Antyczne Scurgum to nie Koszalin, lecz... Szczecinek
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W Wikipedii, pod hasłem "Kalendarium historii Koszalina" znajdujemy zapis: Koszalin znany
pod nazwą Scurgum, został odwzorowany na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza
. Wygląda na to, że będziemy musieli zrewidować nasze dotychczasowe poglądy. Niemieccy
naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie złamali właśnie kod Ptolemeusza, dzięki
czemu są w stanie zidentyfikować miasta naniesione przez geografa na mapie zatytułowanej
"Germania", obejmującej także tereny polskie. Przez 6 lat zespół badaczy tworzył model
"geodetic deformation analysis"
, nakładki na ówczesny system geodezyjny, który pomógłby poprawić błędy antycznych
geodetów. Rezultatem jest wykaz lokalizujący ówczesne miasta na obecnych ziemiach polskich
i niemieckich z dokładnością do 10-20 kilometrów. Mapa, jeśli np. porównać zawarte na niej na
przykład współrzędnikowe lokalizacje ujścia Wisły i niemieckiego miasta Kolonia z obecnymi
danymi, jest &quot;zadziwiająco dokładna&quot;, a ewentualne odchylenia są
&quot;niewiarygodnie niewielkie&quot; - chwalą pracę starożytnego kartografa współcześni
geodeci.

Jednym ze zidentyfikowanych miast jest Scurgum i jak się okazuje jest to... Szczecinek, który
może "cofnąć" swoją historię o - bagatelka - 1000 lat. Inne zidentyfikowane miasto, to Darłowo.
Pamiętajmy jednak, że choć dochodzenie naukowców dostarczyło wielu bardzo mocnych
dowodów, to jednak należy je traktować jako naukowe hipotezy, a nie prawdy objawione.
Wiadomo, że Ptolemeusz korzystał nie tylko z wiarygodnych pomiarów wojskowych, ale także z
zasłyszanych przekazów, podań i opowieści, które już tak wiarygodne nie były. Pamiętajmy
również, że pomylił się co do geocentrycznej teorii świata - po piętnastu wiekach obalił ją
Kopernik. Jeśli jednak ustalenia naukowców są prawdziwe, to i tak mamy do czynienia z
sensacją, bo możemy przesunąć czas istnienia dużych osad i miast na Pomorzu Środkowym o
1000 lat wstecz. (zm)
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Dziękujemy panu Adamowi Fularzowi za zgodę na przedruk artykułu. Autor prowadzi swój blog
na portalu Salon24 .
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