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GEODETIC-STATISTICAL ANALYSIS, DOAR
UN CLASIC GIGO1?!
Sorin Forțiu*
* http://www.banat.ro/academica.htm ; mbusines@banat.ro
“Losing family obliges us to find our family. Not always the family that is our blood, but the
family that can become our blood. And should we have the wisdom to open our door to this
new family we will find that the wishes we had for the father, who once guided us, for the
brother, who once inspired us, those wishes ... The only thing left to say will be: I wish I had
seen this, or I wish I had done that, or I wish ... I realize that the one wish that was granted to
me, so late in life, was the gift of friendship”*. Am fost binecuvântat cu/de prietenia ta ... Îmi
lipsești teribil, Liviu ... Fie ca Zefirul să te mângâie în Elysium iar nectarul râului Lethe să-ți
ofere alinarea ...

*
Abstract. Geodetic-statistical analysis, just a classic GIGO?! After a brief overview on
geodetic-statistical analysis, a method developed by an interdisciplinary team from the
Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik, Technische Universität Berlin to identify
the ancient locations without a certain modern counterpart mentioned by Klaudios Ptolemaios
in his Geōgraphikē hyphēgēsis, we move over to a detailed analysis of its results for the
poleis from Dacia, coming to the conclusion that the method failed because the authors have
in turn failed to manage properly the historical data-base on which their approach is based.
Also, it has been proven that there is a zone with homogeneous systematic errors around the
microarea of Singidunum–Viminacium.
Keywords: Dacia, Ptolemy, Geōgraphikē hyphēgēsis, geodetic-statistical analysis, zone
with homogeneous systematic errors, Singidunum, Viminacium, Ziridava, Zurobara.

1. Prolegomene
În ultimul deceniu, studiile referitoare la Geōgraphikē hyphēgēsis, scrisă de
Klaudios Ptolemaios la mijlocul secolului al II-lea dHr, au cunoscut pe plan internațional un reviriment consistent datorat nu doar publicării unei prime bilingve ediții
critice2 complete3 în anul 2006 ci, mai ales, traducerii capitolelor teoretice de către

* Finding Forrester, film artistic, scenariul Mike Rich, regia Gus van Sant, Columbia Pictures,
2000.
1
GIGO este un acronim al expresiei “garbage in, garbage out” (l.e.), precept sintetizat de
către programatorul american George Fuechsel în anul 1963. Cu alte cuvinte, dacă vei introduce date greșite într-un sistem de analiză corect vei obține tot date greșite.
2
GH, 2006.

617

John Lennart Berggren și Alexander Raymond Jones cu cinci ani mai înainte4. Astfel, pentru prima oară, și cercetători cu pregătire tehnico-ştiinţifică au avut acces
neîngrădit5 la lucrarea ptolemeică. Această adevărată “liberalizare” s-a realizat într-o
perioadă în care au devenit accesibile și noi metode de prelucare și analiză a informației6 conținute de Geōgraphikē hyphēgēsis. Astfel încât nu este de mirare că au
apărut adevărate școli de cercetare a cartografiei ptolemeice pentru că Holy Grailul
conținut de aceasta este extrem de tentant; din cele aproximativ 8100 de locații antice
menționate de Ptolemeu (din care 6345 sunt poleisuri7) relativ puține sunt identificate
cu certitudine8.
La începutul lunii octombrie 2010, săptămânalul german Der Spiegel9 anunța
bombastic: “Berlin Researchers Crack the Ptolemy Code”10! Articolul se baza pe o
carte tocmai apărută în Germania având titlul Germania und die Insel Thule11. O
echipă interdisciplinară de la Universitatea din Berlin12 susţinea că a reuşit să pună
la punct un sistem, denumit geodetic deformation analysis, cu ajutorul căruia ar putea
afla locaţiile moderne ale anticelor localităţi ptolemeice neidentificate până în prezent cu o marjă de eroare “within 10 to 20 kilometers”13. Astfel, “revealing that half
of Germany's cities are 1,000 years older than previously thought”14. Lucrarea a fost
receptată entuziast de mass-media locală15 și mai degrabă rece (spre critic16!) de
3

Ediţii critice ale Geōgraphikē hyphēgēsis au fost realizate începând cu secolul al XIX-lea.
Primul a fost Friedrich Wilhelm Wilberg (1838–'45), urmat apoi de Karl Friedrich August
Nobbe (1843–'45; este singura ediție completă din sec. XIX dar care a fost scrisă doar în limba
greacă și are enorme probleme de conținut) şi Karl Wilhem Ludwig Müller (1883) (vide și
Forțiu, 2012, p. 57-69).
4
Berggren-Jones, 2001.
5
în primul rând de limba greacă veche în care lucrarea ptolemeică a fost scrisă și, mai apoi,
de latina medievală în care a fost tradusă de către florentinul Giacomo (Jacopo) d'Angelo da
Scarperia la începutul secolului al XV-lea (~1406–'9).
6
de exemplu, Geographic Information System (GIS).
7
Ce înţelegea Ptolemeu prin πόλεις / poleis (la plural; polis la singular) şi cum trebuie tradus
acesta sunt probleme fără o soluţie acceptabilă în acest moment în istoriografia română (vide
Forțiu, 2012, p. 27-28).
8
De exemplu, în cazul Daciei mai bine de 60% (iar procentul crește la 77,(27)% dacă aplicăm
criterii mai stricte de analiză) dintre poleisurile menționate de autorul antic nu pot fi localizate cu un oarecare grad de siguranţă datorat unor mărturii epigrafice ori prin coroborarea cu
alte surse antice (în principal, Codex Vindobonensis 324 (i.e. Tabula Peutingeriana )).
9
Schulz, 2010.
10
“Cercetătorii berlinezi au spart codul ptolemeic” (tr.m.).
11
Kleineberg et alii, 2010.
12
Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik, Technische Universität din Berlin.
13
apud Schulz, 2010.
14
“dezvăluind faptul că jumătate din orașele din Germania sunt cu 1000 ani mai în vârstă
decât se credea anterior” (Schulz, 2010. -tr.m.).
15
O colecție parțială este disponibilă on-line la http://www.romanarmytalk.com/rat/18-references-a-reviews/280018-claudius-ptolemaios-deciphered.html (accesat 11.11.2011).
16
de exemplu, Papay, 2011. Vide și Forțiu, 2012, p. 10.
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arheologi și istorici. Ciudat, au trecut doi ani până ce geodetic deformation analysis14, (re)denumită acum geodetic-statistical analysis17, a devenit cu adevărat cunoscută prin apariția unui studiu cu explicații exhaustive18. Între timp, membri ai echipei berlineze19 au publicat încă două cărți20 în care au folosit această metodă pentru a
identifica locații ptolemeice fără corespondent modern sigur iar Christian Marx a
publicat o serie de articole21 în care a atins și diferite aspecte ale metodei.
Geodetic-statistical analysis își propune să determine denaturările sistematice,
erorile materiale (erori de scriere în manuscrise), exactitatea locală a datelor ptolemeice, precum și identificările moderne incorecte. De asemenea, metoda dorește să
stabilească coordonatele moderne ale locțiilor ptolemeice fără un corespondent sigur22.
Folosind geodetic-statistical analysis, susțin autorii, pot fi stabilite grupuri de locații
cu erori sistematice omogene și locații cu erori materiale/grosiere, care pot fi detectate
prin teste bazate pe ipoteze statistice. Pe baza unei funcții de transformare, care descrie erorile sistematice, se pot calcula coordonatele modern presu puse ale unor locații
ptolemeice încă necunoscute.

Fig. 1. Schița desfășurării procesului de analiză23.

Geodetic-statistical analysis este o metodă științifică cu un înalt grad de complexitate24. Ea pornește de la premiza că există erori sistematice omogene în anumite
regiuni iar “metoda de analiză este aplicată unor arii de investigație separate,
17

care, în principal, este o analiză statistică bazată pe modelul Gauss-Markov.
Marx, 2012, p. 99-112. “The present work gives a detailed representation of the actual
analysis method”, care a fost “described only briefly ... so far” (Marx, 2012, p. 100).
Explicații parțiale ale metodei sunt oferite și în Marx-Kleineberg, 2012, p. 4-7.
19
Andreas Kleineberg, Altphilologe (Latinistik, Gräzistik) și Christian Marx, Vermessungsingenieur.
20
Kleineberg et alii, 2012; Marx-Kleineberg, 2012.
21
Marx-Neitzel, 2007; Marx, 2011; Marx, 2012.
22
Marx, 2012, p. 100.
23
Marx-Kleineberg, 2012, p. 6, Abbildung 2: Skizzierung des Ablaufs des Analyseverfahrens.
18
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pentru care se presupun scale uniforme. Ariile corespund capitolelor din Geografie
sau reprezintă un rezumat al capitolelor în cazul în care se așteaptă denaturări
corelate datorate unor poziții apropiate”25. În acest sens, am realizat propria mea
investigație26.

2. O microzonă cu erori sistematice omogene
Să analizăm ce se întâmplă în momentul în care reprezentăm coordonatele
ptolemeice pe o hartă în cazul localităţilor antice, care au un corespondent modern
indubitabil27, într-un areal relativ restrâns (în acest caz, cel bănăţean și locațiile adiacente, în principal, cele de-a lungul Dunării). Pentru aceasta am folosit proiecţia cea
mai simplă, cea echirectangulară / cilindrică echidistantă28 a lui Marinos din Tir29.
La construirea gridului am ţinut seama şi de indicaţia ptolemeică pentru harta a IX-a
a Europei30. Peste gridul ptolemeic astfel construit am suprapus o reţea geografică
modernă (vide Fig. 2 și 3).
24

Din păcate, articolul explicativ conține și anumite inadvertențe inexplicabile și decizii
metodologice discutabile (vide infra V); de exemplu, Irina Tupikova și Klaus Geus cred că
“it would be mathematically reasonable, to correct the Ptolemaic coordinates first for the
erroneously chosen circumference of the Earth and then to proceed with statistical algorithms
minimizing the residuals of the errors in the local positions” (Tupikova-Geus, 2013, p. 19).
25
“The analysis method is applied to separated investigation areas for which uniform scales
are assumed. The areas correspond to the chapters of the Geography or are summarizations
of chapters in case correlated distortions are to be expected due to a close position (e.g. Hispania in II.4–6)” (Marx, 2012, p. 103).
26
Forțiu, 2011; in nuce, aceste observații au fost prezentate deja în cadrul unui brainstormming care a avut loc în luna noiembrie a anului 2010.
27
au fost ignorate Lizisis (Aizisis), Tiriskon, Argidava, Zeugma deoarece identificarea locațiilor moderne este încă nesigură în opinia mea iar locațiile respective necesită o analiză
temeinică.
28
Cunoscută în literatura de specialitate drept Equirectangular / Rectangular projection,
Projection of Marinus (l.e.), La Carte Parallélogrammatique (l.f.), Die Rechteckige Plattkarte (l.g.). Chiar dacă această proiecţie este pe bună dreptate criticată de Ptolemeu, care
arată că ea este cea mai puțin indicată a fi folosită pentru că nu prezervă proporționalitatea
distanțelor dintre diferite locații, chiar el a folosit-o în cazul celor 26 de hărți regionale
(Berggren-Jones, 2001, p. 118-120).
29
Marinos din Tir [* sec. I; † sec. II / ~145–'8(?) dHr]; fenician, originar din provincia romană
Siria (din Tir), cartograf şi matematician, despre care se crede că a trăit în oraşul Tir şi în
insula Rhodos (dovezile sunt indirecte). Ptolemeu este singura noastră sursă de informaţie
despre Marinos și el spune despre acesta că “a fost ultimul [autor] din timpul nostru care a
întreprins acest subiect (i.e. desenarea unei hărți a oikoumenē -n.m.) și a făcut-o cu absolută
diligență” (Berggren-Jones, 2001, p. 63).
30
Această hartă ptolemeică conține în principal regiunea iazigilor strămutați, Dacia, provinciile Moesia Superior și Inferior, Thracia precum și Thrakikè Khersónesos (l.gr.) / Chersonesus Thracica (l.l.) / Gelibolu Yarımadası (l.tr.) / peninsula Gallipoli.
Paralela (latitudinea*) are ratio de 43/60 (= 0,71(6) -n.m.) din meridian (Longitudine*)
=> la 1 (cm) de Longitudine* (care se măsoară pe latitudine*), avem 0,716 (cm) pe latitudine*
(care se măsoară pe Longitudine*) (GH, VIII.11.1).
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2.1. 45° (CP)31 ≡ 20° E și 46° (CP) ≡ 21° E (justificare)32. Ptolemeu33 îşi
plasează primul său meridian34 în Insula celor binecuvântaţi35 şi tot el menţionează
că insulele Inaccessa, Pluvialia, Capraria, Canaria, Ninguaria sunt aşezate pe acest
meridian “zero”36. Pentru că una dintre aceste insule este numită de el Canaria, prea
multă lume, pentru prea multă vreme, a presupus că ptolemeicul meridian “zero” trece
prin (sau pe lângă) arhipelagul insulelor Canare (18° 10′ − 13° 25′ V)37.
Dacă acesta ar fi localizat aici, în cel mai “bun” caz38, ar rezulta:
18° V + 20° E (Beograd39) = 38° (CP).
40
Dar Singidounon este situat de Ptolemeu la 45° => o diferenţă de 7° care nu poate
fi justificată38.
În fapt, ptolemeicul meridian “zero” a fost situat în arhipelagul Insulele Capului Verde
(25° 21′−22° 40′ V) după cum au demonstrat independent Hermann Reichert (2003),
Dennis Rawlins (2008) şi Michael J. Ferrar (2009)41. Această variantă a fost cea utilizată şi de Christian Marx (2012)42. Cea mai mare insulă din arhipelagul Insulele
Capului Verde, Insula Santiago, cea care adăposteşte şi capitala Praia, este la 23° 47′
−26′ V iar insulele cele mai apropiate de Africa, Sal, Boa Vista, sunt la 22° 56′−53′ V
şi respectiv 22° 57′−40′ V. Cea mai nordică insulă, Santo Antão, este situată la 25° 19′
−24° 58′ V.
Deci, ~25° V + 20° E (Beograd) = 45° (CP) (Singidounon) iar
~25° V + 21° E (Stari Kostolac) = 46° (CP) (Ouiminakion43).
31

CP = valoarea unei coordonate ptolemeice.
Am fost interesat în această analiză brută doar de valoarea gradelor și am ignorat valoarea
minutelor.
33
GH, IV.37.1.
34
din anul 1884, primul meridian (meridianul “zero”) trece prin Greenwich, UK. De-a lungul
istoriei au existat şi alte locaţii considerate a găzdui meridianul “zero” (vide https://en.wikipe
dia.org/wiki/ Prime_meridian -accesat 13.12.2010).
35
sau a celor fericiţi /aί μακάρων νῆσοι / hai makarōn nēsoi (l.g.) şi Fortunatæ Insulæ sau
Fortunatorum Insulæ (l.l.), paradisul în care zeii primesc eroi şi alţi muritori virtuoşi din
mitologia greacă. Insula celor binecuvântaţi a fost asimilată uneori cu Câmpiile Elizee (vide
Hesiod și Pindar).
36
GH, IV.6.
37
Această viziune clasică mai are mulţi susţinători; vide, de exemplu, Tsorlini-Livieratos,
2007; Stückelberger-Mittenhuber, 2009, p. 240; Tupikova-Geus, 2013, p. 2.
38
iar în cel mai “rău” caz: 13° V + 20° E (Beograd) = 33° (CP) => o diferenţă de 12°, care
este imposibil de justificat / explicat / acceptat.
39
azi, anticul Singidunum se află sub fortăreaţa Kalemegdan din centrul oraşului Beograd, RS.
40
mai cunoscut drept Singidunum (l.l.), sediul Legio IV Flavia Felix, după cum ne informează
și Ptolemeu (GH, III.9.3).
41
Reichert, 2003 (apud Marx, 2012, p. 100); Rawlins, 2008, p. 41; Ferrar, 2009.
Trebuie subliniat faptul că Dennis Rawlins şi Michael J. Ferrar au ajuns la aceeaşi concluzie prin metode de cercetare și argumentații diferite.
42
Marx, 2012, p. 100.
43
mai cunoscut drept Viminacium (l.l.), capitala Moesiei Superior, sediul Legio VII Claudia
după cum ne informează și Ptolemeu (GH, III.9.3).
32
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2.2. Datele primare
Analiza codicologică și paleografică ne indică faptul că Zurobara şi Dierna
(azi, Orşova), dintre localităţile bănăţene, alături de locațiile situate pe malul drept al
Dunării: Trikornion (Tricornium; azi, Ritopek, RS), Taliatis (Taliata; azi, Donji Milanovac, RS), Egeta (azi, Brza Palanka, RS) și Singidounon sunt în situaţia incertă de-a
avea cel puțin două seturi distincte de coordonate ptolemeice44; de aceeea, am analizat separat cele două variante posibile (vide Fig. 2 și 3).
Sintetic, informațiile de care avem nevoie în analiza noastră se prezintă astfel:
Geōgraphikē hyphēgēsis
localitatea
antică45
Partiskon

45°

Singidounon

45° 30′

46

Tibiskos –
Danubios

Long.

46°

Trikornion

46°

Ouiminakion
Taliatis
(Taliata)

46° 30′
47°

lat.
46° 40′
44° 30′
(44° 15′)*

AZI
localitatea
modernă
Szeged, HU

Long. (E)

lat. (N)

20° 12′ 15″

46° 15′ 11″

Beograd, RS

20° 27′ 1″

44° 49′ 25″

Timiş–Dunăre

20° 38′ 05″

44° 51′ 01″

Ritopek, RS

20° 39′ 03″

44° 44′ 13″

Stari Kostolac, RS
Donji Milanovac,
RS

21° 12′ 42″

44° 42′ 42″

22° 8′ 21″

44° 27′ 50″

44° 15′
44° 30′
(44° 10′)*
44° 20′
44°
(44° 20′)*

Egeta

47° 15′
(47° 30′)*

43° 40′

Brza Palanka, RS

22° 27′

44° 28′ 51″
44° 29′

Horrea
(Horreum
Margi)

46° 45′

43° 30′

Ćuprija, RS

21° 22′ 36″

43° 55′ 56″
43° 56′

Zurobara

45° 40′
(46° 40′)*

45° 40′
Timişoara

21° 13′ 37″

45° 45′ 26″
45° 27′ 59″
45° 28′
44° 43′ 52″
44° 44′

Tibiskon

46° 40′

44° 50′

Jupa, Caraș-Severin

22° 11′ 22″

Dierna

47° 15′

44° 30′
(44° 50′)*

Orșova

22° 24′ 36″

Drubetis

47° 45′

44° 30′

Drobeta Turnu
Severin

22° 39′ 29″

44° 37′ 46″

Zarmizegethusa
basileion

47° 50′

45° 15′

Sarmizegetusa

23° 18′ 33″

45° 37′ 19″

* apud Codex Vaticanus graecus 191 (X).

44

cea datorată recensiunii Ω (“revizuirea bizantină”; non-X) distinctă față de cea datorată
recensiunii Ξ (Codex Vaticanus graecus 191; X).
45
apud GH, 2006, p. 246-247, 311-319.
46
Ptolemeu a “construit” un râu imaginar, compus din avalul râului Timiş şi amontele râului
Tisza, pe care l-a numit Tibiskos după numele unuia (i.e. Timiș) dintre cele două râuri.
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2.3. Analiza translațiilor47 pentru cele două cazuri ne indică următoarele:
Direcția48
Translația
Amplitudinea
locaţie ptolemeică  locaţie
non-X X
non-X X
modernă
Partiskon  Szeged
28
28
162°
162°
Singidounon  Beograd
15
352°
31
356°
Tibiskos–Danubios  Timiş–
31
333°
31
332°
Dunăre
Trikornion  Ritopek
23
313°
42
336°
Ouiminakion  Stari Kostolac
29
330°
29
330°
Taliatis (Taliata)  Donji
30
10
12°
40°
Milanovac
Egeta  Brza Palanka
68
68
8°
359°
Horrea (Horreum Margi) 
23
23
311°
311°
Ćuprija
Tibiskon  Jupa
47
47
31°
31°
Dierna  Orșova
12
9
25°
134°
Drubetis  Drobeta Turnu Severin 16
16
344°
344°
Zarmizegethusa basileion 
32
32
43°
43°
 Sarmizegetusa Regia
Notă: Amplitudinea este cuantificată în unități de măsură (gridul ptolemeic este realizat cu
un ratio de 43/60).

Dacă ar exista erori sistematice omogene în zona supusă analizei acestea s-ar
manifesta grafic prin amplitudini vectoriale egale sau, cel puțin, foarte apropiate ca
valoare și prin direcții49 ale translației similare pentru mai multe locații50. Dacă una
dintre aceste două condiții lipsește, nu putem vorbi de erori sistematice omogene
făcute de către Ptolemeu în această zonă. Oricum, nu putem extrapola concluziile
acestei analize asupra tuturor zonelor cuprinse de ptolemeica hartă a IX-a a Europei
și, cu atât mai puțin, asupra întregii Geōgraphikē hyphēgēsis.
Observăm uşor că în cazul recensiunii Ω (“revizuirea bizantină”) (Fig. 2):
1. amplitudinea translaţiei între coordonatele antice şi cele moderne nu este aceeaşi;
2. direcţia/sensul translaţiei nu este aceeaşi/același;

47

translație = ... (matematică) transformare geometrică punctuală, determinată de un vector*,
astfel încât unui punct din spațiu să-i corespundă un alt punct; ... (stră)mutare (Marcu, 2000).
* vector = mărime (matematică sau fizică) definită printr-o valoare numerică, o direcție și
un sens, fiind reprezentată grafic printr-un segment de dreaptă.
48
Direcția este măsurată printr-o referință graduală la verticală (se măsoară unghiul dintre
vectorul translației și verticala spre N; N = 0°, E = 90°, S = 180°, V = 270°).
49
i.e. sens.
50
Similar și la Christian Marx: “... vectors which are similar to each other. That indicates
[homogeneous] systematic errors (distortions)” (Marx, 2012, p. 100).
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Fig. 2. Analiza translației coordonatelor ptolemeice (non-X) în
coordonate geografice moderne.
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3. se pare că nu există un tipar ascuns al translaţiei tăinuit în/de coordonatele ptolemeice.
La prima vedere, nici măcar într-o microzonă, precum cea definită de Singidounon –
gura de vărsare Tibiskos–Danubios – Trikornion – Ouiminakion, nu putem decela vreo
greşeală ptolemeică intrinsecă.
Aceste concluzii infirmă existenţa unei (unice) erori sistematice omogene în lucrarea
ptolemeică chiar și într-un areal restrâns, relativ omogen din punct de vedere geografic51, în care ne-am fi așteptat să existe, totuși, cel puțin niște “coincidențe”. Cu
atât mai puțin ar putea exista astfel de erori sistematice omogene neîntâmplătoare
dacă arealul ales nu este omogen din punct de vedere geografic și implică, de exemplu, existența munților ori dacă suprafața sa este prea mare.
Dar această analiză ia în considerare doar valorile intrinseci (absolute) ale coordonatelor ptolemeice și ignoră faptul că rezoluția hărții ptolemeice este de 5′ (adică, de
exemplu, Longitudinea* locației Singidounon (45° 30′) trebuie (și poate fi!) înțeleasă
drept orice valoare52 între 45° 27′ 30″‒45° 32′ 30″). Dacă intuim corect consecințele
acestei realități, în cazul Codex Vaticanus graecus 191 (X)53 (Fig. 3), putem spune
că în microzona Singidounon – gura de vărsare Tibiskos–Danubios – Trikornion –
Ouiminakion există o eroare sistematică omogenă. Acest fapt are și alte consecințe;
putem concluziona că Ptolemeu (sau Marinos din Tir) avea la îndemână distanțele
corecte între locațiile Singidounon – gura de vărsare Tibiskos–Danubios – Trikornion
– Ouiminakion pentru că dacă nu le-ar fi avut nu ar fi existat această eroare sistematică
omogenă.
4. pe sau în preajma Longitudinii* de 46° 40′ (corespunzătoare pentru Ouiminakion)
se mai găsesc, la latitudini mai mici, şi alte locaţii care au un corespondent contemporan indubitabil54:
localitate antică Long.*
localizare modernă
Long. mod.
Albanus ciuitatis
Almoporum
Deborus
Lychnidus

46°

Zgërdhesh / Krujë, Albania

19° 47′ 44″ E

46° 40′
46° 50′

Debar, Дебaр, Macedonia (FYROM)
Ohrid, Охрид, Macedonia (FYROM)

20° 31′ 26″ E
20° 47′ 46″ E

Observăm că meridianul* de 46° 40′ corespunde mai degrabă cu Longitudine* 45° 40′
de pe harta Daciei.

51

Arealul este unul de câmpie, străbătut de un fluviu major, de-a lungul căruia există locații
importante și, teoretic, bine cunoscute chiar și în antichitate (pe aici trecea drumul roman Via
Militaris, numit și Via Diagonalis).
52
Acestea sunt valorile laxe ale coordonatei ptolemeice.
53
Amplitudinea Trikornion (X), care este cu circa o treime mai mare decât a celorlalte, precum și direcția Singidounon (X) strică puțintel simetria. Dar nu trebuie să uităm că analiza
realizată a luat în considerare doar valorile absolute ale coordonatelor ptolemeice și a ignorat
valorile laxe ale acestor coordonate. O analiză a acestora din urmă schimbă fundamental datele
problemei.
54
apud GH, 1477, p. [44]-[45]. Locațiile sunt din Macedonia mediterraneæ, regiunile Orbeliæ
și Chodomantice: & Idonidis.
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Fig. 3. Analiza translației coordonatelor ptolemeice (X) în
coordonate geografice moderne.
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2.4. Concluzii
I. Nu există o legătură între punctele de pe aceeaşi Longitudine* (46° 40′) situate la
diferite latitudini*;
II. Are loc o translaţie pe direcţia E  V (punctele mai la N sunt deplasate mai spre V).
Luând în considerare toate aceste fapte, la prima vedere, o concluzie finală se impune
singură: chiar dacă aceste localităţii au existat în antichitate, valoarea intrinsecă a
coordonatele lor indicată de Ptolemeu este greşită şi pe baza acestora nu le putem
localiza corect pe o hartă modernă iar hărţile ptolemeice sunt doar nişte fantasmagorii.
În fapt, această pseudo-concluzie este mult prea drastică şi se bazează pe o greşeală
metodologică (încercarea de-a folosi direct (ori de-a corecta) valoarea intrinsecă a
coordonatelor ptolemeice55). Trebuie să recunoaștem și să acceptăm că aproape56
toate coordonatele ptolemeice (da, aproape toate cele ~16200!) sunt “greşite”! Şi nu
este de mirare pentru că Longitudinea nu a putut fi determinată cu precizie decât după
ce cronometrul a fost inventat în sec. XVIII de către tâmplarul englez John Harrison57.
Iar dacă latitudinea se poate determina chiar prin banale metode astronomice, disponibile și în antichitate58, “Ptolemy possessed reliable astronomical data for only a
handful of places”59. O spune el însuși chiar explicit: “But Hipparchus60 alone has
transmitted to us [observed] elevations of the [celestial] north pole61 for a few cities,
[i.e., few when] compared to the multitude of cities to be recorded in the world
cartography, and [lists of] the [localities] that are situated on the same parallels.
And a few of those who came after him [have transmitted] some of the localities that
are “oppositely situated” (not [meaning] those that are equidistant from the
equator, but simply those that are on a single meridian ...)”62.

55

În loc să încercăm să folosim valoarea intrinsecă a coordonatelor ptolemeice putem să ne
folosim de diferenţa dintre coordonatele ptolemeice, diferenţă care ştim că reprezintă, în
aproape majoritatea cazurilor, o distanţă (o spune foarte clar Ptolemeu în GH, I.12; vide
Berggren-Jones, 2001, p. 72-74). Pentru o astfel de abordare, vide Forțiu, 2012, p. 19-24, p.
23, nota 108 și p. 105-112.
56
Iar dacă există cumva coordonate ptolemeice ale unei locații antice care sunt identice cu
cele moderne, atunci acest lucru este mai degraba rolul hazardului decât al științei antice.
57
Informații generaliste despre acest autodidact sunt disponibile la http://en.wikipedia.org/
wiki/John_Harrison (accesat 25.03.2013).
58
Principiul de măsurare al latitudini cu observarea altitudinii soarelui la amiază la echinox
sau solstițiu era deja un lucru obișnuit în timpul lui Eratosthenes din Cyrene (sec. III îdH).
59
Berggren-Jones, 2001, p. 3.
60
Hipparkhos din Nikaia (sau Bitinia ori Rhodos) [* ~190 îdH, Nikaia, Bitinia (azi, Iznik,
Turcia); † >120 îdH, Rhodos(?)]; cel mai important astronom al antichității (a descoperit
dioptra și astrolabul sferic?), geograf, matematician (considerat fondatorul trigonometriei?),
renumit pentru descoperirea accidentală a precesiei echinocțiilor(?). Din păcate, nu știm prea
multe lucruri sigure despre el și opera sa, care este cunoscută fragmentar doar prin interpuși.
61
i.e. latitudinea, care putea/poate fi măsurată și astfel.
62
GH, I.4; Berggren-Jones, 2001, p. 62-63.
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3. Geodetic-statistical analysis și Dacia
Avem privilegiul de-a putea testa geodetic-statistical analysis într-un caz
concret, Dacia ptolemeică, care a fost analizată de Christian Marx și Andreas Kleineberg în cartea lor63 Die Geographie des Ptolemaios. Geographike Hyphegesis
Buch 3: Europa zwischen Newa, Don und Mittelmeer, Berlin, epubli GmbH (Verlagsgruppe Holtzbrinck), 2012, 200 pg., ISBN 978-3-8442-2809-0; pp. 62-64.
Se impun cu acuitate câteva observații și corecții:
I. În cazul Daciei, Christian Marx şi Andreas Kleineberg analizează doar 52 (sic!) de
locaţii (cele 44 poleis-uri ale Daciei + 4 coturi ale Dunării + 4 guri de vărsare ale
unor râuri în Dunăre). Această selecţie elimină, de exemplu, gura de vărsare a râului Tibiskos în Dunăre iar Ptolemeu meţionează, chiar de două ori64, gura de vărsare
a acestui râu drept locul cel mai sud-vestic al Daciei65.
În cazul poleisurilor din Dacia, rezultatele obţinute de cei doi cercetători germani indică:
7 identificări sigure66, 20 de identificări bazate pe informaţii istorice67 şi doar 10 identificări bazate pe “Transformation” ale coordonatelor ptolemeice68 utilizând metoda
geodetic-statistical analysis. Inexplicabil, Marx și Kleineberg au lăsat 7 poleisuri din
Dacia neidentificate69 (i.e. 15,9%). Printre acestea se numără și Zurobara. În aceeași
situație se află și râul Rhabon. Cu alte cuvinte, un polis din șase a rămas neidentificat fără a se oferi vreo explicație pentru aceasta; din această stare de lucruri să înţelegem că metoda propusă de ei nu funcţionează70 în toate cazurile?
II. Logica pe baza căreia cei doi autorii au făcut clasificările în clasele S, B și H este
abscoansă; de exemplu,
63

Precum și în articolul explicativ din 2012: “The positions of 84 places were given in the
modern coordinate system. They mainly resemble modern identifications in the regions Dacia,
Moesia Superior, and Moesia Inferior ([GH] III.8–10), so that the dispersion of the places is
based on a real situation. The places were divided into 13 transformation units E1 ... E13,
...” (Marx, 2012, p. 107-110).
64
GH, III.8.1. şi III.8.2.
65
În opinia mea, autorii germani trebuiau să reproducă şi în cadrul capitolului despre Dacia
analiza lor referitoare la râul Tibiskos din capitolul anterior (7. Iazyges Metanastae).
66
S: sichere Identifizierung, aufgrund der Siedlungs- oder Namenskontinuität oder epigraphischer Zeugnisse eindeutig bestimmbar (identificare sigură prin continuitatea numelui
așezării sau dovezi epigrafice clare -tr.m.).
67
15 sunt identificări de clasa H: Identifizierung anhand historischer Informationen (identificare bazată pe informaţii istorice -tr.m.) la care se adaugă şi 5 identificări de clasa B: Identifizierung anhand des Barrington-Atlas (Talbert, 2000).
68
Clasa K: Identifizierung lediglich durch Transformation der antiken Koordinaten (identificare doar prin transformarea coordonatelor antice (i.e. ptolemeice -n.m.) -tr.m.).
69
i.e. Rucconium (sic! Rhukkonion -n.m.), Pirum, Paloda (sau Polonda? -n.m.), Zurobara,
Argidava, Tiasum (sic! Tiason -n.m.), Sornum (sic! Sornon sau Surnon?-n.m.) și râul Rabo
(sic! Rhabon -n.m.).
70
Autorii germane și-au luat declarative măsuri de “siguranță”: “The findings of the project
are not the last word on the subject; in fact, specialists such as historians and archaeologists
are asked to confirm or disprove them” (Marx, 2012, p. 100).
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a. Dierna ≡ Orșova (S) dar Drouphegis (sic! Droupegis71 / Droubetis72) ≡ Turnu
Severin (sic! Drobeta Turnu Severin -n.m.) (B). În fapt, Droupegis / Droubetis ≡
Drobeta Turnu Severin (S).
b. Comidava (sic! Komidava -n.m.) ≡ Râșnov (B) dar, în fapt, este clar vorba de
un (S)73.
c. Este chiar un mister de ce identificările de clasa B nu au fost trecute la clasa H
pentru că ambele fac parte din aceeași categorie ontologică.
III. Este inexplicabil de ce gura de vărsare a râului Ciabrus (azi, Cibrica) în Dunăre
este trecută şi în capitolul despre Dacia74 pentru că râul este localizat la sud fluviu, în
provincia Moesia Superior. Râul apare în carte şi în cadrul capitolului 9 Moesia Superior75. Dacă în primul caz autorii germani au menţionat şi sursa identificării (chiar
dacă fără a indica și pagina)76, în al doilea caz ei nu s-au mai deranjat să o specifice.
IV. Cei doi autori au folosit nejustificat denumirea latinizată a poleisurilor din Dacia.
Nu doar că astfel Marx & Kleineberg dau dovadă de inconsecvenţă77 iar textul ptolemeic este pervertit78, dar această nefericită opţiune are şi consecinţe directe în istoriografie; de exemplu, forma latină79 a toponimelor ptolemeice poate fi un argument
implicit80 pentru o prezenţă romană, altfel neatestată arheologic.
V. Fără nicio justificare81, Christian Marx şi Andreas Kleineberg şi-au proiectat baza
de date iniţială în cazul Daciei recurgând doar la recensiunea Ω a manuscriselor
71

recensiunea Ω (non-X).
Codex Vaticanus graecus 191 (X).
73
În timpul săpăturilor arheologice din anul 1939, Mihail Macrea a descoperit la Râșnov“Grădişte” o placă votivă din timpul împăratului Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus
(222–235 dHr), inscripţionată în limba latină, care conține și numele castrului.
74
Marx-Kleineberg, 2012, p. 62.
75
Marx-Kleineberg, 2012, p. 66.
76
Barrington Atlas, p. [310]-332; GH, 1883, p. 452.
77
În cazul capitolului 7. Iazyges Metanastae, Christian Marx şi Andreas Kleineberg au menţinut varianta ptolemeică inițială a toponimelor.
78
Ptolemeu scria, totuşi, în limba greacă!
79
Giacomo (Jacopo) d'Angelo da Scarperia a terminat de tradus Geōgraphikē hyphēgēsis în
limba latină în anul 1406 (sau în 1409?) iar textul hărţilor au fost tradus de către Francesco di
Lapacino şi Domenico di Leonardo Boninsegni în anul 1415.
80
Cum s-a întâmplat (și încă se mai întâmplă!), de altfel, în istoriografia românească!
81
Nu poate exista o astfel de justificare pentru că acolo unde există diferenţe între manuscrisele supuse “revizuirii bizantine” (recensiunea Ω) şi codexul X (Codex Vaticanus graecus
191; recensiunea Ξ) (la numele oraşelor ori la diferite coordonate pentru aceeaşi locaţie) nu
există încă niciun criteriu ştiinţific pentru a prefera o variantă în detrimentul celeilalte. Această
opinie îndreptăţită, la care subscriu, a fost avansată în 2009/2011, odată cu apariţia ultimei
ediţii critice a Geōgraphikē hyphēgēsis (GH, 2006), atât de către James S. Romm cât şi de
Johannes Engels (vide Forțiu, 2012, p. 7-8, nota 29).
Cercetările mele în cazul Zurobara ori Ziridava – Germisara (Forțiu, 2012, p. 106-112)
arată că în timp ce analiza coordonatelor din manuscrisul X (Codex Vaticanus graecus 191)
oferă posibilitatea identificării unor locaţii ptolemeice necunoscute încă prin existenţa pe
teren a unor situri geto-dacice, studierea coordonatelor din restul manuscriselor (i.e. non-X ≡
72
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ptolemeice82. În câteva cazuri particulare83 au “corectat-o” prin apelarea la informaţiile oferite de ediţia “critică” a lui Karl Friedrich August Nobbe (1843–'5)84. O singură dată au propus o nouă coordonată alternativă. Este de neînțeles de ce informațiile
oferite de manuscrisul X (Codex Vaticanus graecus 191; recensiunea Ξ) au fost ignorante cu desăvârșire. Comparativ cu recensiunea Ω, acesta modifică poziția în cazul
a 9 poleisuri din Dacia (i.e. 20,(45)%). Coordonatele oferite de manuscrisul X sunt
disponibile în ultima ediție critică85 iar șansele ca acestea să fie mai apropiate de
varianta ptolemeică originală sunt destul de consistente86.
VI. Autorii germani şi-au aplicat metoda în doar 21,15% din cele 52 de cazurile
posibile; cele doar 11 “Transformation”87 au produs şi rezultate hilare de genul:
a. Alutas (sic! Al(o)uta[s]) ≡ rîul Jiu. Geodetic-statistical analysis nu poate convinge geografii, istoricii şi lingviştii că ptolemeica ’Aλούτα / Al(o)uta nu este râul
Olt de azi (Aluta, Alutus -l.l.).
Între gurile de vărsare ale Oltului şi Jiului în Dunăre sunt 80 de km în linie dreaptă!
b. Acmonia (sic! Akmonia88 -n.m.) ≡ Târgu Jiu. Din informaţiile conţinute de
Tabula Peutingeriana ştim că între Tiuisco.89 (i.e. Tibiscum/Jupa, jud. Caraş-Severin,
RO) şi Agnauie90 sunt doar XIIII [milia passuum] (i.e. ~20–22 km) pe drumul spre
Sarmategte (i.e. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa; azi, localitatea Sarmizegetusa din jud. Hunedoara). Deoarece drumul de la Tibiscum (Jupa, jud.
Caraș Severin) spre capitala Daciei romane urma culoarul râului Bistra, trebuie să

recensiunea Ω) nu propun astfel de identificări. Oricum, este încă prematur pentru a concluziona că doar Codex Vaticanus graecus 191 (X) conţine varianta originară a Geōgraphikē
hyphēgēsis.
82
cea supusă “revizuirii bizantine”. Cel puțin așa reiese din afirmația autorilor precum și din
compararea coordonatelor ptolemeice folosite de Christian Marx şi Andreas Kleineberg cu
cele oferite de ultima ediție critică (GH, 2006, I, p. 312-317). Această opțiune exclusivistă
este o gravă eroare metodologică.
83
Numărul cazurilor este foarte mic (doar 3 din totalul de 104 coordoonate).
84
GH, 1843. Această ediţie are fundamentale probleme de concepţie și relaționare cu/la textul ptolemeic (câteva dintre acestea au fost menționate în Forțiu, 2012, p. 60-62). Opțiunea
lor este catastrofală dar pentru că este vorba doar de 3 coordonate (din 104), nu voi prezenta
acum şi o critică extinsă a ediţiei Nobbe (o critică punctuală în cazul Ziridava se poate găsi în
Forțiu, 2012, p. 60-62).
85
GH, 2006.
86
în cele 5 analize extinse realizate de mine până în acest moment doar coordonatele oferite
de Codex Vaticanus graecus 191 (X) au avut soluții arheologice. Cu toate acestea, este prematur să ne gândim că doar această variantă conține coordonatele ptolemeice consemnate de
mâna cartografului antic.
87
10 poleis-uri din Dacia și gura de vărsare a râului Aloutas în Dunăre. Am ignorat un cot al
fluviului Danubios.
88
sau Ekmonia conform Codex Vaticanus graecus 191 (X).
89
Tibiskon în ptolemeica Geōgraphikē hyphēgēsis (GH, III.8).
90
i.e. Akmonia la Ptolemeu; o regăsim drept Augmonia şi civitate Agmonia în Ravennatis
Anonymi Cosmographia (IV, 7 şi 14).
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căutăm antica Akmonia în perimetrul localităţii Zăvoi91, jud. Caraş-Severin. Iar între
Zăvoi şi oraşul Târgu Jiu sunt 88 km în linie dreaptă!
În cazul Longitudinii, comparativ cu coordonatele ptolemeice ale locației Akmonia
(48° / 45°), coordonatele Tibiskon (46° 40ʹ / 44° 50ʹ) indică o posibilă greșeală de
copiere a vreunui scrib, eroare care poate fi lesne explicată prin faptul că, în sistemul
de numerotație atic/alexandrin folosit de Ptolemeu, cifra 6 (ϛ) este asemănătoare cu
7 (ζ). Dacă acceptăm o atare deficiență de copiere, coordonatele Tibiskon (47° 40ʹ /
44° 50ʹ) − Akmonia (48° / 45°) sunt comparabile cu informațiile oferite de Tabula
Peutingeriana.
Aceste două rezultate, care reprezintă 18,(18)% din cazuri92, ne arată indubitabil93 că
este “ceva” greșit în abordarea lui Christian Marx şi Andreas Kleineberg.
VII. Sursele istoriografice folosite de autori sunt depăşite, discutabile, prost înţelese94
ori chiar nemenţionate:
a. Inexplicabil, jumătate95 din “identificările bazate pe informaţii istorice (H)”67
s-au făcut pe baza unei lucrări publicate de către Albert Forbiger în anul 184896.
b. Autorii folosesc necritic niște simple afirmații făcute în anul 1848 de către
Albert Forbiger; de exemplu, Forbiger plasează Docirava (sic! Dokirava /i.e. Dokidava97 -n.m.) la Debrecen, HU sau la Rimetea, jud. Alba, RO98. Ultima locație se
bazează doar pe afirmația a lui Christian Gottlieb Theophil Reichard făcută în 182499.

91

45° 31ʹ 33.49ʺ N / 22° 24ʹ 15.97ʺ E.
Pentru restul de 9 locații ‒ Triphulum (sic! Triphulon -n.m.), Patridava, Carsidava (sic!
Karsidava -n.m.), Ulpianum (sic! Ulpianon -n.m.), Sandava (sau Sangidava? -n.m.), Ramidava (sic! Rhamidava -n.m.), Tiriscum (sic! Tiriskon -n.m.), Zeugma, Frateria (sau Fraterna? n.m.) ‒ nu avem facile posibilități suplimentare de verificare.
93
Rezultatele unei metode științifice trebuie să fie verificabile prin orice altă metodă științifică. Dacă acest lucru nu se întâmplă, prima metodă de cercetare este greșită.
94
datorită barierei lingvistice.
95
Dintr-un total de 16 cazuri, în 5 situații lucrarea lui Albert Forbiger este unica sursă folosită de către Christian Marx şi Andreas Kleineberg pentru identificarea bazată pe informaţii
istorice (H: Identifizierung anhand historischer Informationen) iar în alte 3 cazuri informaţiile lui Forbiger sunt citate alături de alte surse istoriografice.
96
Forbiger, 1848.
Albert Forbiger [* 2.11.1798, Leipzig; † 11.03.1878, Dresden]; filolog şi pedagog german
(mai multe amănunte despre viaţa şi opera lui sunt disponibile în ADB, 48, p. 624-625; online la http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Forbiger,_Albert -accesat 16.10.2012).
97
greşit indicată drept Dokirava în ultima ediție critică a Geōgraphikē hyphēgēsis (GH, 2006, I,
p. 314-315).
“Forma trebuie să primească un crux de suspiciune, fiindcă există o bună probabilitate ca
ea să se datoreze confuziei "a/o" în sursa latină a lui Ptolemeu. Numele trebuie scris Dokidava [Dakidawa?]” (Olteanu).
98
“Docidava (Δοχίδαυα, al. Δοχίραυα: ibid[em]. (i.e. Ptol[emæus]. 3, 8. -n.m.) j[etz]. Debrezin
(i.e. Debrecen, HU -n.m.), nach Reich[ard].99 Thorotzko” (Forbiger, 1848, p. 1110).
99
Reichard, 1824, p. [146-199]: Tabula X. Italia superior, Rhaetia, Noricum, Pannonia,
Daciae et Illyrici parte occidentales; p. [159]: “Doricava (sic!), Ptol[emæus]. Thorotzko”.
92
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Nu cunoaștem urme ale La Tène-ului dacic la Debrecen iar la Rimetea urmele dacilor
nu sunt încă atestate convingător100.
În 1972, “în cadrul unei largi ipoteze de lucru”101, Sever Dumitraşcu a plasat polisul
“în zona Șimleului Silvaniei”102, mai exact pe vârful “Cetate” (Várhegy) de pe Măgura
Șimleului. Spre deosebire de A. Forbiger, care face doar simple afirmații, Dumitraşcu
invocă dovezi arheologice și încearcă o analiză a coordonatelor ptolemeice în tentativa sa de-a identifica Dokidava. Și atunci, de ce a fost citat Forbiger (1848) și nu
Dumitrașcu (1972)? Doar din proastă documentare.
c. Dar informaţiile din lucrarea lui Albert FORBIGER nu sunt nici măcar citite /
citate corect de către Marx & Kleineberg!
De exemplu, antica Ziridava este identificată103 cu Sebes (sic! Sebeş, jud. Alba) iar,
pentru această “identificare bazată pe informaţii istorice (H)”, autorii germani citează
Forbiger (B[an]d. III, S[eite] 760). Doar la Literatur 1 Italia104 aflăm că este vorba
de Forbiger, A.: Handbuch der alten Geographie. 3 B[an]de, Leipzig 1842‒1877
(Nachdruck, Graz 1966). În fapt, ceea ce utilizează cei doi autori este o photomechanischer Nachdruck publicată în anul 1966 a ediţiei din 1877 a lucrării lui Albert Forbiger105. Dar ediţia din 1877 este identică cu cea din 1842‒'48106! Un astfel de “truc”
transformă o sursă nefrecventabilă107 într-una perfect legitimă.
În anul 1848, A. Forbiger afirma108 că Ziridava este j[etzt].109 Szereka am Broosch110
(i.e. satul Sereca, comuna Beriu, jud. Hunedoara) iar/dar Marx & Kleineberg, citându-l exclusiv pe filologul şi pedagogul german, susţin că Ziridava este la Sebes (sic!
Sebeş, jud. Alba). Între cele două locaţii – satul Sereca și municipiul Sebeş – sunt
peste 36 km în linie dreaptă111. În fapt, Forbiger nu era prea sigur de această identitate112 astfel încât se simte dator să specifice, la nota 79), că localizarea poli-sului
Thorotzko este satul Rimetea (care până în anii '60 s-a numit Trascău, Torockó (din Torda
megye -l.m.), Eisenmarkt, Eisenburg (l.g.)) din comuna Rimetea, județul Alba, RO.
100
Moga-Ciugudean, 1995, p. 155-156.
101
Dumitraşcu, 1972, p. [39(1)].
102
Dumitraşcu, 1972, p. 46(8).
103
Marx-Kleineberg, 2012, p. 63.
104
Marx-Kleineberg, 2012, p. 138.
105
Forbiger, 1848. p. 1110; Forbiger, 1877, III, p. 760.
106
Cel puţin în cazul anticei Ziridava! Doar paginile unde se regăseşte informaţia despre
Ziridava sunt diferite între cele două ediţii (p. 1110 / p. 760).
107
datorită vechimii sale.
108
Nici măcar nu se invocă vreo dovadă arheologică! Până în acest moment nu sunt urme
arheologice care să indice o prezenţă a dacilor pe vatra actuală a satului Sereca (vide Luca et
alii, 2008, p. 156: 379. Sereca (comuna Beriu); magh.: Szereka; germană: Elsterdorf) -nimic
menţionat).
109
jetzt (limba germană) = acum.
110
Broosch (sau Broos) este azi municipiul Orăştie; deci, este vorba de localitatea Szereka de
lângă Orăştie (i.e. satul Sereca, comuna Beriu, jud. Hunedoara).
111
Măsurat cu programul Google Earth.
112
Forţiu, 2012, p. 88:
“Data: 1848
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Ziridava la Szereka am Broosch este făcută de Matia Petar Katančić în lucrarea acestuia din anul 1826113 în timp ce după Franz Joseph Sulzer (1781)114 ea ar fi la Sibiu
iar Konrad Mannert (1795)115 a plasat Ziridava bei Mühlenbach (lângă Sebeş -tr.m.).
În fapt116, Mannert spunea că “Ziridava, [ist] südlich von Apulum (i.e. Alba Iulia n.m), also nicht ferne von Mühlenbach” (i.e. Sebeş, jud. Alba) / “Ziridava, [este] la
sud de Alba Iulia, deci nu îndepărtat de Sebeş” (tr.m.). Deci, constatăm că Marx şi
Kleineberg nu-l citează corect pe Albert Forbiger (1848), care, la rândul său, nu-l
citează corect pe Konrad Mannert (1795)! Oricum, este chiar “ciudată” această referinţă117 la o sursă veche de aproape 165 de ani şi care, în fapt, este veche de 217 ani!
Chiar nu a “avansat” deloc istoriografia și geografia istorică a Daciei în ultimele două
secole?
În final, ce rămâne din “identificarea istorică” (de fapt, o simplă afirmaţie bicentenară!) făcută de Christian Marx şi Andreas Kleineberg în cazul anticei Ziridava?
Nimic!
În fapt, Ziridava a fost cetatea dacică de pe dealul “Cetăţuie”118, din arealul satului
Ardeu, comuna Balşa, jud. Hunedoara iar de aici la Sebeş sunt 33,5 km în linie dreaptă.
d. Bariera lingvistică a făcut şi ea o victimă: Arcobadara (Arcobarada119).
Locaţia este plasată de Marx & Kleineberg la Orheiu Bistriţei pe baza unei cărţi publicate de Dumitru Tudor în anul 1968120. În fapt, D. Tudor susţinea că “Încercarea
unor arheologi (din secolul trecut) de a localiza la Orheiul Bistriţei Arcobadara
menţionată de Ptolemeu în Dacia nu (sb.m.) are sorţi de izbîndă”121.
Din anul 2008122 se ştie cu certitudine că acest polis a fost la Ilişua123, comuna Uriu,
jud. Bistriţa-Năsăud, RO. Între Ilişua şi Orheiu Bistriţei, com. Cetate, jud. BistrițaNăsăud sunt mai bine de 40 km în linie dreaptă!
Autor: Albert FORBIGER ─> [Ziridava este la] Sereca, jud. Hunedoara
Sursă: Albert FORBIGER, Handbuch der alten Geographie, aus den Quellen bearbeitet,
Dritter und letzter Band. Europa, Leipzig, Verlag von Gustav MAYER, 1848 (editio secunda,
Hamburg, 1877), VI + 1180 + [2] pg.;
Obs.: -p. 1110: Ziridava ... j[etzt / acum]. Szereka am Broosch). 79).
nota 79) So [Matia Petar] Katancsich Istri acc. (sic! adc -n.m.) [Pars] II. S. 296. Nach
[Franz Joseph] Sulzer S. 200 (sic! p. 197 -n.m.), Hermannstadt, nach [Konrad] Mannert
[Theil] IV. S. 218. (sic! p. 208 -n.m.) bei Mühlenbach”.
113
Katančić, 1826, Pars II, p. 296.
114
Sulzer, 1781, p. 179.
115
Mannert, 1795, p. 208.
116
Albert Forbiger face trei greşeli de citare doar în această notă (vide supra nota 112)!
117
Putem vorbi chiar de o preferinţă deoarece, în cazul Daciei, Christian Marx şi Andreas
Kleineberg îşi bazează majoritar identificările bazate pe informaţii istorice (H: Identifizierung anhand historischer Informationen) pe moralmente decedata lucrare a lui Albert Forbiger
din anul 1848.
118
Forțiu, 2012.
119
conform Codex Vaticanus graecus 191 (X).
120
Tudor, 1968, p. 269.
121
Tudor, 1968, p. 269.
122
Nemeti-Bărbulescu, 2008, p. 107-118; Nemeti-Bărbulescu, 2010, p. 446-455.
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În acest caz, autorii au optat pentru valorile coordonatelor oferite de ediția lui Karl
Friedrich August Nobbe (1843–'5)124 și au analizat valorile “52,00 / 48,15”. Ultima
ediție critică125 citează corect126 valorile oferite de Codex Vaticanus graecus 191 (X):
50° 40′ / 48°. Iar diferențele între cele două seturi de valori sunt consistente!
e. Amutrium. Lucrarea lui Nemeti nu este citată în cadrul bibliografiei generale
ori în cea specifică Daciei127. Bănuiesc că este vorba de Sorin Nemeti și studiul său
Dacia ... in formam provinciae redactam128. De acelaşi tratament beneficiază şi
Gudea, 1997 (citat în 4 cazuri: Arcobadara / Orheiu Bistriţei, Praetoria Augusta /
Inlăceni, Sandava / Odorheiul Secuiesc, Amutrium / Răcari)129 iar Nicolae Gudea a
publicat nu mai puţin de șase studii130 în acel an! Și atunci, unde să căutăm ce a spus
cu exactitate Gudea, 1997?
VIII. Nu pot înţelege cum poate fi identificată131 Sarmizegetusa regia (sic! Zarmisegetousa basileios (Zarmizegetousa basileion) / Ζαρμισεγεθουσα βαίλειος (Ζαρμιξεγέθουσα βαίλειον)), adică cea regală / regească132, cu localitatea Sarmizegetusa133
din jud. Hunedoara, unde se află localizată azi Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica
Sarmizegetusa! În acest moment, prima este acceptată de mai toată istoriografia134 a
fi în munţii Şureanu135 iar de acolo sunt 43 km în linie dreaptă până la Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Autorii citează Barrington Atlas136 drept
sursă a informaţiei lor dar în această lucrare nici vorbă de o asemenea aberantă identitate137! De asemenea, ei citează şi o lucrare a lui Nicolae Gudea şi Thomas
123

identificarea s-a realizat epigrafic.
GH, 1843, p. 179.
125
GH, 2006, I, p. 314-315.
126
Dintre codices primarii, Arcobarada apare doar în Codex Vaticanus graecus 191 (X).
127
Marx-Kleineberg, 2012, p. 137-138, 142.
128
Nemeti, 2006.
129
Marx-Kleineberg, 2012, p. 64: Anmerkungen: 12, 21, 22, 51.
130
Gudea, 1997a–f. Probabil Gudea, 1997 se referă la lucrarea publicată în Germania (Gudea,
1997f).
131
și este vorba de o identificare sigură (“S: sichere Identifizierung, aufgrund der Siedlungsoder Namenskontinuität oder epigraphischer Zeugnisse eindeutig bestimmbar” / identificare
sigură prin continuitatea numelui așezării sau dovezi epigrafice clare -tr.m.)!
132
a regelui Decebal.
133
definită de Christian Marx şi Andreas Kleineberg prin coordonatele moderne: 22,47 | 45,30.
Localitatea a fost numită oficial Grădişte până în anul 1941.
134
mai există și minoritare opinii “eretice” dar nicicare nu plasează Sarmizegetusa regia la
Sarmizegetusa, jud. Hunedoara pentru simplul motiv că la Colonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa nu sunt atestate urme consistente ale dacilor (Luca et alii, 2008, p. 147:
361. Sarmizegetusa (comuna)).
135
care au drept subdiviziuni munţii Orăştiei şi cei ai Sebeşului; lângă satul Grădiştea de Munte
(sat cunoscut şi drept Grădiştea Muncelului), comuna Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara.
136
Barrington Atlas, 2000, Map 21: Dacia–Moesia, Compiled by J[ohn]. J. Wilkes, 1996, p.
[310]-332; p. 322.
137
Barrington Atlas, 2000, Map 21: Dacia–Moesia, Compiled by J[ohn]. J. Wilkes, 1996, p.
[310]-332; p. 322. | Grid: F4 | Name: Sarmizegetusa (Regia) | Period: HR | Modern name/
124
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Lobüscher publicată în anul 2006 în Germania138. Dar şi în această ultimă lucrare se
oferă corect Sarmizegetusa (Grădiştea Muncelului)139. Şi atunci, ne întrebăm nedumeriţi, de unde a apărut această prostie monumentală?
IX. Zermizirga ≡ roman ruins at Cigmău. În fapt, nu putem fi siguri că Zermizirga
ptolemeică a fost castrul de la “Cetatea Urieşilor” ori aşezarea civilă de lângă castru
sau izvorul de apă caldă de la Geoagiu Băi140. Iar între prima şi ultima locaţiei sunt
peste 5 km în linie dreaptă.
X. Argidava a rămas neidentificată de către autorii germani cu toate că informaţiile
oferite de Tabula Peutingeriana ar putea ajuta la localizarea ei141. În acest caz, problema este reprezentată de către valorile coordonatelor ptolemeice acceptate de către
Marx & Kleineberg în momentul în care şi-au construit baza primară de date.
Coordonatele anticei Argidava sunt 49° 30′ / 45° 15′ iar acestea poziţionează locaţia
la Est de Dierna (i.e. Orşova) şi Druphegis / Drubetis (Drobeta Turnu-Severin) fiind
în contradicţie cu informaţiile oferite de Tabula Peutingeriana, care poziţionează
Argidava la Vest de Dierna și Druphegis142. Cercetătorii germani nu au găsit o modalitate de-a armoniza cele două informaţii contradictorii astfel încât a fost foarte comod
să lase Argidava neidentificată. Dacă ar fi studiat comentariul lui Karl W. L. Müller
din 1883143 ar fi găsit și soluția ... .
XI. Gura de vărsare a râului Rabo (sic! Rhabon -n.m.) în fluviul Danubios a rămas
neidentificată de către autorii germanii, care dovedesc o îngrijorătoare necunoaștere
a bibliografiei românești de specialitate. În 1974, istoricul Radu Vulpe a demonstrat
convingător că este vorba de confluența (pâ)râului Drincea – Dunăre144.
XII. Apulum (sic! Apulon sau Apoulon) ≡ Alba Iulia145. În istoriografia românească
există un puternic curent de opinie146 care susţine că dacicul Apoulon nu s-ar fi aflat
în arealul orașului Alba Iulia de azi ci pe vârful Piatra Craivii, lângă satul Craiva,
comuna Cricău, jud. Alba. Între Alba Iulia şi Piatra Craivii sunt 17 km în linie dreaptă.
În schimb, la o analiză superficială, coordonatele ptolemeice ale Apoulon par a indica
o surprinzătoare locație necunoscută; având Longitudinea* de 49° 15′, Apoulon este
situată de Ptolemeu la Vest de Zermizirga (49° 30′) (i.e. Germisara; azi, Geoagiu,
Location: Gradiştea (sic! Grădiştea -n.m.) Muncelului, ROM | Reference: Ptol[emy]. 3.8.9;
RE Suppl. 14 Sarmizegethusa |.
138
Gudea-Lobüscher, 2006.
139
Gudea-Lobüscher, 2006, p. 8. Satul Grădiştea de Munte este cunoscut şi drept Grădiştea
Muncelului.
140
vide Forţiu, 2012, p. 23, notele 105-106; p. 100-104; p. 108-109, notele 18-22.
141
În acest moment, întreaga istoriografiei românească crede/afirmă că Argidava a fost la
Vărădia ori Surduc, în județul Caraş-Severin, RO.
142
vide și Forţiu, 2012, p. 56, nota 72.
143
GH, 1883, p. 449, nota 4.
144
Vulpe, 1974.
145
identificare sigură (“S: sichere Identifizierung, aufgrund der Siedlungs- oder Namenskontinuität oder epigraphischer Zeugnisse eindeutig bestimmbar” / identificare sigură prin
continuitatea numelui așezării sau dovezi epigrafice clare -tr.m.)!
146
Opinia este atât de “puternică” încât s-a impus şi pe http://en.wikipedia.org/wiki/Apulon!
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jud. Hunedoara)147. Este posibil ca analiza critică a coordonatelor ptolemeice în cazul
Apoulon, pe care nimeni nu a realizat-o până acum, să indice şi alte seturi de coordonate pentru această locație antică.
XIII. Zeugma ≡ Tranjan's Bridge [from Drobeta Turnu Severin /i.e. Druphegis sau
Drubetis]. Dacă aşa ar sta lucrurile148, atunci coordonatele anticei Druphegis / Drubetis (47° 45′ / 44° 30′) ar trebui să fie identice cu cele oferite de Ptolemeu pentru
Zeugma (47° 40′ / 44° 40′). Dacă diferenţa longitudinală (5′) între Zeugma şi Druphegis / Drubetis poate fi simplu explicată149, diferenţa latitudinală* de 10′, care nu
poate fi explicată decât printr-o greşeală intrinsecă a unei valori numerice, indică ilogic150 o Zeugma situată la (o oarecare distanță) Nord de Druphegis/ Drubetis! Din
păcate, Christian Marx şi Andreas Kleineberg nu au citit şi ce a avut de spus Karl
Wilhem Ludwig Müller151 (1883) despre această locaţie ... .
XIV. Folosirea diacriticelor din limba română a jucat feste autorilor: Sebes / Sebeş,
Brancoveanu / Brâncoveanu. Este ciudată folosirea variantei în limba engleză152 a
denumirii oraşului Bucureşti (cei doi autori au grafiat drept Bucharest şi nu Bukarest
cum ar fi fost corect în limba germană) ori a fluviului Danube (şi nu Donau) într-o
carte în limba germană (vide supra, Zeugma ≡ Tranjan's Bridge). Dar dacă restul
toponimelor moderne din Dacia au fost grafiate în limba română, de ce și-au schimbat
opțiunea în cazul acestor denumiri?
Recapitulare: Cred că am arătat convingător că cel puţin153 11 locații din Dacia154
sunt cu mari probleme de localizare în cartea lui Christian Marx şi Andreas Kleineberg.
147

Forţiu, 2012, p. 100-104.
În fapt, Zeugma nu este Podul lui Traian de la Drobeta Turnu Severin, fiind situată în cu
totul altă parte (vom aborda această problematică într-un studiu viitor - Ubi est Zeugma?).
149
Ptolemeu foloseşte o rezoluţie maximă de 5ʹ; acest lucru înseamnă că Zeugma poate avea
orice valoare a longitudinii între 47° 37ʹ 30ʺ– 47° 42ʹ 30ʺ iar Druphegis/Drubetis între 47°
42ʹ 30ʺ– 47° 47ʹ 30ʺ (47° 42ʹ 30ʺ este valoarea comună a celor două locații).
150
Localitatea antică este la Nord de Dunăre iar podul lui Traian, fiind peste Dunăre, trebuie
să fie obligatoriu la Sud de antica Druphegis/Drubetis.
151
GH, 1883, p. 450, nota 4: “[Zeugma] Intellige transitum Danubii qui erat ad Lederata
Mœsiæ (ad hod[ie]. Rama cui in Dacia opposita est Uj-Palanka) in via Viminacio Tibiscum”.
Ultima ediție critică a Geōgraphikē hyphēgēsis oferă drept coordonate ale acestei locații 47° 40′
/ 44° 40′ (GH, 2006, I, p. 316-317) în timp ce K. W. L. Müller indica 46° 40′ / 44° 40′ (GH,
1883, p. 450). În concluzie, în cazul Zeugma, trebuie făcută o analiză extinsă asupra valorilor
coordonatelor de Longitudine* / latitudine*.
152
de asemenea Roman ruins at Cigmău, Trajan's Bridge, etc.
153
Există și alte locații cu probleme* dar nu este în intenţia mea de-a analiza aici în detaliu
situaţia tuturor celor 44 poleis-uri ale Daciei dar trebuie menţionat că doar 10 până la 17 dintre
locaţiile amintite de Ptolemeu** pot fi localizate cu un oarecare grad de siguranţă prin mărturii epigrafice ori prin coroborarea cu alte surse antice (în principal, Tabula Peutingeriana).
* de exemplu, cetăţuia de la Tiseşti (Târgu-Ocna), prezumtiva Utidava, este situată pe vârful Titelca (440 m; 26° 36′ 53″ E / 46° 15′ 25″ N) și nu în stațiunea montană Târgu-Ocna
(26° 37′ E / 46° 17′ N).
** Christian Marx şi Andreas Kleineberg oferă identităţi contemporane pentru 26 dintre
poleisurile Daciei amintite de Ptolemeu.
148
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Nu putem să nu observăm că, în cazul Daciei, un polis din patru rămâne neidentificat ori este identificat greşit de către Marx şi Kleineberg. Această valoare (i.e. 25%!)155
este inacceptabilă pentru o metodă prin care se doreşte să se rezolve definitiv toate
necunoscutele celor circa 8100 de locaţii existente în ptolemeica Geōgraphikē hyphēgēsis.
Aceste valori / localizări greşite154, care sunt dispersate aleator în întreaga Dacie,
influenţează decisiv şi alte valori apropiate supuse “Transformation” pentru că metoda
geodetic-statistical analysis folosită de C. Marx & A. Kleineberg implică utilizarea
locaţiilor cunoscute drept reper pentru determinarea locaţiilor ptolemeice necunoscute.
În final, putem să ne întrebăm dacă există măcar o singură locaţie în Dacia care chiar
a fost identificată corect de Christian Marx şi Andreas Kleineberg prin metoda lor?
Din păcate, răspunsul la această întrebare nu poate fi decât negativ.
Concluzie: nu ne rămâne decât să constatăm cu tristețe că o metodă științifică, cu
potențial cert!, a eșuat deoarece cercetătorii nu au reușit să gestioneze cu destulă
acuratețe datele primare folosite; cu alte cuvinte, în acest moment, în cazul Daciei,
geodetic-statistical analysis este doar un garbage in, garbage out (GIGO) clasic!
Din păcate ...

NOTE:
-Pentru a uşura identificarea, am particularizat cu un asterix perechea de coordonate
ptolemeice (deci, Longitudine* şi latitudine*). Din acelaşi motiv am utilizat majuscula pentru meridian (deci, Longitudine*).
-În cazul coordonatelor geografice moderne s-a menţionat emisfera boreală şi Longitudinea estică.
Acest studiu face parte dintr-o viitoare carte dedicată identificării anticei Zurobara.
Figurile 2 și 3 au fost realizate de către Claudiu Toma căruia îi mulțumesc frumos și
pe această cale.

154

râurile Aloutas și Rhabon, poleisurile Akmonia, Dokirava, Ziridava, Arcobadara (Arcobarada), Zarmisegetousa basileios (Zarmizegetousa basileion), Zermizirga, Argidava, Apoulon,
Zeugma.
155
În cazul locațiilor din Germania Magna, 84%(!) dintre identificările oferite de geodeticstatistical analysis sunt nesigure (apud Papay, 2011).
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