceptate. Gândul
poate să zboare spre „vremea
oamenilor mari”, sau spre „vre-
mea oamenilor mulţi” - care ar
fi doar două dintre enigmele ră-
mase nedezlegate prin uti-
lizarea gândirii „şcolăreşti”.

Realizarea acestui colosal
efort pentru săparea „Brazdei
lui Novac” (ca şi a altora), într-
o perioadă situată undeva
înainte de istorie, s-ar adăuga
enigmelor cu şanse de a nu fi
niciodată dezlegate. În mod
automat s-ar pune atunci pr o -
blemele care, singure, ar per-
mite unele soluţii. Ne gândim,
de exemplu, la unele afirmaţii
potrivit cărora înaintea civiliza-
ţiei noastre ar fi existat o altă
civilizaţie superioară asemănă-
toare ca perfecţiune nouă, dar
care ar ti suferit o involuţie. Ce
altceva era Atlantida, la care
încă mai visează unii cu ochii
deschişi...

Ne mai gândim chiar şi la
ipoteza unor vizite din spaţiul
cosmic, teorie care ar rezolva
nesperat de simplu probleme
care, altfel, nu vor fi niciodată
suficient de explicitate...

În primul rând, acţiunea lui
Osiris, sau Ostrea - Novac, ar
corespunde cu teza îndeobşte
admisă de cei mai mulţi dintre
susţinătorii unei „vizite” din
cosmos (printre care cel mai
convins pare a fi Erich von
Däniken), care spune că
mesagerii unei civilizaţii ex-
traterestre (în cazul nostru acei
oameni mari) ar fi învăţat pe
oamenii preistorici tot felul de
meşteşuguri, i-au iniţiat în şti-
inţe, au făcut legi drepte şi au
aplanat conflicte, altfel irecon-
ciliabile.

În al doilea rând, timpul când
ar fi avut loc vizita unor
mesageri din alte lumi este în
general plasat între anii 3200 -
3000 î.H. 10



Anul mistic de la care
mayaşii au început derularea
calendarului pentru a calcula
reîntoarcerea zeului Kukulkan
(sau „Şarpele Zburător”) core-
s punde după semnele lor cu
anul 3111 î.H. Doar câteva
sute de ani despart această
dată de apariţia civilizaţiei
egiptene şi, în mod curios, tot
în aceeaşi perioadă se
situează apogeul şi marea în-
florire a culturii trace, care
avea să se repercuteze mai
apoi şi în Europa Meridională.
Acest plafon de 5000 de ani
este admis, în general, şi ca o
limită a memorizării unor date
certe cuprinse în folclor, aşa
cum s-a întâmplat cu legen-
dele noastre p o pulare despre
„brazda lui Novac”.

În al treilea rând, posibili-
tatea tragerii „brazdei” şi, res -
pectiv, lămurirea modului cum
de a fost posibil un atât de ex-
traordinar efort pentru rea -
lizarea construcţiei, ar găsi o
explicaţie în cazuI executării
ei cu mijloacele tehnice ale
unei civilizaţii ajunse pe o
treaptă superioară de dez-
voltare, mai ales dacă ne
gândim la lucrări asemănă-

toare aflate în alte părţi ale
lumii şi care nici ele nu se pot
explica altfel.

„Brazda lui Novac”: Cui

prodest?

Atunci când Nicolae Den-
suşianu afirma, la începutul
secolului, că uriaşa brazdă a
fost construită ca „un monu-
ment comemorativ pentru in-
troducerea agriculturii”,
isto ricul nu era mult prea de-
parte de adevăr.

În realitate, înmulţirea spec-
taculoasă a populaţiilor trace
de la nordul Dunării a atras
după sine o intensificare a agri-
culturii, singura în măsură să
asigure existenţa unor populaţii
devenite dense, precum tot
atât de cert este faptul că în
cursul acelei epoci a apărut o
mare problemă agrară a lumii
preistorice. Triburile de agricul-
tori, atrase aşa cum era şi
firesc de câmpie, aveau o
tendinţă de expansiune în
dauna triburilor rămase pas-
torale, pe care le împingeau tot
mai spre nord, spre munţi,
smulgându-le vaste păşuni pe
care turmele acestora nu le

mai regăseau tot atât de
mănoase spre dealuri şi
munte.

Probabil că multe şi violente
lupte au avut loc între triburile
de agricultori şi cele de păstori
pentru stăpânirea unor terenuri
ce nu puteau fi cultivate decât
prin renunţare la păstorit. Pr o -
babil că destule lupte au fost şi
în sânul populaţiilor de cultiva-
tori, deoarece agricultura a
atras după sine şi un proces de
pauperizare a multora dintre
membrii unor triburi şi chiar a
unor triburi întregi în cazul unor
calamităţi.

În acest moment a apărut un
conducător deosebit, personifi-
cat prin Osiris, sau la noi Os-
trea - Novac, care, pe de-o
parte, bun cunoscător al agri-
culturii, a impulsionat  culti-
varea pământului prin
îm bunătăţirea plugului şi intro-
ducere tracţiunii animale, iar pe
de altă parte, în virtutea drep-
tului de cucerire, a pus ordine
între triburile trace, obligând
păstorii să se retragă spre nord
şi marcând într-un mod vizibil
şi durabil - printr-un mare val
de pământ - terenurile dis-
tribuite agricultorilor. Numai

astfel, ca o delimitare vizibilă
între populaţiile de agricultori şi
păstori, se poate explica
tragerea „Brazdei Iui Novac”
într-un mod continuu, fără a se
ţine seama de relief (deci fără
nici o aplicaţie strategică), ci
doar ca marcare a unei sepa-
rări ce se voia definitivă.

Rezultă, prin urmare, că des-
tinaţia „Brazdei lui Novac” a
avut un pregnant caracter so-
cial - economic şi numai
această utilitate publică ar
putea justifica depunerea
acelui efort considerabil pentru
realizarea unei atât de impor-
tante lucrări.

Sigur că mai pot fi luate în
considerare şi alte supoziţii,
dar, indiferent de modul în care
a fost realizată „Brazda lui
Novac”, semnificaţia ei trans-
misă peste veacuri şi milenii
rămâne ca fiind aceea a unei
delimitări, un hotar ce se voia
imuabil, tras între un mod de
viaţă mai evoluat (agricultura
din sud), faţă de etapa anterior
depăşită, aceea a vecinilor din
nord, rămaşi păstori. Deci o
limită câştigată de umanitate în
drumul ei spre progres.

Silviu N. Dragomir s-a născut la data 4 oc-
tombrie 1930 în oraşul Roman. La 14 august
1948, când avea numai 17 ani şi era elev la
Liceul de băieţi din Roman, fusese con-
damnat la închisoare corecţională. El atâr-
nase în cuier portretul lui Stalin, cu capul în
jos, iar colegul său, Ovidiu Socor, se aşezase
cu posteriorul pe tablou. Şi-au asumat con-
secinţele, deşi speraseră că, din solidaritate,
ceilalţi nu îi vor turna. Nu au fost turnaţi, dar
pozna s-a aflat la Securitate, ca  o glumă a
unor copii poznaşi. Au fost arestaţi. Deşi Sil-
viu N. Dragomir fugise în munţi, pentru ca
securitatea să-i piardă urma, a venit la pro-
ces, pentru a fi solidar cu ceilalţi. Tatăl său,
preot cunoscut în Roman, a reuşit prin ple-
doaria lui să impresioneze judecătoarea.
Aceasta le-a acordat elevilor o pedeapsă

minimă, de un an şi jumătate şi duşi la
Văcăreş�. Acolo, Silviu a întâlnit câţiva oa-
meni din elita ţării, generali ai armatei re-
gale.

La eliberarea din detenţie, a încercat să se
înscrie la liceu pentru a con�nua studiile,
dar, menţionând în autobiografie că a fost
arestat, nu numai că nu este primit, dar va fi
exmatriculat din toate şcolile din ţară. Este
chemat la Bucureş� de o rudă, care voia să-l
ajute, pentru că îl cunoştea pe secretarul
liceului Dimitrie Cantemir şi spera să-l poată
înscrie acolo. Pentru a reuşi să se înscrie, la
secretariat este sfătuit ca, în autobiografia ce
se cerea în mod obligatoriu, să omită faptul
că a fost arestat şi apoi exmatriculat din
toate şcolile. Această omisiune îi va permite
să termine Liceul Cantemir şi apoi să se în-
scrie la Facultatea de Transporturi (Ins�tutul
Politehnic Bucureş�). Licenţiat, a lucrat ca in-
giner. Prin 1961 a propus publicarea unei
monografii a oraşului său natal, Roman, lu-
crare respinsă de edituri deoarece, ca fost
deţinut poli�c, nu făcea parte din Uniunea
Scriitorilor. Până în 1989 a publicat doar
unele ar�cole separate în periodice de im-
portanţă mai redusă (ziare, reviste, al-
manahuri,s.a) care-i puteau fi mai accesibile.

După 1989 a fost angajat  redactor la
ziarele Dreptatea, România, Co�dianul iar

apoi a devenit analist poli�c la „Luceafărul
Românesc” din Montreal (Canada).

Începând din anul 1961 a început să scrie
şi lucrări independente, ajungând, în mo-
mentul de faţă, la 30 de cărţi (majoritatea
publicate sau pregă�te să intre la �par).

Specialist în filatelie, cartofilie şi mărci poş-
tale, Silviu N. Dragomir este cunoscut sub
numele de „părintele colecţionarilor”. A  p u -
blicat  „Istoria cartofiliei româneş�”, lucrare
de referinţă în domeniu.

Cărţile care au avut un impact extraordinar
în rândul ci�torilor şi specialiş�lor: Enigme în
jurul nostru,  Istorii neelucidate, Mistere –
vreo 30 �tluri. Sunt opere care percep
supranaturarul oglindit în mit, basm, istorie
şi arheologie ca pe mesaje sosite de la
făurirea lumii, când pe pământ existau Gi-
ganţi, Moşi,  Preoţi, Feţi-Frumoşi , Ilene-Con-
sânzene, şi alte fiinţe tutelare, care au lăsat
urmaşilor Cărţi de Învăţătură… pentru cine
are ochi să le citească.  

Silviu N. Dragomir pare a fi unul dintre
„ci�tori”!

Pe 4 octombrie 2015 a împlinit venerabila
vârstă de 85 de ani.  Este şi acum deosebit
de ac�v, scrie, dă interviuri scăpărătoare prin
duh şi cultura în�nsă. Revista  noastră îi  u -
rează  Ani Mulţi cu Sănătate şi
putere de muncă ! 11
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