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Începem

recenzia noastră prin prezentarea cuprinsului lucrării lui Florin Fodorean. În continuare, pentru
facilitarea expunerii, vom face trimiteri doar prin
indicarea numărului capitolului (sau a subcapitolului) şi a paginilor respective, fără a mai relua de

fiecare dată titlurile. Consultând cuprinsul ori de
câte ori va considera necesar, cititorul va putea
urmări cu uşurinţă expunerea noastră. De asemenea, toate referirile la Florin Fodorean pentru
prezenta lucrare, le vom face prin apelativul „autorul”.

Thraco-Dacica S. N., Tomul VI-VII (XXIX-XXX), 2014-2015, 167-176
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însă distincte, atât ca mod de realizare, cât şi
ca utilitate. Caracterul complementar al acestora l-a determinat, în urmă cu aproape patru
decenii pe Ion Popescu-Spineni să le analizeze împreună în lucrarea sa, România în izvoare geografice şi cartografice1. Încadrarea celor
două documente romane menţionate mai sus
în categoria izvoarelor cartografice este, de altfel, făcută şi către de autor în lucrare (p. 194:
„[…] cele mai importante documente cartografice din Imperiul Roman: Tabula Peutingeriana
şi Itinerarium Antonini”), fapt ce face să fie de
neînţeles confuzia din titlu. Mai mult, autorul
perpetuează această încadrare eronată în titlurile capitolelor 4-7, deşi în cadrul acestora
analiza se limitează doar la Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini. În consecinţă, prevenim pe cititorul care se aşteaptă la un corpus
de texte geografice antice comentate referitoare la Pannonia, Dacia şi Moesia că va fi dezamăgit. În pofida titlului, lucrarea nu abordează
nimic de acest gen.

Prin parcurgerea cuprinsului se poate constata o
inadvertenţă între titlul şi conţinutul lucrării. Astfel,
deşi din titlu reiese că vor fi analizate provinciile
romane Pannonia, Dacia şi Moesia în izvoare geografice, lucrarea este dedicată în cvasi-totalitate
analizării acestor provincii prin prisma a două izvoare cartografice romane: Tabula Peutingeriana
şi Itinerarium Antonini. Deşi sursele geografice şi
cartografice prezintă evidente asemănări, ele sunt

În Cuvânt înainte, acad. Mihai Bărbulescu apreciază că „Ne aflăm în faţa unei lucrări complexe
şi utile pentru arheologia romană din epoca imperială.” (p. 12), îl caracterizează pe autor ca fiind
„[…] cel mai bun specialist român în problematica
drumurilor romane” (p. 11), „[…] în pas cu orientările actuale din cercetarea europeană” (p. 12) şi
consideră Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini „Cele mai importante documente cartografice ale Antichităţii […]” (p. 11). Considerăm că
ultima afirmaţie necesită câteva precizări. Deşi
cele două documente au exercitat şi continuă
să exercite un interes special din partea specialiştilor, considerăm că punerea acestora în
vârful ierarhiei producţiilor cartografice antice
ar plasa într-un nemeritat con de umbră realizări anterioare şi contemporane. Reprezentări
cu atribute cartografice certe datează din mileniul II a.Chr. şi provin din Egipt2 şi Babilon3.
Unele dintre acestea folosesc notaţii cartografice comparabile cu cele din prezent: legendă
explicativă, orientarea pe baza punctelor cardinale, reprezentarea la scară, redarea color
a reliefului şi a vegetaţiei, figurarea reţelei de
drumuri şi a construcţiilor existente în zonă etc.
De asemenea, pe lângă cele două documente
cartografice romane mai există un al treilea, din
păcate neglijat în prezenta lucrare. Este vorba
despre Corpus Agrimensorum Romanorum4. Deşi
1

Popescu-Spineni 1978.
Shore 1987.
3 Millard 1987.
4 Blume et alii 1848; Blume et alii 1852; Thulin 1913.
2
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În capitolul 1, autorul prezintă patru aspecte, de
natură introductivă: delimitarea spaţiului geografic
supus analizei şi argumentarea alegerii (p. 13-14),
scopurile urmărite de prezenta lucrare (p. 14-15);
metodologia utilizată (p. 15) şi structura lucrării (p.
15-16). La final (p. 16), autorul menţionează şi durata cercetărilor întreprinse (trei ani şi două luni).
Alegerea spaţiului geografic ocupat de către
Pannonia, Dacia şi Moesia este justă, chiar dacă
autorul omite să menţioneze argumentul cel mai
important. Evidentele trăsături comune ale celor
trei provincii romane sunt generate de poziţia lor
geografică, fiind situate în bazinul hidrografic al
Dunării, iar valea acesteia, împreună cu cele ale
afluenţilor, au constituit, încă din preistorie, căile
de acces din regiune7. Prin urmare, strânsele legături dintre cele trei provincii se datorează reţelei de
drumuri, facilitată de configuraţia topografică. Dat
5

Dilke 1971.
Campbell 2000.
7 Schuster, Morintz 2006.
6

fiind că subiectul lucrării se referă tocmai la drumuri, considerăm că problematica legată de peisajul natural este insuficient tratată de către autor.
Autorul prezintă scopul lucrării sale prin intermediul a 10 întrebări (p. 14-15): „1. Sunt diferite
informaţiile din Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini? 2. Cum putem stabili acest lucru?
3. De ce anumite provincii (Dacia, spre exemplu)
nu sunt menţionate în Itinerarium Antonini? 4. În
ce fel alte surse, precum Notitia Dignitatum, Itinerarium Burdigalense sive Hyeroslimitanum sau
Cosmographia Anonimului din Ravenna prezintă
cele trei provincii? 5. Cum au fost realizate (compilate, create) Tabula Peutingeriana şi Itinerarium
Antonini? 6. Prin investigaţii amănunţite cu referire
la cele trei provincii (Dacia, Pannonia şi Moesia)
pot fi obţinute indicii noi cu privire la datarea celor două itinerarii? 7. Până în prezent, cu unele
excepţii, istoricii le-au analizat în întregime sau
uneori şi-au îndreptat atenţia asupra unor detalii
inutile, nesemnificative. Ce alte criterii metodologice sau metode noi se pot folosi pentru datarea
acestor documente, în afara celor clasice? 8. Există vreo diferenţă între scopul creării celor două
itinerarii? 9. Presupunând că putem identifica noi
criterii pentru datare, vor fi acestea utile pentru a
extinde metoda în scopul datării informaţiilor din
alte provincii, în afara celor care fac obiectul prezentei lucrări? 10. Atât Tabula Peutingeriana cât
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mai greu de abordat şi analizat, necesitând noţiuni de matematică şi tehnologie
antică, acesta reprezintă cheia înţelegerii
topografiei şi cartografiei romane. Alcătuit
din 35 de scrieri, redactate de-a lungul a
cinci secole, de la Frontinus (sec. I p.Chr.)
până la Boethius şi Cassiodorus (sec. V
p.Chr.), Corpus-ul conţine inclusiv textul lui
Balbus, Expositio et ratio omnium formarum, la care autorul face, la un moment dat,
referire. Graţie unui studiu introductiv5 şi a
unei recente republicări6, Corpus-ul este,
în momentul de faţă, un document accesibil cercetătorilor interesaţi. În încheierea
comentariilor noastre asupra Cuvântului
înainte, dorim să fim în nota discursului lui
Mihai Bărbulescu, care menţionează: „Unii
din foştii mei studenţi poate că îşi amintesc
cum încercam să creionez la curs atmosfera în care – ceva în genul bibliotecii mânăstirii din Numele trandafirului – se copia (ori,
poate, se compila din documente antice
păstrate acolo, pierdute ulterior) prin veacul al XIII-lea, Tabula Peutingeriana …” (p.
11). Foarte probabil că acesta a fost şi drumul Corpusului Agrimensorum Romanorum
până la noi, copiat în scriptorii mânăstireşti,
în sec. VI şi IX, de către călugări dăruiţi cu
harul de a mânui meşteşugit condeiul, dar prea puţin înzestraţi cu darul matematicii. Aşa se face că
cele câteva copii, aflate în prezent în bibliotecile
din Wolfenbüttel şi Vatican, sunt ilustrate cu schiţe
viu colorate, dar conţin numeroase erori de copiere, făcându-le adesea greu de înţeles.
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şi Itinerarium Antonini, menţionează, fiecare,
aproximativ 2.700 de localităţi antice. Pot fi făcute comparaţii, astfel încât să aflăm elemente
noi privind datarea acestor itinerarii, pornind de
la menţionarea anumitor localităţi?”.
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Referitor la metodologia pe care are de gând
să o utilizeze pentru a răspunde la aceste întrebări, autorul menţionează (p. 15): „Cu aceste întrebări am început cercetarea de faţă şi am
pornit de la câteva premise. Am realizat că o
metodă eficientă de analiză a celor două documente, puţin folosită, este compararea distanţelor dintre localităţi. Poate fi această metodă
utilă? Pot apare informaţii noi? Răspunsurile
la aceste întrebări se află în capitolele lucrării noastre”. Succinta prezentare, a ceea ce cu
greu putem numi metodologie, stârneşte numeroase nedumeriri. Autorul are de gând să
răspundă la cele 10 întrebări doar comparând
distanţele dintre localităţi consemnate în Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini? Mai
exact, tot demersul se limitează la compararea
de elemente liniare corespondente din două
surse cartografice?
Capitolele 1-3 sunt dedicate descrierilor arheologice, istorice şi geografice ale provinciilor Pannonia, Dacia şi Moesia. Ponderea celor
trei componente este diferită, cea istorică prevalând, iar cea geografică fiind limitată doar la
resursele naturale (p. 23, 26, 41). Pentru fiecare provincie sunt prezentate cauzele şi modul
în care au fost cucerite, organizarea militară
şi structura administrativă. Autorul acordă un
spaţiu mai generos Daciei (17 pag., comparativ cu 6 pag. pentru Pannonia, respectiv 5
pag. pentru Moesia), capitolul destinat acestei
provincii fiind şi singurul împărţit în subcapitole
(2.1.-2.9.). Dintre acestea, ne vom opri asupra
subcapitolului 2.5., în care se face referire la
mensorul Balbus (p. 32-33). Deşi acesta este
plasat de către autor în timpul lui Traian (afirmând, fără să dea vreo trimitere, că „[…] Traian
a fost însoţit în Dacia de Balbus […]”, p. 32,
şi că „[…] a rămas în Dacia încă un an după
momentul cuceririi”, p. 33), este imposibilă o
datare certă. O. A. W. Dilke oferă iniţial două
variante: perioada lui Domiţian sau cea a lui
Traian8. Ulterior, optează pentru campania din
89 p.Chr a lui Domiţian, ocazie cu care mai
prezintă şi o altă ipoteză: „Scholars are apt
to say that Balbus had been serving in Dacia,
since he refers to that nation, but his words
could perhaps better tally with participation in
8

Dilke 1962, 171.

the expedition against the Germanic Tribes”9. B.
Campbell este mai vag, propunând sfârşitul sec.
I p.Chr.10, iar M. J. T. Lewis, propune campaniile
dacice ale lui Traian11.
Importanţa textului lui Balbus se datorează mai
multor factori. În primul rând, este singurul text
păstrat, redactat de către un martor ocular al conflictelor militare daco-romane; faptul că ar fi activat
în timpul lui Domiţian sau al lui Traian, este mai puţin important. În al doilea rând, textul îl recomandă
ca fiind posesorul unor solide noţiuni de geometrie
euclidiană. Pe baza acestor noţiuni, el menţionează trei aplicaţii de topografie militară; lipseşte însă
descrierea modalităţilor de realizare, fapt datorat,
poate, stării fragmentare a documentului. Din păcate, în studiile specialiştilor români, noţiunile de
natură tehnică ale lui Balbus au fost ignorate12. Excepţie face o traducere în limba română a textului,
însoţită de comentarii foarte sumare13. Revenind
la cele trei aplicații topografice descrise de Balbus,
acestea constau în: trasarea a două aliniamente
perpendiculare, măsurarea lăţimii unui râu de pe
un mal, celălalt fiind inaccesibil şi determinarea
înălţimii munţilor ce urmau a fi cuceriţi. Primele
două aplicaţii sunt în prezent pe deplin elucidate,
atât ca instrument utilizat (groma), cât şi ca metode folosite. Pentru prima aplicaţie, maniera de
lucru era identică cu cea utilizată la centuriaţii14.
Cea de-a doua implica un procedeu ceva mai laborios15, fiind imperios necesar ca toate operaţiunile să se execute de la distanţă, „without venturing
within bowshot of the enemy”16. A treia aplicaţie,
însă, determinarea înălţimii unui munte ridică probleme, necesitând utilizarea unui alt instrument
decât groma. Ar fi putut fi dioptra? Analizând noţiunile descrise de Balbus, strict din punct de vedere
tehnic, este o ipoteză verosimilă, dar neatestată
la romani17. Se poate vorbi doar de două indicii,
9

Dilke 1971, 42.
Campbell 1996, 95.
11 Lewis 2001, 309.
12 Petolescu 2010, 137-138.
13 Crişan, Timoc 2005.
14 Dilke 1962, 174-175 şi fig. 1; Campbell 1995, 541-542 şi
diagrama 1; Campbell 1996, 84-86 şi fig. 1,
15 Kiely 1947, 277-278 şi fig. 161; Dilke 1971, 60 şi fig. 11, 12.
16 Lewis 2001, 47.
17 F. Fodorean, în lucrarea sa, Drumurile din Dacia Romană,
face următoarea afirmaţie: „Trei instrumente au fost folosite permanent de către constructorii de drumuri romane:
dioptra, groma şi chorobatul” (Fodorean, 2006, 35), pe
care le ilustrează prin reconstituiri preluate de la J.-P. Adam
(Adam 1982, fig. 1, 5, 17). Având în vedere că nu există nici
o dovadă care să atestate utilizarea dioptrei în antichitate,
precum şi faptul că în scrierile romane nu există nici o menţiune referitoare la acest instrument, considerăm afirmaţia
autorului o totală neglijenţă.
10
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unul dintre acestea ducând tot la Balbus: „We
have twice had occasion, however, to wonder if
the dioptra might have been applied in a Roman
context: in mapping, as for the Forma Urbis, and
when Balbus found the heights of mountains“18. Încheind digresiunea noastră referitoare la Balbus,
suntem total de acord cu autorul când afirmă că
lucrările topografice efectuate de către Balbus şi
alţi mensores „[…] au servit ca sursă, mai târziu,
pentru reprezentarea provinciei Dacia în Tabula
Peutingeriana” (p. 31); adăugăm, însă, că înţelegerea acestora din urmă, ca produse cartografice
derivate, nu poate fi făcută fără o identificare corectă a tehnicilor şi instrumentelor cu care au fost
colectate datele primare.

18

Lewis 2001, 109.
Fodorean 2011, 52.
20 Dintre foarte numeroasele recenzii ale cărţii, menţionăm:
Casson 1986; Thrower 1986; Buckler 1987; Talbert 1987;
MacAdam 1989; Knorr 1991.
21 Harley, Woodward 1987.
22 Dilke 1987.
19

Capitolele 5, 6, 7 şi 8 constituie contribuţia ştiinţifică a autorului. Cum am menţionat deja, deşi în
titlurile capitolelor se repetă în mod obsesiv folosirea izvoarelor geografice antice, în realitate analiza sa se reduce preponderent la două documente
cartografice romane (Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini), cărora li se adaugă, în proporţii
mult mai reduse, informaţii extrase din Itinerarium
Burdigalense sive Hierosolymintanum, Notitia Dignitatum şi Cosmographia Anonimului din Ravenna.
Pentru Tabula Peutingeriana autorul foloseşte o
ediţie digitală recentă: http://www.cambridge.org/
us/talbert/. Prin rezoluţia înaltă a versiunii digitale23, precum şi prin faptul că este prevăzută cu o
bogată şi structurată bază de date24, documentul
datând din sec. XV devine extrem facil de consultat pentru oricine este interesat.
Lectura acestei părţi a lucrării permite cititorului
extragerea câtorva informaţii în legătură cu metodologia urmată de către autor. Faptul că aceste
informaţii sunt risipite prin diverse subcapitole, sugerează mai degrabă o construcţie conjuncturală
decât una clar definită la începutul demersului. Ar
fi fost de dorit ca metodologia de analiză să fi fost
prezentată unitar, în cadrul unui capitol separat.
În subcapitolul 5.1. (p. 58), autorul expune metodologia pe care o va folosi în analizarea informaţiilor din Tabula Peutingeriana, pentru provincia
Pannonia: „Vom prezenta fiecare drum separat,
specificând următoarele informaţii: 1. numele aşezărilor romane, aşa cum sunt înregistrate în Tabula şi distanţele în mile romane; 2. distanţa totală
de-a lungul fiecărui tronson, adunând valorile individuale dintre localităţi; 3. aşezările reprezentate cu vignete; 4. elemente ale peisajului natural
(râuri etc.); 5. Statistici privind frecvenţa valorilor
distanţelor; 6. toponimul modern al fiecărei aşezări
antice (acolo unde se cunoaşte); 7. argumente privind posibilitatea de a data informaţiile din Tabula Peutingeriana cu referire la Pannonia”. În lipsa
unor referiri explicite pentru metodologia utilizată
pentru Dacia şi Moesia, rămâne de presupus că
este aceeaşi. Referitor la măsurarea distanţelor,
autorul precizează (nota 228‚ p. 61): „Am utilizat
valoarea de 1,4785 km pentru o milă romană”. El
acordă o atenţie deosebită distanţelor dintre localităţi cuprinse în intervalul 8-12 mile, pe care le
exprimă procentual separat pentru fiecare tronson
23
24

Lehoux 2013, 117-118.
Eliott 2008.
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Capitolul 4 constă într-o succintă trecere în revistă a lucrărilor care analizează Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini la nivel general
(4.1., 4.2.) şi a celor care se concentrează asupra menţionărilor pentru Pannonia (4.3.), Dacia
(4.4.) şi Moesia (4.5.). Pentru primele două subcapitole, consultând trimiterile bibliografice (de la
notele 119-125, respectiv, 150-156) constatăm cu
surprindere absenţa oricărei trimiteri la lucrările
lui O. A. W. Dilke. Deşi cunoaştem că observaţiile autorului referitoare la opera savantului britanic
sunt adesea critice19, considerăm însă ca inadmisibilă neincluderea sa în lista celor care au adus
contribuţii fundamentale la studierea celor două
documente cartografice romane. Apariţia, în anul
1985, a lucrării Greek & Roman Maps a suscitat un
enorm interes din partea specialiştilor. Deşi observaţiile critice nu lipsesc20, este unanim recunoscută importanţa, necesitatea şi caracterul de noutate
al lucrării. Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini sunt analizate în capitolul VIII (Roads, Maps
and Land Itineraries, p. 112-129), alături de alte
documente cu destinaţie similară. Doi ani mai târziu, la monumentala lucrare editată de către J. B.
Harley şi D. Woodward, dedicată cartografiei în
Preistorie, Antichitate şi Evul Mediu în spaţiul european şi mediteranean21, O. A. W. Dilke contribuie
prin elaborarea a şapte capitole (5, 11-16). Capitolul 1422 (Itineraries and Geographical Maps in the
Early and Late Roman Empires, p. 234-257) este
o reconsiderare, extinsă cu o serie de completări,
a capitolului VIII din Greek & Roman Maps. Preocupările de pionierat ale lui O. A. W. Dilke pentru

topografia şi cartografia romană au contribuit fundamental la dezvoltarea acestor domenii de cercetare. Neincluderea lor în lista bibliografică denotă o
selecţie subiectivă a autorului.
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de drum. Această preocupare o justifică abia la p.
111: „În timpul campaniilor militare era foarte greu
să se înainteze mai mult de 12 mile pe zi”. Preocuparea ar fi fost utilă în cazul în care autorul ar
fi prezentat configuraţia topografică a terenului pe
care drumul îl străbătea. Din păcate, afirmaţia de
la punctul 4 (p. 58), prin care se menţionează şi
analiza de „[…] elemente ale peisajului natural (râuri etc.)[…]” este doar la nivel declarativ, aceasta
lipsind atât în text cât şi în ilustraţie (fig. 1-5).
Capitolele 5, 6 şi 7 realizează pentru fiecare
provincie o analiză a reţelei de drumuri pe baza
informaţiilor extrase din Tabula Peutingeriana şi
Itinerarium Antonini. De fapt, analiza se limitează
strict la extragerea şi compararea distanţelor dintre localităţi pentru fiecare tronson de drum. Ceea
ce urmează constituie o monotonă şi dificil de
urmărit înşiruire de denumiri şi valori, însoţite, în
unele cazuri, de succinte precizări şi comentarii.
Caracterul greoi şi anost se datorează în principal
modului total inadecvat de expunere a informaţiilor, hipertrofiat cu numeroase repetiţii supărătoare.
Ne limităm doar la două exemple. Pentru provincia
Dacia, cele trei drumuri (Lederata – Tibiscum, Dierna – Tibiscum – Porolissum şi Drubetis – Romula
– Apula) sunt enumerate iniţial sub formă de text
(6.2.-6.4.) pentru ca apoi să fie reluate sub formă
de tabel (Tabelele 1-3, p. 11-12, 12-13, respectiv
13-14). Pentru provincia Pannonia, autorul repetă
de cinci ori (!) traseul de limes (Ripa Pannonica)
din Tabula Peutingeriana: de trei ori în format text
(p. 59-60 şi 77), o dată în format tabel (p. 60-61) şi
încă o dată în format tabel (Tabelul 1, p. 77-79), de
data aceasta valorile fiind prezentate comparativ
cu cele din Itinerarium Antonini. Eliminarea acestor repetiţii inutile şi limitarea la prezentarea informaţiilor doar în format de tabel însoţit de comentarii ar fi facilitat urmărirea opiniilor autorului şi ar
fi comprimat considerabil dimensiunile volumului.
În cea mai mare parte a capitolului 8 (subcapitolele 8.1.-8.7.), autorul nu face decât să reia problematica celor trei capitole anterioare. De data
aceasta, remarcăm caracterul mai concentrat şi
mai omogen al abordării. Nu putem însă să nu
constatăm, în acest caz, inutilitatea celor trei capitole anterioare, care măresc inutil volumul lucrării
cu o treime. În plus, faţă de revederea descrierilor
traseelor de drumuri cu care deja ne-am obişnuit,
autorul ne mai prezintă grafice (fig. 6-18), în care
pentru fiecare provincie este indicată frecvenţa de
apariţie a valorilor distanţelor dintre localităţi. Asupra acestei maniere de analiză se ridică două probleme, prima legată de formă şi a doua de fond.
Referitor la prima, autorul prezintă fiecare grafic de
câte două ori, o dată cu menţionarea distanţelor

şi o dată cu exprimarea procentuală a acestora.
Repetiţia este inutilă, cumularea celor două valori
(distanţa, însoţită de exprimarea sa procentuală)
în cadrul aceluiaşi grafic ar fi fost mai sugestivă. A
doua problemă este de fond: care este relevanţa
identificării frecvenţelor de apariţie a anumitor valori pentru distanţe, atâta vreme cât acestea sunt
decontextualizate prin ignorarea totală a configuraţiei terenului? Lipsa oricărui detaliu de această
natură creează falsa imagine a unui spaţiu bizar,
gol şi plat, care ne duce cu gândul la Flatland-ul
lui E. A. Abbott! Probabil că studiul comparativ al
distanţelor pe categorii de zone cu configuraţie topografică unitară (câmpie, deal, munte) ar fi putut
fi relevant. Respectând aceeaşi reţetă, în subcapitolele 8.8. şi 8.9. inversează tactica abordării, de
data aceasta fiind analizate grupat toate cele trei
provincii în Tabula Peutingeriana şi apoi în Itinerarium Antonini.
În Concluzii autorul face ceea ce noi numim, fără
menajamente, o diversiune. Dorind să distragă
atenţia de la rezultatele propriului său demers,
acesta analizează critic un studiu al lui R. Laurence25.
Astfel, din totalul de 11 pagini dedicat concluziilor, doar trei pagini (p. 202-204) sunt consacrate
lucrării sale, iar acestea nu sunt altceva decât un
amalgam de lucruri deja ştiute şi simple supoziţii.
Astfel, faptul că Tabula Peutingeriana şi Itinerarium
Antonini sunt produse cartografice derivate, realizate prin preluarea, adaptarea şi compilarea unor surse cartografice primare, nu mai constituie de multă vreme o noutate pentru specialişti26. În schimb,
caracterizarea surselor primare utilizate pentru
Tabula Peutingeriana ca fiind „[…] mai bune, mai
exacte [decât cele pentru Itinerarium Antonini]”(p.
202), este o afirmaţie fără acoperire27, atâta vreme cât conţinutul acestora este doar presupus.
Neargumentată rămâne şi îndoiala autorului „[…]
că acest document [Tabula Peutingeriana] a fost
unul de propagandă” (p. 202), precum şi opinia că
Itinerarium Antonini „[…] nu a avut neapărat un
scop administrativ sau unul cu utilitate directă, ci
mai degrabă un scop cultural” (p. 203). Putea avea
o mai mare „utilitate directă” Tabula Peutingeriana,
în care sunt figurate localităţi a căror existenţă este
separată cronologic prin secole? Surprinzătoare
este şi datarea în sec. V a Tabulei Peutingeriana,
25

Laurence 2005.
Betten 1921, 296; Dilke 1987, 238.
27 Într-o excelentă analiză dedicată informaţiilor din Itinerarium
Antonini referitoare la Britania romană, W. Rodwell consideră că: „[…] the Antonine Itinerary is a very much more accurate document than hitherto credited.” (Rodwell 1975, 101).
26
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Lucrarea se încheie cu o listă bibliografică însumând 340 de titluri şi un rezumat în limba engleză.
Acesta este realizat într-o formă amplă (27 de pa28

Referitor la datarea Tabulei Peutingeriana, considerăm că
cea propusă de către O. A. W. Dilke rămâne în continuare
cea mai bine argumentată: „The date of the archetype is
likely to have been between A.D. 335 and 366. Such dating
is suggested by the three personifications placed on Rome,
Constantinople (labeled Constantinopolis, not Byzantium),
and Antioch; and it fits in well enough with biblical references on the map. Sometime after the foundation of Constantinople in A.D. 330 as a new Rome on the site of Byzantium, Antioch was recognized as the important bastion
against the Parthians. But the suggestion that this fourthcentury archetype was based on a much earlier map would
account for the inclusion of Herculaneum, Oplontis, and
Pompeii, which had been destroyed in the eruption of Vesuvius in A.D. 79 and not rebuilt, except for parts of Pompeii.
It is also perhaps easier, on this supposition, to see why
certain roads are omitted, such as the major routes through
the Parthian empire mentioned in the Mansiones Parthicae
(Parthian stations) of Isidorus of Charax. This work is believed to have been compiled in the late first century A.D.”
(Dilke 1987, 238).

gini), cu păstrarea structurii pe capitole şi cu trimiteri la toată ilustraţia din volum.
Observaţia principală adusă prezentei lucrări se
referă la inadvertenţa dintre titlul şi conţinut. Un titlu potrivit ar fost: „Pannonia, Dacia şi Moesia în
Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini. O
analiză comparativă a distanţelor consemnate în
cele două izvoare cartografice romane”. Ideea de
cercetare preluată de către autor este interesantă,
dar abordarea lasă de dorit prin ignorarea rolului
peisajului natural (esenţial atunci când obiectul
analizei îl constituie reţeaua de drumuri) şi prin
efectuarea unor analize statistice rudimentare. De
altfel, ideea nu este nouă. Analize anterioare asemănătoare au făcut obiectul unor studii separate29
sau au fost integrate în volume dedicate unei problematici mai largi30, fiind evident că, doar simpla
comparare a distanţelor dintre localităţi, nu poate
face obiectul unei întregi cărţi.
Aşa cum constata şi autorul (p. 45-46), remarcăm, mai ales în ultimul deceniu, un interes neobişnuit de mare din partea specialiştilor pentru
Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini. Acest
fapt se datorează, în primul rând, volumului mare
de date spaţiale pe care acestea le conţin iar, în al
doilea rând, falsei impresii că aceste documente
sunt total accesibile specialiştilor în perioada romană. În realitate, lucrurile sunt mai complicate,
implicând un demers interdisciplinar: „The present-day surveyor who is curious about the origins
of his profession may not be deeply informed on
ancient history or engineering, while the classical
historian may not have a detailed command of the
principles of surveying.”31. Adesea se uită sau, în
orice caz, este luat foarte puţin în consideraţie, faptul că Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini
sunt produse cartografice derivate. Prin urmare,
acestea nu sunt rezultatul unor măsurători topografice directe, ci al preluării, adaptării şi compilării
unor măsurători topografice iniţiale, ale căror scopuri nu putem decât să le bănuim: administrative,
militare, inginereşti, agricole etc. Precizia acestor
măsurători varia în funcţie de scopul urmărit, iar
distanţele diferite dintre localităţi se pot datora şi
acestui fapt32.
29

Rodwell 1975.
Laurence 2005.
31 Lewis 2001, 15.
32 Mai atragem atenţia autorului asupra unei erori pe care o
face de mai multe ori în lucrare, exemplificând cu o singură
situaţie (p. 64-65). Încercând să „corecteze” distanţele dintre localităţi care „[…] par incorecte”, acesta le „ajustează”
pe baza distanţelor existente în prezent între respectivele
localităţi. Chiar dacă am porni de la premisa că traseul nu
a suferit modificări în timp, se ridică o întrebare: de unde
(din ce punct) măsurau romanii distanţele dintre localităţi?
30
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nu atât prin data propusă28, cât prin maniera de
argumentare a acesteia: „Este perioada secolului
al V-lea e.n., când, probabil, în timpul lui Teodosius
al II-lea, această lucrare a fost realizată cu scopul de a grupa, de a aduna laolaltă, într-o „hartă”,
tot ce se ştia despre Imperiul Roman în acel moment” (p. 202). Care ar putea fi explicaţiile pentru
această datare? Autorul nu dă niciuna. În schimb,
pe această ipoteză mai construieşte o alta: „Este
posibil ca acest document să fi însoţit, să fi fost
„harta” uneia dintre cele două lucrări geografice
redactate în 435 e.n.: Divisio orbis terrarum şi Demensuratio provinciarum” (p. 202). Reparcurgând
subcapitolul 4.4., în care sunt criticate contribuţiile
anterioare din istoriografia românească („[…] în
unele cazuri, tributară unor concepte metodologice eronate.”, „[…] în multe cazuri, nu au condus la
nici un rezultat din punct de vedere ştiinţific.”, p.
53), ne aşteptam ca autorul să depăşească nivelul
unor supoziţii. Singura contribuţie originală adusă de către autor constă în sesizarea faptului că,
pentru provinciile Pannonia, Dacia şi Moesia, distanţele dintre localităţi consemnate în Tabula Peutingeriana sunt mai scurte decât cele menţionate
în Itinerarium Antonini. Acest fapt îl determină să
concludă că documentele au folosit surse diferite
(p. 204). Fără a încerca o detaliere a cauzelor şi
implicaţiilor acestor diferenţe, autorul încheie încrezător în „metoda” sa: „Rămâne ca în viitor să
aplicăm această metodă şi pentru alte provincii,
astfel încât să putem identifica noi elemente care
să ne permită data mai bine perioadele în care au
fost redactate itinerariile regionale pe baza cărora
au fost create lucrările cartografice cele mai cunoscute ale epocii romane” (p. 204).
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La final, în încercarea de a caracteriza într-o
singură frază lucrarea lui Florin Fodorean, îmi revin în minte cuvintele lui John Buckler, scrise în
1987, într-o dublă recenzie făcută lui O. A. W. Dilke
(Greek and Roman Maps) şi lui R. J. A. Talbert

33

Buckler 1987, 278.

174

Ce garanţii avem că aceste punct-reper erau de fiecare dată
aceleaşi? În prezent, distanţa dintre două localităţi se măsoară folosind ca repere centrele convenţionale ale acestora.
Procedau romanii la fel sau nu? W. Rodwell consideră că:
„Since it is impossible to believe that the Roman mile was
of differing length in different provinces, it must be concluded that measurements between towns, forts and even
small settlements, were not taken from centre to centre,
but from some point beyond the main area of occupation.”
(Rodwell 1975, 76). Astfel, diferenţele remarcate de către
autor se pot datora alegerii diferite a punctelor între care a
fost măsurată distanţa, nefiind neapărat erori de măsurare.
Ca atare, „corecturile” efectuate meticulos de către autor,
nu au o relevanţă reală.

(Atlas of Classical History): „[…] the Greco-Roman
cartographers still have something to teach modern map-makers”33.
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