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Η «ΑΠΩ ΔΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ*

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΙ άφηγήσεις των παλαιότερων κινεζικών δυναστικών Ιστοριών γιά τό 
δυτικότερο γνωστό, τότε, κράτος της οίκουμένης, τό Ta-Ch'in, περιέχουν 
κυρίως είδήσεις γιά τή θέση του, την πρόσβαση προς αυτό, την πρωτεύου- 
σά του, τούς κατοίκους του, τό βασιλιά του καί τή διοίκηση καί γιά τά 
προϊόντα του. Γιά τις άποστολές πού τό παραπάνω κράτος έστειλε στην 
Κίνα άφιερώνεται μικρός χώρος, μέ έξαίρεση την πρώτη πρεσβεία τού 166 
μ.Χ., τοϋ βασιλιά An-tun. Οί νεότερες άφηγήσεις τών Κινεζικών χρονικών 
γιά τή Fu-lin περιέχουν τά ίδια, περίπου, θέματα άλλά άφιερώνεται περισ
σότερος χώρος στις διπλωματικές άποστολές, πού καταλαμβάνουν δλο καί 
κεντρικότερη θέση στήν άφήγηση. Ά ν λοιπόν γιά τον Ta-Chin τό πρώτο ζη
τούμενο είναι ή ταύτισή του καί οί δρόμοι πού όδηγοΰσαν προς αύτό (σέ 
σχέση μέ τό διεξαγόμενο εμπόριο), γιά τή Fu-lin ή έπί πλέον άναφορά στις 
διπλωματικές άποστολές είναι έξίσου, ή άκόμη περισσότερο, άπαραίτητη.

Οί διπλωματικές έπαφές άνάμεσα στά δυο κράτη. Ιδιαίτερα οί πρεσβείες 
πού έστελνε ή Fu-lin (μερικοί έρευνητές περιλαμβάνουν καί τις πρεσβείες 
πού έστειλε ή Pu-lin καί P'u-lan) καί ιδιαίτερα έκείνη τοΰ 643, έχει άπα- 
σχολήσει πολλούς έρευνητές, άνάμεσα στούς όποιους τον Hirth καί τον 
Shiratori. Τελευταία έργασία έπί τοΰ θέματος είναι ή (άτύπωτη άκόμη) δια
τριβή τοΰ Chen Zhi Qiang, «Μελέτη τής Τστορίας τών Βυζαντινό-κινεζικών 
σχέσεων», Θεσσαλονίκη, 1994, όπου ή Fu-lin (όπως καί ή Pu-lin καί P'u-lan) 
τών κινεζικών χρονικών, πού δεχόταν καί, κυρίως, έστελνε πρεσβείες, ταυ
τίζεται πάντοτε μέ τό Βυζάντιο. Επειδή τό θέμα είναι πολύ ένδιαφέρον

* Ό  πυρήνας τής μελέτης αυτής άποτέλεσε θέμα διαλέξεως στό Κέντρο Σπουδών ΝΑ 
Ευρώπης, Αθήνα.
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αλλά καί πολύ λεπτό, αποφασίσαμε, πριν άσχοληθοΰμε λεπτομερειακά μέ 
τις σχέσεις άνάμεσα στις δύο χώρες, νά άναζητήσουμε τήν ταυτότητα τής 
Fu-lin σέ όλες τις περιόδους, καθώς καί εκείνη τών παραπλήσιων όνομά- 
των (Pu-lin, P'u-lan, Fu-lu-ni καί άργότερα, Lu-m(e)i), σέ σχέση, πάντα, μέ 
τις άποστελλόμενες πρεσβείες. Ποιές δηλ. άπό τις πρεσβείες δέχθηκαν ή 
έστειλαν οί Βυζαντινοί καί ποιές (άν υπάρχουν) έστελναν άλλοι λαοί πού, 
τυχόν, έφεραν τό ίδιο όνομα. ’Από τό προσφερόμενο υλικό στις άφηγήσεις 
περί Fu-lin τών Κινεζικών χρονικών, στηριχτήκαμε κυρίως στά τοπογρα
φικά στοιχεία, άφοΰ οί ύπόλοιπες πληροφορίες γιά τό βασιλιά της, τά 
προϊόντα της, τούς κατοίκους της κλπ., ή έχουν ληφθεΐ αύτούσια άπό τις 
προηγούμενες άφηγήσεις περί Ta-Ch'in ή περιέχουν μυθικά στοιχεία, άπό 
τά όποια δέν μπορεί κανείς νά βγάλει άσφαλή συμπεράσματα.

Ή  εργασία αύτή άποτελεΐ κατά κάποιον τρόπο (τουλάχιστο ως πρός τά 
τοπογραφικά) συνέχεια τής μελέτης μας «China and the Greek world». 
"Ετσι, στήν εισαγωγή συμπεριελήφθη περίληψη τών σχετικών άποσπασμά- 
των τής παραπάνω μελέτης πού άφορά στά τοπογραφικά τοΰ Ta-Ch'in, 
κράτος τοΰ όποιου συνέχεια άποτελοΰσε ή Fu-lin, δεδομένου ότι ήταν άπό- 
λυτα άπαραίτητη γιά τήν ταύτιση τής τελευταίας. Τό κύριο μέρος τής με
λέτης χωρίζεται σέ τρία κεφάλαια. Τό πρώτο περιλαμβάνει τήν έποχή ως 
τό τέλος τής δυναστείας τών Sui (άρχές 7ου αί.), κατά τήν όποια ή Fu-lin 
δέν είχε έρθει άκόμη σέ επικοινωνία μέ τήν Κίνα, τουλάχιστο μέ τό όνομα 
αύτό, άν καί υπήρχαν δυτικές χώρες μέ τά παρόμοια όνόματα Pu-lin καί 
P'u-lan, πού είχαν στείλει πρεσβείες στήν Κίνα, κατά τόν 4ο καί 5ο αιώνα. 
Στό μεγαλύτερο λοιπόν μέρος τοΰ κεφαλαίου αύτοΰ άναζητεΐται ή σχέση 
τών χωρών αύτών (καθώς καί μιας τρίτης, τής Fu-lu-ni) μέ τή Fu-lin, δηλ. 
τό παλαιό Ta-Ch’in.

Στό δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος γιά τή Fu-lin τής δυναστείας τών 
T'ang (618-906), έποχή κατά τήν όποια ύπάρχουν οί πρώτες πλούσιες πλη
ροφορίες γιά τό κράτος αύτό μέ τό νέο όνομα (Fu-lin), άφοΰ ή έπικοινω- 
νία του μέ τήν Κίνα ήταν τότε πυκνή. Τά νέα στοιχεία πού δίδονται άπό 
πηγές τής περιόδου αύτής είναι πολύ ένδιαφέροντα, μέ άποτέλεσμα τό κε
φάλαιο αύτό νά άποτελεΐ τό σκελετό τής έργασίας, ή όποια, στήν ούσία, 
διαρθρώθηκε μέ βάση τήν έποχή τών T'ang (περίοδος πριν άπό τούς T'ang 
—περίοδος τών T'ang— περίοδος μετά τούς T’ang). Μ’ αύτή τή λογική, δέν 
συμπεριλήφθηκε στό κεφάλαιο αύτό ή Fu-lin τών Sui, μολονότι είμαστε βέ
βαιοι ότι ταυτίζεται μέ έκείνη τών T’ang. Στό έν λόγω κεφάλαιο, όμως, συ- 
μπεριελήφθη καί τό ύποκέφαλαιο γιά τήν έτυμολογική προέλευση τοΰ όνό- 
ματος Fu-lin, άφοΰ οί πηγές πού μάς παρέχουν τά άπαραίτητα στοιχεία 
άνήκουν, σχεδόν κατ’ άποκλειστικότητα, στήν περίοδο αύτή.
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Στο τρίτο κεφάλαιο συζητούνται οί σχέσεις της Fu-lin με την Κίνα, κατά 
τις έπόμενες τρεις δυναστείες, φθάνοντας πέρα άπό τό τέλος τοΰ μεσαίω- 
να. Σέ πηγές τής περιόδου των δυναστειών Sung. Yiian καί Ming ή Fu-lin 
μνημονεύεται συχνά, άλλά δέν είναι καθόλου βέβαιο δτι πρόκειται γιά 
εκείνη των T'ang, δεδομένου ότι στην περιοχή τής άνατολικής Μεσογείου, 
πού άπό παλιά άποτελοΰσε τμήμα τοΰ Ta-Ch'in ή τής Fu-lin, νέοι λαοί είχαν 
κάνει την εμφάνισή τους. Έτσι, νέα προβλήματα δημιουργοΰνται κατά τή 
μελέτη των σχέσεων τής νΑπω Δύσης με την "Απω ’Ανατολή.

Σχετικά μέ τήν κατάσταση πού έπικρατοϋσε στήν Κίνα όλο αυτό τό μα- 
κρό διάστημα, σημειώνουμε δτι ως τό 589, έτος τής άναρρήσεως τοΰ πρώ
του αύτοκράτορα τής δυναστείας τών Sui, ή Κίνα ήταν διαιρεμένη σέ μι
κρότερα βασίλεια καί ή επαφή μέ τή Δύση δύσκολη, άν καί υπήρχαν πε
ρίοδοι κατά τις όποιες ή κατάσταση καλυτέρευε. Τό βόρειο τμήμα τής Κί
νας κατεχόταν άπό νομαδικούς λαούς τής στέππας, οί όποιοι τελικά, θά 
ένταχθοΰν στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα τής Κίνας. ’Από αυτούς, πιο 
γνωστοί είναι οί T'o-pa ή Ταυγάστ, 385-550, (ύστερη δυναστεία τών Wei). 
Κατά τή δεύτερη περίοδο πού εξετάζουμε, έκείνη τών T'ang (617-906), ή Κί
να ήταν όχι μόνο ενωμένη, άλλά, τουλάχιστο ως τά μέσα τοΰ 8ου αί., βρι
σκόταν στη μεγαλύτερη της Ισως άκμή. Ή  σχέση της μέ τις δυτικές χώρες 
ήταν πυκνότερες άπό κάθε άλλη φορά. Πλήθος έμπόρων, άπεσταλμένων 
καί ιεραποστόλων κάθε δόγματος βρισκόταν στήν πρωτεύουσά της Ch'ang- 
gan, καθώς καί σέ άλλα κέντρα τής αυτοκρατορίας.

Μέ τό τέλος τής δυναστείας τών T'ang ή Κίνα διαιρείται καί πάλι γιά 
μερικές δεκαετίες, γιά νά ενωθεί γιά τρίτη φορά έπί Sung (960 κ.έ.). Οί 
αύτοκράτορες τής δυναστείας αυτής έρχονται σέ επικοινωνία μέ τή Δύση, 
κυρίως μέσω θαλάσσης, άφοΰ τό βόρειο τμήμα τής Κίνας κατέχεται άπό 
νομαδικούς λαούς, γνωστότερος άπο τούς όποιους είναι οί Khitan. Έπί 
μογγολικής κυριαρχίας (1279 κ.έ.) ή έπαφή μέ τή Δύση θά είναι ευκολότε
ρη άπό κάθε άλλη φορά καί οί σχέσεις μέ τήν Ευρώπη πυκνές. Οί επαφές 
θά μειωθούν, άλλά δέ θά διακοπούν έπί τής νέας κινεζικής δυναστείας τών 
Ming (1368 κ.έ.), ή όποια, εξάλλου, μετά τό 1500 θά έχει νά άντιμετωπίσει 
τούς Ευρωπαίους (Πορτογάλους, ’Ισπανούς, Όλλανδούς), πού έφθαναν 
γιά εμπορικούς λόγους ώς τήν άνατολική θάλασσα τής Κίνας.

Τό τελικό συμπέρασμά μας άπό τή μελέτη αυτή είναι δτι μόνο στήν 
έποχή τών T'ang (μάλιστα ώς τά μέσα περίπου τού 8ου αιώνα) μπορούμε 
νά θεωρούμε μέ βεβαιότητα δτι ή Fu-lin πού έστελνε πρεσβείες στήν Κίνα 
ήταν τό Βυζάντιο. Μέ τήν έποχή αυτή πού άποτέλεσε, νομίζω, σταθμό στήν 
έπικοινωνία τής Κίνας μέ τή Δύση, λόγω ιστορικών συγκυριών, θά άσχο- 
ληθοϋμε σέ νεότερη μελέτη. Έδώ άσχολούμαστε περισσότερο μέ τό πρό-
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βλήμα τής ταυτότητας τής Fu-lin πού Εστελνε (ή δεχόταν) πρεσβείες, ώστε 
νά μή γίνεται λόγος για Βυζάντιο Εκεί δπου δεν πρέπει, ή νά γίνεται μόνο 
Εκεί δπου πραγματικά ύπάρχουν αποδείξεις.

ΟΙ πηγές στίς όποιες στηριχτήκαμε είναι κυρίως κινεζικές, πού τίς χρη
σιμοποιήσαμε σέ μετάφραση ή άπό τό πρωτότυπο, δταν αύτό ήταν άνα- 
γκαιο. Ευχαριστίες όφείλω στόν κ. Zhang Xu-shan γιά τή βοήθειά του σέ 
μερικά δύσκολα ή διφορούμενα σημεία τοΰ κινεζικού κειμένου καθώς καί 
σέ άποσπάσματα όρισμένων σύγχρονων Κινέζων Ερευνητών, οί όποιοι 
άσχολήθηκαν μέ τό θέμα καί κρίθηκε άπαραίτητο νά τούς συμβουλευτούμε.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Οί πηγές πού κάνουν λόγο γιά τις σχέσεις άνάμεσα στην Κίνα και τή 
Fu-lin (Βυζάντιο ή όποιοδήποτε άλλο κράτος τής Δύσης) είναι, όπως είπα
με, κινεζικές, από τΙς όποιες πιο γνωστές είναι οί δυναστικές Ιστορίες. 
’Από τις τελευταίες χρησιμοποιήσαμε: α)τό Hou-Han-shu (Ιστορία τής 
ύστερης δυναστείας τών Han (25-220 μ.Χ.), πού γράφτηκε τον 5ο αί. μ.Χ.' 
β) το Wei-lio ('Ιστορία τής πρώιμης δυναστείας τών Wei, μέσα στήν εύρύ- 
τερη San-Kuo-shih = Ιστορία τών τριών βασιλείων, 220-264 μ.Χ.), πού 
γράφτηκε πριν το 429 π.Χ.1 2 καί μάς παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες 
γιά τό Ta-Ch’in, άπό πλευράς τοπογραφίας γ)τό Wei-shu (Ιστορία τής 
ύστερης δυναστείας τών Wei, 386 μ.Χ. ως τά μέσα τού 6ου αί.), τού όποι
ου ή σύνθεση έγινε πριν άπό τό 572 μ.Χ.3 δ ' ) Liang-shu (Ιστορία τής δυ
ναστείας τών Liang, 502-556), πού γράφτηκε γύρω στά 6304, ε) Sui-shu 
(Ιστορία τής δυναστείας τών Sui, 581-617), πού συντέθηκε άνάμεσα στά έτη 
629 καί 6365, στ ') Chiu-Tang-shu (Παλαιό Ιστορία τής δυναστείας τών 
T'ang, 618-906), πού γράφτηκε στά μέσα τού 10ου αί.6 ζ ' ) Hsin - Tang-shu 
(Νέα Ιστορία τής δυναστείας τών T'ang), πού γράφτηκε στά μέσα τού 11ου 
αί.7 Οί δυο ιστορίες τών T’ang προσφέρουν τά περισσότερα στοιχεία γιά τή 
Fu-lin. η) Sung-shih (Ιστορία τής δυναστείας τών Sung, 960-1279), πού γρά
φτηκε στά 1343-13458 θ ')  Ming-shih (Ιστορία τής δυναστείας τών Ming,

1. Hirth. China, 36. The sources, 14. Loewe, Introduction, 4.
2. Hirth. China, 68. The sources, 21. δπου υποστηρίζεται δτι τό Wei-lio συνετέθη στά μέ

σα τοΰ 3ου αί. μ.Χ. καί προηγήθηκε τοϋ Hou-Han-shu. Άποψή μου είναι, Kordosis, China, 
177 κ.έ.. δτι τουλάχιστον ή άφήγηση γιά τό Ta-Ch'in τοΰ Wei-lio πρέπει νά έπεται έκείνης 
τοϋ Hou-Han-shu. άφοΰ ή πρώτη προσφέρει περισσότερες τοπογραφικές πληροφορίες, 
άγνωστες στή δεύτερη, καί έν γένει τά στοιχεία πού μάς παρέχει είναι πιο άκριβή.

3. Hirth, China. 48. The sources, 38, δπου μνημονεύεται δτι γράφτηκε άνάμεσα στά έτη 
551 καί 554.

4. Hirth, China 46. The sources. 45.
5. Twitchett. Introduction. 42: «...and its monographs added in 656».
6. Twitchett. Introduction, 43: «...They began work in 941... The Chiu T'ang shu in fact 

seems to have incorporated most of the National History of Liu Fang as the basis of its account 
of the first half of the dynasty». Hirth, China 51.

7. Hirth, China, 56. The Sources, 73. Twitchett, Introduction, 44 κ.έ.
8. The Sources. 98: «...written by T'o-t'oc ...has an account of Fu-lin. which is quoted from



124 Μιχ. Κορδώσης

1368-1643), πού άρχισαν νά συνθέτουν μετά τό 1645'.
Γιά τις υπόλοιπες κινεζικές πηγές καθώς καί τις δυτικές (κυρίως βυζα

ντινές) θά γίνει ξεχωριστά λόγος στό οίκεΐο μέρος. Στό σημείο αυτό, πρέ
πει νά δοθούν ορισμένα στοιχεία γιά τό χώρο όπου τοποθετείται άπό τούς 
Κινέζους ή Fu-lin, πού παλαιότερα καλυπτόταν, τουλάχιστον ώς ένα ση
μείο, μέ τό γνωστό σέ προγενέστερα χρονικά Ta-Ch'in (καί άκόμη παλαιό
τερα, τό Li-Kan) καί πού συμπίπτει, εδαφικά, μέ τίς περιοχές δυτικά τού 
Εύφράτη, περιορισμένες στην άρχή, περισσότερες όσο περνούσε ό χρόνος. 
Σέ παλαιότερη εργασία μας, στην όποια έγινε προσπάθεια νά λυθούν δρι- 
σμένα προβλήματα πού άνακύπτουν κατά τή μελέτη τών σχέσεων άνάμεσα 
στην Κίνα καί τόν ελληνικό (ή έλληνορωμαϊκό) κόσμο, άντιμετωπίσαμε 
καί τά βασικά τοπογραφικά θέματα πού έχουν σχέση μέ τό μεγάλο κράτος 
τής Δύσης πού οί Κινέζοι έκτος άπό Ta-Ch'in (= Μεγάλη Κίνα), όνόμαζαν 
καί Hai-hsi-Kuo (κράτος δυτικά τής θάλασσας). Επειδή είναι άνάγκη νά 
έχουμε όρισμένες γνώσεις γιά τό κράτος αύτό, θά δώσουμε εδώ μερικά 
άποσπάσματα άπό τήν ελληνική περίληψη τού παραπάνω έργου, πού έχουν 
σχέση μέ τήν τοπογραφία καί τό όνομά του2.

«Γιά νά φθάσει κανείς στό Ta-Ch'in, έρχόμενος άπό τή χερσαία όδό τής 
Παρθίας, «κάνει ένα γύρο στή θάλασσα, τηρώντας βορεινή κατεύθυνση, καί 
βγαίνει άπό τό δυτικό μέρος της». Άπό τήν Παρθία πηγαίνοντας κανείς 
δυτικά φθάνει μετά 3400 li στό A-man (Έκβάτανα)3 καί στή συνέχεια, μετά 
3.600 Ιΐ, στή Ssu-pin. Τελευταίος σταθμός είναι ή Υϋ-Ιο1, 960 ϋ νοτιοδυτικά 
τής Ssu-pin, άπό τήν όποια ταξιδεύοντας νότια, μέσω θαλάσσης, φθάνει 
στή χώρα αύτή. Τό 97 μ.Χ., ένας Κινέζος άπεσταλμένος, ό Kan-Ying, έφθα- 
σε στή μεγάλη αύτή θάλασσα, μέ σκοπό νά περάσει στό Ta-Ch'in, άλλά οί 
ναύτες τού δυτικού τμήματος τής Παρθίας τόν άπεθάρρυναν λέγοντάς του 
ότι ή θάλασσα είναι πολύ μεγάλη καί ότι γιά νά τήν περάσει κανείς χρει
άζεται άπό τρεις μήνες ώς δύο χρόνια . . .

Τό δυσκολότερο σημείο γιά τήν έντόπιση τού Ta-Ch'in είναι ή ταύτιση 
τής Δυτικής θάλασσας, πέρα άπό τήν όποια τοποθετείται. Ή  άποψη τού

the Ssu-ch' ao-shih or the History of the first four emperors of the Sung dynasty».
1. Hirth. China, 64: «concluded in AD 1724». The Sources, 64.
2. Kordosis. China. 220 κ.έ.
3. "Ισως πρόκειται γιά άλλη, άγνωστη πόλη, βορειότερα.
4. Έ να άπό τά έξαρτώμενα άπό τό Ta-Ch'in κρατίδια. Τά υπόλοιπα ήταν τά: Tsd-san, 

Lii-fdn. Ch'ieh-lan. Ssu-fu καί Hsien-tu. Δύο άκόμη. Ssu-pin καί Ssu-lo. βρίσκονταν σέ παρθικό 
(περσικό) έδαφος. (Hirth, China. 75-77). Κοντά στό LU-fen υπήρξε ή παράξενη «έναέρια γέ
φυρα», μήκους 230 1ί, πού ταυτίσαμε μέ τό τοϋννελ στον Zibene Τίγρι.
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Friederich Hirth δη  τό κράτος αυτό είναι τό άνατολικό τμήμα τής ρω
μαϊκής αύτοκρατορίας είναι άκόμη και σήμερα ή επικρατέστερη θεωρία. 
Πιο μπροστά, ό Hirth ταύτισε τή χώρα T'iao-chih μέ τή Βαβυλωνία, χρησι
μοποιώντας άρκετά ισχυρά επιχειρήματα. Ή  T'iao-chih ήταν δίπλα στη Δυ
τική θάλασσα και άπό εκεί οί ταξιδιώτες έπαιρναν τό πλοίο γιά νά φτά
σουν στο Ta-Ch'in. Σύμφωνα μέ τα κινεζικά χρονικά, ή απόσταση άπό τήν 
Κίνα ως τή Δυτική θάλασσα, σ’ ένα σημείο τής Βαβυλωνίας, ήταν 30.000 
Η και άπό εκεί, περνώντας τή θάλασσα αυτή μέ πλοίο, ως τό Ta-Ch'in, άλλα
10.000 Ιί. Ή άποψη τοΰ Hirth ότι έδώ ή κινεζική μονάδα μετρήσεως, τό Η, 
έχει προσαρμοσθεΐ στο δυτικό σύστημα μετρήσεως καί ίσοΰται μέ ένα στά
διο φαίνεται πώς άνταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ό  Hirth τοποθέτησε δλα τά τοπωνύμια στο χάρτη καί χάραξε τήν πο
ρεία πρός τό Ta-Ch'in, άλλά στο σημείο αυτό άκριβώς φάνηκε καί ή Αχίλ
λειος πτέρνα των επιχειρημάτων του. Δέν μπορείς νά ταυτίσεις τό Ta-Ch'in 
μέ τις άνατολικές έπαρχίες τού ρωμαϊκού κράτους, δταν είσαι υποχρεω
μένος νά ταυτίσεις τή Δυτική θάλασσα, πέρα άπό τήν όποια βρισκόταν ή 
μυστηριώδης αυτή χώρα, μέ τον Περσικό κόλπο, καί νά χαράξεις τήν πο
ρεία πρός τά έκεΐ, μέ πλοίο, μέσω τού κόλπου αυτού, κάνοντας τον γύρο 
τής αραβικής χερσονήσου, καί έχοντας ώς άφετηρία τή Βαβυλωνία, πε
ριοχή όπου, δπως είπαμε, οδηγούσε κατ’ άρχήν τό ταξίδι άπό τήν Κίνα, 
μέσω τής χερσαίας όδού. ’Ήταν καλύτερα νά άκολουθήσεις τον χερσαίο 
δρόμο ώς τό τέρμα. Βέβαια τά κινεζικά χρονικά μιλούν γιά θαλασσινό δρό
μο καί δλες οί άλλες θεωρίες γιά τις γύρω θάλασσες παρουσιάζουν περισ
σότερα μειονεκτήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σέ άδιέξοδο καί δέν πρόκει
ται νά βρεθεί λύση, άν άκολουθήσουμε τήν ίδια λογική.

...ό Hirth τοποθέτησε περίπου σωστά το Ta-Ch'in άλλά έφθασε στο συ
μπέρασμα αυτό άπό τά στοιχεία πού δίνουν τά κινεζικά χρονικά γιά τή χώ
ρα, τούς κατοίκους καί τό βασιλιά της καθώς καί άπό τό δνομα τής πρω- 
τεύουσάς του, An-tu, πού μοιάζει φωνητικά μέ τήν ’Αντιόχεια. Ή  πορεία 
πρός τά έκεΐ άπό τήν Βαβυλωνία, μέσω ’Ινδικού, ήταν λύση άνάγκης, άφού 
δέ γινόταν διαφορετικά...

’Από τήν άφήγηση ενός άλλου χρονικού, τής ιστορίας τής νεότερης δυ
ναστείας των Wei, προέρχεται τό όνομα τής πρωτεύουσας τού κράτους 
αυτού, An-tu, καθώς καί ή πληροφορία δτι χωρίζεται σέ πέντε μικρότερες 
πόλεις'. Ό  Hirth ταύτισε τήν πόλη αυτή μέ τήν ’Αντιόχεια, βασιζόμενος 1

1. Hirth, China, 49: «The royal capital is divided into five cities, each five li square;.. The 
king resides in the middle city». The Sources. 39.
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στην όμοιότητα τοϋ όνόματος καί στήν πληροφορία τοΰ Στράβωνος δτι ή 
συριακή πρωτεύουσα άποτελεΐτο από τέσσερις μικρότερες πόλεις (Τετρά- 
πολις). Ώ ς πέμπτη πόλη θεωρεί τά ανάκτορα πού είχαν χτιστεί στό νησί 
τού Όρόντη...

...Θά μπορούσαμε ... νά πούμε δτι ή δυναστική Ιστορία πού μάς παρέ
χει αυτές τις πληροφορίες γιά τήν πρωτεύουσα τής δυτικής αύτής χώρας 
είναι μιά πιό ρεαλιστική αφήγηση τής Ιστορίας τής νεότερης δυναστείας 
τών Han, ή όποια ... μνημονεύει τό μύθο τών πέντε παλατιών'. Στήν Ιστο
ρία τής νεότερης δυναστείας τών Wei τά πέντε παλάτια έγιναν πέντε πό
λεις πού είναι όρθότερο: ένα πέρασμα από τήν ούτοπία στήν πραγματικό
τητα. ..

Τό κλειδί γιά τόν εντοπισμό τής μυστήριας αύτής χώρας είναι ή ταύτι
ση τής Δυτικής θάλασσας, πέρα άπό τήν όποια βρισκόταν. Καμιά άπό τίς 
θάλασσες τής περιοχής (Περσικός, ’Ινδικός ώκεανός, Ερυθρά, Κασπία, 
Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος) δέν έρχεται σέ συμφωνία μέ τίς τοπογρα
φικές λεπτομέρειες πού μάς δίνουν τά κινεζικά χρονικά. Ποιά είναι, λοι
πόν, ή θάλασσα αύτή; Ξεκινώντας άπό ένα χωρίο τού Στράβωνα ό όποιος 
ύπολογίζει τήν άπόσταση άπό τή Μεσόγειο ώς τήν Κασπία, μέσω βόρειας 
Μεσοποταμίας, σέ 10.000 στάδια καί άπό τήν Κασπία ώς τό άνατολικότε- 
ρο άκρο τής γής σέ 30.000 στάδια'”, καθώς καί άπό ένα άλλο χωρίο τού 
Άμμιανού Μαρκελλίνου γιά τά λιοντάρια τής Μεσοποταμίας καί ένα τρί
το τοΰ Προκοπίου γιά τούς ντόπιους σατράπες τής νότιας ’Αρμενίας, χω
ρία πού μπορούν νά συγκριθοΰν μέ άντίστοιχα τών κινεζικών πηγών, κα
ταλήγουμε στήν πρόταση δτι ή μέν κυρτή δυτική θάλασσα είναι οί ποταμοί 
Τίγρις καί Εύφράτης, τά δέ ύποτελή κρατίδια είναι οί ήμιανεξάρτητες 
άρμενικές σατραπείες τοΰ άνω ροΰ τοΰ Τίγρι καί τής γύρω περιοχής (Σο- 
φηνή, Ίγγιληνή, Άντσιτηνή, Σοφανηνή, Σίζαρα, Άκιλησηνή)1 2.

Μπορούμε, λοιπόν, τώρα, νά πούμε μέ βεβαιότητα δτι τό μυστηριώδες 
αύτό κράτος πού βρισκόταν δυτικά τής Δυτικής θάλασσας ταυτίζεται μέ τό 
άνατολικό τμήμα τοΰ Ρωμαϊκοΰ-Βυζαντινοΰ κράτους ή, καλύτερα, μέ όσες 
περιοχές τού κράτους αύτοΰ γνώριζαν οί Κινέζοι’ λιγότερες τήν έποχή πού 
γραφόταν ή Ιστορία τής νεότερης δυναστείας τών Χάν, περισσότερες τήν 
έποχή πού γραφόταν ή Ιστορία τής παλαιότερης δυναστείας τών Wei...

1. Hirth, China. 40: «In the city there are five palaces, ten li distant from each other», 
la. Strabonis. Geographica. IA7 (έκδ. A. Meineke. o. 729).
2. Γιά περισσότερες πληροφορίες. Μιχαήλ Κορδώση. «’Από τήν Κίνα στό Βυζάντιο. ΟΙ 

κινεζικές πηγές». Πρακτικά τοϋ Β ' Διεθνούς Συμποσίου. «Ή 'Επικοινωνία στό Βυζάντιο» 
Κ.Β.Ε./Ε.1.Ε.. ’Αθήνα 1993. 551 κ.έ.
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"Υστερα από τήν ταύτιση των τοπωνυμίων πού κάναμε παραπάνω, 
είναι φανερό, δτι όλοι οί δρόμοι πού περνούσαν άπό εκεί, καθώς καί ό 
υγρός δρόμος της Δυτικής θάλασσας όδηγοΰσαν προς την ’Αντιόχεια. Πρό
κειται για τό δρόμο μέσω τού ρεύματος τούΤίγρι καί Ευφράτη ή κατά 
μήκος των οχθών των δύο ποταμών, τό γνωστό δρόμο πού περνούσε άπό 
τή Νίσιβι καί τούς δρόμους πού περνούσαν βόρεια άπό τον Τίγρι, άπό τις 
πόλεις Μαρτυρόπολη καί Άμιδα, όδηγώντας έκει άπό τά Έκβάτανα, π ι
θανότατα μέσω τής περιοχής τής λίμνης Βάν. Ή ιστορία τής πρώιμης δυ
ναστείας τών Wei άναφέρει μάλιστα καί δρόμο πού έφθανε εκεί [στο Ta- 
Ch'in] άπό τό κάτω μέρος τής χώρας. Πρόκειται πιθανότατα γιά τό δρόμο 
πού άπό την Ερυθρά όδηγούσε στη νήσο Ίωτάβη καί άπό έκει στην ’Αντιό
χεια, μέσω Αίλάνας (σημ. Άκαμπα) καί Πέτρας. Ή  ελληνική μεγαλούπολη 
τής ’Ανατολής ήταν, λοιπόν, γιά τούς Κινέζους ή πρωτεύουσα τού Ρωμαϊ
κού καί έπειτα Βυζαντινού κράτους. Ό  Hirth άποδεικνύεται ότι τελικά 
είχε δίκαιο, μολονότι έφθασε σέ αυτό τό συμπέρασμα άκολουθώντας λαν
θασμένο δρόμο...

’Απομένει νά μιλήσουμε γιά τό μεγάλο πρόβλημα, πού άπασχόλησε σχε
δόν όλους τούς έρευνητές' τήν προέλευση τού όνόματος Μεγάλη Κίνα (Ta- 
Ch'in). ...Νομίζω ότι ή λύση τού προβλήματος μάς δίνεται συγκρίνοντας 
όρισμένες κινεζικές καί ινδικές πηγές. Υπάρχει ένα ινδικό βουδιστικό κεί
μενο, γραμμένο σέ γλώσσα Pali πού συνδέεται με τό όνομα τού θρυλικού 
"Ελληνα βασιλιά τού έλληνοϊνδικού βασιλείου τής ’Ινδίας, Μένανδρου, τό 
«Milindapanha» (= ’Ερωτήσεις τού Μενάνδρου). Ή  κινεζική μετάφραση 
τού έργου αύτού, πού έγινε τον Δ ' μ.Χ. αιώνα, άναγράφει, σ’ ένα σημείο, 
τό όνομα Ta-Ch'in, μεταφράζοντας τό όνομα Yonakas. Yonakas, όμως, ή 
Yonas ή Yavanas ήταν όνόματα με τά όποια οί ’Ινδοί εννοούσαν τούς 
"Ελληνες, ιδιαίτερα τής Βακτρίας καί τής ’Ινδίας. Έξ άλλου, καί σέ μερικές 
άλλες περιοχές τής ’Ανατολής τά όνόματα Ta-Ch'in καί Yavanas ή ταυτί
ζονται ή βρίσκονται σέ γειτονικές περιοχές'. Υπάρχουν όρισμένες ενδεί
ξεις πού μάς επιτρέπουν νά συμπεράνουμε ότι ό συγγραφέας τού κινεζι
κού κειμένου δέ μεταφράζει άπλώς τόν ινδικό όρο άλλά γνωρίζει τή σχέ
ση άνάμεσα στό Ta-Ch'in τής Μεσογείου καί στήν ομώνυμη περιοχή τής 
Ινδίας· δηλαδή ότι οί κάτοικοί τους ήταν τής ίδιας φυλής καί γλώσσας, ή, 

.τουλάχιστο, ότι οί Yavanas τής Βακτρίας καί τής Ινδίας προέρχονταν άπό 
τήν περιοχή πέραν τού Τίγρη καί τού Εύφράτη...».

Σχετικά μέ τά έδάφη πού οί Κινέζοι γνώριζαν ότι άνήκουν στό Ta-Ch'in

1. Σχετικά μέ τήν έτυμολογια τοΰ Ta-Ch'in. βλ. Kordosis. China, 204.
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μπορούμε νά πούμε, δτι, τήν έποχή πού γραφόταν ή άφήγηση περί Ta-Ch'in 
τού Hou-Han-shu, έκτος άπό τή Ν. ’Αρμενία, πού, δπως «ραίνεται, άποτε- 
λοΰσε τήν είσοδο πρός τό κράτος αύτό, ήταν γνωστά τουλάχιστο ή Συρία, 
δπου έτοποθετεϊτο καί ή πρωτεύουσα (’Αντιόχεια), καί ή Παλαιστίνη. Μέ 
τό Wei-lio γίνεται γνωστή καί ή Αίγυπτος μέ τήν ’Αλεξάνδρεια. Στό Wei- 
shu δέν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, διευκρινίζονται δμως όρισμένα 
τοπογραφικά προβλήματα. Τά υπόλοιπα χρονικά ώς τό Ch'iu-T'ang-shu, 
δέν προσφέρουν σχεδόν καμιά νεότερη τοπογραφική πληροφορία. Γιά τις 
τοπογραφικές πληροφορίες τού τελευταίου καί δσων χρονικών άκολου- 
θούν θά μιλήσουμε μέ λεπτομέρεια στά άντίστοιχα κεφάλαια.



Α. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Δ ' ΑΙΩΝΑ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ SUI 
(ΑΡΧΕΣ 7ου ΑΙ.) Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ FU-LIN 

(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

α) Οί πρεσβείες τών αβέβαιων χωρών Pu-liit καί P’u-lan.
Ή άγνωστη χώρα Fu-lu-ni

Άπό τό τέλος του 6ου αιώνα οΐ κινεζικές πηγές άρχίζουν να καλούν τό 
κράτος Ta-Ch'in μέ τή νέα του όνομασία Fu-lin. ΣτΙς δυναστικές ιστορίες 
τών T'ang διευκρινίζεται 6τι τό κράτος Fu-lin είναι τό ίδιο μέ τό παλαιό 
Ta-Ch'in1. Τελευταία όμως όρισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι τό δνομα Fu- 
lin εμφανίσθηκε δύο η περισσότερους αιώνες νωρίτερα, υπό διάφορες, μά
λιστα, μορφές, Pu-lin, P'u-lan, Fan-li(n) καί Fu-lu-ni.

Στην «Εγκυκλοπαίδεια» τών Κινεζικών Βιβλίων άπό τούς άρχαίους 
χρόνους ως τή δυναστεία τών Sung, άναφέρεται δτι τό έτος 363 ό αύτο- 
κράτορας Αϊ-τί, τής δυναστείας τών Τσίν, έστειλε πρεσβεία στην Pu-lin, σέ 
άπάντηση πρεσβείας πού ή τελευταία είχε στείλει στον προκάτοχό του 
αύτοκράτορα2. ’Ήταν ή πρώτη φορά πού ή αυλή τών Τσίν άνοιγε επαφές 
μέ τή χώρα αυτή, τής όποιας τό δνομα είναι, φωνητικά, πολύ κοντά στή 
Fu-lin. Δέ γνωρίζουμε πότε άκριβώς είχε φθάσει ό πρέσβυς τής Pu-lin στήν 
Κίνα, δέν μπορεί, δμως, παρά νά πέρασαν έλάχιστα χρόνια ώς τό έτος 363, 
κατά τό όποιο οί Κινέζοι άποφάσισαν νά άπαντήσουν.

1. Hirth, China, 51. 56, The sources, 70. 74.
2. The Sources, 80. Chen. Ta-Ch'in, 113. Chen, Μελέτη. 148 κ.έ. Thierry-Morrisson, 

Monnaies, 136, δπου τό κείμενο άποδίδεται κάπως διαφορετικά: «...le royaume de Pulin 
etablit des relations. Peu auparavant, il avait respectueusement manifeste le desir de rendre 
visite au precedent empereur, maintenant les envoyes presentent les condoteances de leur 
royaume». Νωρίτερα δέν υπάρχει πληροφορία γιά κινεζικές πρεσβείες. Ή  άποψη τοΰ Chen, 
Μελέτη. 143 κ.έ., γιά πρεσβεία τών Κινέζων έπί Μ. Κωνσταντίνου δέν είναι σωστή. Βλ. 
Ίστορικογεωγραφικά 4 (1991-92) 299 (κριτική τής διατριβής τοΰ Chen, Μελέτη, υπό Μ. Κορ- 
δώση): «’Αλλά καί ή πρώτη άπό τις πρεσβείες πού άναφέρεται άπό τόν σ. ότι στάλθηκε άπό 
τήν Κίνα, μέ βάση τό κείμενο τοΰ Ευσεβίου, πρέπει νά θεωρηθεί ώς βέβαιο δτι δέν έγινε. Ό  
Ευσέβιος είναι σαφής, μνημονεύοντας τήν ’Ινδία ώς τόπο άπ’ δπου έφθασαν οΐ πρέσβεις. Σ ’ 
αυτήν άφορά ή φράση «πρός άνίσχοντα ήλιον» (καθώς καί ή άντωνυμία «αυτός», δηλ. άνα- 
τολικός Ωκεανός), καί έτσι ή Κίνα έδώ δέν έχει καμιά θέση. Πρόκειται γιά ευρέως διαδε
δομένη άντίληψη τού μεσαίωνα πού φέρει ώς άνατολικότερη χώρα τήν ’Ινδία, παραβλέπο- 
ντας τά δσα έχουν γραφεί (κυρίως άπό τόν Πτολεμαίο) γιά τήν Κίνα».
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Πρώτη μνεία τού όνόματος Fu-lin βρίσκουμε σέ νεότερη πηγή, που 
άντλησε δμως άπό παλαιότερη. Έκεΐ μάς παρέχεται ή πληροφορία ότι τό 
έτος 313 οί «Δυτικοί βάρβαροι» έστειλαν δύο χρυσά βάζα, κατασκευασμέ
να στή Fu-lin, πού συγκρίνονται, στό μέγεθος, μέ τό ανθρώπινο άνάστημα1. 
Δέν μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα ποιά άκριβώς μορφή είχε τό όνομα 
τής χώρας πού μάς ενδιαφέρει, όταν έλήφθη γιά πρώτη φορά ή πληροφο
ρία αυτή" άν ήταν δηλ. Fu-lin ή κάποιο άλλο, παρόμοιο φωνητικά, όνομα 
ή άν ήταν Ta-Ch'in, πού είναι πιθανότερο, διότι, άφοΰ ό Κινέζος συγγρα
φέας άνήκει στόν 10ο αιώνα, είναι φυσικό νά μνημονεύει τή χώρα αύτή μέ 
τό σύγχρονο όνομα, Fu-lin. Έτσι, δέν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι ότι τό 
παραπάνω όνομα ήταν γνωστό σέ τόσο πρώιμη έποχή. ’Από τήν άλλη πλευ
ρά, ή άποστολή τών δύο βάζων δέ σήμαινε καί άμεση έπαφή τής Fu-lin μέ 
τήν Κίνα, μέσω πρέσβεων. Είναι πιθανότερο τά δύο πολύτιμα άντικείμενα 
νά έστάλησαν άπό κεντροασιάτες μεσάζοντες. Σ’ αυτούς προφανώς όδηγεΐ 
ή όνομασία «Δυτικοί βάρβαροι».

Λίγο μετά τά μέσα τού 5ου αί. άναφέρονται, στό Wei-shu, τρεις πρε
σβείες τής P'u-lan στήν Κίνα2, α) Τό έτος 456, Νοέμβριο, ή χώρα αύτή έστει
λε πρέσβυ στήν αύλή τών Wei, στήν Pingcheng (ΝΔ τού Πεκίνου), μέ «φό
ρο ύποτέλειας». Στό ίδιο σημείο τού κειμένου μνημονεύεται καί άφιξη 
πρέσβεως τής χώρας Yan-da (Έφθαλίτες). Δέν είναι γνωστό άν οί δυό 
πρεσβείες έφθασαν μαζί ή άν άπλώς συνέπεσε ή παραμονή τους στήν κινε
ζική αύλή. β) Τόν ’Απρίλιο τού 465 άπεσταλμένος τής P'u-lan πρόσφερε 
στόν Κινέζο αύτοκράτορα ξίφος, γ) Δύο χρόνια άργότερα, στάλθηκε τρί
τος πρεσβευτής, άγνωστο κάτω άπό ποιές συνθήκες.

Ό  Shiratori, μολονότι παρατηρεί ότι ή Fu-lin δέν μνημονεύεται στις 
πηγές τής έποχής νά κομίζει «φόρο ύποτέλειας» στήν κινεζική αύλή, εξη
γεί τήν απουσία αύτή μέ τήν ταύτιση τής τελευταίας μέ τήν P'u-lan3. Πα
ρακάτω, δμως, ό Ιδιος έκφράζει ξανά τις άμφιβολίες του, γιά τό ζήτημα 
αύτό, μολονότι, καί πάλι, προσπαθεί νά έξηγήσει ότι τά τοπωνύμια Fan- 
lin/Fan-li (τοποθετούνται βόρεια τής Περσίας καί ό Shiratori τά συνδέει

1. Chen. Ta-Ch'in. 113 (Qian-Liang-shu = Records of former Liang dynasty, πού γράφτηκε 
τό 963 άπό τόν Tai-ping-yu-lan). Thierry-Morrisson, Monnaies, 138: «...et hauts comme deux 
hommes ensemble».

2. Shiratori. New attempt, 251. Chen. Ta-Ch'in, 133. Chen, Μελέτη, 154 κ.έ. Cen-25iong- 
mian. Semantics and limits of Li-kan. Ta-ch'in and Fu-lin (κινέζ.), Peijing 1958,222 κ.έ. Thierry- 
Morrisson, Monnaies, 138-39.

3. Shiratori, New attempt, 251. Τήν ταύτιση τής Fu-lin μέ τήν Pu-lan δέχεται καί ό Pelliot, 
«Le nome de Fu-lin»: JA 1914, 498.



έμμεσα με την P'u-lan) καί Fu-Iin είναι όνόματα της ίδιας χώρας, άν καί 
συναντώνται στην Ιδια πηγή. (Στην πηγή αυτή, πού όνομάζεται Ts'e-fu- 
yiian-Khuei, ή Fan-li τοποθετείται βόρεια τής Περσίας, 4.500 δμως Η ΒΔ τής 
τελευταίας βρίσκεται ή Fu-lin). Τούτο έξηγείται, άναφέρει, διότι ή πηγή 
αυτή έχει άντλήσει άπό διαφορετικά βιβλία, χρησιμοποιώντας τό όνομα 
πού καθένα άπό τά βιβλία αύτά μνημονεύει, χωρίς νά γνωρίζει δτι πρό
κειται γιά την Ιδια χώρα1. Παρόμοια άποψη υίοθετεΐ τελευταία καί ό Chen 
Zhi Qiang, άναφέροντας καί τά τέσσερα όνόματα πού μνημονεύονται στο 
Wei-shu (Fou-Iin, Fu-lu-ni, P'ou-Ian καί τό γνωστό μας Ta-Ch'in), ως όνό
ματα τής Ιδιας χώρας2 3.

Νομίζω δτι δέν μπορούμε, τόσο εύκολα, νά δεχθούμε τήν άποψη αύτή. 
Τόσα πολλά τοπωνύμια γιά μιά μόνο χώρα δέ δικαιολογούνται. Τά κινε
ζικά χρονικά είναι άρκετά καλά ένημερωμένα (άνάμεσα σ’ αύτά καί τό 
Wei-shu)J ώστε νά διακρίνουν τή μιά χώρα άπό τήν άλλη. Ίσως γιά ένα μι
κρό χρονικό διάστημα νά έδικαιολογεΐτο τούτο, μόνο μεταξύ τού παλαιό- 
τερου όνόματος Ta-Ch'in καί τού νεότερου Fu-lin (όπως γίνεται στο Liang- 
shu), ώς μεταβατική περίοδος άπό τό ένα όνομα στο άλλο. Τό νά υπάρ
ξουν, δμως, τουλάχιστο άλλα δυο όνόματα, κατά τό διάστημα αύτό, τό θε
ωρούμε πολύ δύσκολο.

Πρεσβείες μεταξύ Fu-Lin (Βυζάντιο;) καί Κίνας κατά τή διάρκεια του Μεσαίωνα 131

1. Shiratori. New attempt. 252: «Accordingly, although we find the above statements, it is 
doubtful whether or not Fu-lin-kuo actually brought tribute, though there is no doubt that the 
name of this country was at least known and that it was understood it lay ten thousand li to the 
north of Persia».

2. Chen, Μελέτη, 154-155. σημ. 363: «Συμφωνώ μέ αύτήν τήν άποψη, δτι τό Βυζάντιο 
στο βιβλίο ή «Ιστορία τής δυναστείας των Ούέι» άναφέρεται μέ τρία διαφορετικά όνόματα 
καί δτι δταν ό θύει Σόχ. ό συγγραφέας τής «Ιστορίας τής δυναστείας των Ούέι» Εγραφε τό 
έργο του είκοσι χρόνια άργότερα άπό τό 534. πού ήταν τό τέλος τής έξουσίας τής δυναστείας 
των Ούέι (420-534) καί ή έπικράτειά της (δηλαδή ή περιοχή στήν όποια Εκτεινόταν ή κυ
ριαρχία της. διότι άς μήν ξεχνάμε δτι τήν περίοδο αύτή υπάρχουν στήν Κίνα δέκα Εξι δυ
ναστείες παράλληλα ή μία πρός τήν άλλη) χωρίστηκε σε δύο βασίλεια, δέν είχε πρόσβαση 
στις πηγές δλων τών δυναστειών καί φυσικό δέν μπορούσε νά συγκρίνει καί νά κατανοήσει 
δτι ή Ιδια χώρα, στήν περίπτωσή μας τό Βυζάντιο, περιγραφόταν μέ διαφορετικό δνομα 
στήν Ιστορία τής κάθε μικρής δυναστείας, δέν ήξερε δέ καλά τις διπλωματικές σχέσεις τών 
Τσίν μέ τ’ άλλα κράτη. Κάνοντας μιά άπλή καταγραφή τών πληροφοριών, πού είχε στή διά
θεσή του, άναφέρεται στήν Ιδια χο')ρα μέ τό διαφορετικό δνομα πού χρησιμοποιούσε ή κάθε 
μικρή δυναστεία, χωρίς ποτέ νά καταλάβει δτι τό ίδιο όνομα είχε μεταφραστεί διαφορετικά 
άπό τό συγγραφέα τής Ιστορίας κάθε μικρής δυναστείας καί μή έχοντας άναλυτικές πληρο
φορίες γιά τό κάθε κράτος γιά νά προχωρήσει σέ μία ταύτιση χωρών καί όνομάτων, νομί
ζει δτι πρόκειται γιά διαφορετικά κράτη».

3. Kordosis, China, 170-171, δπου άντικρούεται ή γνώμη τού Shiratori δτι τό Wei-shu πε
ριέχει μόνο μυθικά στοιχεία.
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Έτσι, δέν μπορούμε νά δεχθούμε τήν εξήγηση τού Shiratori γιά τήν ταύ
τιση τής Fan-li και Fu-lin, πού συναντιόνται στην ίδια πηγή. Τό πιθανότε
ρο είναι νά πρόκειται γιά διαφορετικές χώρες. Ή  Fan-li(n) βρισκόταν βό
ρεια τής Περσίας' καί ή Fu-lin βορειοδυτικά. Ή τελευταία, δπως θά δούμε 
καί παρακάτω, ήταν τό Βυζάντιο. Πρόκειται γιά τή Fu-lin τού Liang-shu, 
μολονότι έδώ τοποθετείται 10.000 Η βόρεια (καί όχι βορειοδυτικά) τής 
πρωτεύουσας τής Περσίας1 2 (βλ. παρακάτω). Ή  Fan-li(n), λοιπόν πρέπει νά 
είναι διαφορετική άπό τή Fu-lin. Σχετικά μέ τήν ταύτιση τής P'u-lan δέν 
μπορεί νά είμαστε βέβαιοι, άν όμως ή χώρα αυτή είναι ή ίδια μέ τήν Fan- 
li(n), όπως μάς άφήνει νά έννοήσουμε ό Shiratori, τότε δέν μπορεί νά ταυ
τίζεται καί μέ τή Fu-lin. Επειδή ή Pingcheng βρισκόταν όχι μακριά άπό τό 
σημ. Πεκίνο, τό πιθανότερο είναι οί άπεσταλμένοι τής P'u-lan νά χρησιμο
ποίησαν τόν βορειότερο δρόμο. Τούτο άποτελεί έμμεση ένδειξη ότι ή χώρα 
αυτή βρισκόταν βόρεια τής Περσίας.

Έ να άπό τά τέσσερα τοπωνύμια πού άναφέρθηκαν παραπάνω, τό Fu- 
lu-ni, συνδέεται, έπίσης άπό τόν Shiratori μέ τήν P'u-lan καί τή Fu-lin. Στό 
Wei-shu μνημονεύεται ότι ή χώρα Fu-lu-ni, μέ τήν όμώνυμη πόλη ώς πρω
τεύουσα, βρίσκεται βόρεια τής Possu (Περσίας), σέ άπόσταση 27.4201ϊ άπό 
τήν πρωτεύουσα τών Chin, Tai. Ή  πόλη είναι φτιαγμένη άπό πέτρες καί 
στά άνατολικά της υπάρχει μεγάλος ποταμός πού ρέει πρός τό νότο. Βό
ρεια τής πόλης έκτείνεται τό βουνό Ylin-ni3. Ό  Shiratori έπισημαίνει ότι τό 
Wei-shu, στό κεφάλαιο Hsi-yu-chuan, μνημονεύει, έκτος άπό τό Fu-lu-ni, τις 
χώρες Po-siu, T'iao-chih καί Ta-Ch'in, όλες στήν "Απω Δύση, άναφέροντας, 
έπί πλέον, καί τις άποστάσεις άπό τήν πρωτεύουσα, Tai: 39.400 li ώς τό

1. Shiratori. New attempt, 252.
2. Shiratori, New attempt, 248,249: «According to the Kung-chih-t'u of the Liang Dynasty, 

it lies at a distance of ten thousand li to the north from Persia. Namely. Tao-hsiian who was 
summarizing the circumstances of Persia from the Ta-t'ang-hsi-yii-chi. and came across the 
statement that Po-la-ssu-kuo [Περσία] is bounded by Fu-lin in the northwest, made it clear by 
quoting the Liang-kung-chih-t'u mentioned that the country was situated ten thousand li in the 
north and described the circumstances of Hsi-nii-Kuo again by the Ta-t'ang-hsi-yii-chi». Chen. 
Ta-Ch'in, 114.

3. Shiratori. New attempt. 196: «The country of Fu-lu-ni. with the city of Fu-lu-ni as its 
capital, is situated north of the country of Po-ssu. at a distance of 27,420 ii from Tai. The city 
is built of stones piled upon one another. To the east (of the city), there is a great river flowing 
south. In the stream there lives a species of bird, resembling a human being in form; and another 
appearing like a camel (T'o-t'o-ma). Both are furnished with wings, but always live in water : 
if they leave it. they will instantly die. North of the city there is the Ytin-ni-shan Mountain. The 
country produces silver, corals, and amber : and is inhabited by large numbers of lions».
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Ta-Ch'in, 29.400 ώς τήν T'iao-chih, 27.320 ώς την Fu-lu-ni και 24.228 ώς την 
Po-ssu'. Συνεχίζοντας ό Shiratori, επισημαίνει δτι κάποιος θά μπορούσε νά 
ίσχυρισθεΐ δτι πρόκειται γιά ξεχωριστές χώρες, της ίδιας περιόδου (άφοΰ 
άναφέρονται δλες μαζί στο ΐδιο βιβλίο) άλλα τούτο, άναφέρει, δέν είναι 
σωστό, γιατί ή T'iao-chih (περιοχή Βαβυλωνίας-Μεσσήνης) δέν υπήρχε πια 
ώς κράτος, ένώ το Ta-Ch'in τήν έποχή αυτή δέν ήταν παρά μιά μυθική χώ
ρα, δημιουργία τής φαντασίας των Κινέζων. "Ετσι, δέν απομένει παρά ή 
Po-ssu (Περσία) καί ή Fu-lu-ni, ή όποια τώρα είναι και ή πλέον δυτική χώ
ρα1 2 καί, έπομένως, τό παλαιό Ta-Ch'in.

Συνεχίζοντας ό Shiratori μέ τα άναφερόμενα στο Wei-shu γιά τή Fu-lu- 
ni ταυτίζει τό ποτάμι πού ρέει προς τό νότο μέ τον Ευφράτη καί τήν πρω- 
τεύουσά της μέ τήν Αντιόχεια3. Θέλοντας δέ νά έτυμολογήσει τό δνομα, τό 
συνδέει μέ τό Fu-ru-mi καί στή συνέχεια μέ τό Rumi (Rum), γιά τό όποιο 
θά μιλήσουμε άργότερα, καί επειδή δέ βρίσκει συγγένεια άνάμεσα στό Rumi 
καί στήν ’Αντιόχεια πιστεύει δτι ή συριακή πρωτεύουσα πρέπει τήν περίο
δο αυτή νά λεγόταν καί Rumi άπό άλλους λαούς τής Δύσης. Στηρίζει τήν 
άποψή του αύτή στον Tabari ό όποιος άναφέρει δτι ή πόλη πού έχτισε ό 
Χοσρόης κοντά στήν Κτησιφώντα, μέ σκοπό νά στεγάσει τούς αιχμάλω
τους Άντιοχεΐς, μετά τήν κατάληψη τής πόλης τους, όνομαζόταν Rumiya4.

Oi παραπάνω απόψεις τού Shiratori δέν μπορούν νά γίνουν άποδεκτές. 
To Ta-Ch'in ήταν μιά πραγματική χώρα —όπως εξάλλου δέχεται καί ό 
Ιδιος ό Shiratori στά παλαιότερα χρονικά— καί παρέμεινε ώς τό τέλος τέ
τοια, μολονότι τά νεότερα χρονικά, μετά τό Wei-Iio, δέν προσθέτουν πολ

1. Εννοεί τήν παλαιά πρωτεύουσα τής Περσίας Ho-tu (Έκατόμπυλο) καί όχι τή νεότε
ρη Ssu-Iin (Σελεύκεια-Κτησιφών), πού μνημονεύεται σε νεότερα χρονικά.

2. Shiratori. New attempt. 197. Πρέπει νά σημειώσουμε δτι ή διαφορά 3.092 1ί άπό τήν 
Περσία στή Fu-lu-ni, δεδομένης τής Ισότητος Η καί σταδίου, σ’ αύτό τό σημείο, είναι πολύ 
μικρή. Έτσι δέν είναι δυνατό νά φθάνει στό Ta-Ch‘in, άφοΰ. σύμφωνα μέ τό Hou-Han shu 
μόνο ώς τό A-man (Έκβάτανα;) ή άπόσταση ήταν μεγαλύτερη, 3.400 li (Hirth, China 39: 
«From An-hsi you go west 3.400 li to the country of A-man»).

3. Shiratori. New attempt, o. 197-198. 'Όσο γιά τά βουνά Ylin-ni. τά συσχετίζει μέ τό δνο
μα Yunani! (= Έλληνες). Τούτο έρχεται σέ άντίθεση μέ δσα άναφέρει παρακάτω γιά τήν έτυ- 
μολογία τού όνόματος τής πόλης.

4. Shiratori New attempt, 199: «Now the thought which will easily occur to us is that the 
Persian founder of that mimic Greek city would have been more thorough or consistent in this 
matter if he had named it Antiochia directly after the Syrian capital, instead of introducing the 
new name Rumiya for it. This gives rise to the suspicion that in reality the latter was no novel 
name invented for that occasion, but what had been for some time in common use as another 
name of Antiochia, and that it was now adopted for that replica of the Syrian capital».
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λές νέες είδήσεις'. ’Από τήν άλλη μεριά, ή T’iao-chih είχε μέν παυσει νά 
υπάρχει ώς ήμιανεξάρτητο κράτος, άπό τήν εποχή τής άναρρήσεως τής 
Σασσανιδικής Δυναστείας στον περσικό θρόνο, τά κινεζικά όμως χρονικά 
εξακολουθούν νά τή μνημονεύουν γιά πολλές δεκαετίες, όπως γίνεται καί 
σέ άλλες περιπτώσεις. Ή  ύπαρξη τών παραπάνω όνομάτων στήν ΐδια πηγή 
δέν μπορεί νά περάσει άπαρατήρητη. Μπορούμε, κάλλιστα, νά πούμε δτι 
γίνεται λόγος γιά τέσσερα χωριστά κράτη- τήν Περσία (Po-ssu), τήν Βαβυ
λωνία (T'iao-chih), τό ανατολικό (γνωστό) τμήμα τού ρωμαϊκού κράτους 
(Ta-Ch'in) καί τή Fu-lu-ni, νέα χώρα τής όποιας ή ακριβή θέση είναι άγνω
στη. Εύτυχώς τό Wei-shu μάς παρέχει τις άποστάσεις άπό τήν κινεζική 
πρωτεύουσα καί έτσι μπορούμε, περίπου, νά μαντέψουμε τή θέση της. Οί 
άποστάσεις ώς τίς τρεις γνωστές χώρες είναι σύμφωνες μέ έκεΐνες τών πα- 
λαιότερων χρονικών (στήν πραγματικότητα λίγο μικρότερες, γιατί ή Tai 
βρισκόταν δυτικότερα). Ή  άπόσταση ώς τή Fu-lu-ni ήταν μικρότερη τής 
Βαβυλωνίας καί μεγαλύτερη τής Περσίας. Επομένως ή χώρα αυτή, άφοΰ 
βρισκόταν βόρεια τής Περσίας, πρέπει νά άναζητηθεΐ ή δυτικά τής Κα- 
σπίας θάλασσας ή, πιθανότερα, άνατολικά της1 2. Στή δεύτερη περίπτωση θά 
βρισκόταν, βέβαια, άρκετά βόρεια γιά νά δικαιολογηθεί ή άπόσταση.

Σχετικά μέ τήν έτυμολογία τής Fu-lu-ni, δέν μπορώ νά γνωρίζω άν έχει 
σχέση μέ τό όνομα Rum(i), έκεΐνο όμως πού δέν μπορεί νά γίνει άποδεκτό 
είναι καί ή συριακή πρωτεύουσα νά όνομαζόταν Rumiya, όπως ή νεοκτη- 
θεΐσα πόλη άπό τόν Χοσρόη. Είναι ευνόητο ότι ή νέα πόλη όνομάσθηκε 
έτσι γιατί οί κάτοικοί της ήταν Ρωμαίοι, έν μέσω περσικών πληθυσμών. Ή 
’Αντιόχεια δέν ήταν δυνατόν νά όνομαζόταν καί Rumi, όταν βρισκόταν μέ
σα στό ίδιο τό Ρωμαϊκό κράτος, όπου ύπήρχαν πυκνοί ελληνικοί πληθυ
σμοί. Μπορούμε, λοιπόν νά συμπεράνουμε ότι ή Fu-lu-ni δέ έχει καμιά σχέ
ση μέ τό μεγάλο κράτος τής Ά πω Δύσης Ta-Ch'in ή (άργότερα) Fu-lin, γιατί 
ούτε ή θέση του, ούτε, πολύ περισσότερο, οί άποστάσεις άπό τήν κινεζική 
πρωτεύουσα δικαιολογούν κάτι τέτοιο, άφοΰ ή χώρα αύτή (Fu-lu-ni) βρι
σκόταν άκόμη πλησιέστερα καί άπό τήν T'iao-chih (Βαβυλωνία). Πρόκειται 
γιά διαφορετικό κράτος, βόρεια τής Περσίας. Τό παλαιό κράτος, λοιπόν, 
Ta-Ch'in, πού βρισκόταν περίπου 40.000 1ΐ άπόσταση άπό τήν κινεζική 
πρωτεύουσα, έξακολούθησε νά μνημονεύεται μέ τό ίδιο όνομα καί στό

1. Βέβαια, δλα τά χρονικά περιέχουν καί μυθικές ειδήσεις ή πληροφορίες πού έχουν 
ιστορικό πυρήνα. Βλ. Kordosis. China. 161 κ.έ.

2. Άφοΰ ή διαφορά άπό τήν πρωτεύουσα τής Περσίας είναι μικρή (3.092 11 παραπάνω) 
καί ή τελευταία βρισκόταν όχι πολύ μακριά άπό τή Ν.Α. γωνία τής Κασπίας.
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Wei-shu, δπως με τό Ιδιο δνομα μνημονεύεται και ή T'iao-chih καί όπως 
έμειναν ίδιες καί οι αποστάσεις (μέ μικρή διαφορά, έξ αιτίας τής δυτικό
τερης θέσης τής πρωτεύουσας των Chin). Μόνο τό όνομα τής Περσίας άλ
λαξε άπό An-hsi (Πάρθοι, Άρσακίδες) σέ Po-ssu, λόγω τής μεταβολής πού 
έπήλθε στη χώρα αυτή, μέ την άνάρρηση στο θρόνο τής Σασσανιδικής δυ
ναστείας.

β) Ή κατάσταση στην Κ. Άσία καί οί συνθήκες επικοινωνίας 
μεταξύ Ανατολής καί Δύσης.

Δεν απομένει παρά νά δούμε ποιά άκριβώς ήταν ή κατάσταση τον 4ο 
καί 5ο αιώνα στην Κεντρική Άσία, γιά νά έκτιμήσουμε άν ή έποχή ήταν 
κατάλληλη γιά πρεσβείες, καθώς καί ως πού έφθαναν οί γνώσεις των Κι
νέζων γιά τή Δύση τήν έποχή αυτή καί των Βυζαντινών γιά τήν Ανατολή 
τήν ίδια περίοδο. Είναι ευνόητο ότι ή άποστολή πρεσβειών πλουτίζει τις 
γνώσεις γιά τήν περιοχή τού προορισμού τους, καθώς καί γιά τις ενδιάμε
σες χώρες.

Είναι γνωστό 5τι τό τέλος τού 1ου καί ό 2ος μ.Χ. αιώνας ήταν έποχή 
ακμής στις έμπορικές σχέσεις άνάμεσα στήν Κίνα καί τον έλληνορωμαϊκό 
κόσμο. Μνημονεύονται πρόσωπα πού έφθασαν βαθειά στήν Ανατολή ή τή 
Δύση, άντίστοιχα'. Τό έτος 166 μ.Χ. μαρτυρεΐται καί ή πρώτη πρεσβεία τών 
Ρωμαίων στήν Κίνα, σταλμένη άπό τόν βασιλιά An-tun (Μάρκο Αύρήλιο 
Άντωνίνο)1 2. 'Οπωσδήποτε, οί συνθήκες ήταν ιδανικές καί άπό τήν ξηρά 
(πού διευκόλυναν οί καλές σχέσεις τών Ρωμαίων μέ τούς Κουσάνα, οί 
όποιοι είχαν ιδρύσει στήν Κεντρική Άσία αυτοκρατορία, πού άγγιζε τά σύ
νορα τής Κίνας3) καί άπό τή θάλασσα4, μέσω τής όποιας στάλθηκαν οί πρέ
σβεις.

Τόν 3ο αιώνα οί συνθήκες άλλαξαν. Βάρβαροι άπό τόν βορρά έξασκού- 
σαν πίεση προς Ανατολή καί Δύση5. Οί Ούνοι καταπονούσαν γιά δεκαε

1. "Ανθρωποι τοϋ Μάη Τιτιανοΰ έφθασαν στή Σήρα, κάποιος ’Αλέξανδρος ώς τά Κατί* 
γαρα τών Σινών (Ptolemaei. Geografia I, 11,6. 1,14.2), δ Kan-Ying στή «Δυτική θάλασσα» 
(Hirth. China 39) κλπ.

2. Hirth, China, 42, 47, 64, 82, 95.
3. Boulnois, Silk road, 66: «And it was undoubtedly the ascendancy of these two great 

empires over the many small and turbulent states in their area that enabled the caravans of this 
period to go about their business in peace and with a reasonable degree of security».

4. Σέ λιμάνια τής ’Ινδίας (π.χ. Pondichery) καί ’Ινδοκίνας (π.χ. Oc-eo) ήρθαν στό φως 
άρχαιολογικά ευρήματα πού άποδεικνύουν έπαφές μέ τή Δύση (Boulnois, Silk road, 71, 72).

5. Thierry-Morrisson, Monnaies, 118: «Le khanat des Rouran, sous Γ autoritd de Data Qag-



136 Μιχ. Κορδώσης

τίες Κίνα' καί Ρωμαϊκό κράτος. Δεν πρέπει νά ξεχνάμε ότι τό Liang-shu 
μνημονεύει πώς μετά τούς Χάν, υπήρξαν επαναστάσεις στις «δυτικές πε
ριοχές» καί ή επικοινωνία διεκόπη2. Έπί των δυναστειών Wei καί Chin 
(ως τις αρχές τού 5ου αί.) δέν υπήρξε επίσης επικοινωνία μέ την Ινδία, τό 
Wei-lio όμως περιέχει την πιο μακρά αφήγηση γιά τό Ta-Ch'in. Τον 5ο αιώ
να οί Έφθαλίτες εγκαταστάθηκαν, λεηλατώντας, στην Κ. ’Ασία, όπου κα
τέστρεψαν τον πολιτισμό των προηγούμενων αιώνων πού είχε στηριχθεΐ 
κυρίως στον βουδισμό καί ελληνισμό3. Ή  επικοινωνία καί τό εμπόριο μει
ώθηκαν σημαντικά άλλά δέν διακόπηκαν τελείως4. Την εποχή τής ύστερης 
δυναστείας των Wei (Ταυγάστ, T'o-pa), οί επαφές μέ τή Δύση άρχίζουν νά 
αναπτύσσονται καί πάλι δειλά-δειλά, αφού τμήμα από τό σημερ. Κινεζικό 
Τουρκεστάν κατελήφθη από αυτούς5, δέν έφθασαν όμως στο έπίπεδο τού

han (419-429) controle la Siberie du Sud, la Mongolie, la Dzoungarie et Γ Asie centrale jusqu' 
a la ligne des oasis du nord du Tarim, Qodjo, Karachar et Koutcha, tandis que le Qaghan des 
Togons, Muliyan (436-452), conquiert le sud du Tarim et se rend maitre de la Route meri- 
dionale de la Soie jusqu' a Khotan dont il s’ empare en 445. Dans la seconde moitie du Ve siecle. 
les Rouran s' emparent de Qodjo-Gaochang (460). de Koutcha, de Shule et enfin de Khotan 
(471). Cependant, vers 470-480, en Mongolie. une des hordes vassales, les Gaoju. entre en 
dissidence. puis fonde son propre khanat dans la partie orientale des Tianshan».

1. Grousset. L' empire. 94. Boulnois, Silk-road. 111. Lieu. Manichaeism, 181: «The Huns 
had captured Lo-yang (Sarag in Sogdian), the eastern capital of China and had laid waste to Yeh 
and the important commercial city of Hsien-yang (Khumdan). The emperor had fled from his 
capital and the countryside was stricken by war and famine».

2. The Sources. 46. Βέβαια, τοΰτο δέν είναι άπόλυτο. Έπί Wei (220-265) τά καραβάνια 
μπορούσαν νά περνούν άπό τό Sinkiang (Tarim), ενώ τό 382 ό Fou-Kien (πρώιμοι Ts'in), πού 
κατείχε την Changan καί τή Β. Κίνα, κατέλαβε τις όάσεις-κράτη τού Tarim, άπ’ όπου περ
νούσε ό δρόμος τού μεταξιού (Grousset, L' empire. 102). ελέγχοντας, έτσι, τό έμπόριο.

3. Grousset. L' empire 110. Lieu. Manichaeism 180: «It is possible that the Hephthalites 
were not new invaders but members of a loose canfederation of tribes who had gradually risen 
to a position of leadership». Thierry-Morrisson, Monnaies, 118: «Les Hephtalites. garantis a Γ 
ouest par leurs victoires sur les Sassanides. profitent de la guerre entre Gaoju et Rouran pour 
prendre Khotan a ces demiers. puis s' avancent profondement en territoire rouran. En 498. iis 
enlevent Karachar aux Gaoju qu' ils satellisent et arment contre les Rouran».

4. Thierry-Morisson. Monnaies. 132-133: «Ainsi, en raison de la grave crise qui secoue la 
Chine du Nord. aux IVe-Ve siecles, les Chinois ont, temporairement. perdu le marche 
mediterraneen. traditionnellement alimente par la Route terrestre de la Soie: cette perte a ete 
compensee, pour les dynasties imperiales du sud, par le developpement du marche indien, qui 
servait egalement, partiellement, de ralais a la demande mediterraneenne et abyssine».

5. Lin Lu-tche, Le regne de Γ empereur Hiuan-Tsong (713-756). μετάφρ. R. des Rotours, 
Paris 1981 («Memoires de Γ Institut des Hautes fetudes Chinoise». τ. 13), 206: «Α Γ epoque des 
dynasties des Wei posterieurs (386-556). les relations entre la Chine et les pays d' Asie centrale
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se developperent peu a peu. Des marchands venant des divers pays situes a Γ ouest des monts 
d' Oignons (Ts'ong-ling) se succedaient sans cesse». Chen, Μελέτη, 155. Thierry-Morisson, 
Monnaies, 122. δπου όναφέρεται δτι oi Wei έφθασαν μόνο ώς τό Yanqi-Karachar. Νομί
σματα σασσανιόικά (κυρίως) καί λίγα βυζαντινά πού βρέθηκαν κατά μήκος τοΰ δρόμου τοΰ 
μεταξιού άποδεικνύουν (Ιδιαίτερα τον 6ο αί.) την πύκνωση τών συναλλαγών, άνάμεσα στην 
’Ανατολή καί τή Δύση (Sia Nai. «Zolotaia vizantiiskaia moneta. naidennaia V mogile perioda 
dinastii Sui» [A Byzantine gold coin found in a grave of the Sui dynasty period): W 2 1  (1962) 
178-182. Hsia Nai, «Α Byzantine gold coin discovery from a Sui dynasty tomb near Sian, 
Shensi»: Studies in Chinese Archaeology (Peking 1961) 172 κ.έ. Hsia Nai, «The Byzantine gold 
coins unearthed from the tomb of Li Hsi-tsung at Tsan-huang country. Hopeh province»: Kao- 
ku 6 (Peking 1977) 403-6 (στά κινέζ.). Κυρίως βλ. Thierry-Morrisson, Monnaies, δπου συ- 
μπεραίνεται δτι τά Βυζαντινά νομίσματα φυλάσσονταν σέ θησαυροφυλάκια πριγκίπατν καί 
συντρόφευαν άριστοκράτες στήν τελευταία τους κατοικία (σ. 141). Είναι πολύ ένδιαφέρον 
νά έπιμείνουμε στό θέμα αυτό, άφοΰ μαθαίνουμε για τή χρήση τών βυζαντινών νομισμάτων 
στήν Κίνα, σ. 126: «Les monnaies d’ or. d’ Anastase et de Justinien, deposees en 550 dans la 
tombe de cette jeune princesse. proviennent selon toute vraisemblance. soit de sa famille d' 
origine. qui, a cette epoque, regne encore sur le khanat des Rouran, soit de sa famille d' 
adoption, le clan xianbei sinise des Gao, depuis les Wei du Nord, Γ un des plus puissants du 
royaume, et qui usurpe, cette annee-la. le pouvoir. Les monnaies de Theodose II et du regne 
commun de Justin et Justinien, trouvees dans la tombe de la femme de Li Xizong sont 
egalement liees a la famille regnante... On ne peut manquer de noter le caractere aristocratique 
de ces depots funeraires et le fait que les monnaies d' or se trouvent dans des tombes de parents 
de la famille regnante»..., σ. 128-129: «II parait hasardeux de vouloir tirer des conclusions d' 
ordre cconomique ou monetaire (Koenig: 108; Shenxi: 36) de la presence, a cet endroit, d' un 
solidus byzantin, ou d' une monnaie japonaise, presence qui n' a rien d' «economique», mais 
qui est liee au godt pour la numismatique d' un prince Tang. On ne sait d’ ailleurs ni ou, ni 
comment le prince de Bin s' est procure ces monnaies, pas plus qu' on ne sait a quel moment 
et oil elles ont etc retirees de la circulation...» σ. 131: «La plupart ont ete trouvees, non dans 
des depots monctaires. comme il en existe pour les monnaies sassanides. mais dans des tombes, 
avec d' autres objets precieux; beaucoup ont ete percees ou munies d' une beliere, ce qui indique 
bien qu' elles etaient considerees comme des bijoux exotiques. Cette fonction decorative et de 
reserve est rendue plus evidente par la nature des enfouissements qui lie ces objets aux milieux 
aristocratiques de la Chine du Nord. Par ailleurs, la piece d' or n' est pas consideree. en Chine, 
comme de la monnaie. Pour les Chinois. la monnaie n' est pas une valeur. elle est un objet qui 
sert a echanger les biens: son usage est lie a sa fonction et non pas a sa valeur intrinseque; si 
celle-ci est trop importante. le signe monetaire devient une valeur et, thesaurise, il perd sa 
fonction d' echange; la monnaie en Chine ne joue pas le role de reserve, cette fonction dtant 
remplie par divers objets et matieres precieuses, or, jade, pierres. verre. bijoux, tapis, vaisselle. 
vases de bronze, etc. Les monnaies d' or arrivant d' Occident ne sont que des objets prdcieux, 
au meme titre que les autres»... II est fort probable par ailleurs, que la plus grande partie des 
monnaies byzantines parvenues jusqu'en Chine a etc fondue en lingots pour etre utilisde dans 
la decoration des palais et des temples, ou pour etre employee en orfevrerie. art qui prend un 
grand essor en Chine a partir des Jin (Peng: 233-234)», σ. 135: Les echanges ne se font pas sous 
forme monetaire, mais par troc: il n’y a pas de circulation transasiatique des monnaies d' or;
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Β ' αΙώνα. Έτσι, τό Wei-shu προσφέρει μερικές πολύτιμες διευκρινιστικές 
πληροφορίες1 γιά τό Ta-Ch'in, άλλ’ δχι σημαντικές νέες ειδήσεις.

’Από την πλευρά τών δυτικών πηγών, ή ύποχώρηση τών γεωγραφικών 
γνώσεων, σέ σχέση μέ τά γραφόμενα τοΰ Πτολεμαίου είναι φανερή. Ή  
’Ινδία είναι τώρα τό άνατολικότερο άκρο τοΰ κόσμου γιά πολλούς συγ
γραφείς2, οί Σήρες δέν είναι παρά ένας μυθικός λαός3 ή λαοί τής Κ. ’Ασίας, 
πού διακινούσαν τή μέταξα4. Ή ίδια άντίληψη υπάρχει καί γιά τό Άσσάμ, 
τής ΒΑ ’Ινδίας, πού ήταν ή πύλη πρός τήν Κίνα5, όπου τοποθετούνται μυ-

celle-ci reste limitee a 1' usage interne de Γ oligarchic des royaumes et cites de la Route de la 
Soie. Ainsi, contrairement aux monnaies d' argent sassanides que Γ on trouve disseminees le 
long de la Route de la Soie, principalement la route centrale, puis le long des routes interieures 
chinoises, les monnaies d' or byzantines ne se trouvent que dans les zones metropolitaines des 
royaumes des XiyU et aux extremites des routes, dans les zones metropolitaines des divers etats 
chinois, Wei de Γ Est, Qi du Nord, Sui et Tang, la plupart du temps enfouies dans des tombes 
aristocratiques».

1. Βλ. ΕΙσαγωγή, σ. 123.
2. Ανωνύμου, Ύποτύπωσις Γεωγραφίας, GGM, Β, 494: «Μήκος δέ τής οίκουμένης... 

Τούτο δέ έστι τό άπό Γάγγου ποταμού έκβολής τού έν ΤνδοΙς έωθινωτάτου, έπί τό δυτικώ- 
τατον τής όλης οίκουμένης άκρωτήριον... Ιερόν... τών Ήρακλέους Στηλών δυτικότερον...» 
’Ανωνύμου, Άναμέτρησις τής οικουμένης πόσης, GGM, Α, 424. G. Kimble, Geography of the 
Middle Ages, London 1883, 30. Μιχ. Κορδώση, Τά γεωγραφικά στοιχεία στην Έξαήμερο τοϋ 
Μεγάλου Βασιλείου. Συμβολή στη μελέτη τής ιστορίας τής Γεωγραφίας στούς πρώτους χρι
στιανικούς αιώνες («Δωδώνη», Παράρτημα, 49), ’Ιωάννινα 1991, 54 κ.έ.

3. Epiphanii, episcopi Constantiae, Opera, εκδ. G. Dindorfii, τ. Ill, Lipsiae 1861,568: «Ση- 
ροί μεν άνδρες έμπλέκονται οικαδε καθεζόμενοι, μυριζόμενοί τε και θηλευόμενοι γυναιξίν 
έτοιμαζόμενοι». Καισαρίου, τού σοφωτάτου. Διάλογοι τέσσαρες, PG 38 στ. 980. Coedes, 
Testinomia, 1. 82 κλπ.). ’Ακόμη και στον Άμμιανό Μαρκελλίνο, Rerum gestarum libri qui 
supersunt, XIII, 6, 67, 68, βρίσκουμε τά γνωστά μυθικά στοιχεία, δηλ. δτι οί Σήρες είναι ξέ
νοι πρός τον πόλεμο καί τή χρήση τών όπλων καί ζοϋν μέσα σέ μεγάλη ησυχία, χωρίς νά 
ένοχλοΰν κανένα άπό τούς γείτονές τους (Βλ. καί Coedes, Testimonia 10 κ.έ. Μιχ. Κορδώ
ση, Τά γεωγραφικά, ό.π., σ. 55 κ.έ.). Σχετικά μέ τήν άποψη ότι ό Άμμιανός κάνει κάποια 
έμμεση μνεία γιά τό μεγάλο σινικό τείχος, συμφωνούμε άπόλυτα μέ τον Yule ότι πρόκειται 
γιά μιά σειρά βουνών (Yule, Cathay, 16: «But a comparison of the passage with Ptolemy's 
chapter on Serice from which it is derived will show, I think, convincingly that he is speaking 
merely of an encircling rampart of lofty mountains within which the spacious and happy valley 
of the Seres is conceived to lie».

4. Theophanes Byzantius, σ. 270, όπου γίνεται φανερό ότι πρόκειται γιά τή Βακτρία καί 
τή Σογδιανή. Πρβλ. The works of the emperor Julian, τ. Γ ' , London 1969, Loeb, 274: «περ
σικοί Σήρες».

5. Μιχ. Κορδώση, «Άσσάμ (ΒΑ ’Ινδία): Ή  πύλη άπό καί πρός Κίνα»: «Fourth Interna
tional Congress on Graeco-Oriental and Graeco-African Studies», Graecoarabica 5 (1993) 103 
κ.έ.
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θικοί λαοί'. 'Ακόμη καί στην εποχή τοΰ ’Ιουστινιανού, κατά την όποια οί 
έμπορικές καί διπλωματικές έπαφές αυξάνουν, στην Κεντρική Άσία οΐ 
γνωστές χώρες δέ φαίνεται νά έπεκτείνονται πέραν τής Σογδιανής, μολο
νότι άπό τήν πλευρά τής θάλασσας ό Κοσμάς ό Ίνδικοπλεύστης παρέχει 
νέες πληροφορίες γιά τήν Τζίνιστα, νέο όνομα τής Κίνας (Τσινιστάν), πού 
προφανώς πρέπει νά τοποθετήσουμε λίγο άνατολικότερα τοΰ Assam1 2.

Σχετικά με τις γνώσεις μας στήν Κεντρική 'Ασία, ή ταύτιση τής χώρας 
άπ’ όπου έφθασαν τά αυγά μεταξοσκώληκα, μάς όδηγεΐ στή Σογδιανή. 
"Οπως είναι γνωστό, τή χώρα αυτή ό Προκόπιος όνομάξει Σηρίνδα3, πού 
ταυτίστηκε μέ πολλές περιοχές, άπό τό Κοτάν ώς τήν Ύρκανία, καθώς καί 
μέ τήν ’Ινδοκίνα ή τήν Κεϋλάνη4. Ό  Προκόπιος, όμως, τοποθετεί τή Ση
ρίνδα «πάνω άπό τά ινδικά έθνη»5, έπομένως, βόρεια τοΰ Ίνδικοΰ Καυκά- 
σου (Ίνδοκούς), άφοΰ είναι γνωστό ότι οί ινδικοί πληθυσμοί ζοΰσαν νό
τια τοΰ βουνοΰ αύτοΰ. Ό  Θεοφάνης ό Βυζάντιος μνημονεύει ότι τά αύγά 
τοΰ μεταξοσκώληκα έφθασαν «έκ Σηρών»6. Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι τή 
στιγμή τής μεταφοράς, τά έμπόρια καί «τούς λιμένας» (προφανώς στον 
ΤΩξο) τών Σηρών τά κατείχαν οί Τούρκοι. Πριν άπό τούς Τούρκους, άνα- 
φέρει, τά κατείχαν οί Πέρσες καί στή συνέχεια οί Έφθαλίτες. Ά ν  ληφθεΐ 
ύπ’ όψη ότι ή περιοχή τών Έφθαλιτών μοιράστηκε άνάμεσα στούς Πέρσες 
καί τούς Τούρκους, παίρνοντας οί πρώτοι τή Βακτρία καί οί δεύτεροι τή

1. Πρόκειται γιά τούς Βησσάδες (Β. Berg, «The tetter of Palladius on India», Byz. 44 
(1975) 5 κ.έ. Μιχ. Κορδώση, «Ή έλληνική παρουσία στόν Ινδικό κατά τήν πρωτοβυζαντινή 
έποχή», Ίστορικογεωγραφικό 3 (1989-90) 258 κ.έ.) καί Ιδιαίτερα γιά τούς Μακαρινούς ή Κα- 
μαρινούς (Expositio lotius mundi et gentium. έκδ. J. Rouge. Paris 1966, «Sources Chretiennes». 
άρ. 124, 143 κ.έ. Alfred Klotz, «'Οδοιπορία άπό ’Εδέμ τοΰ Παραδείσου άχρι τών Ρωμαίων», 
Reinisches Museum filr Philologie, 65 (1910) 608), άν καί τό όνομα είναι πραγματικό, Cama- 
rupa, ή. στούς Άραβες συγγραφείς, Kamrun (G. Ferrand, Relations de voyages et textes gdo- 
graphiques Arabes. Persans et Turcs, relatifs a /' extrdme-Orient du VUIe au XVIIIe siecles. τ. 
A ' , Paris 1913, 23 κ.έ.

2. Άπό τά γραφόμενα τοΰ Κοσμά, φαίνεται ότι δέν μπορεί νά τοποθετηθεί άκόμη πιό 
άνατολικά. Βλ. Cosmas Indicopleustes. Topographie chretienne, έκδ. W. Wolska-Conus. τ. Γ ',  
Paris 1968. 353. Αναφέρει ότι ή Τζίνιστα βρίσκεται πιό πέρα άπό τήν Κεϋλάνη, προφανώς 
στό έσωτερικό τοΰ κόλπου τής Βεγγάλης (Μιχ. Κορδώση. Άσσάμ. δ.π.. σ. 104-105).

3. Σηρίνδα * Σήρες καί Ινδοί' δηλ. μιά άλλη ’Ινδοκίνα.
4. Yule, Cathay. 24. Hiroshi Wada, Prokops Ratselwort Serinda und die Verpflanzung des 

Seidenbaus von China nach dem Ostromischen Reich, Koln 1970, 64 κ.έ. Paul Demidville, 
«Philosophy and religion from Han to Sui». CHC, I. 820.

5. Procopii, Opera, VIII, 17, 2.
6. Theophanes Byzantius, σ. 270.
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Σογδιανή1, είναι λογικό νά συμπεράνουμε ότι οΐ Σήρες τοΰ Θεοφάνη (καί 
προφανώς ή Σηρίνδα τού Προκοπίου) πρέπει νά ταυτιστεί μέ τή Σογδια- 
νή2. ’Εξ άλλου οί Σόγδιοι είναι εκείνοι πού κυρίως ένδιαφέρονται νά που
λήσουν τό μετάξι στους Βυζαντινούς, κατά τήν περίοδο τής κυριαρχίας 
τών Τούρκων, σύμφωνα μέ τόν Βυζαντινό 'ιστορικό Μένανδρο Προτήκτο- 
ρα3.

Ό πως μαθαίνουμε από τόν ίδιο Ιστορικό, άργότερα, επί Ιουστίνου Β ' 
καί Τιβερίου, οί γεωγραφικές γνώσεις τών Βυζαντινών αύξάνονται, λόγω 
τών πρεσβειών πού στέλλονται πρός τούς Τούρκους4 5, θά χρειασθεΐ δμως 
νά φθάσουμε στό τέλος τού 6ου α ΐ, έπί Μαυρίκιου, γιά νά έχουμε νέες 
πληροφορίες γιά τήν Κίνα από τόν Βυζαντινό ιστορικό Θεοφύλακτο Σι- 
μοκάττη πού άκμασε στά χρόνια τοΰ Ηρακλείου. Όμως, τώρα, εισερχό
μαστε σέ νέα περίοδο, στήν ενωμένη δηλ. Κίνα τής δυναστείας τών Sui καί 
T’ang, έποχή κατά τήν όποια δημιουργοϋνται νέες προοπτικές.

'Ύστερα άπ’ όλα αύτά, μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι ή έποχή τοΰ 4ου 
καί 5ου αιώνα δέν ήταν ιδιαίτερα πρόσφορη στις έπαφές ανάμεσα στήν 
’Ανατολή καί τή Δύση, τουλάχιστον σέ σύγκριση μέ τήν περίοδο τοΰ 1ου 
καί 2ου αί. μ.Χ. Βέβαια, δέν μποροΰμε μόνο άπ’ αύτό νά άποκλείσουμε 
άποστολή πρεσβειών, ιδιαίτερα τήν εποχή τής πρώιμης (220-265 μ.Χ.) άλλά 
καί τής ύστερης δυναστείας τών Wei (386-543), κατά τήν όποια μαρτυ- 
ροΰνται καί οί τρεις πρεσβείες τής P’u-lan. (’Εξ άλλου, όποιοδήποτε κρά
τος τής Δύσης έστελνε πρεσβεία κατά τό διάστημα αύτό θά συναντούσε, 
ούτως ή άλλως, δυσκολίες). Ά ν ληφθεΐ δμως υπόψη καί ή ύποχώρηση τών 
γνώσεων πού φαίνεται μέσα άπό τις βυζαντινές πηγές, τουλάχιστον ως τις 
άρχές τοΰ 6ου αιώνα, ή άποψη αυτή ένισχύεται. ’Αν θεωρήσουμε δτι οί πα
ραπάνω τέσσερις πρεσβείες στάλθηκαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη, θά πε
ριμέναμε, κατά μείζονα λόγο, άποστολή πρεσβειών καί τόν 6ο αιώνα, κατά 
τόν όποιο οί συνθήκες ήταν περισσότερο κατάλληλες, ιδιαίτερα μετά τήν 
κατάκτηση τής Κ. ’Ασίας άπό τούς Τούρκους (άνάμεσα 562 καί 568), δπως 
τό άποδεικνύει ή άποστολή έπτά βυζαντινών πρεσβειών3 στά βάθη τής

1. Grousset, L' empire, 127. Chavannes, Documents. 228-229, δπου μνημονεύεται ώς σύ
νορο ό *Ωξος.

2. Βλ. και R. Hennig, Terrae incognitae, τ. Β \  1937, σ. 60.
3. Menander Protector, 225 κ.έ.
4. Chavannes, Documents, 235 κ.έ., δπου ταυτίζει την έδρα των Τούρκων Έκτάγ (Έκτέλ) 

δρος δχι μέ τά Άλτάϊα άλλά μέ τό δρος Akie-tien, βόρεια τοΰ Koutcha.
5. Menander Protector, 245. Εκτός άπό τήν πρεσβεία τοΰ Ζημάρχου, γιά τήν όποια κά

νει μακρό λόγο ό Μένανδρος, έστάλησαν επίσης ώς πρέσβεις οΐ Άναγκάστης, Εύτύχιος,
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Ασίας, ώς τά βουνά βόρεια της έρημου Gobi, μέ σκοπό τή συνεννόηση μέ 
τούς δυτικούς Τούρκους. Και όμως δεν ύπάρχουν την εποχή αύτή μαρτυ
ρίες στις κινεζικές πηγές γιά άφιξη πρέσβεων άπό τις έν λόγω χώρες. Τό 
πιθανότερο λοιπόν είναι όλόκληρη τή μακρά αύτή περίοδο, ώς τό 643, νά 
μήν έστάλησαν πρέσβεις άπό τήν Κωνσταντινούπολη.

"Υστερα άπ’ όσα αναφέρθηκαν ώς έδώ, λαμβάνοντας ύπ’ όψη τις συν
θήκες τής έποχής καί γνωρίζοντας τά τοπογραφικά στοιχεία, κλίνουμε 
υπέρ τής άπόψεως ότι τό όνομα Fu-lu-ni δεν έχει σχέση μέ τό κράτος τής 
Fu-lin, άφοΰ ύπάρχουν τοπογραφικές λεπτομέρειες πού τό διαφοροποιούν 
άπό τό παλαιό Ta-Ch'in καί άφού βρίσκεται στήν ίδια πηγή μέ τό τελευ
ταίο, σημαίνοντος, επομένως, διαφορετική χώρα. Ό σο γιά τήν P'u-lan καί 
τήν Pu-Iin δέν μπορούμε νά είμαστε τόσο κατηγορηματικοί, γιατί δέν δια
θέτουμε πολλά στοιχεία, πρέπει νά ύπενθυμίσουμε, όμως, ότι βρισκόμαστε 
στήν έποχή κατά τήν όποια, σύμφωνα, τουλάχιστο, μέ τό Liang-shu, ή έπι- 
κοινωνία τής Κίνας μέ τις δυτικές περιοχές είχε άποκοπεί, πράγμα πού 
πρέπει νά λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Τούτο, βέβαια, ισχύει κυρίως γιά 
τήν P'u-lan, γιατί ή πρεσβεία τής Pu-lin στήν πρωτεύουσα τών Chin, τήν 
Nanjing, θά μπορούσε, λόγω τής θέσης της, νά σταλεί μέσω θαλάσσης, δε
δομένου ότι τον 4ο αιώνα ό θαλασσινός δρόμος γιά τήν έπικοινωνία \Ανα- 
τολής-Δύσης βρισκόταν άκόμη σέ χρήση1. Πάντως, στήν υπόθεση ότι ή Pu- 
lin (όπως καί ή P'u-lan) μπορεί νά είναι πρώιμος τύπος τής Fu-lin, νομίζω 
ότι πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι τούτο φαίνεται δύσκολο, διότι όπως θά 
δούμε παρακάτω, τό Fu-lin προέρχεται άπό τό Ρωμαίοι καί συγκεκριμένα 
άπό ένδιάμεσο κεντροασιατικό τύπο πού άνέπτυξε στήν άρχή ένα F (From). 
Χωρίς άνάπτυξη συμφώνου στήν άρχή, όπως θά δούμε, τό Rum γίνεται Lu- 
mi. Στήν περίπτωση τού Pu-lin πρέπει καί πάλι νά δεχτούμε ότι άνεπτύχθη 
στήν άρχή σύμφωνο (τό Π), πράγμα πού δέ φαίνεται πολύ πιθανό (έκτος 
άν δεχτούμε ότι οί Κινέζοι τό δανείστηκαν άπό διαφορετικό λαό, π.χ. τούς 
Τούρκους, βλ. σ. 170 σημ. 5, οί όποιοι όμως έμφανίζονται δυναμικά στήν 
ιστορία άπό τόν 6ο αί. καί άργότερα). Πιθανότερο, γλωσσικά, νά συνδέε
ται μέ τό Fu-lin είναι τό Fu-lu-ni (βλ. παραπάνω τις παρατηρήσεις τού 
Shiratori), γιά τό οποίο όμως έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία πού μάς άπο- 
τρέπουν νά τό ταυτίσουμε μέ τή Fu-lin.

Ή ταύτιση ενός άπό τά παραπάνω όνόματα μέ τή Fu-lin θά μάς έπέβα-

Ούαλεντίνος (δύο φορές), Ήρωδιανός καί Παύλος ό Κίλιξ, ώστε στήν Κωνσταντινούπολη, 
«έξ άπάντων τούτων ξυναθροισθηναι Σκύθας άνδρας έκ τού φύλου τών έπιλεγομένων Τούρ
κων εξ πρός τοΐς φ».

1. Thierry*Morrisson, Monnaie, 132-33, 137.
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λε νά δεχτούμε τήν ύπερβολική άποψη δτι ήταν δυνατό νά παραμένει 
σχεδόν σέ αχρηστία δύο περίπου αιώνες ένα όνομα πρός όφελος τού πα
λαιού, Ta-Ch'in. Ό πω ς είπαμε παραπάνω, είναι φυσικό νά ύπάρχει μιά μι
κρότερη μεταβατική περίοδος, καί ή περίοδος αύτή δέν είναι άλλη από 
εκείνη τής δυναστείας των Liang (502-556), στήν Ιστορία τής όποιας συνα- 
ντάται ως Ta-Ch'in καί Fu-lin'. Σ’ αύτή τή δυναστική ιστορία, μπορούμε νά 
πούμε δτι ένώ τό νεότερο όνομα, Fu-lin, χρησιμοποιείται κυρίως γιά τόν 
ύπολογισμό τής άπόστασης ως τό γνωστό άπό παλαιό μεγάλο κράτος τής 
απω Δύσης, τό άρχαιότερο όνομα, Ta-Ch'in, χρησιμοποιείται συνήθως στά 
σημεία εκείνα τού κειμένου δπου μεταφέρονται παλαιότερες ειδήσεις, γνω
στές άπό προγενέστερα χρονικά, κατά τόν προσφιλή τρόπο των Κινέζων 
συγγραφέων νά άντιγράφουν άπό παλαιότερες Ιστορίες. Είναι δηλ. έδώ πι
θανό ό συγγραφέας νά μήν είχε συνείδηση δτι πρόκειται γιά τήν ίδια χώ
ρα, δέν άποκλείεται δμως συνειδητά νά επιλέγει τό όνομα στις διάφορες 
περιπτώσεις. Μιά τρίτη εκδοχή, νά όνομάζει Fu-lin μόνο τήν πρωτεύουσα 
τού Ta-Ch'in δέν έχει πολλές πιθανότητες νά Ισχύει, δεδομένου μάλιστα 
δτι, δπως θά δούμε παρακάτω, ή έτυμολογία τής Fu-lin δέν εύνοεΐ κάτι τέ
τοιο.

Τελειώνοντας, μπορούμε νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα δτι άπό τά 
τρία παραπάνω όνόματα τό Fu-lu-ni είναι, φωνητικά, πιό κοντά στό Fu-lin 
άλλά τά τοπογραφικά, κυρίως, στοιχεία μάς άπαγορεύουν νά τό συνδέ
σουμε μαζί του. Γιά τό P'u-lan καί ιδιαίτερα τό Pu-lin δέν ύπάρχουν έκμε- 
ταλλεύσιμα τοπογραφικά στοιχεία άλλά ή περίπτωση νά ύπάρχει έτυμο- 
λογική συγγένεια άνάμεσα σ’ αύτά καί τή Fu-lin δέ φαίνεται πολύ πιθανή. 
’Επίσης, οί περιστάσεις τής εποχής δέν εύνοοΰσαν ιδιαίτερα επαφές άνά
μεσα στήν Κίνα καί τό Βυζάντιο, μέ εξαίρεση ίσως τήν πρεσβεία τής Pu- 
lin πού μπορεί νά έφθασε μέσω θαλάσσης, λόγω τής θέσεως τής πρωτεύ
ουσας Nanjing, νότια. Τέλος ή μνεία τής Fu-lin πού άφορά σέ πολύ πρώι
μη χρονολογία (313 μ.Χ.) δέν έχει αξία (ώς πρός τό όνομα), γιατί ή πηγή 
μας άνήκει στόν 10ο αιώνα κατά τόν όποιο τό Ta-Ch'in λεγόταν Fu-lin.

γ) Ή αποτυχία τού αΰτοκράτορα Yang-ti νά έρθει σέ επικοινωνία μέ τή 
Fu-lin. Ό βόρειος δρόμος καί ή απόληξή του στήν Κωνσταντινούπολη.

Ή  είδηση δτι κάποιος Κινέζος αύτοκράτορας δέν μπόρεσε νά έρθει σέ 
επαφή μέ τή Fu-lin. άν καί τό έπιδίωξε έπανειλημμένα, είναι τόσο ένδια- 1

1. Σημειωτέον δτι ή άποτύπωση τοΰ όνόματος στά κινεζικά γίνεται μέ διαφορετικούς χα
ρακτήρες άπ' δ,τι στήν έπόμενη περίοδο τών Sui καί Pang.
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φέρουσα δσο σχεδόν και μιά άποστολή πού πραγματοποιήθηκε, γιατί, του
λάχιστο, βεβαιωνόμαστε δτι υπήρξε θέληση για επικοινωνία. Επομένως 
υπήρξε γνώση τής κατάστασης πού επικρατούσε στη χώρα γιά την όποια 
προοριζόταν ή πρεσβεία καθώς και σημαντικοί λόγοι για νά άποφασισθεΐ 
ενα τόσο μεγάλο ταξίδι.

'Από το παλαιό χρονικό τής δυναστείας τών T’ang (Chiu-T'ang-shu) λαμ
βάνουμε την πληροφορία δτι ό αύτοκράτορας Yang-ti (605-617) τής νέας 
βραχύβιας δυναστείας τών Sui (ό πρώτος αύτοκράτορας τής όποιας κα
τόρθωσε καί πάλι νά ενώσει τά κινεζικά εδάφη) πάντοτε έπεδίωκε νά έρθει 
σέ επαφές μέ τή Fu-lin άλλά δεν τό κατόρθωσε'. Δέ γνωρίζουμε ποιά ήταν 
ή αιτία πού έμπόδισε τον Κινέζο αύτοκράτορα στή νέα του πρωτοβουλία, 
άλλά, νομίζω, είναι λογικό νά άποδώσουμε την άποτυχία του (άφοΰ επα
νειλημμένα τό έπιχείρησε) σέ έξωτερικούς παράγοντες. Προφανώς οΐ πα
ράγοντες αυτοί δεν ήσαν οί Τούρκοι, πού γιά καλή τύχη τών Κινέζων είχαν 
διαιρεθεί σέ άνατολικούς καί δυτικούς. Πράγματι, τό 608 ό αύτοκράτορας 
έπισκέφθηκε τίς δυτικές περιοχές τής χώρας του καί (ύστερα άπό προε
τοιμασία τού πολυπράγμονος άξιωματούχου του P'ei-chli), δέχθηκε τό βα
σιλιά τού Τουρφάν, ό όποιος ήταν υπό τουρκική έπιρροή, καί τούς έκπρο- 
σώπους 27 «βαρβαρικών» φύλων1 2. Οί Κινέζοι λάβαιναν τά μέτρα τους 
ώστε νά έξασθενούν τούς Τούρκους, νά τούς έμποδίζουν άπό έπικίνδυνες 
γ ι’ αύτούς συμμαχίες καί νά τούς χρησιμοποιούν έναντίον τών δικών τους 
έχθρών. Πιθανότερο λοιπόν είναι έμπόδιο στίς πρωτοβουλίες τού Κινέζου 
αύτοκράτορα νά στάθηκε ή Περσία, πού όλόκληρο τό χρονικό αύτό διά
στημα βρισκόταν σέ τρομερή σύγκρουση μέ τό Βυζάντιο3. Έν πάσει περι- 
πτώσει, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι έπικοινωνία Κίνας καί Βυζαντίου 
δεν ήταν εύκολη υπόθεση καί μπορούσε νά διακοπεί άπό πολλούς παρά
γοντες, πέρα άπό τίς δυσκολίες πού παρουσιάζονταν λόγω τής μεγάλης 
άπόστασης.

’Από άπόψεως γραφής, οί χαρακτήρες πού άποδίδουν τούς δύο φθό- 
γκους Fu-lin είναι έκείνοι πού συναντώνται στά κείμενα τής έπόμε- 
νης δυναστείας τών T'ang, καθώς καί όλων δσων θά άκολουθήσουν. Σχε
τικά μέ τή θέσης της, μπορούμε νά κρίνουμε κυρίως άπό κείμενο τού P'ei- 
chli, όπου άναφέρεται, δτι άπό τούς τρεις δρόμους πού όδηγούσαν στή Δύ
ση, ό βορειότερος περνούσε βόρεια τών βουνών Τιέν-σάν καί συναντούσε

1. Hirth, China. 55. Chen. Μελέτη 71.
2. Arthur Wright, The Sui dynasty: CHC, τ. Γ ',  σ. 141.
3. Βλ. καί Hirth. Mystery, 196, 197.
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τούς ποταμούς πού έρρεαν πρός τόν βορρά (Ίαξάρτης-ΤΩξος)'. Σέ συν
δυασμό μέ τις γνώσεις γιά λαούς πού τοποθετούνται στά μέρη της Κασπίας 
και τού Εύξείνου1 2, είναι λογικό νά δεχθεί κανείς ότι πρόκειται γιά τήν 
Κωνσταντινούπολη. Στό Ιδιο συμπέρασμα, εξάλλου, θά καταλήξουμε στό 
επόμενο κεφάλαιο, βάσει τών σημαντικών πηγών τής εποχής τών T'ang, 
άπό τις όποιες, επιπλέον, θά διαπιστώσουμε ότι, τήν περίοδο πριν άπό τήν 
άραβική κατάκτηση, περιοχή καί επικράτεια πού έφεραν τό όνομα Fu-lin 
συνέπιπταν δέν είχαν δηλ. καταληφθεί εδάφη τού παλαιού Ta-Ch'in άπό 
άλλους λαούς ("Αραβες, Τούρκους κλπ.), όπως θά γίνει άργότερα. "Ετσι τό 
Βυζάντιο τού τέλους τού 6ου καί τού πρώτου μισού τού 7ου αί. ήταν γιά 
τούς Κινέζους ή Fu-lin, γεωγραφικά καί πολιτικά.

Τό άνατολικό τμήμα τού βόρειου δρόμου, πού όδηγοΰσε στήν Κων/λη, 
δέν είναι πολύ γνωστό όσο, τουλάχιστο, εκείνο τού κεντρικού καί τού νό
τιου, γιατί οί κινεζικές πηγές δέ μάς παρέχουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες. 
Πάντως, περνούσε άπό τό Hami (Yi-wou), τή λίμνη Barkoul (P'ou-lei), τά 
φύλα τών Teules ή Tolos (T'ie-le), τήν αύλή τού χαγάνου τών Τούρκων 
(T'ou-Kiue) καί στή συνέχεια άπό τούς γνωστούς ποταμούς, Ίαξάρτη καί 
"Ωξο3. Γιά τό δυτικό τμήμα τού δρόμου κάνει λόγο ό Μένανδρος Προτή- 
κτωρ, κατά τήν επιστροφή τής πρεσβείας τού Ζημάρχου, όταν μέσω τού 
Ώήχ (προφανώς τού Ώξου), οί άπεσταλμένοι «έγένοντο κατά ...τήν λίμνην 
τήν άπλετον εκείνην καί εύρείαν» (Αράλη) καί στή συνέχεια, μέσω τών πο
ταμών "Ιχ, Δαϊχ καί ’Αττίλα (Βόλγα), έφθασαν στούς Ούγούρους, στήν 
Άλανία, τήν ’Αψιλία, τόν Εΰξεινο Πόντο καί, μέσω Τραπεζοΰντος, στήν 
Κωνσταντινούπολη4. Ή  πρόσβαση στή βόρεια πλευρά τής Κασπίας γινό
ταν καί μέσω Κριμαίας. Ό  άπεσταλμένος τής τελευταίας πρεσβείας στούς 
Τούρκους, Ούαλεντίνος, πέρασε άπό εκεί, όπου έφθασε μέ πλοίο άπό τή 
Σινώπη5.

Ό  βόρειος δρόμος δέν περνούσε μέσα άπό τήν Περσία καί είναι κάπως 
παράδοξο νά δεχτούμε δτι ή βυζαντινοπερσική σύρραξη ήταν ή αιτία πού 
έμπόδισε τόν Κινέζο αύτοκράτορα νά έρθει σέ επαφή μέ τό Βυζάντιο. Παρ’ 
όλα αύτά, όφείλουμε νά παρατηρήσουμε ότι οί Πέρσες πρέπει νά έλεγχαν

1. The Sources. 48.
2. Herrmann. WestlSnder, 238.
3. Chavannes. Wei-lio. o. 534-35, σημ. 3. The Sources, o. 48.
4. Menander Protector, 229-230.
5. Menander Protector, 245. Zhang. «Northern route», δπου. βάσει τών λεγομένων τού 

Τούρκου Χαγάνου στόν Ούαλεντίνο. άναφέρεται καί τρίτος δρόμος πρός τήν Κων/λη. μέσω 
Θράκης, γύρω άπό τόν Εΰξεινο Πόντο. (Βλ. καί σ. 154).
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και την περιοχή του Καυκάσου, άπ’ δπου περνούσε ό κύριος βραχίονας 
τοΰ βόρειου δρόμου. Πράγματι, νωρίτερα, σέ λιγότερο δύσκολη έποχή για 
το Βυζάντιο, ot Πέρσες είχαν στήσει ένέδρα στήν Σουανία1 για να συλλά- 
βουν τον Ζήμαρχο, ένώ μαρτυρείται ή παρουσία τους άκόμη βορειότερα, 
στον Κωφήνα ποταμό2!

1. Zhang, «Northern route», δπου άναφέρεται δτι βρισκόταν στη Λαζική.
2. Menander Protector, 229-230. «...Πάλιν ώς Ούγούρους, ot δή καί σφισιν άπήγγειλαν, 

ώς τά περί τον Κωφήνα ποταμόν ές τά λάσια τέσσαρες χιλιάδες Περσών έπιτηροΰσι προ- 
λελοχισμένοι, ώς άν χειρώσονται παριόντας αυτούς. Εύρον δέ καί λίμνην, καί παραμειψά- 
μενοι τό μέγα τούτο ύδροστάσιον άφίκοντο ές έκείνας τάς λίμνας, έν αίς έπιμιγνύμενος
άπόλλυται δ Κωφήν ποταμός... Ό μως ξύν μεγίστψ φόβω άφίκοντο ές Άλανίαν..... Ό  δέ δή
Σαρωδιος παρενεγγύησε τοίς περί Ζήμαρχον διά τής τών Μινδιμιανών άτραπού ήκιστα Ιέ- 
ναι, τφ κατά τήν Σουανίαν τούς Πέρσας ένεδρεύειν άμεινον δέ είναι διά τής λεγομένης Δα- 
ρεινής άτραπού οίκοι άποχωρείν... Ό  Ζήμαρχος δέ διά τής Δαρεινής παρεγένετο ές 'Αψι
λίαν... Καί ήκεν ές τό Τογατόριον (είτα) κατά δή τον Εύξεινον Πόντον, είτα ναυτιλίρ χρη- 
σάμενος ές Φάσιν ποταμόν πάλιν ές Τραπεζούντα* ούτω τε δημοσία) Ιππφ ές Βυζάντιον...». 
Zhang, «Northern route» (υπό έκτύπ.). δπου ταυτίζονται όρισμένα τοπωνύμια καί γίνεται 
φανερό δτι 6 Ζήμαρχος δεν πέρασε άπό τή Λαζική, άπ’ δπου φαίνεται περνούσε ό κύριος 
δρόμος, άλλά τήρησε άνατολικότερη πορεία, κοντότερα πρός τή θάλασσα.



Β. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ T'ANG (617-906).
Η FU-LIN ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ. (Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΑΛΛΑ 

ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ).

α) Ή αποστολή πρεσβειών από τή Fu-lin στην Κίνα, 
τον 7ο καί 8ο αιώνα

Κατά τον 7ο καί 8ο αιώνα, στά χρόνια τών πρώτων αύτοκρατόρων τής 
μεγάλης δυναστείας τών T’ang, μνημονεύονται πολλές πρεσβείες ανάμεσα 
στις δυό χώρες, Ιδιαίτερα άπό τή Fu-lin στην Κίνα. “Ολες σχεδόν οί πρε
σβείες μνημονεύονται στά δυό χρονικά τών T'ang, τό Chiu-T'ang-shu (πα
λαιό) καί τό Hsin-T'ang-shu (νέο)'.

Τό 643, ό βασιλιάς τής Fu-lin, Po-to-li, έστειλε πρεσβεία στον Κινέζο 
αύτοκράτορα, προσφέροντας ερυθρό γυαλί, πολύτιμους λίθους καί άλλα 
δώρα μεγάλης άξίας. Ό  αύτοκράτορας T'ai-chung έδωσε στούς πρέσβεις 
άπαντητική επιστολή, σφραγισμένη μέ τήν αύτοκρατορική βούλα, καθώς 
καί δώρα (υφάσματα) άπό μετάξι, «μέ μεγάλη ευχαρίστηση».

Παρακάτω, υπάρχει κάποια άσυμφωνία άνάμεσα στις δυό δυναστικές 
Ιστορίες τών T'ang. Στήν παλαιά άναφέρεται δτι τά έτη 667 καί 701 ή Fu- 
lin έστειλε πρεσβείες, ή πρώτη άπό τις όποιες πρόσφερε Ti-yeh-ka (προ
φανώς θηριακά, ένα είδος φαρμάκου πού τό έκτιμοϋσαν πολύ. βλ. Πα
ράρτημα, γ '). Στή νέα Ιστορία μνημονεύεται δτι ή Fu-lin πρόσφερε «φόρο 
ύποτέλειας», στήν κινεζική αύλή, άπό τήν περίοδο Ch'ien-feng (666-668) ως 
τό 701, έπανειλημμένα1 2 3. Έδώ, λοιπόν, δίνεται ή έντύπωση δτι πρεσβευτές 
τής Fu-lin μπορεί νά έφθασαν στήν κινεζική αύτοκρατορική αύλή, κατά τό 
διάστημα αυτό, περισσότερο άπό δυό φορές. Υπήρξε δηλ. μιά συχνότητα, 
ή όποια δέν άναφέρεται άπό ποϋ έξαρτιόταν.

Ή  επόμενη πρεσβεία δέ μνημονεύεται στις Ιστορίες τής δυναστείας τών 
T'ang άλλά στό Ch'e-fu-yuan-kui5, πού γράφτηκε τήν έποχή τής δυναστείας 
τών Sung άλλά περιέχει ύλη πού άφορά στήν έποχή τών T'ang. Ή  πρεσβεία, 
πού πρόσφερε πολύτιμα είδη στον Κινέζο αύτοκράτορα, άπό τή μακρινή

1. Hirth, China. 55, 56. 60. The sources, 71. 76. Zhang, Collection. 97 κ.έ.
2. Hirth, China. 56. 60.
3. The Sources. 79 (Collection of the Imperial Library according to subjects).



αύτή χώρα, έφθασε στην Ch'ang-gan τό 711 (η 712:)'.
Τό 719 ό βασιλιάς της Fu-lin έστειλε έναν όξιωματούχο τού T'u-huo-lo 

(Τοχαρεστάν) τής Κ. 'Ασίας νά προσφέρει λιοντάρια καί άντιλόπες. Λίγους 
μήνες άργότερα έστειλε Ιερωμένο, «μεγάλες ευσέβειας», κομίζοντας, ξανά, 
«φόρο ύποτέλειας»1 2. Είναι ένδιαφέρον έδώ νά σημειώσουμε δτι τό Ιδιο 
έτος ό βασιλιάς Na-sai τής Ho-p’i-che (χώρα πού παραμένει άταύτιστη) 
έστειλε έπίσης άξιωματοΰχο τού Τοχαρεστάν, προσφέροντας ένα λιοντάρι 
και ένα παπαγάλο με πέντε χρώματα. Ό  αύτοκράτορας, λαμβάνοντας υπό
ψη του δτι ό πρεσβευτής αυτός ήρθε άπό μακριά γιά νά προσφέρει φόρο 
ύποτέλειας, τον άντάμειψε με 500 κομμάτια (υφάσματος) άπό μετάξι3. Ά ν  
ληφθοϋν υπόψη ή διπλή άποστολή τής Fu-lin τού 719, τά είδη των δώρων 
καί ή άποστολή, τό Ιδιο έτος, άξιωματούχου τοΰ Τοχαρεστάν άπό άλλο, 
έπίσης μακρινό, κράτος, γίνεται φανερό δτι δεν είναι εύκολο νά δεχθεί κα
νείς ή νά άπορρίψει τις παραπάνω πληροφορίες άκριτα4. Τά πράγματα έπί
σης άλλάζουν άν δεχθούμε τή μετάφραση τοΰ Shiratori πού θεωρεί τό T'u- 
huo-lo ως όνομα τού άπεσταλμένου5. Τέλος, με άφορμή τήν όθωμανική πρε
σβεία τού 1524, άπό τήν Κωνσταντινούπολη (βλ. σ. 193), στήν όποια συμ
μετείχαν καί υπήκοοι τού Τουρφάν, συμπεραίνουμε δτι κάτοικοι τής Κ. 
’Ασίας έχρησιμοποιούντο άπό Δυτικές χώρες γιά όδηγοί ή μεσάζοντες.

Άλλες δυο πρεσβείες μαρτυρούνται τή δεκαετία 740-750. Τό 742, ό βα
σιλιάς τής Fu-lin έστειλε έπίσης Ιερωμένο «μεγάλης εύσέβειας»6, ένώ τό 
747, μετά άπό νίκη των κινεζικών στρατευμάτων στήν Κ. Άσία, τά κράτη 
Fu-lin καί Ta-shih (Άραβες), μαζί με άλλες 72 χώρες «ύπετάσσοντο» στήν 
Κίνα7. Στήν πρώτη περίπτωση, πρέπει νά γίνει σύγκριση μέ τή δεύτερη πρε
σβεία τού 719 καί νά έπισημανθε! δτι οί Βυζαντινοί (άν πρόκειται γ ι’ 
αύτούς) συχνά χρησιμοποιούσαν Ιερωμένους σε άποστολές8, ένώ στή δεύ
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1. ΟΙ περισσότεροι έρευνητές τήν όρίζουν στό 711. Yule. Cathay, 55. Thierry-Morrisson, 
Monnaies. 140. Zhang. Collection. 103. Στό 712 τήν όρίζει ό Chen, Μελέτη, 171. The Sources, 
79.

2. Hirth, China, 56. 60. The Sources 71, 76. Chavannes, Notes, 37, 38. Zhang. Collection, 
99.

3. Chavannes. Notes, 40.
4. Σε μελλοντική μας μελέτη γιά τις πρεσβείες τής Fu-lin έπί T'ang, θά έπιχειρήσουμε νά 

δώσουμε τήν πρέπουσα έξήγηση.
5. Shiratori, New attempt, 281. Παρακάτω, δμως. σ. 327. δέχεται δτι πρόκειται γιά τό Το

χαρεστάν!
6. Chavannes, Notes. 67.
7. Chavannes, Documents, 151. Shiratori. New attempt, 279. Chen, Μελέτη, 183. ‘Αρχηγός 

στά κινεζικά στρατεύματα ήταν ό Κορεάτης Kao-sien-tche.
8. ΟΙ περισσότεροι έρευνητές πιστεύουν δτι πρόκειται γιά άνεξάρτητη νεστοριανή άπο-
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τερη ή «υποταγή» πρέπει, νομίζω, να έξηγηθεΐ ώς άποστολή πρεσβείας με 
τό γνωστό «φόρο ύποτέλειας» καί την έκφραση συγχαρητηρίων γιά τη νί
κη.

Ήταν, λοιπόν ή Fu-lin τών Sui καί ιδιαίτερα τιδν T'ang τό Βυζάντιο; Γιά 
νά έκφέρουμε άποψη. πρέπει νά εξετάσουμε πρώτα τά τοπογραφικά στοι
χεία πού μάς παρέχουν οί πηγές τής έποχής καί έπειτα την προέλευση τού 
όνόματος Fu-lin πού συναντάται στις πηγές γιά πολλούς αιώνες μετά την 
πτώση τής δυναστείας τών T'ang. Δέν θά κάνουμε λόγο γιά τούς κατοίκους 
τής Fu-lin, τό βασιλιά της, τά άνάκτορα. τά προϊόντα κλπ., στοιχεία δηλ. 
πού είτε έχουν ληφθεΐ αύτούσια άπό τίς προηγούμενες άφηγήσεις περί Ta- 
Ch'in ή περιέχουν μυθικά στοιχεία άπό τά όποια δέν μπορεί κανείς νά έξα- 
γάγει άσφαλή συμπεράσματα.

β) Ή Fu-lin ώς περιοχή, θέση και έκτασή της

Ή  Fu-lin μνημονεύεται πολλές φορές στά χρονικά τής δυναστείας τών 
T'ang. Έτσι, στό Chiu-T'ang-shu μνημονεύεται δτι ή χώρα αύτή: α ’) Βρί
σκεται έπάνω στή Δυτική θάλασσα» (zai hsi hai te shang)'. Δέν τοποθετείται, 
λοιπόν, δπως παλαιότερα, πέραν τής Δυτικής (ή. καλύτερα. Κυρτής) θά
λασσας. δηλ. τό σύστημα Τίγρι και Εύφράτη*. Δεδομένου δτι ή Μεσόγειος 
είναι γνωστή καί στό Wei-lio. πρέπει δπωσδήποτε αύτή τώρα νά έχει πά
ρει τή θέση τής Δυτικής θάλασσας. "Ως ποιύ σημείο ήταν γνωστή ή Μεσό
γειος’ καί ώς πού έφτανε ή Fu-lin. πέρα άπό τά παλαιά έδάφη τού Ta-Ch'in. 
δέν μπορούμε νά πούμε, β) «Νοτιοανατολικά συνορεύει μέ τήν Περσία». 
Τούτο μπορεί νά σημαίνει τήν Περσία ώς κράτος, πριν, μπορεί δμως καί 
ύστερα άπό τήν έξάπλωση τών Αράβων. Μολονότι, δηλ. στό κείμενο τών 
δύο χρονικών ύπάρχουν στοιχεία πού όδηγούν πολλές δεκαετίες ύστερα 
άπό τήν άραβική κατάληψη, δέν άποκλείεται νά παρουσιάζεται ή κατά
σταση πρίν άπό αύτή\ άφού οί συγγραφείς άντιγράφουν αύτούσια άπό πα-

στολή. Ό  Chen. Μελέτη, σ. 179. πιστεύει δτι πρόκειται γιά πρεσβεία ορθόδοξου ιερωμένου, 
πού έστειλε ό Βυζαντινός αύτοκράτορας και είχε "διερευνητικό» χαρακτήρα.

1. Hirth, China. 51. 56. Γ/ie Sources. 70. 74.
2. Πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι στό Hsin-T'ang-shu μνημονεύεται δτι «μερικοί καλούν 

τό κράτος αυτό «Hai-hsi-kuo». δπως καί πρώτα (δηλ. «Κράτος δυτικά τής θάλασσας»!. Τό 
δνομα τούτο δμως ή προέρχεται άπό άπλή άντιγραφή άπό άρχαιότερα χρονικά ή έπιβίωσε 
ώς τήν έποχή αύτή. άφού πρόκειται γιά τή λαϊκή όνομασία τού Ta-Ch'in.

3. 'Οπωσδήποτε όχι ώς τό Ίόνιο καί πολύ περισσότερο ώς τό Τυρηννικό πού ύποστηρί- 
ζει ό Shiratori. New attempt. 278.

4. Ό πω ς π.χ. έκφράζεται σέ μεταφράσεις νεστοριανών κειμένων, στά κινεζικά, δπου Fu- 
lin καί Περσία άναφέρονται μαζί.
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λαιότερες πηγές'. Ά ν  παρουσιάζεται ή κατάσταση ύστερα άπό την κατά
ληψη, πράγμα πού είναι και τό πιθανότερο, τό όνομα Περσία πρέπει νά 
έχει άπλώς γεωγραφική έννοια. ’Ακόμη καί σ’ αύτή δηλ. την περίπτωση, 
πρέπει νά νοούνται όλα τά έόάφη τού παλαιού Βυζαντίου, πέραν τού 
Ευφράτη, δέν μπορούμε όμως καί πάλι νά γνωρίζουμε ώς πού έφθανε δυ
τικά ή Fu-lin.

Στο μεταγενέστερο Hsin-T'ang-shu υπάρχουν έπίσης δύο νεότερες πλη
ροφορίες1 2; α ')  Ή Fu-lin «βρίσκεται δυτικά τού Chan». Σχετικά με τό τε
λευταίο, ό Hirth3 πιστεύει ότι πρόκειται γιά τή Συρία, στό σημείο όμως 
αύτό άντιφάσκει, διότι άφού πιστεύει, όπως θά δούμε, ότι Fu-lin σήμαινε 
τό παλαιό Ta-Ch'-in, με την ’Αντιόχεια όως κέντρο, δέν μπορεί τό Chan νά 
είναι καί πάλι ή Συρία. Τό Chan στις πηγές τοποθετείται «δυτικά τών 
’Αράβων»4 καί έπεκτείνεται βόρεια ώς τούς K'o-sa-T'u-chueh, πού όλοι δέ
χονται ότι είναι οί Χάζαροι. Ά ν  ληφθει υπόψη ότι ώς σήμερα ή περιοχή 
τής ΒΑ Ίορδανίας-Άνατολ. ’Ιράκ όνομάζεται Ash Sham, πρέπει νά δε
χτούμε οτι τό Cham περιελάμβανε εύρεία περιοχή πού έκτεινόταν τουλά
χιστο άπό τήν ’Αρμενία, μέχρι τήν όποια είχαν έπεκταθεΐ οί "Αραβες, ώς 
τά όρια τής Αίγυπτου5. Επομένους, πολλά χρόνια ύστερα άπό τήν άραβική 
κατάκτηση, Fu-lin έξακολουθούσε νά όνομάζεται ή περιοχή πέραν τού 
Εύφράτη, όπως καί πριν έρθουν οί "Αραβες, μολονότι τά σύνορα μετατο
πίσθηκαν πολύ δυτικότερα, β) «Βόρεια πηγαίνει κανείς κατ’ εύθεΐαν στούς 
Ko-sa Tu-ch'Ueh» (Χαζάρους). Προφανώς πρόκειται κι έδώ γιά πρόσβαση 
άπό τήν πλευρά τής ’Αρμενίας, όπου συνόρευε καί τό Shan. Καί στις δυο 
αυτές περιπτώσεις τού Νέου χρονικού τών T’ang δέν μπορούμε νά γνωρί
ζουμε, έπίσης, ώς πού έφθαναν, δυτικά, τά έδάφη τής Fu-lin.

Τό ζητούμενο, τώρα, είναι, άν στά έδάφη τής Fu-lin περιελάμβαναν καί 
τήν Κωνσταντινούπολη. Συναφές μέ τό έρώτημα αύτό είναι τό πρόβλημα, 
άν πρωτεύουσα τού κράτους έθεωρειτο ή ΚΚωνσταντινούπολη ή ή ’Αντιό
χεια, τήν όποια συναντούμε ώς πρωτεύουσα τού παλαιού Ta-Ch'in. Γιά κα
λή μας τύχη, γιά τό πρώτο θέμα, υπάρχει κείμενο τών άρχών τού 8ου αί., 
μεγάλης σημασίας, πού παρουσιάζει τις γεωγραφικές γνώσεις τών Κινέζοων

1. Πρβλ. Shiratori, New attempt, 280*281.
2. Hirth. China, 56. The Sources, o. 74.
3. Hirth, China, 56, σημ. 2.
4. Hirth. China, 56. σημ. 2. Shiratori. New attempt, 272. (Πρόκειται γιά κείμενο τοϋ Tu- 

Huan, ό όποιος είχε μείνει γιά μακρό χρονικό διάστημα στην περιοχή τής Βαγδάτης).
5. Βλ. Blochet, Notes, 360. όπου άναφέρεται δτι τό Sham έκτεινόταν άπό τόν Εύφράτη 

ώς τά σύνορα τής Αίγυπτου.
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στή Δύση καί συγχρόνως τή σχέση τοΰ όνόματος Fu-lin μέ τούς Άραβες 
καί Βυζαντινούς, ένισχύοντας τΙς έμμεσες πληροφορίες τών χρονικών τών 
T'ang ότι δυτικά τοΰ Ευφράτη οΐ Κινέζοι έξακολουθοΰσαν νά όνομάζουν 
όλόκληρη τήν περιοχή Fu-lin, παρά τήν άραβική κατάκτηση.

Πρόκειται γιά τό Hui-Ch'au-wang-wu-t'ien-chu-kuo-chuan (’Αφήγηση τών 
ταξιδιών τοΰ Hui-Ch'au γιά τις χώρες τών πέντε ’Ινδιών)', γραμμένο άπό 
βουδιστή μοναχό, πού ταξίδεψε άπό τήν Κίνα στήν ’Ινδία, μέσω Κεντρικής 
’Ασίας. Στό κείμενο αύτό παραμένουν τά παλαιά όνόματα τών χωρών Περ
σία (Po-ssi) καί Fu-lin, ύπό τήν νέα κατάσταση τής άραβικής κατοχής. Γιά 
τήν Περσία άναφέρεται ότι οΐ βασιλιάδες της πολέμησαν έναντίον τών 
’Αράβων, άλλά νικήθηκαν κι έτσι ή χώρα περιήλθε στά χέρια τών τελευ
ταίων.

Πιό άποκαλυπτικό άποδεικνύεται τό κείμενο όταν φθάνει στή Συρία: 
«’Από τήν Po-ssi (Περσία) βαδίζει κανείς δέκα μέρες καί φθάνει στή χώρα 
τών Ta-shi (’Αράβων). ΟΙ βασιλιάδες τους δέν ζοΰν στήν πατρική τους γή 
άλλά μετακινήθηκαν στή χώρα τής «Μικρής Fu-lin (hsiao Fu-lin)»1 2. Καί πα
ρακάτω συνεχίζει μέ ένα έξίσου ένδιαφέρον κείμενο γιά τό Βυζάντιο: «Ή 
χώρα τής Μικρής Fu-lin είναι κοντά στή θάλασσα. Βορειοδυτικά της έκτεί- 
νεται ή «Μεγάλη Fu-lin». Ό  στρατός αύτοΰ τοΰ βασιλιά είναι Ισχυρός καί 
πολυάριθμος καί (τό βασίλειό του) είναι άνεξάρτητο άπό τίς υπόλοιπες 
χώρες. ΟΙ Άραβες τό προσέβαλαν πολλές φορές άλλά χωρίς άποτέλε- 
σμα».

Τά συμπεράσματα άπό τό παραπάνω κείμενο είναι ένδιαφέροντα: α) 
Άναφέρεται ότι οί Άραβες βασιλείς δέν ζοΰν πιά στήν πατρική τους γή 
(Μεδίνα) άλλά μεταφέρθηκαν στή Μικρή Fu-lin (στή Δαμασκό τής Συρίας), 
β) Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι Μεγάλη Fu-lin, πού βρίσκεται βορειοδυτικά 
τής Μικρής, είναι τό Βυζάντιο. Τοΰτο άποδεικνύεται καί άπό τά γραφό
μενα γιά τό status τής χώρας αυτής. Ήταν άνεξάρτητο κράτος, μέ ίσχυρό 
στρατό, πού οί Άραβες δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν. (Πρέπει νά υπεν
θυμίσουμε ότι καί ό μεταγενέστερος Ma Tuan-lin άναφέρεται στο μεγάλο 
στρατό τής Fu-lin καί στή φροντίδα γιά άντίσταση έναντίον τών Αράβων)3.

1. Hirth, Mystery. 203: «In the text itself the traveller says that he came to An-si, the seat 
of a Chinese resident, at the beginning of the eleventh moon of the 15th year of K'ai-ylJan, 
which date corresponds to the year 727 A.D. The few years preceding this date must, therefore, 
be regarded as the time to which the traveller's account applies». Shiratori, New attempt. 266- 
67.

2. Hirth, Mystery, 205.
3. Hirth, China, 83.
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Βλέπουμε έδώ τή διαφορά άνάμεσα στο κείμενο του βουδιστή μονάχου καί 
στα κείμενα των δύο χρονικών των T'ang. Στο πρώτο άναφέρονται ή Περ
σία καί ή Fu-lin με τά όνάματα πού είχαν πριν άπό τον ερχομό τών ’Αρά
βων, φαίνεται όμως καθαρά ή παρούσα κατάσταση: Ή  μεν Περσία βρί
σκεται υπό άραβική κατοχή, ή δέ παλαιά Fu-lin χωρισμένη στά δύο' τά γνω
στά εδάφη τού Ta-Ch'in, με τήν ’Αντιόχεια, υπό άραβική κατοχή, όπου μά
λιστα βρίσκεται καί ή έδρα τού χαλίφη, καί τά νεότερα γνωστά στους Κι
νέζους εδάφη τής Μ. ’Ασίας, μέ τήν Κωνσταντινούπολη, άνεξάρτητα. Ίσως 
αυτός ό χωρισμός τών εδαφών ήταν καί ή αιτία τής διακρίσεως άνάμεσα 
σέ Μικρή καί Μεγάλη Fu-lin. ’Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι τό γεγονός ότι 
σχεδόν έναν αιώνα μετά τήν άραβική κατάκτηση, τά εδάφη (στήν Περσία 
καί τή Fu-lin) δέν ονομάζονται άκόμη άραβικά. Οί νΑραβες θεωρούνται 
σχεδόν φιλοξενούμενοι, ενώ ή διατήρηση τού όνόματος στά κατειλημμένα 
έδάφη προκαλεΐ ενδιαφέρον, κυρίως επειδή Fu-lin όνομαζόταν άκόμη τό 
άνεξάρτητο, άντίπαλο τών ’Αράβων, κράτος. Ό  βουδιστής συγγραφέας 
προτιμάει νά όνομάσει τήν περιοχή τής Συρίας, άς πούμε, «Μικρή Ρώμη» 
καί όχι Ta-shih Kuo (χώρα ’Αράβων), ή Συρία. (Βέβαια μνημονεύει καί τήν 
Περσία μέ τό παλαιό της όνομα, άλλά πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι όλα 
σχεδόν τά έδάφη τού πρώην περσικού κράτους είχαν καταληφθεί άπό τούς 
Άραβες). Τό Βυζάντιο πρέπει νά όνομαζόταν «Μεγάλη» Fu-lin, μάλλον, έξ 
αιτίας τής μεγαλύτερης πρωτεύουσας, δεδομένου ότι τά εδάφη πέραν τής 
Κωνσταντινούπολης τήν έποχή αυτή δέν πρέπει νά ήταν γνωστά.

Ένώ τό προηγούμενο κείμενο τού βουδιστή μοναχού είναι σαφέστατο, 
δέ συμβαίνει τό Ιδιο καί μέ τά χρονικά τών T'ang άπ’ όπου, είναι αλήθεια, 
άντλούμε τις περισσότερες πληροφορίες γιά τις πρεσβείες. νΟχι μόνο δέ 
γνωρίζουμε ώς πού έφθανε, δυτικά, ή Fu-lin ή άν ή Δυτική θάλασσα, άπό 
τήν όποια βρεχόταν ή χώρα αυτή, ήταν τό άνατολικότερο τμήμα τής Με
σογείου, τό Αιγαίο, ή Προποντίδα ή άλλη θάλασσα, άλλά, κυρίως, έπέρχε- 
ται σύγχυση μέ όσα μαθαίνουμε γιά τήν άραβική κατάκτηση. ’Εκεί άναφέ- 
ρεται: «’Αφού οί Άραβες κατέκτησαν αυτές τις χώρες, έστειλαν τον στρα
τηγό Mo-i (Muabia;) νά πολιορκήσει τήν πρωτεύουσά τους. Κατόπιν συμ
φωνίας, συνήψαν φιλικές σχέσεις, μέ τον όρο νά πληρώνουν κάθε χρόνο 
φόρο σέ χρυσό καί μετάξι. Έν συνεχεία ύπετάγησαν στους Άραβες1». (Σέ 
άλλο χωρίο τής ίδιας δυναστικής ιστορίας άναφέρεται, επίσης, ότι οί 
Άραβες νίκησαν τήν Περσία καί τή Fu-lin2, ένώ σ’ ένα τρίτο ότι κατέστρε

1. Hirth, China. 55-56, 60. The Sources. 71.
2. Hirth, Mystery. 16. The Sources. 69, 93-94.
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ψαν τήν Περσία καί νίκησαν τή Fu-lin1, πράγμα πού είναι πιό κοντά στην 
πραγματικότητα). Ό πω ς είναι γνωστό, ή Κωνσταντινούπολη ουδέποτε 
ύπετάγη στους "Αραβες κι έτσι ό Hirth (κι όσοι τόν ακολουθούν) πιστεύει 
ότι πρόκειται γιά τήν ’Αντιόχεια2, ταυτίζοντας τή Fu-lin με τή Συρία καί τά 
παλαιά εδάφη τού Ta-Ch'in. Ό  Hirth έφθασε στό συμπέρασμα αυτό καί λό
γω των άπόψεών του γιά τό όνομα καί τό status τής Fu-lin, γιά τά όποια 
θά κάνουμε λόγο παρακάτω, καθώς καί άπό μερικά όνόματα φυτών πού 
μεταφέρθηκαν άπό τή Fu-lin στήν Κίνα καί είναι, γλωσσικώς, συριακής 
προελεύσεως3.

Πολλοί ερευνητές εναντιώνονται στήν άποψη αύτή τού Hirth. Ό  Her
rmann, π.χ., πού άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τά τοπογραφικά καί τή χαρτο
γραφία, πιστεύει ότι πρόκειται γιά τήν Κωνσταντινούπολη καί επικαλείται 
τίς πληροφορίες των χρονικών γιά τούς Χαζάρους, τό Chan καί τήν Περ
σία4, πού, όμως, καθώς άναφέραμε, δέν άποδεικνύουν ότι ή Fu-lin έπεκτει- 
νόταν ως τόν Βόσπορο, διότι τό πιθανότερο είναι ή πρόσβαση πρός τούς 
Χαζάρους νά γινόταν άπό τό μέρος τού Καυκάσου —όπου είδαμε ή χώρα 
τους νά συνορεύει μέ τό Chan— καί όχι άπό τήν πλευρά τής Βαλκανικής, 
ένώ είναι αβέβαιο πόσο μακριά έκτείνονταν οί γεωγραφικές γνώσεις, πρός 
τή Δύση, άπό τά σύνορα μέ τήν Περσία, ή άπό τό Chan.

Τέλος, ό Herrmann, γιά νά υποστηρίξει τήν άποψή του ότι Fu-lin είναι 
ή Κωνσταντινούπολη, χρησιμοποιεί τά γραφόμενα άπό τόν ίδιο τόν Hirth 
γιά τούς λαούς τού βορρά, κατά μήκος τού (βόρειου) δρόμου πρός τή Fu- 
lin. Ά ν  ή Fu-lin, άναφέρει, ήταν ή Συρία, τότε έπρεπε νά άναζητήσουμε 
τούς λαούς αυτούς στή Μεσοποταμία ή τήν ’Αραβία. ’Αλλά ό Hirth υπο
λογίζει ότι αυτά τά φύλα βρίσκονταν στό βορρά καί τά κατατάσσει, μάλι
στα, σέ μιά «ποντιοκασπιακή» όμάδα, διακρίνοντας στούς A-lan, τούς 
Άλανούς, στούς Pei-ju, τούς Βουλγάρους καί στούς En-ch'ii, όχι τούς 
Όνογούρους άλλά τούς Ούγγρους, πού ήταν νομάδες βόρεια τού Καυκά
σου5. Ό λα, λοιπόν, αυτά τά φύλα, άναφέρει, δέ βρίσκονταν άνατολικά τής 
Συρίας άλλά τοΰ Βυζαντίου. Σύμφωνα, πάλι, μέ τόν Shiratori, πού μελέτη
σε έπισταμένως τό θέμα6, οί En-ch'ii (Ούγοϋροι) βρίσκονταν δυτικά τής χα

1. The Sources, 78.
2. Hirth, China, 295 κ.έ.
3. Hirth. Mystery, 18-19. Shiratori, New attempt, 279. F. Hirth, «The Ta-ts' in question»: 

The Chinese Recorder 16 (1885) 418-419.
4. Herrmann, Westlander, 258.
5. Herrmann, Westlander, 238.
6. Shiratori, New attempt, 277.
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μηλότερης λεκάνης του Βόλγα, οί Άλανοί βόρεια τοΰ Καυκάσου και οί 
Pei-ju-chiu-li και Fu-wen-hun (Bashkir καί Βούλγαροι, άντίστοιχα) στη βά
ση των ποταμών Ούράλη, Kama καί Βόλγα.

Ή παραπάνω άποψη τοΰ Herrmann είναι σωστή, άλλα πρέπει νά ση
μειώσουμε ότι. σχετικά με τό εν λόγω θέμα, δέν άποκλείεται τα διάφορα 
αποσπάσματα τών δύο χρονικών των T'ang νά όφείλονται σε διαφορετικές 
πηγές, όπως επισημαίνει ό Shiratori1, πού νά εννοούν άλλα την Κωνστα
ντινούπολη και άλλα τή Συρία2. Άπό τήν πλευρά, λοιπόν, τής Fu-lin, ώς 
χώρας, γνωρίζουμε άπό τά χρονικά τών T'ang ότι εκτεινόταν δυτικά τής 
Περσίας ή τοΰ Chan, ότι προφανώς έφθανε ώς τον Καύκασο, ότι βρεχόταν 
από τή Μεσόγειο άλλά δε γνωρίζουμε πόσο έπεκτεινόταν δυτικά, σέ άντί- 
θεση μέ τό κείμενο τοΰ βουδιστή μοναχού. Πρέπει, λοιπόν, τώρα, νά στρέ
ψουμε τήν ερευνά μας προς τήν ταύτιση τής πόλης Fu-lin, άρχίζοντας άπό 
τήν άπόσταση καί τήν κατεύθυνση προς αυτήν, βάσει πληροφοριών πού 
μάς παρέχουν τά χρονικά.

γ) Ή πρόσβαση προς τήν πρωτεύουσα τής Fu-lin 
άπό τον κεντρικό δρόμο τοΰ μεταξιού 

(άπό τή Ssu-Iin = Σελεύκεια στή Fu-lin = Κωνσταντινούπολη)

Μιλήσαμε ήδη γιά τό βόρειο δρόμο πού όδηγοΰσε άπό τήν Κίνα στή Fu- 
lin. Δυστυχώς, όπως είδαμε, είναι γιά τούς Κινέζους ό λιγότερο γνωστός 
άπό τούς τρεις δρόμους. Μετά τή Σογδιανή δέν άναγράφονται σταθμοί κι 
έτσι καταλαβαίνουμε μόνο άπό τούς λαούς πού τοποθετούνται στά μέρη 
τής Κασπίας καί τοΰ Εύξεινου άπό πού περίπου περνούσε. Μιλήσαμε ήδη 
γιά τούς Άλανούς, τούς Βουλγάρους καί τούς Όνογούρους (ή Ούγγρους;). 
Είναι δύσκολο νά τοποθετηθούν μέ άκρίβεια οί λαοί αύτοί κι έτσι, δέν μπο
ρούμε νά γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα άν ό δρόμος περνούσε άπό τον Καύ
κασο ή τήν Κριμαία, άν καί πιθανότερο είναι νά περνούσε άπό τον Καύ
κασο, βόρεια τού όποιου βρίσκονταν οί Άλανοί3. Μερικά πολύτιμα στοι-

1. Ό  Shiratori μελέτησε μέ έμβρίθεια τό θέμα τών πηγών (Βλ. New attempt, ο. 268, 269. 
275 . 294. 295 , 302).

2. Shiratori, New attempt. 287, 302. 325, όπου καί καταλήγει στο συμπέρασμα δτι άλλες 
άπό τις πληροφορίες τών Χρονικών τών T'ang άφοροΰν στην Κωνσταντινούπολη καί άλλες 
στην ’Αντιόχεια. ’Επίσης δτι όρισμένες πληροφορίες μπορούν νά ταιριάζουν καί στις δυό 
πόλεις άλλά καί σέ καμία άπό αυτές, κατά περίπτωση.

3. Ά πό τόν Καύκασο, έξάλλου, πέρασε, δπως είδαμε, καί ό Ζήμαρχος. Πριν ά π ’ αυτόν, 
τόν Ιδιο δρόμο άκολούθησε καί ό Μανιάχ, Σόγδιος, πρώτος πρέσβυς τών Τούρκων στην 
Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα καί πάλι μέ τόν Μένανδρο Προτήκτορα (σ. 226): «Καί δή ές
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χεια για τό δρόμο αυτό αντλούμε, δπως είπαμε, από τό Μένανδρο Προτή- 
κτορα, δταν κάνει λόγο για τις πρεσβείες του Ζημάρχου και των άλλων 
Βυζαντινών απεσταλμένων στους Δυτικούς Τούρκους.

Ό  δρόμος τού κέντρου (κύριος δρόμος μεταξιού) είναι ό πιο γνωστός 
άπ’ δλους. Ό χ ι μόνο άναφέρονται πολλοί ενδιάμεσοι σταθμοί, από τό 
Tunhuang, τις δυτικές πύλες της Κίνας ως τό A-man (Έκβάτανα;), μέσω 
των όάσεων τού λεκανοπεδίου τού Tarim1, τή Μαργιανή ’Αντιόχεια (Merv) 
καί την πρωτεύουσα της Περσίας Ho-tu (Έκατόμπυλος), άλλά ή συνέχεια, 
στο τέλος, δταν φθάνει στην «Κυρτή θάλασσα» ή εισέρχεται σε εδάφη τού 
Ta-Ch'in είναι, δπως είχαμε την εύκαιρία νά δούμε στην εισαγωγή, πολύ 
ενδιαφέρουσα. Στις ανατολικές δχθες τής «Κυρτής θάλασσας» τοποθε
τείται, δπως γνωρίζουμε, ή T'iao-chih (περιοχή Βαβυλωνίας-Μεσήνης ή 
Χαρακηνής). Στά νεότερα κινεζικά χρονικά, δπου συναντούμε τό νέο όνο
μα Fu-lin, ή T'iao-chih δέν υπάρχει πιά, δεδομένου δτι οί Σασσανίδες είχαν 
άπό πολύ νωρίς περιλάβει τα εδάφη της στο ενιαίο περσικό κράτος. Στή 
θέση της μνημονεύουν οί πηγές τή Ssu-lin, τήν πρωτεύουσα τής Περσίας. 
To Sui-shu, μάλιστα, διευκρινίζει δτι ή πόλη αύτή βρίσκεται δυτικά τού Τί- 
γρι (Ta-ho) ποταμού2, ή, σέ άλλο σημείο, δτι τό ποτάμι τή διασχίζει στή μέ
ση. Πρόκειται, βέβαια, γιά τή Σελεύκεια3-Κτησιφώντα. Παρατηρούμε εδώ,

τά μάλιστα πολλήν διανύσας άτραπόν, χώρους τε διελθών έσότι πλείστους, δρη τε μέγιστα 
καί άγχινεφή καί πεδία καί νάπας, λίμνας τε καί ποταμούς, είτα τον Καύκασον αυτόν τον 
δρος ύπερελθών. τό τελευταΐον άφίκετο ές Βυζάντιον». Πάντως, ό δρόμος αυτός πρέπει νά 
ήταν δυσκολοδιάβατος, άν κρίνουμε άπό τά λεγάμενα τοΰ Τούρκου χαγάνου προς τον Ούα- 
λεντίνο. δπου συγχρόνως φαίνεται δτι πρέπει νά γινόταν χρήση καί τρίτου δρόμου προς τήν 
Κωνσταντινούπολη, πού περνούσε άπό βόρεια καί δυτικά τού Εϋξεινου (Menander 
Protector, 246: «Υμείς δέ, ώ Ρωμαίοι, τί δήτα άρα τούς κατ’ εμέ πρέσβεις διά τοΰ Καυκά- 
σου όδοιποροϋντας επί τό Βυζάντιον άγετε, ώς έμέ φάσκοντες μή είναι έτέραν άτραπόν. δ ι’ 
ής αύτοΐς έσται ή πορεία; ταύτα δέ έπιτελεΐτε, ώς άπείποιμι διά τάς δυσχωρίας έπιθέσθαι τη 
Ρωμαίων επικρατείς. Πλήν έγωγε έξεπίσταμαι μάλα άκριβώς δποι τε ό Δάναπρις ποταμός, 
ού μην άλλά καί ό Ηστρος ένθα καταρρεί. καί ινα ό "Εβρος, όπόθεν τε έπεραιώθησαν ές τήν 
Ρωμαϊκήν τό ήμέτερον δουλικόν οί Ούαρχωνΐται». Βλ. Zhang. «Northern route», δπου υπάρ
χουν λεπτομέρειες γιά τό βόρειο δρόμο καί γιά τούς τρεις βραχίονες πού όδηγοΰν στή Βαλ
κανική.

1. Ό  δρόμος έδώ διακλαδιζόταν σέ βόρειο βραχίονα (πού περνούσε νότια τού Karashar. 
άπό τό Kucha καί τήν Aksu) καί σέ νότιο (μέσω Charchan, Niya. Khotan καί Yarkand). Στο 
Kashgar οί δυο βραχίονες ένώνονταν καί συνέχιζαν πρός τή Δύση, μέσω τού Pamir.

2. Hirth, China, 198. Hirth. Mystery, 197. Shiratori. New attempt, 211.
3. To δνομα Ssu-lin φαίνεται δτι προέρχεται άπό τή Σελεύκεια. Βλ. καί Shiratori. New 

attempt, σ. 248. δπου μνημονεύεται ή Su-la-sa-t'ang-na. Σελεύκεια-Κτησιφώντα. Πρβλ. Samuel 
Beal. Buddhist Records of the western world, translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.
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για πρώτη φορά, ότι ό Τίγρις ποταμός άναφέρεται μέ τό όνομά του. Δέν 
ύπάρχει καμιά «Κυρτή» ή «Δυτική» θάλαοοα πού να βρέχει τή Su-lin, όπως 
γινόταν μέ τήν T'iao-chih. Πρόκειται γιά νεότερες γνώσεις ή γιά ρεαλιστι
κότερη άντιμετώπιση των πραγμάτων;

Πολύτιμες γιά τή θέση τής Fu-lin και τήν άπόσταση πού τή χώριζε άπό 
τή Ssu-lin είναι οί υπολογισμοί, σε Η, πού τά διάφορα χρονικά διέσωσαν 
στις άφηγήσεις τους γιά τήν Po-ssu1 (Po-ssi), δηλ. τήν Περσία. Έ τσι στο 
Sui-shu άναφέρεται ότι άπό τή Ssu-lin (ή τήν Περσία) στη Fu-lin ή άπόστα
ση είναι 4.500 li καί ή κατεύθυνση βορειοδυτική2. Τά χρονικά των T'ang το
ποθετούν έπίσης τή Fu-lin ΒΔ τής Po-ssu (Περσίας) άλλά υπολογίζουν τήν 
άπόσταση (άπό τή Ssu-lin, βέβαια) λίγο παραπάνω άπό 4.000 Η3. Σωστά ό 
Shiratori παρατηρεί ότι ό τελευταίος άριθμός πού δίνουν τά χρονικά των 
T'ang είναι βελτίωση τού άριθμού πού δίνει τό Sui-shu. Υπολογίζει, μάλι
στα, μέ άκρίβεια, ότι τά 4.500 Η (1523 μίλια), είναι κατά 150 μίλια περισ
σότερο άπό τήν άπόσταση Κτησιφώντος-Κωνσταντινούπολης4. Πρέπει νά 
παρατηρήσουμε καί πάλι ότι τό Η εδώ δέν ισούται μέ ενα στάδιο, άλλά μέ 
400 περίπου μέτρα (μέση κινεζική τιμή). Τούτο φαίνεται καί άπό τον χάρ
τη τού P'ei-chii, γιά τον όποιο θά μιλήσουμε παρακάτω*5 ώς τή Fu-lin ση
μειώνονται 16.000 li. Ά ν αφαιρέσουμε τήν άπόσταση 4.500 1ί, ώς τή Ssu- 
lin, άπομένει ή άπόσταση 11.500 Η. Σύμφωνα μέ τά παλαιότερα χρονικά, ή 
άπόσταση Κίνα - T'iao-chih (δηλ. Ssu-lin) ήταν 30.000 li (40.000 li ήταν ή 
άπόσταση ώς τήν An-tu* άφαιρούμε 10.000 Η, δηλ. τήν άπόσταση T'iao- 
chih/ Antu). Επομένως τό Η των νεότερων χρονικών είναι δυόμισι φορές, 
περίπου, μεγαλύτερο άπό τό Η τών χρονικών έκείνων όπου τό δυτικότερο 
κράτος μνημονεύεται ώς Ta-Ch'in, δηλ. περισσότερο άπό 2 στάδια6.

629), τόμ. Β*. London 1906, 277. Πρόκειται γιά τή Σελεύκεια-Κτησιφώντα καί δχι γιά τό 
Surasthana. όπως πιστεύει ό Beal.

1. Συντομογραφία τού «Ρο-la-ssu» (Shiratori. New attempt, 248).
2. Edkins. China, 367. Herrmann, Westlander 237. Albert Herrmann, «Die altesten 

chinesischen Karten von centra! und Westasien: Festschrift Mr Friedrich Hirth zu seinem 75 
Geburstag. (16 April 1920) Berlin 1920. 197. Shiratori, New attempt, 211, 252, 253. S. Beal, 
Buddhist Records, ό.π.. 278.

3. Shiratori, New attempt., 212, 213.
4. Shiratori, New attempt, 214. 'Επομένως ό υπολογισμός τών χρονικών τών T'ang, λίγο 

παραπάνω άπό 4.000 Ιί, πρέπει νά είναι σωστός, δηλ. ή άπόσταση νά άγγίζει, πράγματι, τήν 
Κωνσταντινούπολη. Γιά τήν τιμή τού li, σ. 213; «Now, the li in the Sui and T'ang periods was 
equal to our 5 cho (= some 0,34 miles).

5. Πρβλ. Herrmann, Westlander, 235.
6. Πρβλ. Herrmann, Westlander, 256.
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Λέν μπορούμε νά πούμε τό ίδιο γιά τήν άπόσταση 10.000 Η πού υπολο
γίζεται σέ κινεζικό χρονικό τής δυναστείας των Liang (Kung-chih-t’u)1, άπό 
τήν Περσία στη Fu-lin, μέ κατεύθυνση βορεινή. Ό  Shiratori θεωρεί τήν άπό
σταση πολύ μεγάλη (υπολογίζει ότι άπό τήν Κτησιφώντα φθάνουμε στή 
Ρουμανία ή τήν Ουγγαρία) καί πιστεύει ότι ό συμπιλητής τού χρονικού δέν 
είχε άκριβή γνιύση αύτής τής χο\>ας καί έννοούσε άπλώς ότι βρισκόταν μα
κριά τής Περσίας2 3. Όμο)ς, άν συνέβαινε τούτο, δέν ήταν άνάγκη ό συγ
γραφέας του νά άναφέρει άκριβή άπόσταση. Πιστεύω ότι ή άπόσταση των
10. (XX) Ιί δέν είναι τίποτε άλλο παρά άντιγραφή τής παλαιός άπόστασης 
άπό τήν T'iao-chih στήν πρωτεύουσα τού Ta-Ch’in, όπότε έδό) τό Ιί Ισούται, 
όπο)ς στά παλαιότερα χρονικά, μέ ένα στάδιο. Τό Ιδιο, περίπου, παρατη- 
ρείται καί στο μεταγενέστερο Hsin-T'ang shu, στό σημείο μάλιστα όπου γί
νεται λόγος γιά τή Fu-lin. Τό χρονικό αύτό, μολονότι μας παρέχει τίς πε
ρισσότερες πληροφορίες γιά τή Fu-lin, άναφέρει ότι άπέχει 40.000 Η άπό 
τήν πρωτεύουσα τής Κίνας1. Ή πληροφορία αύτή, βέβαια, είναι έπανάλη- 
ψη τής άπόστασης άπό τήν προπεύουσα τής Κίνας στήν πρωτεύουσα τού 
Ta-Ch'in, τήν Αντιόχεια, μέσω τής T'iao-Chih καί μέσα, ή γύρω άπό τήν 
«Κυρτή θάλασσα», δηλ. έδώ καί πάλι Ιί καί στάδιο είναι ίσα.

Τό πρόβλημα το>ρα πού δημιουργείται είναι, άν οί παραπάνω συμπι- 
λητές πού χρησιμοποιούν τις παλαιότερα γνωστές άποστάσεις των 10.000
11, άπό τήν T'iao-Chih, ή των 40.000 Ιί, άπό τήν πρωτεύουσα τής Κίνας, πί

1. Shiratori, New attempt, 249: «According to the Kung-chih-t'u of the Liang Dynasty, it 
lies at a distance of ten thousand li to the north from Persia. Namely, Tao-hslian who was 
summarizing the circumstances of Persia from the Ta-t’ang-shi-yU-chi and came across the 
statement that Po-la-ssii-kuo is bounded by f u-lin in the northwest, made it clear by quoting 
the Uang-Kung-chih-t'u, mentioned that the country was situated ten thousand li in the north 
and described the circumstances of Hsi-nll-Kuo again by the Τα-t'ang-hsi-yU-chi». Βλ. έπίσης 
ο. 253: «...and "north” therein should of necessity be taken as the "northwest». Ή  κατεύθυνση 
όμως προς τό βορρά καί όχι βορειοδυτικά ή δυτικά πρέπει νά έκληφΟεΙ ώς κατεύθυνση πού 
6 ταξιδκότης έπαιρνε στήν άρχή τού ταξιδιού άπό τή Σελεύκεια, κατά μήκος τού Τίγρη* 
ύστερα, όφειλε νά στρίψει δυτικά. Τό Ιδιο πρέπει νά Εννοήσουμε καί γιά τό Li-Kan, τό πρώτο 
όνομα τής περιοχής πού μάς Ενδιαφέρει, πρίν όνομασΟεΐ Ta-Ch'in, πού τοποθετείται βόρεια 
τής ΠαρΟίας καί όχι νά άλλάξουμε τή στίξη στό κείμενο, όπιυς προτείνουν ό Hirth («The 
story of Chang K'ien, China's pionneer in western Asia. Text and translation of chapter 23 of 
SsV-ma Ts'ien's Sh'i-ki»: JAOS 37 (1917) 95) καί ol Lcslie-Gardiner, («Chinese knowledge of 
western Asia during the Han», Voung Pao 68 (1982) 274: «Almost all later scholars, Chinese, 
Japanese and Western, have been blinded by the erroneus punctuation of Ku Chieh-Kang and 
Takigawa and read «to the north An-ts'ai and Li-hslcn»).

2. Shiratori, New attempt, 253.
3. Hirth, Chirm, 56. The Sources, 74.



στευαν καί στην ύπαρξη τής «Κυρτής θάλασσας». Τοϋτο ισχύει περισσότε
ρο για τον συγγραφέα τοϋ Hsin-T'ang shu πού μνημονεύει, επίσης, δπως 
παλαιότερα, ότι μερικοί καλούν τό κράτος αυτό Hai-hsi-Kuo (= κράτος δυ
τικά τής θάλασσας, δηλ. τής «Κυρτής» θάλασσας). Τό πρόβλημα μπορεί νά 
γενικευθεΐ καί νά άναρωτηθούμε άν καί οί συγγραφείς εκείνοι πού υπολο
γίζουν την άπόσταση άπό την Ssu-lin ώς τή Fu-lin σε 4.500 (ή λίγο παρα
πάνω άπό 4.000) Η πίστευαν στην ύπαρξη τής γνωστής «Κυρτής» θάλασ
σας.

Ή άπάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι κανένας άπό τούς συγγραφείς 
πού άναφέραμε παραπάνω δεν ύπολογίζει την άπόσταση Κτησιφώντος / 
Fu-lin μέ κατεύθυνση πρώτα βορεινή, ύστερα δυτική καί τέλος νότια, τήν 
όποια, σύμφωνα μέ τά παλαιότερα χρονικά, τηρούσαν όσοι ήθελαν νά πάνε 
στήν ’Αντιόχεια, άκολουθώντας τήν περιφέρεια τής Δυτικής θάλασσας1. 
"Ολοι τους (εκτός άπό τον συγγραφέα πού μνημονεύει τά 10.000 Ii μέ κα
τεύθυνση βορεινή, μόνο) υπολογίζουν τήν παραπάνω άπόσταση κατευ
θείαν βορειοδυτικά, δηλ. προς τήν Κωνσταντινούπολη, καί καθώς φαίνε
ται δεν έχουν ύπόψη τους κάποια «θάλασσα». Ή τοποθέτηση έξ άλλου τής 
Ssu-lin στις όχθες τού ποταμού Τίγρι καί όχι στις όχθες τής «Κυρτής» θά
λασσας, είναι, νομίζω, άπόδειξη τής ρεαλιστικότερης αντιμετώπισης των 
πραγμάτων. Δυστυχώς, δέ μάς παρέχονται περισσότερες πληροφορίες γιά 
νά δούμε άν ό δρόμος περνούσε άπό τό Ζεύγμα, τή Μελιτηνή ή άλλού. Κι 
άν περνούσε άπό τή Μελιτηνή, άν όδηγούσε μέσω νΑμιδας ή, έστω, μέσω 
τών στενών διαβάσεων τού Zibene Τίγρι μέ τό γνωστό τούννελ. Στήν τε
λευταία περίπτωση, βέβαια, θά άκολουθείτο ό παλαιός περιφερειακός δρό
μος καί ή κατεύθυνση θά ήταν πρώτα βόρεια καί ύστερα δυτικά, τούτο 
όμως δέ σημαίνει άναγκαστικά καί ύπαρξη τής «Κυρτής» θάλασσας.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι άκόμη καί τά χρονικά πού μνημονεύουν τις 
παλαιές άποστάσεις τών 10.000 ή 40.000 li φαίνεται ότι δέν έχουν ύπόψη 
τους καμιά «Κυρτή» θάλασσα πού νά χωρίζει τήν Περσία άπό τή Fu-lin. 
Πολύ περισσότερο τά χρονικά πού μνημονεύουν τις άποστάσεις τών 4.500 
(ή λίγο παραπάνω άπό 4.000) li, μέ κατεύθυνση βορειοδυτική, δέν έχουν 
καμιά σχέση μέ τή θάλασσα αύτή. νΑν, τώρα, ύπολογισθεί ή διαφορά τού 
Η στις διάφορες εποχές, ή παραπάνω άπόσταση είναι σχεδόν Ιση μέ εκείνη 
τών 10.000 Η. 'Επομένως καί πάλι ή άπόσταση τών 4.500 li (ή, καλύτερα, 
τών λίγο παραπάνω άπό 4.000 li) είναι ιση μέ τήν παλαιά άπόσταση ώς τήν 
’Αντιόχεια. Τούτο δέ σημαίνει, βέβαια, ότι καί στά παραπάνω χρονικά ό

1. Πρέπει νά σημειώσουμε δτι άκόμη καί άν τήν άνέφεραν δέ σημαίνει δτι έννοοΰσαν 
άποκλειστικά «θάλασσα».
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δρόμος όδηγούσε πρός τήν ’Αντιόχεια. Τώρα ή κατεύθυνση είναι, όπως 
είπαμε, διαφορετική, βορειοδυτική, κι έτσι, λογικά, πρέπει νώ όδηγοϋσε 
πρός τήν Κωνσταντινούπολη1. Ή  άπόσταση βέβαια είναι ή Ιδια, άλλώ πρέ
πει νά πούμε ότι δέν χρειαζόταν (τουλάχιστο μεγάλη) άλλαγή, άφού έφθα
νε, όπως μέ άκρίβεια παρατηρεί ό Shiratori, στήν Κωνσταντινούπολη, δε
δομένου ότι γιά τήν ’Αντιόχεια ό δρόμος έχανε πολύ σέ χρόνο, τηρώντας 
κυκλική πορεία, μέσω τής παλαιάς φανταστικής (ή μάλον παρεξηγημένης) 
«Κυρτής θάλασσας», τής θάλασσας γιά τήν όποια τώρα κανείς δέν κάνει 
λόγο.

Ή  παραπάνω άποψη ένισχύεται καί άπό τόν χάρτη τού P'ei-chU, γιά τόν 
όποιο κάναμε λόγο παραπάνω2. Δέν υπάρχει καμιά κυρτή θάλασσα μετά 
τήν Ssu-lin, άλλά ό δρόμος οδηγεί κατευθείαν πρός τά ΒΔ. Ή  Fu-lin βρί
σκεται στό δυτικότερο σημείο, στό άκρον τής χερσονήσου, στήν όποια κα
ταλήγει τό σχέδιο τού χάρτη. Μολονότι ό χάρτης είναι σχηματικός, μπο
ρούμε νά συμπεράνουμε ότι πρόκειται γιά τήν Κωνσταντινούπολη, στό 
άκρο τής μικρασιατικής χερσονήσου. Παραπέρα δέν υπάρχει τίποτε. Δη
λαδή όχι μόνο οί Κινέζοι, τήν έποχή έκείνη, τοποθετούσαν τήν Κωνστα- 
ντινούπολη στό άκρο τής μικρασιατικής χερσονήσου (ό Βόσπορος φαίνε
ται ήταν άγνωστη λεπτομέρεια) άλλά είναι φανερό ότι πέρα άπ’ αύτή δέ 
γνοιριζαν τίποτε άλλο. Μπορούμε, λοιπόν, νά συμπεράνουμε ότι παρά τήν 
Ισότητα άπόστασης άπό τήν T'iao-chih στήν An-tu καί άπό τή Ssu-lin στή 
Fu-lin, ή κατεύθυνση τού δρόμου καί ή έλλειψη μνείας τής «Κυρτής θά
λασσας» μάς κάνει νά πιστεύουμε ότι ό δρόμος όδηγοϋσε όχι πρός τήν 
’Αντιόχεια, άλλά πρός τήν Κωνσταντινούπολη.

Είναι βέβαιο, λοιπόν, πώς πληροφορίες, όπως έκεΐνες τού βουδιστή μο
ναχού, τής καταλήξειυς τού βόρειου δρόμου στή Fu-lin καί τής θέσεως όρι- 
σμένων λαών (πριν άπό τή Fu-lin) βόρεια τής Κασπίας καί τού Εΰξεινου 
Πόντου μάς κάνουν νά πιστεύουμε μέ βεβαιότητα ότι οί Κινέζοι τής δυ
ναστείας τών Sui καί T’ang είχαν γνώση τής Κιυνσταντινούπολης. Θά μπο
ρούσαμε νά πούμε ότι στό συμπέρασμα αύτό μάς οδηγεί καί ή άπόσταση

1. Herrmann, West Hinder, 238. ’Αντίθετα, 6 Shiratori, New attempt, 287,288. πιστεύει δτι 
όδηγοίισε στήν Αντιόχεια, μολονότι έκτιμδ δτι ή άπόσταση άρμόζει στήν Κωνσταντινούπο
λη.

2. Ό  P'ei-ChU, άνδρας μεγάλων Ικανοτήτων, στάλθηκε άπό τόν αύτοκράτορα Yang-ti 
1604-617) στή ΒΔ Κίνα, δπου καί συγκέντρωσε πολλές πληροφορίες γιά τήν Κεντρική καί 
Δυτική Άσία (Herrmann, WeslUinder. 233). "Ετσι τό 605-606 παρουσίασε στόν αύτοκράτο
ρα τήν «Εικονογραφημένη περιγραφή τών Δυτικών περιοχών», μαζί μέ σχετικό χάρτη (Cha- 
vannes, Wei-llo, 534-535. Shiratori, New attempt, 214-215. Herrmann, WeslUinder, 233-234).



καί κυρίως ή κατεύθυνση της πορείας άπό την Ssu-lin (Κτησιφώντα) στη 
Fu-lin, δεδομένου, μάλιστα, δτι ή πιο σωστή απόσταση (λίγο παραπάνω 
άπό 4.000 Η) μνημονεύεται στο T'ang-shu.

Ή γνώση των εδαφών καί τής Μ. Ασίας θά μπορούσαμε νά υποθέσου
με δτι εκφράζεται στη διαφορά σέ Η των έδαφών πού έκάλυπτε τό νέο όνο
μα Fu-lin (πάνω άπό 10.000 li) καί των έδαφών πού έκάλυπτε τό παλαιό 
όνομα Ta-Ch'in (6.000 li)'. Λαμβανομένης όμως ύπόψιν τής άντλήσεως τής 
ύλης τών κινεζικών χρονικών άπό διαφορετικές πηγές, καί τήν πιθανή σύγ
χυση πού μπορεί νά προέλθει, θά έξετάσουμε καί τις τοπογραφικές πλη
ροφορίες πού μάς παρέχονται για τήν πρωτεύουσα τής Fu-lin μέσα στις 
Ιδιες τις άφηγήσεις γι’ αυτήν άπό τά δυο χρονικά τών T'ang, άφοΰ διαπι
στώσαμε δτι οι ως τώρα πληροφορίες τους μας παρέχουν έλλιπή στοιχεία, 
πού δέ μάς έπιτρέπουν, με βεβαιότητα, νά προεκτείνουμε τά έδάφη τής Fu- 
lin ως τήν Κωνσταντινούπολη.

δ) Ή πόλη Fu-lin (Κωνσταντινούπολη)

Στο Chiu T'ang-shu υπάρχει εκτενής περιγραφή τής πρωτεύουσας τής 
Fu-lin, πού έπαναλαμβάνεται, με λιγότερες λεπτομέρειες, στο Hsin T'ang- 
shu’:

[14] The walls of their capital are built of stone [granite, not brick] and 
are of enormous height. [151 The city contains in all over 100,000 households. 
[16J In the south it faces the great sea2. [17] In the east of the city there is a 
large gate; its height is over twenty chang /= over 235 feet]; it is beset with 
yellow gold from top to bottom, and shines at a distance o f several li. [18] 
Coming from outside to the royal residence there are three large gates beset 
with all kinds of rare and precious stones3. [19] On the upper floor of the 
second gate they have suspended a large golden scale, twelve golden balls are 
suspended from the scale-stick by which the twelve hours of the day are 
shown4. A human figure has been made all of gold of the size o f a man 
standing upright, on whose side, whenever an hour has come, one of the 
golden balls will drop\  the dingling sound of which makes known the divisions 1 2 3 4 5
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1. Hirth, China. 49, 51, 57.
1. Hirth, China. 52-54, 57, 58. The Sources 70 κ.έ., 74 κ.έ.
2. The Sources, 70, όπου ό Chen-Zhi-Qiang μεταφράζει: «It lies on the great sea to the 

south».
3. The Sources, 70, όπου προστίθεται: «as well as beautiful carvings».
4. The Sources, 70, όπου μεταφράζεται: «waiting for the twelve hours of the day».
5. The Sources. 70, όπου μεταφράζεται: «At the time when an hour has come, one of the
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of the day without the slightest mistake. [20] In the palaces, pillars are made 
o f s6-se [precious stones] the floors of yellow gold, the leaves of folding doors 
o f ivory, beams of fragrant wood. [21] They have no tiles, but powdered 
plaster is rammed down into a floor above the house'. [22] This floor is 
perfectly firm and of glossy appearance like jadestone. When, during the 
height of summer, the inhabitants are oppressed by heat, they lead water up 
and make it flow over the platform, spreading it all over the roof by a secret 
contrivance so that one sees and knows not how it is done, but simply hears 
the noise of a well on the roof: suddenly you see streams of water rushing 
down from the four eaves like a cataract: the draught caused thereby produces 
a cooling wind, which is due to this skilful contrivance.

Ό  Hirth δέν αναλύει ιδιαίτερα τις πληροφορίες αυτές, ίσως γιατί δέν 
τό θεώρησε αναγκαίο, επειδή χρησιμοποιεί άλλα στοιχεία γιά νά αποδείξει 
δτι πρόκειται γιά τήν ’Αντιόχεια (γεωγραφικά, γλωσσικά, ιστορικά). Έτσι, 
παρατηρεί, σχετικά μέ τή θέση της, ότι στό Wei-lio άναφέρεται πώς ή πρω
τεύουσα τού Ta-Ch'in βρίσκεται στις όχθες ενός ho-hai (= ποταμοΰ-θάλασ- 
σας)2, πληροφορία πού άρμόζει γιά τήν ’Αντιόχεια, χτισμένη στό πλωτό 
ποτάμι. Όρόντη. Παρ’ όλα ταΰτα. πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι γιά τήν 
Fu-lin. στήν πηγή μας μνημονεύεται ότι «βλέπει τή μεγάλη θάλασσα», χωρίς 
νά συνδέεται μέ κάποιον ποταμό. Στή συνέχεια ό Hirth παρατηρεί ότι τά 
τείχη τής ’Αντιόχειας ήταν εξαιρετικά ψηλά καί ότι τό μηχανικό ρολόι 
ήταν κλεψύδρα1. Καί τά δυό. βέβαια, παραπάνω στοιχεία δέ είναι γνωρί
σματα μόνον τής ’Αντιόχειας. Τέλος στήν πληροφορία τού Chiu T'ang-shu4 
καί τού Ma-Tuan-Lin5 γιά τά 80 Η τής περιφέρειας6 τών τειχών, δέχεται, (σέ 
σύγκριση μέ τά 60 1ΐ τής περιφέρειας τοΰ τείχους τής An-tu (’Αντιόχειας), 
πού μνημονεύεται στό Wei-shu) ότι ή πόλη, επί άραβικής κατοχής, άρχισε 
ξανά νά άναλαμβάνει. μετά τήν παρακμή τής ύστερορωμαϊκής εποχής. Ή 
άποψη αύτή δέν μπορεί νά γίνει εύκολα άποδεκτή. άφοΰ ύστερα άπό τήν 
άραβική κατάκτηση. ώς κέντρο τής ευρύτερης περιοχής άρχισε νά άναδει-

golden balls drops, the tinkling sound of which starts the golden human figure singing...».
1. The Sources. 70. δπου μεταφράζεται: «but pound white stones into powder, and plaster 

the powder on the roof of the house».
2. Hirth. China. 214.
3. Hirth. China. 213.
4. Hirth. China, 57: «The city is eighty li broad».
5. Hirth. China. 83: «The royal city is eighty li square».
6. Σωστά ό Shiratori δέχεται δτι τά 80 li σημαίνουν μήκος τών τειχών και όχι άλλου 

είδους μέτρηση πού άναγράφουν oi κινεζικές πηγές (βλ. παραπάνω, σημ. 4. 5).



κνύεται ή Δαμασκός, εις βάρος τής ’Αντιόχειας.
Πολλοί από τούς ερευνητές πιστεύουν ότι ή παραπάνω κινεζική άφή- 

γηση ανήκει στήν Κωνσταντινούπολη, προβάλλοντας ώς κυριότερο επιχεί
ρημα τήν ύπαρξη τής ψηλής, ντυμένης μέ χρυσό, πύλης, πού τήν ταυτίζουν 
με τή γνωστή Χρυσή Πύλη τής Βυζαντινής πρωτεύουσας’. Ό  Shiratori, πού 
άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τά γνωρίσματα τής πύλης αύτής, έκφράζει τήν 
άμφιβολία του γιά τήν όρθότητα τής ταύτισης τής Fu-lin μέ τήν πρωτεύου
σα τού Βυζαντίου, έπειδή ή Χρυσή Πύλη τής Κωνσταντινούπολης βρισκό
ταν στό δυτικό τείχος καί όχι στον άνατολικό1 2, δέχεται, όμως, ότι τά 80 Η 
τής περιφέρειας τού τείχους της συμφωνούν μέ τά 18 μίλια πού μάς δίνει 
ό Βενιαμίν ό έκ Τουδέλης3 4. Ό  Ιδιος έρευνητής έκφράζει έπίσης άμφιβολίες 
γιά τήν ύπαρξη τριπλής πύλης στήν Κωνσταντινούπολη (όπως καί στήν 
’Αντιόχεια/ καθώς καί κτηρίου, (μιλάει μόνο γιά ένα) πού νά διέθετε μη
χανισμό μεταφοράς νερού στις στέγες, μέ σκοπό τήν άντιμετώπιση τής κα
λοκαιρινής ζέστης.

Ό  Shiratori, γνωρίζοντας σέ βάθος τις κινεζικές πηγές, ερμηνεύει, στή 
συνέχεια, μέ διαφορετικό τρόπο, τά γραφόμενα στις Ιστορίες των δύο δυ
ναστειών των Tang. Πιστεύει ότι ό παραπάνω μηχανισμός πού μετα
φέρει τό νερό στις στέγες5, ή τριπλή πόρτα καί τό ρολόι μέ τις 12 μπά
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1. Yule. Cathay. 47. Fitzgerald. China. 328. Ferguson, China, 598. Chen, Μελέτη, 45.
2. Shiratori. New attempt. 304.
3. Shiratori, New attempt. 119.
4. Σημειώνει δτι υπήρχε μόνο στή Βαγδάτη καί στήν 'Ιερουσαλήμ (Shiratori, New attempt. 

304: «The only city in West Asia at this time that had threefold walls was Baghdad, the capital 
of the Abbas dynasty. The city of Jerusalem was to built that the Agrippa wall, the second 
Josephus wall and the First Josephus wall had to be passed to reach the only city. Needless to 
say, neither of them could be identified with the Fu-lin capital».

5. Shiratori. New attempt. 318: «That such a building existed, not in the Roman Orient, but 
in Persia, is known from the account by Theophanes which says that this astonished Heraclius 
as he discovered it in A.D. 623 at the Fire-God Temple in Azerbaidjan. There is no western 
record which tells whether this came to be imported to the Roman Orient. However, about one 
century later a similar building already existed in China in the reign of the Emperor Hslian- 
tsung of the Tang Dynasty, according to the Tang-yii-Iin by Wang Tang of the Sung Dynasty. 
The item my friend Mr. Ishida quoted for me follows: After Wu-hou died, the mansions of the 
princes, princesses and nobles in the capital daily grew more magnificent and imposing. During 
the Tien-pao era (A.D. 742-755) YU-shih-ta-fu Wang Hung being guilty of a crime was 
sentenced to death. The district officer confiscated Wang Hung's mansion in Tai-p'ing-fang. 
Several days were not enough for performing this. In the mansion there was a small arbor called 
Tzu-yU-t'ing (self-raining villa). From the roof water ran down in all directions. If you were 
there in summer, it would feel as chilly as in mid-autumn. This is exactly of the same 
construction as the Tzu-yli-t'ing in Fu-lin-kuo. and this actually existed in Ch’ang-an during the
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λες δεν είναι τίποτε άλλο παρά δημιούργημα της φαντασίας των Κινέζων 
συγγραφέων, βάσει άνάλογων έργων στην πρωτεύουσα της Κίνας, Ch'ang- 
gan\ To ίδιο περίπου, αναφέρει, ισχύει καί για τα υλικά με τά όποια είχε 
κατασκευαστεί τό παλάτι στη Fu-lin πού άντιπροσωπεύουν τις πιο πολύ
τιμες ύλες στην Κίνα2. Δίνει δηλ. καί εδώ την ίδια εξήγηση πού είχε δώσει 
γιά άνάλογες άφηγήσεις πού άφοροΰσαν στη χώρα Ta-Ch'in3, πού όμως 
άποδεικνύεται υπερβολική4. Τελικά, ό Τάπωνας καθηγητής δέχεται ότι αλ- 
λα στοιχεία προσιδιάζουν στήν Κωνσταντινούπολη καί άλλα δχι.

Τελευταία, ό Schreiner, άσχολήθηκε λεπτομερώς με την παραπάνω πε
ριγραφή τής Fu-lin άπό τά δυο κινεζικά χρονικά5. Σχετικά με τήν πληρο
φορία γιά τις εκατό χιλιάδες νοικοκυριών στή Fu-lin6 άναφέρει ότι οί Κι-

T'ien-pao era. And the same book gives an account of the palace called Liang-tien (Cool Palace) 
which the same Emperor built for avoiding the heat: «When the Emperor HsUan-tsung built the 
Liang-tien (Cool Palace), Remonstrator Ch-en Chih-chieh submitting a memorial to the throne, 
admonished most severiy against it. At the request of the Emperor, Kao Li-shih summoned him 
to the Court. It was when the heat was really extreme. The Emperor was in the Liang-tien. In 
the rear of the Emperor's seat, the water struck the fan-wheels, and the cool air played round 
one's neck and clothes».

1. Shiratori, New attempt, 307 κ.έ.. 310: «The existence of the great threefold gates and 
the installation of a curious clock in the second gate to toll the hours. — all this was probably 
invented from the drum installed in the Ch'eng-t'ien Gate and tolling the hours». Επίσης, σ. 
310: «If such inference be accepted, the clock represented as installed there must be the one 
which actually existed in Ch'ang-an and whose intricate mechanism was the wonder of the 
capital. That this clock was China-made is easily inferred from the fact that one gold ball was 
dropped every hour, to toll the twelve hours of the day. In China, since the Han Dynasty, day 
and night had been equally divided into 100 k'o (part) which had been equally divided into 12 
shih (hour). «The day is counted as 12 hours” in the Fu-lin-chuan implied one day-and-night 
because it must be an account based on the fact that in the T'ang Dynasty one day-and-night 
was divided into 12 ch'en (hours)». Βλ. έπίσης. σελ. 317.

2. Shiratori, New attempt. 20.
3. Shiratori. Chin. ideas. 48 κ.έ.. 51 κ.έ., 68. ’Ακόμη πιο άρνητική θέση παίρνει ό Rashke 

{New studies. 645. 845).
4. Kordosis. China, 166 κ.έ.
5. Χρησιμοποιεί καί πολλές άπό τις μη τοπογραφικές πληροφορίες των δύο χρονικών 

των T'ang. γιά νά άποδείξει δτι πρόκειται γιά τό Βυζάντιο. Έτσι, παραλληλίζει (σωστά) 
τούς 12 ύπουργούς τοΰ κειμένου μέ τούς δώδεκα ύπουργούς πού άναφέρει ό Βενιαμίν ό έκ 
Τουδέλης καί συζητά τά γραφόμενα στήν κινεζική άφήγηση γιά τή φύση τής βασιλείας, τήν 
ένδυμασία καί τό θρόνο τοΰ αύτοκράτορα, τό κάλυμμα τής κεφαλής του. τό πουλί κοντά στο 
θρόνο κλπ. (Beschreibung. σ. 496 κ.έ.). "Οπως δμως μνημονεύσαμε παραπάνω, δέν είναι δύ
σκολο νά καταλάβει κανείς δτι οί πληροφορίες αύτές περιέχουν πολλά μυθικά στοιχεία καί 
έτσι, δέν είναι δυνατό νά εξαχθούν άσφαλή συμπεράσματα.

6. Schreiner, Beschreibung. 498.



νέζοι ήταν εξοικειωμένοι μέ την άπογραφή πληθυσμού, και δτι ό άριθμός 
αυτός όέν οφείλεται στους Κινέζους κειμενογράφους άλλά στην βυζαντινή 
πρακτική τής φορολογίας, πού πιθανότατα μας όδηγεΐ σέ μια έπίσημη κρα
τική πηγή, άν καί δέν είναι βέβαιο άν πρόκειται για άριθμό πού νά άνήκει 
στο α ή β ' μισό τού 7ου αί. Δέν αποκλείεται όμως ό άριθμός αύτός νά 
άντιπροσωπεύει τά νοικοκυριά παλαιότερης εποχής καί μάλιστα τού Ιο υ 
στινιανού. Στή συνέχεια, επισημαίνει τό πρόβλημα των άτόμων σέ κάθε 
νοικοκυριό, κρίνοντας, δτι δ άριθμός 4 ή 5, πού ΐσχυε γιά τήν ύστερη με
σαιωνική Δύση, είναι γιά τό Βυζάντιο άμφίβολος καί καταλήγοντας δτι ό 
άριθμός 375.000 κάτοικοι πού δίνει ό Jacoby, μετά τήν πανούκλα τού 541, 
είναι ό πιθανότερος.

Σχετικά μέ τήν μεγάλη πύλη πού ήταν ντυμένη μέ χρυσό, ό Schreiner πα
ρατηρεί έπίσης δτι ή Χρυσή πύλη τής Κωνσταντινούπολης ήταν στή δυτική 
πλευρά τών τειχών καί δχι στήν άνατολική, δπου τήν τοποθετούν τά κινε
ζικά χρονικά1. Παρατηρεί δτι οί άπεσταλμένοι έρχονταν μέ καράβια άπό 
τό Βόσπορο κι έτσι ήταν πολύ πιθανό νά μήν έβλεπαν ποτέ τή Χρυσή πύ
λη άπό τήν εξωτερική πλευρά της. Επειδή τό κείμενο, συνεχίζει, άναφέρει 
πύλες στο δρόμο γιά τό άνάκτορο άλλ’ οχι περιτείχισμά, ίσως πρέπει νά 
δεχτούμε δτι κατά τό διάστημα τής πρώτης κινεζικής έπίσκεψης περιτειχι- 
σμός δέν υπήρχε. Τά άνάκτορα περιγράφονται χωρίς νά λαμβάνονται σο
βαρά υπόψη λεπτομέρειες, θεωρεί δμως βέβαιο δτι οί Κινέζοι ήταν αύτό- 
πτες μάρτυρες2 3. Άπό τις πληροφορίες γιά τή διακόσμηση τού παλατιού, 
εκείνη πού κάνει λόγο γιά «τό χρυσό τών πατωμάτων», άναφέρει, θυμίζει 
ένα σημείο τής «Έκφρασης» τού Παύλου Σιλεντιάριου. Τέλος, επισημαί
νει δτι ό τρόπος μέ τον όποιο έξασφαλιζόταν δροσιά στά κτήρια είναι 
άγνωστος στις πηγές5. Μολονότι, άναφέρει, τό κινεζικό κείμενο δίνει τήν 
έντύπωση δτι έπρόκειτο γιά διαδεδομένο σύστημα, θά ήταν δυνατό νά κα
τασκευαστεί μόνο στά έλεύθερα μεγάλα παλάτια, δπου, έκτος άπό τήν έπί- 
πεδη ταράτσα, πρέπει νά υπήρχε καί ιδιαίτερη φροντίδα γιά τήν προστα
σία άπό τήν υγρασία. Ούσιώδες γιά τή λειτουργία τού μηχανισμού ήταν ή 
ύπαρξη άβλαβούς συστήματος ύδροδότησης, τό όποιο θά έγγυόταν τήν 
άπαραίτητη πίεση τού νερού, ενώ θά έπρεπε νά είχε έπινοηθεϊ καί άνάλο- 
γο σύστημα άποχέτευσης. Επειδή τό σύστημα προαπαιτούσε άσφαλή μετα
φορά νερού, δέν ήταν δυνατό νά είχε προγραμματισθεΐ γιά κάθε σπίτι,
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1. Schreiner. Beschrtibung, 499.
2. Schreiner, Beschrtibung, 499.
3. Schreiner, Beschrtibung, 505.
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άφοΰ πρόκειται γιά άσυνήθιστη καί δαπανηρή πολυτέλεια. Πάντως, ή κι
νεζική πηγή θεωρείται εντελώς άξιόπιστη, πού έμπλουτίζει τις γνώσεις μας 
γιά τά μνημεία καί τόν τρόπο ζωής στήν Κωνσταντινούπολη.

’Από τά ρολόγια πού ύπήρχαν στήν Κωνσταντινούπολη μάς είναι γνω
στά όρισμένα άπό άραβικές περιγραφές, πού λειτουργούσαν μέ μηχανικό 
καί υδραυλικό τρόπο. Τό ρολόι πού περιγράφεται εδώ, άναφέρει ό Schrei
ner, δίνει τήν εικόνα μιας άρχαίας, Ισχυρά μεγενθυμένης ζυγαριάς'. Στήν 
περίπτωση τού περιγραφόμενου ρολογιού «τόν κύριο ήχο δημιουργεί ή 
άκρη τής ζυγαριάς τήν όποια καί άγγίζουν οί σφαίρες. Ό  παρατηρητής 
μπορεί εύκολα νά υπολογίσει τις ώρες πού έχουν περάσει, μέ τή βοήθεια 
τών σφαιρών πού έχουν ήδη καταπέσει»1 2.

’Από τούς τρεις έρευνητές πού άσχολήθηκαν μέ τό θέμα, ό Hirth χρησι
μοποιεί έκεΐνα τά στοιχεία πού κλίνουν υπέρ τής Αντιόχειας, δεδομένου 
δτι τό βάρος τών έρευνών του στρέφεται κυρίως γύρω άπ’ αυτή τήν πόλη. 
Ό  Shiratori, πού βασίστηκε κυρίως σέ άνατολικές πηγές, βλέπει τά πράγ
ματα περισσότερο άπό τήν πλευρά τών Κινέζων, επηρεασμένος άπό τις 
άφηγήσεις τών κινεζικών χρονικών πού μεταφέρουν (ή πιστεύει δτι μετα
φέρουν) στοιχεία τής Κίνας στή «Μεγάλη Κίνα». Στήν άντίθετη σχεδόν 
δχθη βρίσκεται ό Schreiner πού πιστεύει δτι οί πληροφορίες τών χρονικών 
είναι κατά βάση σωστές καί τίς συγκρίνει μέ πολλά παραδείγματα άπό δυ
τικές πηγές.

Ή  άλήθεια είναι ότι στήν περιγραφή μιάς πόλης είναι εύκολο νά πα
ρεισφρήσουν μυθικά στοιχεία, πού ή ποσότητα καί τό μέγεθός τους μπορεί 
νά είναι άνάλογα μέ τίς άφηγήσεις γιά τό μέγεθος τής πόλης, τή λαμπρό
τητά της καί τή χλιδή τών κατοίκων της. Άνάλογα ούτοπικά στοιχεία 
υπάρχουν καί γιά άλλες πόλεις, π.χ. γιά τά Σάγαλα, πρωτεύουσα τού Με

1. Schreiner, Beschreibung, 502: «Ebenso scheint der vergoldeten Bronzetigur eines lebens- 
groBen Mannes keine Funktion im technischen System zuzukommen, doch mag dies auch nur 
an der unzureichenden Schilderung liegen. Eine Uhr, die durch herabfallende Kugeln die Stunden 
anzeigt, ist (indirekt) auch aus dem arabischen Bereich bekannt. Zum Jahr 807 berichten die 
karolingischen Reichsannalen von einem Geschenk des Harun al Raschid: «Auch ein hochst 
kunstvoll aus Messing gearbeitetes Uhrwerk war dabei, in dem der Lauf der zwolf Stunden nach 
einer Wasseruhr sich bewegte mit ebensoviel ehemen KUgelchen, die nach Ablauf der Stunden 
herunterfielen und dadurch ein darunter liegendes Becken erklingen lieOen...».

2. Schreiner. Beschreibung, 502. δπου έπίσης παρατηρεί: «Die Bezeichnung “Doppelstun- 
de” in unserem Text ist wiederum eine interpretatio sinica, da in China Stunden zu 120 Minuten 
berechnet waren. wahrend in Byzanz nach 12 Stunden (Tag Oder Nacht) die Zahlung von neuem 
begann».
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νάνδρου καί άλλων Ελλήνων βασιλιάδων τής Ινδίας, δπως έκφράζεται 
μέσα από τό κείμενο τοΰ περίφημου βουδιστικοϋ έργου «Ερωτήσεις του 
βασιλιά Μενάνδρου» (Milindapanha)', ένώ είναι εύκολο χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα τής μιας νά άποδίδονται καί σε άλλες.

Τά 100.000 καί πλέον νοικοκυριά γιά την Κωνσταντινούπολη δέ φαί
νονται νά είναι ούτε πολλά ούτε λίγα, άφού ένας πληθυσμός γύρω στούς
500.000 κατοίκους πρέπει νά θεωρείται πολύ πιθανός, δεδομένου μάλιστα 
ότι βρίσκεται στο μέσο περίπου των άριθμών πού προτείνουν οΐ ερευνητές 
γιά τήν πρωτεύουσα τοΰ Βυζαντίου (άπό 200.000 - 1.000.000)2. Όμως, άπό 
τήν άλλη πλευρά πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι ό άριθμός πού δίνουν τά 
χρονικά των T'ang είναι έξαιρετικά στρογγυλευμένος. "Ισως, θά μπορού-

1. The questions of King Milinda, μετάφρ. άπό τήν Pali, T.W. Rhys Davids, I. Oxford 
1890 (The Sacred Books of the East. 35) 2-3; Thus hath it been handed down by tradition — 
There is in the country of the Yonakas a great centre of trade, a city that is called S&gala, 
situate in a delightful country well watered and hilly, abounding in parks and gardens and groves 
and lakes and tanks, a paradise of rivers and mountains and woods. Wise architects have laid 
it out, and its people know of no oppression, since all their enemies and adversaries have been 
put down. Brave is its defence, with many and various strong towers and ramparts, with superb 
gates and entrance archways; and with the royal citadel in its midst white walled and deeply 
moated. Well laid out are its streets, squares, cross roads, and market places. Well displayed 
are the innumerable sorts of costly merchanside 121 with which its shops are filled. It is richly 
adorned with hundreds of almshalls of various kinds; and splendid with hundreds of thousands 
of magnificent mansions, which rise aloft like the mountain peaks of the Himalayas. Its streets 
are filled with elephants, horses, carriages, and foot-passengers, frequented by groups of 
handsome men and beautiful women, and crowded by men of all sorts and conditions. 
Brahmans, nobles, artificers, and servants. They resound with cries of welcome to the teachers 
of every creed, and the city is the resort of the leading men of each of the differing sects. Shops 
are there for the sale of Benares muslin, of Korumbara stuffs, and of other cloths of various 
kinds; and sweet odours are exhaled from the bazaars, where all sorts of flowers and perfumes 
are tastefully set out. Jewels are there in plenty, such as men's hearts desire, and guilds of 
traders in all sorts of finery display their goods in the bazaars that face all quarters of the sky. 
So full is the city of money, and of gold and silver ware, of copper and stone ware, that it is a 
very mine of dazzling treasures. And there is laid up there much store of property and com 
and things of value in warehouses—foods and drinks of every sort, syrups and sweetmeats of 
every kind. In wealth it rivals Uttara-kuru, and in glory it is as AJakamanda, the city of the 
gods».

Ή  κινεζική μετάφραση τοΰ έργου περιέχει άκόμη περισσότερα ουτοπικά στοιχεία, Βλ. 
Paul Demieville, «Les versions chinoises du Milindapanha»; BEFEO 24 (1924) 92, 6που τε
λειώνει; «Ayant fain, on trouvait a manger, ayant soif, on buvait des vins de raisin varies. C  
6taient une joie inexprimable!». Περιγραφή ένός Ιδανικού κόσμου!

2. D. Jacoby, «La population de Constantinople a P epoque Byzantine; Un probldme de 
ddmographie urbaine»: Byz. 31 (1961), 82, 104.
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σαμε νά σκεφθοΰμε δτι ένας τόσο μεγάλος άριθμός θά ήταν ό,τι έπρεπε για 
τή θρυλική πρωτεύουσα τής Fu-lin. Τούτο φαίνεται πιθανότερο άν σκεφτεΐ 
κανείς δτι καί για τήν πρωτεύουσα τής Περσίας, τή Ssu-lin, οί κινεζικές 
πηγές δίνουν άκριβώς τόν ίδιο αριθμό νοικοκυριών: «πάνω από 100.000»!' 
Πάντως, πρέπει νά σημειώσουμε δτι ή κινεζική πηγή είναι ή μόνη πού άνα- 
φέρει άριθμό σπιτιών τής βυζαντινής πρωτεύουσας. Ό  Hirth2, (μέ αφορμή 
δτι τό 740 ή Κίνα είχε 8.412.871 νοικοκυριά μέ 48.142.609 κατοίκους) πολ
λαπλασιάζει τά νοικοκυριά μέ τόν άριθμό 5 ή 6 (μέλη). Έτσι, έρχόμαστε 
στον άριθμό τών 600 χιλ., δσο δηλ. άναφέρει ό Πλίνιος (Ν.Η., II 122) γιά 
τή Σελεύκεια! Μήπως, λοιπόν, ό άριθμός «πάνω άπό 100.000 νοικοκυριά 
γιά τή Ssu-lin άναφέρεται σέ παλαιότερη έποχή; "Ισως ό ίδιος άριθμός καί 
γιά τή Fu-lin όφείλεται σέ άπλή σύμπτωση. Γύρω στούς 600.000 κάτοικοι 
στήν Κωνσταντινούπολη (τήν έποχή τού ’Ιουστινιανού ή άργότερα;), δέν 
είναι παράλογος άριθμός.

Σχετικά μέ τίς άλλες πληροφορίες, θά μπορούσαμε νά πούμε δτι οί πύ
λες, ή διακόσμηση τών άνακτόρων καί, περισσότερο, τό μηχανικό ρολόϊ 
δέν πρέπει νά ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μόνο τής βυζαντινής πρω
τεύουσας. Πολύ πιό σημαντικό είναι, νομίζω, ό μηχανισμός πού προξε
νούσε δροσιά, πού δμως δέ συναντούμε σέ πηγές τής έποχής καί έτσι δέν 
μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα περί τίνος πρόκειται.

Εκτός άπό τίς παραπάνω διφορούμενες πληροφορίες, ύπάρχουν στοι
χεία πού μάς όδηγούν στήν Κωνσταντινούπολη, πέρα άπό τήν είδηση δτι 
ή Fu-lin βρισκόταν δίπλα στή θάλασσα. Πρώτα-πρώτα ή άφήγηση είναι τε
λείως διαφορετική άπό έκείνη τής πρωτεύουσας τού Ta-Ch'in, An-tu (’Αν
τιόχεια). "Οχι μόνο είναι εύκολο νά καταλάβει κανείς δτι πρόκειται γιά άλ
λη πόλη άλλά ή Fu-lin, γιά τήν όποια άφιερώνεται πολύ περισσότερος χώ
ρος, παρουσιάζεται ώς έξαιρετικά λαμπρή πόλη, πράγμα πού έμμεσα δεί
χνει δτι, τήν έποχή αύτή, δέν υπήρχε δμοιά της στή Δύση, δταν μάλιστα ή 
Βαγδάτη δέν είχε άκόμη άναδειχθεί ή, ίσως, ούτε Ιδρυθεί. Δέν πρόκειται, 
λοιπόν γιά τήν ’Αντιόχεια.

Τά έπί μέρους στοιχεία όδηγούν επίσης στήν πρωτεύουσα τού Βυζαντί
ου. Τά «πάνω άπό 100.000 νοικοκυριά», άκόμα καί άν είναι αποτέλεσμα 
πρόχειρου υπολογισμού ή φημών, άρμόζουν στήν Κωνσταντινούπολη καί 
όχι στήν παρακμασμένη τότε ’Αντιόχεια ή σέ όποιαδήποτε άλλη πόλη τής 
Δύσης, έκτος βέβαια άπό τήν πρωτεύουσα τής Περσίας πού τήν γνωρίζου
με δμως ώς Ssu-lin. Στήν Κωνσταντινούπολη όδηγούν καί τά 80 1ΐ τής πε

ι. The Sources, 93.
2. Hirth. China, 52. σημ. 2.



ριφέρειας τού τείχους της πρωτεύουσας, άριθμός πού βρίσκεται άνάμεσα 
στα 100 1ί της πρωτεύουσας τού Ta-Ch'in, πού μνημονεύει τό βιβλίο τής 
ύστερης δυναστείας των Han, Hou-Han-Shu, καί στά 60 1ί, πού μνημονεύει 
τό Wei-shu. Μολονότι θά μπορούσε κανείς να έγείρει άντιρρήσεις σχετικά 
με την τιμή τού κινεζικού Η κατά έποχές', προφανώς ό τελευταίος άριθμός 
άντιστοιχεΐ στην περιφέρεια τού τείχους τής πρωτοβυζαντινής ’Αντιόχει
ας, όταν, όπως οί περισσότερες πόλεις τής περιόδου αυτής, ό πληθυσμός 
της είχε ύποστεΐ σημαντική μείωση. Τέλος όλα τά παραπάνω περιγραφό- 
μενα «άξιοθέατα» τής Fu-lin, πού εντυπώσιαζαν τον επισκέπτη ή έξήψαν τή 
φαντασία του, ήταν πιθανότερο, τήν περίοδο τού 7ου καί 8ου αί., νά τά 
βρεις στήν Κωνσταντινούπολη, παρά σέ όποιαδήποτε άλλη πόλη τής Δύ
σης. Είναι λογικό, επομένως, νά δεχθούμε ότι ή περιγραφή τού εσωτερικού 
τής Fu-lin ταιριάζει στή βυζαντινή πρωτεύουσα, τή μεγαλύτερη πόλη τής 
Δύσης τήν εποχή εκείνη.

ε) Ή προέλευση τού ονόματος Fu-lin1 2 (= Ρωμαίοι) 
και ή σημασία του για τήν ταύτιση τής χώρας Fu-lin

Ή προέλευση τού όνόματος Fu-lin είναι από τά μεγαλύτερα προβλή
ματα καί άπασχόλησε πολλούς σινολόγους. Προτάθηκαν πολλά όνόματα 
(π.χ. El Hira, Philistines, Hellen, Hua-lin, Persia, Βυζάντιο)3, τέσσερα όμως 
ήταν αυτά πού συγκέντρωσαν τίς άπόψεις των περισσότερων έρευνητών. 
α) Βηθλεέμ: Ύποστηρίχθηκε γιά πρώτη φορά άπό τόν Hirth4 5 πού βασίστη
κε τόσο στήν παλαιά προφορά τών δύο χαρακτήρων fu καί lin (πού κατά 
τή γνώμη του δεν ήταν ούτε πόλιν ούτε , fu-lang (Φράγκοι), άλλά But- 
lim ή But-larrf δηλ. Βηθλεέμ), όσο καί στο ρόλο τών Νεστοριανών πού 
είχαν φθάσει στήν Κίνα νά διδάξουν τόν θεϊκό λόγο (όπως έκαναν καί οί
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1. Βέβαια, αν τά 80 li ύπολογισθοΰν μέ βάση 400 μ., πού είναι πολύ πιθανό (έπειδή ό 
άριθμός προέρχεται άπό τά χρονικά τών T'ang), τότε ή περιφέρεια τών τειχών τής Κων/λης 
παρουσιάζεται πολύ μεγαλύτερη.

2. Βλ. καί Michael Kordosis, «The name Fu-lin (= Romans)»; Ίστορικογεωγραφικά 4 
(1991-92) σ. 171 κ.έ., όπου έκτίθενται τά βασικότερα έπιχειρήματα.

3. Shiratori, New attempt, 186. Fitzgerald, China, 327.
4. Hirth, China, 287 κ.έ.
5. Βλ. καί Hirth. Mystery, 3. Σωστά άντικρούει αύτούς πού θεωρούν ότι προήλθε άπό 

τήν πόλιν («As a further example of the old sound ending in m. and not in n, I may quote the 
name of one of the priests which appears in estrangelo characters as Ephraem... in the Syriac 
part of the Nestorian inscription with the Chinese transcription... Fu-lin». Παρά τήν έπισή- 
μανση αυτή, δέν πρότεινε τό «Ρωμαίοι».
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όπαδοί του Βουδισμοί), του Ζωροαστρισμού, του Μανιχαϊσμοΰ καί, αργό
τερα, τοΰ Μωαμεθανισμού). Ό  Hirth πιστεύει δτι πληροφορίες για τό Ρω
μαϊκό κράτος έφθαναν στην Κίνα μέσω των νεστοριανών μοναχών, οί 
όποιοι τό ταύτιζαν με τό άρχαΐο Ta-Ch'in, δπου είχε γεννηθεί ό Χριστός. 
Έτσι ή Fu-lin ήταν ένα άλλο δνομα τοΰ Ta-Ch'in πού ε’ισήγαγαν οί νεστο
ριανοί1. Κάτι άνάλογο, άναφέρει, έγινε μέ τό δνομα Magadha, τό μέρος 
δπου γεννήθηκε ό Βούδας, από τό όποίο ονομάσθηκε, κατά τη δυναστεία 
τών T'ang, όλόκληρη ή Ινδία2. ’Αξιοσημείωτο είναι δτι, βάσει τών Κινε
ζικών χρονικών, ό Hirth συμπεραίνει δτι ό βασιλιάς τής Fu-lin πρέπει νά 
είναι εκκλησιαστικός άξιωματοΰχος3 και συγκεκριμένα ό νεστοριανός πα- 
τριάρχης ’Αντιόχειας4. Στο συμπέρασμα αυτό όδηγήθηκε καί άπό την ετυ
μολογία τοΰ ονόματος Po-to-li (άπό τό πατριάρχης - Bat-da-lik/Bathrik),

1. Hirth. China. 286.
2. Hirth, China, 290. Hirth. Mystery, 17: «The country of T'ien-chu [= Ινδία] also called 

Mo-k'ie'-to». because Mo-k’ie-to, i.e. Magadha, was the little country where Buddha was bom. 
Later on Arabia received its name Tien fang, «the Heavenly Square», i.e. the Kaaba) from the 
sanctuary in Mohammed's birth-place. Similarly we read in Chinese books: «Ta-ts'in, also called 
Fu-lin», i.e. Bethleem. because it was the birth-place of Christ».

3. Hirth, China. 284: «For the king who has a tunnel built from his palace to his church, 
who rarely goes out. but every seventh day performs divine service with the assistance of over 
fifty attendants (R 16-17) and who sends priests to China as tribute bearers (K 39) cannot be a 
wordly monarch». Πρέπει νά παρατηρήσουμε, δμως, δτι ή πρώτη πληροφορία (R 16-17), πού 
όφείλεται στον Chau-ju-Kua, μάλλον δέν άναφέρεται στο γνωστό μας Ta-Ch'in, άλλά στό Ta- 
Ch'in τής Ινδίας, βλ. Μιχ. Σ. Κορδώση, «Και πάλι περί Ta-Ch'in καί Yavana», Ίστορικογε- 
ωγραφιχά.4 (1991-1992) 193 κ.έ. Πρβλ. Kordosis, China. 194 κ.έ.

4. Γιά τό εύλογο έρώτημα πώς ήταν δυνατό ό νεστοριανός πατριάρχης νά μένει στην 
’Αντιόχεια. Hirth, China. 294-295: «There is. however, one doubtful point in this assumption: 
the «patriarch of Antioch» was a Catholic, and the Nestorian patriarch may not have resided at 
the capital (Antioch), but at Edessa or some other city in the neighbourhood. This doubt is 
somewhat alleviated by the fact that our account of Po-to-li's mission refers to the period follo
wing the Arab conquest: that the Catholic patriarchate of Antioch and the sees of Jerusalem 
and Alexandria remained practically unoccupied after the Arab occupation for the reason that 
their possessors, living in the Greek empire, were merely titulars. I am not able to say whether 
the heads of the Nestorian church were allowed by the Arabs to reside at Antioch, and if they 
were, whether they made use of the privilege: but. even if this has not been the case, they 
certainly resided in Syria, and had no reason to contradict the traditions they found in China 
with regard to the capital of Syria or Ta-ts'in. The Nestorians held such an influential position 
at the courts of the Khalifs and their satraps that the part attributed to them as mediators bet
ween the west and the far east would have met with no difficulty from a political point of view». 
Ό  Shiratori {New attempt. 329). δέχεται δτι δ νεστοριανός πατριάρχης έμενε στην Κτησι- 
φώντα καί έπειτα στη Βαγδάτη. "Ομως οί δυο τελευταίες πόλεις βρίσκονταν εκτός Fu-lin.
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πού ό ίδιος προτείνει, καθώς καί άπό τή χρησιμοποίηση εκκλησιαστικών 
προσώπων στις πρεσβείες πού ή Fu-lin έστειλε στην Κίνα.

Στην παρατήρηση όρισμένων ερευνητών δτι τό όνομα Fu-lin μαρτυ- 
ρείται πριν άπό τήν άφιξη τών νεστοριανών στήν Κίνα, ό Hirth άπαντάει 
δτι τούτο δεν αποτελεί άπόδειξη έναντίον τής θεωρίας του1. Θεωρεί, λοι
πόν, τήν ’Αντιόχεια ώς τή Fu-lin καί προς άπόδειξη τούτου φέρει τήν πλη
ροφορία τών Χρονικών τών T’ang γιά κατάληψη τής Fu-lin άπό τούς "Αρα
βες2 καθώς καί τά συριακά όνόματα όρισμένων φυτών στήν Κίνα, πού 
είσήχθησαν άπό τή Fu-lin3. Τή θεωρία τού Hirth δεν άκολούθησαν πολλοί 
ερευνητές ώς προς τήν ετυμολογία τού ονόματος, σέ άντίθεση μέ τήν άπο- 
δοχή τής Συρίας, ώς Fu-lin, καί τής συνδέσεώς της μέ τον πατριάρχη (στή 
θέση τού βασιλιά της), δπου βρήκε περισσότερους όπαδούς4.

β) πόλιν’ Ή άποψη τής προέλευσης τής Fu-lin άπό τήν λ. πόλιν (δηλ. τήν 
Κωνσταντινούπολη) έκφράσθηκε γιά πρώτη φορά άπό τον Μ. Jaquet5 καί 
υιοθετήθηκε άπό πολλούς έρευνητές6, άνάμεσα στούς όποιους ό Chavannes 
είναι ό πιο γνωστός, γιά τά έπιχειρήματά του. Έτσι άναφέρει: α) ή Κων
σταντινούπολη μνημονεύεται ώς πόλιν σέ "Αραβες συγγραφείς, β) τό όνο
μα Fu-lin έφθασε στήν Κίνα πριν άπό τούς νεστοριανούς καί γ) μάλιστα έξ 
άκοής, δ) τό όνομα Po-to-Ii ίσως προέρχεται άπό τή λ. «βασιλεύς», δ) τό 
όνομα Μοϊ μπορεί νά μή σημαίνει τον χαλίφη Μωαβιά άλλά τον γιό του 
Yezid (ben Muavia) πού πολιόρκησε τήν Κωνσταντινούπολη, κλπ. Ό  Cha
vannes καταλήγει δτι «είναι τουλάχιστο παράξενο ό νεστοριανός πα- 
τριάρχης νά φέρει τον τίτλο τού βασιλέως τής Βηθλεέμ καί ή έπίθεση κατά 
τής πρωτεύουσας τής Fu-lin νά έξηγεΐται σάν πολιορκία τής ’Αντιόχειας, 
μιά πόλη πού δέν έξαρτιόταν άπό τούς νεστοριανούς»7.

γ) Ρώμη: Ή  θεωρία γιά τήν προέλευση τής Fu-lin άπό τή Ρώμη όφείλε- 
ται κυρίως στούς Blochet καί Pelliot καί άναπτύχθηκε άπό τον ’Ιάπωνα κα

ι. Hirth. Mystery. 5.
2. Hirth, Mystery, 15.
3. Hirth, Mystery, 18 κ.έ.
4. Saeki, Nest. Monument, 79. 183. Boulnois, Silk road, 159. Howard J. Wechsler, «Tai- 

tsung». 235: «...Fu-lin (the Byzantine province of Syria). ’Ακόμη καί ό Chavannes, στήν άρχή. 
Notes. 37. σημ. 3, πίστευε ότι έπρόκειτο γιά τό νεστοριανό πατριάρχη. Ό  Forke, Ta-Ts'in, 58, 
θεωρεί δτι πρόκειται γιά τόν πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.

5. Ε. Jacquet, «Origine du Γ un des nome sous lequel 1' empire romain a 6t£ connue a la 
Chine»: JA, II ser., 9 (1832) 456 κ.έ.

6. Saeki. Nest. Monument. 76. Yule, Cathay, 44. Beasley, The down, 473. Henning, Einfilh- 
rung, 312. Sykes, History, 46. Forke, Ta-Ts’in, 60. Ferguson, China, 585. Chen, Μελέτη, 27.

7. Chavannes, Notes, 37-39, σημ.
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θηγητή Shiratori, μέ τή γνωστή διεισδυτικότητα πού διακρίνει τό έργο του. 
Ό  Shiratori1 είχε παρατηρήσει δτι στις γλώσσες της άλταϊκής οίκογένειας, 
πού δεν ήταν συνηθισμένες στή χρήση τού R, στήν άρχή τής λέξεως, άνα- 
πτύχθηκε ένα φωνήεν, (π.χ. Oros - Urus = Rus), όπότε σκέφθηκε δτι ήταν 
πολύ πιθανό τα τουρκικά φύλα να έκαναν χρήση των Urum, Hurum, Burum 
άντί τού Rum (Ρωμαίοι). Ό  Pelliot, δπως περίπου καί δ Blochet2, υποστή
ριξε δτι τό δνομα Rum πρέπει νά έφθασε στήν Κίνα ώς From, δεδομένου 
δτι στήν άρμενική γλώσσα πέρασε ώς Hrom (ή Horom) καί στά περσικά 
Hrom‘ «καί, καθώς ήταν σύνηθες στις ιρανικές διαλέκτους παρθικού τύ
που νά άντικαθιστάται τό h από τό f στις περσικές λέξεις, θεώρησε πιθανό 
δτι ή άρμενική λέξη Hrom άλλαξε σέ From3 στις γλώσσες Χωρασμιακή καί 
Σογδιανή»4. Τά παραδείγματα πού άναφέρει ό Pelliot, άπό λέξεις πού χρη
σιμοποιούσαν ενδιάμεσοι λαοί, είναι άρκετά πειστικά καί νομίζω ενισχύ
ουν τήν υπόθεση δτι οί Ρωμαίοι λέγονταν From5. Τή θεωρία τής προελεύ-

1. Shiratori, New attempt, 189.
2. Blochet, Notes, 363: «...or toutes les aspirees, ou plut6t les aspirantes, ont une tendance 

marquee a aboutir a un phoneme qui, pour une oreille etrangere, sonne a peu pres comme un 
f: c' est ainsi qu' un fran9ais entend Γ anglais Athenaeum comme un coplexe tres voisin de Afi- 
nium... II est tres vraisemblable que les Celestes ont entendu Rhum = 'Ρώμη prononce a peu 
pres comme frum qu' ils ne pouvaient transcrire qu' en faisant une syllable de V f  initial et une 
seconde syllabe du reste du mot». Ά ρα  ό Blochet είναι ό πρώτος πού έξέφρασε τή θεωρία 
αυτή.

3. Πρβλ. Laufer, Sino-iranica, 436: «for instance, old iranian framana (now ferman «or
der») resulted the Armenian hraman, hence the parthian* hraman. Thus * From, probably con
veyed by Sogdian, was the prototype, from which Chinese Fu-lin, * Fu-lim was fashioned».

4. Pelliot, Sur Y origine, 498.
5. Pelliot, Sur Y origine. 498-499: «Quel que soit le mecanisme de ce passage, M. Pelliot 

pense Ιπαρουσιάζεται άπό άλλον έρευνητή] retrouver ailleurs qu' en chinois la trace de la 
forme *From. lo Peut-etre dans le nom de Γ eveque de Merw From! qui assiste au synode 
nestorien de 486 et dont le nom signifierait simplement «le Romain», repondant a ce qu' aurait 
ete plus tard un nom de Ruml. 2o Peut-etre egalement dans le pays de Pur'm qui apparait au 
VHP siecle sur Γ inscription de Kiil-tagin: Γ ancien turc n' avait ni f. ni ph\ une forme *From 
devait etre regulierement rendue par Pur'm (Por°m), avec la meme dissociation du groupe 
consonantique initial que dans les formes chinoises P'ou-lan et Fou-lin. 3o Le Tibet, et a sa suite 
la Mongolie, possedent une epopee celebre, celle du roi Gesar existe en tibetain, mais comme 
emprunt au Sanscrit kesara. «pistil de fleur»: le passage de la sourde a la sonore initiale est 
atteste par de nombreux parallels dans les transcriptions tibetaines. Mais le titre meme du 
Cesar romain, celebre dans tout Γ Orient, ne serait pas transcrit autrement. En fait, on a deja 
cru le reconnaitre dans la litterature indienne, et Γ hypothese a deja ete faite de le retrouver 
aussi dans le roi Ge-sar des Tibetains. L' hypothese aujour-d' hui presentee d' une forme *From 
vient bien a Γ appui de cette explication, puisque f  ne peut etre rendu en tibetain que par ph,
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σεως του όνόματος Fu-lin άπό τή Ρώμη υιοθέτησαν πολλοί έρευνητές', άνά- 
μεσα στους όποιους ό Laufer, ό όποίος πιστεύει ότι προέρχεται άπό τον 
τύπο Frim2.

δ) Φράγκοι: Ό  Deguignes, πρώτα, και ό Bretschneider, ύστερα3, ήταν 
έκεΐνοι πού ταύτισαν τή Fu-lin μέ τό όνομα Φράγκοι. Ό  δεύτερος πίστευε 
ότι ή προφορά ήταν μάλλον Fu-lan, «όχι λιγότερο άρμόζουσα» άπό τό Fo- 
lang, όνομα πού χρησιμοποιείται σε κινεζικές πηγές καί θεωρείται ότι ση
μαίνει τούς Φράγκους4. Μερικοί άπό τούς έρευνητές έγιναν όπαδοί τής θε
ωρίας αύτής5, άν καί, όπως θά δούμε, είναι μάλλον ή πιο άσθενική.

Πριν προβοΰμε σέ κριτική των παραπάνω θεωριών, πρέπει νά μιλήσου
με γιά τήν άποψη τών Saeki καί Moule. τήν όποια μπορούμε νά θεωρή
σουμε ώς πέμπτη θεωρία. Ό  Saeki, μέ άφορμή τό όνομα Ephraim τής γνω
στής νεστοριανής στήλης τής Sian-fu, πού άποδίδεται, στά κινεζικά, ώς Fu- 
lin καί είναι όπωσδήποτε προφορά τής λ. Έφραίμ6, συμπεραίνει, χωρίς δι-

et qu' ainsi Ie tibetain nous donne exactement pour le pays du roi Gesar, et ici avec un timbre
vocalique certain....Si Γ explication du nom From? et de la forme turque Purim ne s' imposaient
pas en elles-memes, le parallelisme des formes chinoises P’ou-lan et Fou-lin et du Phrom 
tibetain, pays du roi Ge-sar. parait done decisif; e'est bien par un intermediaire *From. issu de 
Hrom. que la question du Fou-lin doit etre resolue». Βλ. έπίσης, Shiratori, New attempt, 189- 
190. Pelliot. Chretiens, 625. Pelliot, Le hoja, 163.

1. Sylvain Levi, «Alexandre et Alexandrie dans les documents indiens»: «Memorial Sylvain 
Levi». Paris 1937 («Melanges Maspero. II 1934. 155-164 καί 389-390], 421. Hudson, Europe, 
128. Moule, Christians, 35. σημ. 12. Boulnois, Silk road, 159, σημ. 2. Shafer, Golden peaches, 
5, 31. Needham, Science, τόμ. 5, μέρ. 7, σ. 442. Lieu, Manichaeism. 48.

2. Laufer, Sino-iranica. 436: «Rim must have been an ancient variant of Rum; Rim is still 
the Russian designation of Rome». Ό  Shiratori, New attempt. 190, τόν άντικρούει, έξαιτίας 
τής ύπάρξεως του όνόματος P'u-lan, πού δέχεται ότι ήταν τύπος τής Fu-lin. (βλ. παραπάνω 
σ. 130).

3. Shiratori. New attempt, 187.
4. Ε. Bretschneider, «Notes on Chinese mediaeval travellers to the West»: Chinese Recor

der 4 (1875) 8, σημ. 31 (’Από Shiratori, New attempt. 187).
5. Edkins. China. 366. J. Edkins, Chinese buddhisme. London 1893, 117, σημ. J. Edkins, 

«Name of Europeans»: China Review 19 (1891) 57-58: «The persian word Fering, Frank, Euro
pean, became the Chinese Folin. The Arabs adopted the Persian name and spread it wherever 
they went in India and China. In Tibetan it became Piling through Indian influence and in 
common parlance Parang». Βλ. καί Edkins. «Fu-lin». 109-10. Parker, China, 51. O.F. von Mo- 
lendorff, «Chinese cloisonne Enamel», The China Review 6 (1877-78) 348: «Fo-lang, Fo-lan-ki, 
Fu-Iang-ki, Fu-lan, Fu-lang. are names of the Franks». Γιά τούς Fo-lan-ki, όμως. βλ. παρακά
τω, σ. 206, σημ. 5.

6. Saeki, Documents, 109, Saeki. Nest. Monument. 78: «On looking still more closely we 
discover that there is one more name «Ephraim» for which the Chinese «HsUant6» i.e. «My-
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ευκρινίσεις, δτι ή χώρα Fu-lin θά μιποροΰσε νά έρμηνευτεΐ ώς «ή χώρα τοΰ 
Έφραίμ»1. Ό  Moule είναι ό ερευνητής πού συνδέει τό όνομα Fu-lin καθαρά 
μέ τό ’Ισραήλ, υπενθυμίζοντας μας δτι τό όνομα «Έφραίμ» ήταν σέ πρω- 
ϊμότερη έποχή συνώνυμο τοΰ ’Ισραήλ2, δέ γνωρίζει δμως, δπως άναφέρει, 
άν είχε, στήν άνατολή, τήν ίδια σημασία, καί μάλιστα τόν 7ο αίώνα3. Ή  
άποψη αυτή είναι άνάλογη μέ έκείνη τής Βηθλεέμ, άφοΰ καί οί δυό θεω
ρούν δτι τό όνομα τής πόλης ή τής περιοχής δπου γεννήθηκε καί έζησε ό 
Χριστός δόθηκε καί στήν υπόλοιπη χώρα.

Ή  θεωρία ποΰ θέλει τή Fu-lin νά προέρχεται άπό τή λ. Φράγκοι δέν μπο
ρεί νά γίνει άποδεκτή, δχι μόνο γιατί είναι πολύ νωρίς καί οί Φράγκοι ήταν 
άκόμη άσημοι, άλλά καί γιατί τήν έποχή αυτή καί άκόμη άργότερα, οί γε
ωγραφικές γνώσεις δέν έφταναν ώς εκεί4. Μόνο άπό τίς Σταυροφορίες καί 
ύστερα άρχισαν οί Δυτικοί ΕύρωπαΙοι νά γίνονται εύρύτερα γνωστοί.

Ελκυστική είναι ή θεωρία τής προελεύσεως άπό τή λ. «πόλιν». Δεδο
μένου δτι τήν έποχή πριν άπό τήν επικράτηση τών ’Αράβων, τό μεγαλύτε
ρο κράτος τής περιοχής ήταν τό Βυζάντιο, πολλοί έρευνητές άκολούθησαν 
τή θεωρία αυτή. Πάντως, άν συνέβαινε τό Fu-lin νά προέρχεται άπό τήν 
«πόλιν», τότε οί Κινέζοι θά ήταν οί πρώτοι, αιώνες πριν άπό τούς Εύρω- 
παίους ιστορικούς, πού κάλεσαν τό ’Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος «Βυζά
ντιο» (μάλιστα μέ τό άκριβές του δνομα Fu-lin-kuo)! Άποψη ελκυστική, 
δπως είπαμε, άλλά μάλλον υπερβολική.

Ή  προφορά στά κινεζικά, στή νεστοριανή στήλη, τοΰ Έφραίμ ώς Fu-lin 
ή ώς E-fu-Iin, σέ άλλη πηγή5, (δπου άποδίδεται καί ό φθόγκος Ε), καθώς

stery-virtue». is given as an equivalent. Judging from the parallel fact that the name «Enoch» 
was expressed in Chinese by Ling-shou. which means «Spirit-life-etemaK and the name 
Constantine by «Stay-in-Faith» in our Inscription, we may safely say that the name Hsiian-te. 
«Mystery-virtue» for «Ephraim», must be the translated name, the word «Ephraim» being 
supposed to come from the Hebrew root «PHARAH», «fruitful». Thus, «(Be fruitful of) My
stery-virtue». was the underlying idea in the priest's name as rendered in Chinese, whilst «Fu- 
lin» is simply the Chinese phonetization of the sound «Ephraim». This is quite plain from the 
Chinese characters for «Ε-fu-lin» ( ) in Prof. Pelliot's Diptychs».

1. Saeki. Nest. Monument, 79. Saeki. Documents, 109 κ.έ., 141. 166, 225.
2. Πρόκειται για τό βόρειο μέρος της χώρας, μετά τή διάσπαση σέ βόρειο Ισραήλ ή 

Έφραίμ καί στο νότιο, τήν Τουδαία.
3. Moule, Nestorians, 21. 22.
4. Πρβλ. Hirth. China. 288. σημ.
5. Moule. Christians. 56: ««Ε-fu-lin» (Ephraim) book». (To β ' μέρος τοΰ Gloria in Excel· 

sis Deo (Sacred Books). Βλ. καί Saeki, Relics, 241.
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καί του ποταμού Εύφρά[τη] (Frat) ώς Fu-li-[la]\ είναι ύψίστης σημασίας. 
Βλέπουμε δτι κατά τή δυναστεία των T'ang (7ο-9ο αί.) ή προφορά άντι- 
στοιχοΰσε στό F τ m. Πρέπει, λοιπόν, φωνητικά νά άποκλεισθούν το πό- 
λιν καί τό Βηθλεέμ1 2. Επομένως μένει τό From (Ρωμαίοι) καί τό Έφραίμ, 
ως όνομα του ’Ισραήλ. Μολονότι είναι δύσκολο νά ταξίδεψε τό όνομα τής 
περιοχής δπου έζησε ό Χριστός ώς Έφραίμ (καί όχι ώς Ισραήλ, Τουδαία 
ή άλλα όνόματα πού περιέχονται στήν Καινή Διαθήκη) πρέπει νά άντιμε- 
τωπίσουμε καί τήν εκδοχή αυτή.

Πολύ χρήσιμες γιά τή λύση τού προβλήματος τής προέλευσης τού όνό- 
ματος Fu-lin αποδεικνύονται οί κινεζικές μεταφράσεις χριστιανικών κει
μένων πού έκαναν οί νεστοριανοί, όταν έφθασαν στήν Κίνα. Παραθέτου
με τή μετάφραση στά άγγλικά χωρίων πού περιέχουν τό όνομα Fu-lin:

A. Just about that time, the One (Person) was bom in the City of Wu-li-shih-Iien 
(δηλ. Ιερουσαλήμ) in the country of Fu-lin3. When He was bom as the Mi-shih-ho 
(δηλ. Μεσίας)... κλπ.

B. A point of space in the world of tangibility, for instance, is like the point 
between this place and Persia or that point between Persia and Fu-lin4.

Γ. ...This man is not the Messiah. He is an imposter. We want to arrest this man
........On that account He himself went to Fu-lin5. And it was then in the reign of
Chi-hsi (Καίσαρ ή μάλλον κάποιος διοικητής τής Ίουδαίας)6. Even if Chi-hsi had 
not arrested him...7.

1. Hirth-Rockhill, Chau-ju-kua, 14: «Now the Fu-li-la river of the realm of the Ta-sh'f flows 
southward into the sea small boats ascend it two days and reach the country of Mo-lo, an 
important market of the Ta-shi».

2. Πρβλ. Blochet. Notes 360: «II serait bien etonnant de voir Γ empire romain designd sous 
le nome de pays de Bethleem, car cet humble village de Palestine, oil le Verbe s' est incame 
par hasard. ne joue dans Γ histoire du monde chretien qu’ un r61e tout a fait effacd qui n'a rien 
de comparable a celui de Jerusalem, la ville sainte des Hebreux et des Arabes. qui 6tait encore 
pour Dante le centre de Γ Univers, et il serait tout aussi insolite de trouver V empire romain 
designe sous le nome de royaume du Patriarche».

3. Saeki. Documents. 141 (HsU-T'ing Mesiah SQtra. Jesus Messiah SOtra). Βλ. καί σ. 157: 
«Which may well be identified with Jerusalem in the country of Syria».

4. Saeki. Documents. 166 (A discourse on Monotheism).
5. Saeki, Documents, 241. Πρόκειται γιά χωρίο τοΰ Ιωάννη ΙΑ ' ,  53, 54: «άπ’ έκείνης 

ούν τής ημέρας συνεβουλεύσαντο ίνα άποκτείνωσιν αυτόν. ’Ιησούς ούν ούκέτι παρρησία πε- 
ριεπάτει έν τοίς Ίουδαίοις, άλλα άπήλθεν έκείθεν είς τήν χώραν έγγύς τής έρημου, εις 
Έφραίμ λεγομένην πόλιν, κακεΐ διέτριβε μετά τών μαθητών αυτού».

6. Ό  Moule, Nestorians, 18, άναρωτιέται μήπως πρόκειται γιά τόν Καϊάφα. Τσως έχει 
δίκαιο.

7. Saeki, Documents, 212 (The lord of the Universes. Discourse on aims giving).
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Δ. Now this (country of) Shih-hu (Ίουδαία) is no other than (that of) Fu-lin'.
E. All the kings and the people have come to dwell in harmony with one another. 

But, both in Fu-lin and Persia the laws were made against those people who held this 
doctrine; and by which laws they were searched out to be martyred. All who raised 
their voice against (these laws) were martyred... How then, could there have been any 
one to serve the Messiah within the boundaries of these countries? ... Whosoever 
went to Fu-lin and whosoever went to Persia were all martyred on account of the 
wicked lows that existed there1 2 3.

ΣΤ. But, for that very reason, all the people of Fu-lin have now come to worship 
the Lord of the Universe. There are still a small number of people in Persia who, 
beeing led astray, are co-operating with the devil-demons in their wicked deeds. They 
are the people who worship the images made of earth. But the rest of the people (of 
Persia) all worship the Lord of the Universe and are united in declating that I-shu is
the Messiah!... Though it is only 641 years since the time of the birth of the Messiah,
... yet (his name) is known in all parts of the world2.

’Από τά παραπάνω χωρία, άλλα και άπό άλλα κινεζικά κείμενα, μπο
ρούμε νά έξαγάγουμε τά κάτωθι συμπεράσματα:

α) Στό χωρίο Δ, δίνεται ή έντύπωση δτι Ίουδαία (Shih-hu) καί Fu-lin 
ταυτίζονται (δπως παραπάνω Ίουδαία καί Ta-Ch'in).

β) Στό χωρίο Α γίνεται άπλή τοποθέτηση τής πόλεως Ιερουσαλήμ στή 
Fu-lin.

γ) Σέ δύο χωρία Β, Ε ή Fu-lin μνημονεύεται μαζί μέ άλλη χώρα (Περ
σία). ’Αν ληφθεΐ δμως υπόψη δτι στό Ε γίνεται λόγος γιά νόμους καί σύ
νορα των χωρών αυτών, πρέπει νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα δτι πρό
κειται γιά κράτη (επικράτειες) τό Βυζαντινό καί τό Περσικό. Δεδομένου 
δτι, δπως θά δούμε παρακάτω, ή μετάφραση τού Ε έγινε πολύ νωρίς, κα
θρεφτίζεται ή κατάσταση πριν άπό τήν άραβική κατάκτηση. ’Εξάλλου, τά 
γεγονότα τών διωγμών τοποθετούνται σέ εποχή προγενέστερη. Πρόκειται, 
βέβαια, γιά τούς γνωστούς διωγμούς πριν άπό τόν Μ. Κωνσταντίνο, όπό- 
τε Fu-lin πρέπει νά σημαίνει ολόκληρο τό Ρωμαϊκό κράτος, δπου εφαρμό
ζονταν οί νόμοι γιά τούς διωγμούς, καί δχι (μόνο) τό ’Ισραήλ, ή ή εύρύτε- 
ρη περιοχή τής Συρίας-Παλαιστίνης. Πρέπει νά πούμε δτι οί δυό αυτές 
χώρες (Fu-lin καί Περσία) μνημονεύονται στά κινεζικά χρονικά καί άλλες 
φορές μαζί, π.χ. ή κατάληψη τών εδαφών τής Fu-lin άπό τούς ’’Αραβες, μαζί 
μέ τά εδάφη τής Περσίας4.

1. Saeki. Documents, 223 (The lord of the Universe. Discourse on almsgiving).
2. Saeki. Documents. 225 (’Από τό ίδιο βιβλίο).
3. Saeki, Documents. 226 (Άπό τό Ιδιο βιβλίο).
4. Bretschneider. Knowledge: «He conquered Persia. Fo-lin and in the south seized upon
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δ) Στο χωρίο Γ ' άναφέρεται ή Fu-lin, όχι όμως ώς χώρα, άλλά ώς πό
λη. Πρόκειται για μετάφραση χωρίου τοΰ Ιωάννη1, σύμφωνα με τό όποιο 
ό ’Ιησούς, ύστερα άπό την επιβουλή των Εβραίων, έφθασε κοντά στην έρη
μο, στην πόλη Έφραίμ, με τούς μαθητές του. Τό κινεζικό αυτό απόσπασμα 
είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε νά όνομάζεται Fu-lin κάποια πόλη 
τής περιοχής όπου έζησε ό Χριστός. Θά ήταν δύσκολο, λοιπόν, νά όνόμα- 
ζαν καί τήν Ιδια τήν περιοχή με αυτό τό όνομα, τή στιγμή μάλιστα πού στο 
ίδιο κείμενο ονομάζεται Shih-hu. Πράγματι, Shih-hu σημαίνει Εβραίοι2. 
Υπάρχουν διάφορα άλλα μεταφρασμένα χωρία πού τό επιβεβαιώνουν3.

ε)Πολύ ένδιαφέρον παρουσιάζει τό χωρίο ΣΤ' διότι: 1) ’Αναφέρει ότι 
βρισκόμαστε στο έτος 641 2) Μνημονεύει ότι τό μεγαλύτερο μέρος τού πλη
θυσμού τής Περσίας είναι χριστιανοί. Τούτο βέβαια είναι υπερβολικό, δεί
χνει όμως ότι κατά τούς χρόνους τής άραβικής κατάκτησης ό χριστιανι
σμός στήν Περσία ήταν υπολογίσιμος (ένισχύοντας τήν άποψη εκείνων πού 
υποστηρίζουν ότι. άν δέν εμφανίζονταν οί Άραβες ή Περσία ίσως γινόταν 
χριστιανική). 3) Άναφέρεται ότι όλόκληρος ό πληθυσμός τής Fu-lin ήταν 
χριστιανικός. Τούτο, βέβαια, όσο καί νά περιέχει κάποια υπερβολή, ση
μαίνει, τουλάχιστο, ότι τό συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού 
ήταν χριστιανοί. ’Αποκλείεται λοιπόν εδώ ή Fu-lin νά είναι μόνο τό 
’Ισραήλ, τού όποιου ό πληθυσμός ήταν διαφορετικής θρησκείας4, ενώ πολύ 
δύσκολα θά μπορούσε νά δεχθεί κανείς τις άνατολικές μόνο έπαρχίες. 
’Αντίθετα, πολύ πιό λογικό θά ήταν νά συμπεριλαμβάνονται καί τά υπό
λοιπα γνωστά τμήματα τής αύτοκρατορίας, δηλ. τουλάχιστο ή Μ. Άσία καί 
ή Κωνσταντινούπολη.

Γενικό συμπέρασμα: Τό όνομα Fu-lin συναντάται στά παραπάνω κείμε
να: α) ώς όνομα συγκεκριμένης πόλης τού ’Ισραήλ5, β) ώς όνομα περιοχής

the Po-lo-men (Brachmins, India) and other countries». Βλ. καί Hirth, Mystery, 16.
1. Βλ. παραπάνω, σ. 73, σημ. 5.
2. Saeki. Documents, 238.
3. Saeki. Documents, 212 κ.έ.. άρ. 71 («Now, the Shi-hu men caught Him on the charge, 

as they said, that He talked about His own person»), 119 («The kinsmen of the Shih-hu also 
had a watch set up to guard the tomb»), 123. 132, 133. 137, 191, 193. 196 («Besides, the people 
of Shih-hu were all killed, and afterwards all the rest of the inhabitants (of that country) were 
either plunderer or carried away into captivity»).

4. Βλ. M. Chavannes-P. Pelliot. Un traite manicheen retrouve en Chine, Paris 1912, δπου, 
στην Ά. Μεσόγειο, άναφέρονται τρείς θρησκείες.

5. Δέν μπορούμε, φυσικά, νά δεχτούμε 6τι άπό αυτό τό τυχαίο τοπωνύμιο προέρχεται 
τό Fu-lin.
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στήν όποια γνωρίζουμε ότι βρισκόταν ή 'Ιερουσαλήμ. Ή  περιοχή αυτή δέν 
μπορεί νά ταυτίζεται μέ τήν Ίουδαία, γιατί ή τελευταία μνημονεύεται ώς 
Shih-hu. ’Εξάλλου, δέν πρόκειται γιά περιφέρεια, άλλα για κράτος. Γιά τό 
λόγο αυτό, δέν μπορούμε νά άπομονώσουμε τίς άνατολικές έπαρχίες τού 
Βυζαντίου. Πρόκειται, επομένως, γιά τό ίδιο τό Βυζάντιο. Πρέπει, λοιπόν, 
νά συμπεράνουμε ότι τό όνομα Fu-lin, κινεζική προφορά τής λέξεως Frim, 
δέν έχει καμιά σχέση μέ τό παλαιότερο όνομα τού ’Ισραήλ, Έφραίμ. Τό ξε
χασμένο αυτό πρώιμο όνομα τού ’Ισραήλ δέν είχε καμιά θέση στά γραπτά 
τών νεστοριανών στήν Κίνα, εκτός άπό μιά φορά πού είναι απλή σύ
μπτωση καί δέ σημαίνει τήν Ίουδαία' ή μετάφραση δηλ. τού άποσπάσμα- 
τος τού ’Ιωάννη, όπου υπάρχει τό τοπωνύμιο Έφραίμ, πού άποδόθηκε ώς 
Fu-lin. Σέ όλα τά υπόλοιπα χωρία τό Fu-lin άποδίδει τή λέξη Frim, δηλ. Ρω
μαίοι. Αύτό είναι τελικά καί τό όνομα άπό τό όποιο τό κράτος Fu-lin πρέ
πει νά προέρχεται (καί όχι τό Ρώμη). ’Εξάλλου, τό όνομα Fu-lin μαρτυ- 
ρεΐται πριν άπό τήν άφιξη τών νεστοριανών στήν Κίνα. Είναι πράγματι 
περίεργο πού έτυχε νά μεταφρασθει τό χωρίο έκεΐνο τού ’Ιωάννη μέ τήν 
πόλη τού ’Ισραήλ Έφραίμ, όνομα πού παλαιότερα άποδιδόταν καί στό ίδιο 
τό ’Ισραήλ! Πρόκειται γιά συμπτώσεις πού απλώς περιπλέκουν τό πρό
βλημα. Έτσι, όταν τά κινεζικά κείμενα άναφέρουν ότι ή Ίουδαία είναι ή 
ίδια μέ τήν παλαιά χώρα Ta-Ch'in ή μέ τή Fu-lin, έννοοϋν ότι βρίσκεται μές 
τό Ta-Ch'in, ή τή Fu-lin, τού όποιου άποτελεΐ τμήμα. Εξάλλου καί ό Hirth 
αύτό πιστεύει, άλλά έπεκτείνει τό όνομα μικρής περιοχής σέ ευρύτερη 
(όπως τό Μάγκαντα, γενέτειρα τού Βούδα, σ’ όλόκληρη τήν ’Ινδία) καί 
αύτό είναι τό δεύτερο λάθος του, μετά τήν λανθασμένη ετυμολογία τής Fu- 
lin. Τό τρίτο λάθος του είναι ότι περιέλαβε αύθαίρετα ένα μόνο μέρος τού 
κράτους (στό όποιο άνήκε καί τό ’Ισραήλ) μέ τήν ’Αντιόχεια, τό όποιο έθε
σε ύπό τόν (έκτος ’Αντιόχειας, εξάλλου) νεστοριανό πατριάρχη, έξισώνο- 
ντάς τον μέ βασιλέα. Βέβαια, παλαιότερα τό Ta-Ch'in περιοριζόταν στά 
έδάφη τής Α. Μεσογείου μέ (θεωρούμενη άπό τούς Κινέζους) πρωτεύουσα 
τήν ’Αντιόχεια, όμως τώρα οί γεωγραφικές γνώσεις αύξήθηκαν'. Ό  Hirth 
όφειλε νά μή λάβει τόσο πολύ υπόψη του τό νεστοριανό παράγοντα, γιά 
τό ζήτημα αύτό.

"Υστερα άπό όλα όσα άναφέραμε παραπάνω, θεωρούμε βέβαιο ότι οί 
Κινέζοι, άπό τά μέσα τού 6ου αΐώνος (ή ίσως καί νωρίτερα), άρχισαν νά 
καλούν τούς Βυζαντινούς Fu-lin, δηλ. Ρωμαίους, ένώ ώς έκείνη τήν περίο
δο τους καλούσαν (όπως καί τούς Ρωμαίους πριν) Ta-Ch'in δηλ. —όπως 1

1. Είδαμε παραπάνω (σελ. 148 κ.έ.) δτι ήταν γνωστά τά έδάφη τουλάχιστο ώς τήν Κων
σταντινούπολη.
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υποστηρίξαμε σέ παλαιότερο δημοσίευμά μας1— "Ελληνες. Τούτο φαίνεται 
κάπως άπίστευτο αλλά εξηγείται αν δοΰμε τά όνόματα πού χρησιμοποι
ούσαν οί Αρμένιοι —μνεία των όποιων κάναμε, δπως είδαμε, δταν γινό
ταν λόγος για τό ταξίδι τού όνόματος Hrom-From στην Ανατολή— γιά 
τούς Ρωμαίους καί ύστερα γιά τούς Βυζαντινούς, δπως μάς άποκαλύπτει 
ό Bartikian2.

Γιά τούς Αρμένιους oi Ρωμαιοι-Βυζαντινοί ήταν γνωστοί ώς Yoyn, 
δηλ. Έλληνες ή γιά την άκρίβεια, Ηωνες (πρβλ. τό Yonaka των Ινδών πού 
σέ κάποιο κείμενο άντικαθίσταται άπό τό κινεζικό Ta-Ch'in)3. «ΟΙ Ρωμαίοι 
αύτοκράτορες Κάρος, Διοκλητιανός, Κωνσταντίνος, Ίουλιανός, Ούαλε- 
ντινιανός, Γρατιανός, Θεοδόσιος Α ', Μαρκιανός, πάντες, μέχρι τέλους 
τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας, είναι Yoyn / "Ελληνες»! (πρβλ. τον χαρα
κτηρισμό τού Μάρκου-Αύρήλιου Άντωνίνου ώς βασιλιά τού Ta-Ch'in). 
«Άλλ’ άκόμη, συνεχίζει ό Bartikian, άπό την άρχή τής άρμενικής λογοτε
χνίας, δηλ. άπό τόν Ε ' αιώνα, παρουσιάζεται καί ένας νέος δρος πού ση
μαίνει Έλλην, ό Horom, πού δεν είναι τίποτε άλλο παρά τό Ιδιο τό «Ρω
μαίος», πού θά πάρει στο εξής πάμπολλες, μεταξύ αύτών, καί άπίθανες ση
μασίες. Στις πηγές, τό Yoyn καί Horom παρουσιάζονται ώς συνώνυμα»4. 
Τά παραπάνω άποσπάσματα είναι άρκετά όχι μόνο γιά νά άποδειχθεΐ δτι 
τό Ta-Ch'in έχει σχέση μέ τό Yona-Yonaka-Yauna άλλά καί νά δοθεί εξή
γηση στή μακρά του χρήση, πολλούς αιώνες ώς δτου υιοθετηθεί τό Fu-lin, 
δηλ. τό Ρωμαίοι, άλλά καί άργότερα5. Πριν τελειώσουμε, μέ τό θέμα αύτό, 
πρέπει νά πούμε ότι τά παραπάνω όνόματα στήν άρμενική γλώσσα είναι 
γιά τό θέμα μας θεμελιώδους σημασίας, γιατί ή ’Αρμενία ήταν ή είσοδος 
στή Δύση6. Έτσι είναι χαρακτηριστικό δτι ή όνομασία των ’Αράβων είναι 
κοινή στούς ’Αρμενίους καί στούς Κινέζους· Tacik στούς πρώτους, Ta-shi 
στούς δεύτερους7 (προφανώς δάνειο άπό τά περσικά).

"Υστερα άπ’ δσα άναφέραμε ώς εδώ, συμπεραίνουμε δτι τό όνομα Fu-

1. Kordosis, China. 194 κ.έ.
2. Μπαρτικιάν. Όνοματοόοσίες, 731 κ.έ.
3. Ρ. Demieville. Milindapanha. δ.π.. 168. T.W. David Rhys, Questions, δ.π., 2. Βλ. Μ. 

Kordosis. China 197.
4. Μπαρτικιάν, Όνοματοόοσίες, 731.
5. Δηλαδή Ta-Ch'in καί Fu-lin παρουσιάζονται ώς συνώνυμα, δπως τά Yoyn καί Horom 

στούς Αρμένιους (Μπαρτικιάν, Όνοματοόοσίες 731), κι έτσι τό Ta-Ch'in χρησιμοποιείται 
(σπανιότερα) καί μετά την υίοθέτηση τού δεύτερου.

6. Kordosis, China, 181 κ.έ. Μ. Κορδώση, Άπό τήν Κίνα στό Βυζάντιο, δ.π., 551 κ.έ.
7. Μπαρτικιάν, Όνοματοόοσίες, 733.
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lin: α) Δέν έχει φωνητική σχέση ούτε μέ τό πόλιν ούτε μέ τό Βηθλεέμ, β) 
Φωνητικά είναι τό ίδιο μέ τό From (ή Frim). Ό  τύπος αυτός καλύπτει τό 
όνομα Ρωμαίοι (όπως ταξίδεψε στην ’Ανατολή ώς Hrom ->From) καθώς 
καί τό όνομα Έφραίμ (Frim). Στά κινεζικά κείμενα, όταν άναφέρεται ώς 
περιοχή ή ώς κράτος σημαίνει τό πρώτο. Δέ σημαίνει τό ’Ισραήλ (όπως δέ 
σημαίνει (μόνο) καί τήν ευρύτερη περιοχή τού παλαιού Ta-Ch'in, μέ κέντρο 
τήν ’Αντιόχεια) γιά τούς λόγους πού άναφέραμε παραπάνω. Σέ μιά μόνη 
περίπτωση πού άναφέρεται σέ οικισμό έννοεΐται ή πόλη Έφραίμ στό 
’Ισραήλ, άλλά τούτο δέν είναι παρά σύμπτωση.

Τό όνομα, λοιπόν, Fu-lin έχει σχέση μέ τούς Ρωμαίους (τούς Βυζαντι
νούς) καί οί Κινέζοι τό πήραν, όπως άκριβώς γίνεται σ’ αυτές τις περι
πτώσεις, άπό άλλους, ενδιάμεσους λαούς καί μάλιστα κατά τήν έποχή πού 
όλα τά εδάφη δυτικά τού Ευφράτη άνήκαν στό Βυζάντιο (καί επομένως δέν 
ύπήρξε πρόβλημα δύο ή περισσότερων κυριάρχων). "Υστερα άπό τίς κα
τακτήσεις τών ’Αράβων τά εδάφη τής Ά. Μεσογείου πού περιήλθαν σέ άρα- 
βικά χέρια δέν άλλαξαν όνομα' άνήκαν στή Fu-lin, μέ τήν εύρύτερη γεω
γραφική της έννοια, όπως άκριβώς καί τά περσικά έδάφη πού άνήκαν 
στους Άραβες έξακολουθούσαν νά ονομάζονται Περσία. (’Ακόμη καί ό 
βουδιστής μοναχός, πού γνωρίζει πολύ καλά τήν κατάσταση πού έπικρα- 
τούσε στίς περιοχές αύτές, δέ μνημονεύει τή Συρία, όπου βρισκόταν καί ή 
έδρα τής άραβικής έξουσίας, μέ άραβικό όνομα, π.χ. άραβικής δυναστείας 
ή έστω μέ όνομα έπαρχίας' χρησιμοποιεί τό παλαιό εύρύτερο όνομα καί ή 
μόνη διάκριση πού κάνει άνάμεσα στό ύπό άραβική κατοχή καί στό ελεύ
θερο τμήμα τής παλαιός είναι έκείνη τής Μικρής καί Μεγάλης Fu-lin). Γε
ωγραφικά, λοιπόν, στήν έποχή τών T'ang, μέ τό όνομα Fu-lin έννοοΰνταν 
όλα τά έδάφη πέραν τού Εύφράτη (έστω κι άν χωρίζονταν άπό μερικούς 
σέ Μικρή καί Μεγάλη Fu-lin). ’Εξάλλου, όπως είπαμε, δέν πρέπει νά ξε
χνάμε ότι πριν τήν άραβική κατάκτηση όλα αύτά τά έδάφη άνήκαν σ’ ένα 
κράτος μέ τό όνομα Fu-lin. Πολιτικά όμως τά πράγματα δέν ήταν έτσι. 
Ό πω ς είναι γνωστό, άπό ένα χρονικό σημείο καί ύστερα, ή περιοχή τής 
άνατολικής Μεσογείου δέν άνήκε πιά στό βυζαντινό κράτος κι έτσι δέν 
είναι δυνατόν, όταν τώρα γινόταν λόγος, έμμεσα ή άμεσα γιά κρατική ύπό- 
σταση τής Fu-lin νά έννοοΰνται τά έδάφη αύτά. Ό ταν δηλ. γινόταν λόγος 
γιά κράτος (μέ τό βασιλιά, τίς πρεσβείες κλπ.) τότε έννοείτο άποκλειστικά 
ή ελεύθερη Fu-lin, τό Βυζάντιο (καί όχι βέβαια, οί Άραβες, οί όποιοι στήν 
περίπτωση αύτή ονομάζονταν Ta-shih). ’Εδώ άκριβώς βρίσκεται καί τό λά
θος τού Hirth πού είναι άκέραιο, άφοΰ θεωρεί ώς βασιλείς τής Fu-lin τούς 
πατριάρχες τής ’Αντιόχειας, ένώ γεωγραφικά τό λάθος του είναι μόνον
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κατά τό ήμισυ'. "Αν έπρόκειτο βέβαια γιά κράτος Fu-lin πριν άπό την άρα- 
βική κατάκτηση δέν θά υπήρχε πρόβλημα, γιατί στην περίπτωση αυτή έπι- 
κράτεια καί όνομα συμπίπτουν. Έτσι, όταν oi κινεζικές πηγές άναφέρουν 
δτι ό βασιλιάς τής Περσίας Ardashir (I-ta-chi) κατέφυγε στη Fu-lin1 2 3 (μετά 
τίς νίκες του Ηρακλείου καί τή σύγχυση πού έπήλθε στό περσικό κράτος), 
πρέπει νά εννοήσουμε τήν ένιαία Fu-lin.

Τώρα, λοιπόν, εξηγείται γιατί τά γραφόμενα των κινεζικών πηγών 
άλλοτε άναφέρονται στό Βυζάντιο, άλλοτε στις άνατολικές, κατειλημμένες 
άπό τούς "Αραβες, επαρχίες καί άλλοτε σέ όλόκληρη τήν παλαιά ένιαία 
επικράτεια τοΰ Βυζαντίου2. "Ετσι όταν γίνεται λόγος γιά κατάληψη τής Fu- 
lin, πρέπει νά εννοούνται τά έδάφη τής άνατολικής Μεσογείου πού κατε- 
λήφθησαν άπό τούς "Αραβες. "Αν ληφθεΐ υπόψη δτι τά έδάφη αύτά άποτε- 
λοϋν τό μεγαλύτερο μέρος τής γνωστής Fu-lin (άφοΰ οί γεωγραφικές γνώ
σεις τής έποχής έφθαναν ως τήν Κωνσταντινούπολη μόνο) καί δτι ήταν τά 
πιο γνωστά, (άφοΰ συμπίπτουν μέ τό παλαιό Ta-Ch'in), είναι φυσικό οΐ γε
ωγραφικές πληροφορίες νά άφορούν κυρίως στά έδάφη αύτά. Έ τσι στήν 
πληροφορία τών χρονικών των T'ang γιά κατάληψη τής Fu-lin ή πρέπει νά 
έννοήσουμε κατάληψη τών έδαφών αύτών, πού δεν γίνεται κατανοητή λό
γω κάποιας παράλειψης στό κείμενο4, ή δτι ό συγγραφέας κάνει κάποιο λά
θος.

1. "Ετσι έξηγοΰνται δλα τα έρωτήματα* πρβλ. F. Hirth, «The Ta-ts'in question», 16 (1885) 
418: «Yet. the opponents of the Syrian theory may object that all that is said of Syria applies 
also to the Roman empire, as Syria was one of its provinces. True, but how about Ta-ts'in during 
the middle ages, when the country is said by the Chinese authors to have still continued under 
the name Fu-lin? Syria and Egypt had been wrenched from the Roman sceptre early during the 
seventh century; the Roman Orient had become an Arab possession». Ή  παραπάνω σκέψη τοΰ 
Hirth είναι σωστή. Τώρα, μέ τό χωρισμό τών πληροφοριών γιά τή Fu-lin σ’ αυτές πού άφο- 
ροΰν στά έδάφη της καί σ’ έκεΐνες πού άφορούν στήν κρατική της υπόσταση, τέτοιο δίλημ
μα δέν υπάρχει.

2. Chavannes. Documents. 171, Hirth, «Mystery». 200.
3. Πρβλ. Shiratori, New attempt, 325. ό όποιος χωρίζει τίς πληροφορίες τών κινεζικών 

χρονικών: 1) «Those which could not be explained away unless Fu-lin-kuo be taken as referring 
to the Syria area; 2) those which could not be explained away unless it referred to the East 
Roman Empire with Constantinople as its centre; 3) those which could be explained away by 
either theory; and 4) those which could be explained away by neither theory». ΟΙ παρατηρή
σεις αύτές τοΰ Shiratori είναι, κατά βάση, σωστές άλλά ό Ιάπωνας καθηγητής δέν μπόρεσε 
νά διακρίνει πότε συμβαίνει κάθε περίπτωση άπό τίς τρεις πρώτες, ένώ έδωσε μεγαλύτερη 
σημασία, άπ’ δσο έπρεπε, στήν τέταρτη περίπτωση, δπως είχε κάνει καί μέ τή χώρα Ta-Ch'in 
(Chinese ideas, 49 κ.έ.).

4. Δηλ. δέ γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα, άν στό γνωστό (σ. 55-56) έπίμαχο χωρίο («άφοΰ οί
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Δέν έχει, λοιπόν, τό όνομα Fu-Iin καμιά αποκλειστική σχέση μέ τις πρώ
ην βυζαντινές και μετέπειτα αραβικές έπαρχίες τής άνατολικής Μεσογεί
ου. Ίσα-ίσα, τό έλεύθερο τμήμα τών παλαιών ρωμαϊκών έδαφών, τό Βυ
ζάντιο, μέ τή νέα του θρυλική πρωτεύουσα, είχε περισσότερο τό δικαίωμα, 
μετά τήν άραβική κατάκτηση, νά ονομάζεται Fu-lin. Ή  όνομασία «Μεγά
λη» (προφανώς λόγω τοϋ μεγέθους τής πρωτεύουσάς του) πού τής έδωσε 
ό Κινέζος βουδιστής είναι ενδεικτική τής θέσης πού τό Βυζάντιο κατείχε 
στά πλαίσια τής ευρύτερης περιοχής τού παλαιότερου Ρωμαϊκού κράτους. 
Ά ν  τέλος μιλήσουμε γιά άποκλειστική σχέση τού ονόματος Fu-lin, επί 
T'ang, μέ ένα κράτος, πού θά άποτελεΐτο άπ’ όλα τά γνωστά εδάφη τής Fu- 
lin, τούτο είναι μόνο τό Βυζάντιο πριν άπό τήν άραβική έξόρμηση, δταν 
κατείχε όλες τις έπαρχίες τού παλαιού Ta-Ch'in.

στ) Ή κατάσταση στην Κεντρική ’Ασία τον 7ο καί 8ο αί, καί ή 
αποστολή πρεσβειών. Ό ρόλος τού βόρειου δρόμου.

Μένει νά δούμε, ποιά ήταν ή κατάσταση στήν Κεντρική ’Ασία τόν 7ο 
καί 8ο αίώνα, κατά τούς όποιους, σύμφωνα μέ τά κινεζικά χρονικά, 
υπήρξε πυκνή έπικοινωνία άνάμεσα στή Fu-lin καί στήν Κίνα. Στή δυτική 
’Ασία, τούς ΓΤέρσες άντικατέστησε ή νεοανερχόμενη άραβική δύναμη πού, 
όπως είναι γνωστό, θά άποδειχθεΐ πιό καταστρεπτική άπ’ δ,τι ή περσική 
καί θά άπειλήσει άκόμη καί αυτή τήν ύπαρξη τού Βυζαντίου. Όμως, ή έπι- 
κοινωνία άνάμεσα στήν ’Ανατολή καί τή Δύση έξαρτάται κυρίως άπό τή 
δύναμη έκείνη πού κυριαρχεί στήν Κεντρική ’Ασία (τή Βακτρία, τή Σο- 
γδιανή, τις περιοχές άνατολικά τής Κασπίας καί τό σημερ. Κινεζικό Τουρ
κεστάν). Παλαιότερα, πού κυρίαρχος στό άνατολικό τμήμα τής περιοχής 
ήταν ή Κίνα καί στό δυτικό οί Κουσάνα, ή επικοινωνία μέ τή Δύση ήταν

"Αραβες κατέκτησαν αυτές τις χώρες, έστειλαν τόν στρατηγό Mo-i (Μωαβία;) νά πολιορ
κήσει τήν πρωτεύουσα τους. Κατόπιν συμφωνίας, συνήψαν φιλικές σχέσεις, μέ τόν όρο νά 
πληρώνουν κάθε χρόνο σέ χρυσό καί μετάξι. Έ ν συνεχεία ύπετάγησαν στους Άραβες») τό 
«ύπετάγησαν» άναφέρεται στήν πρωτεύουσα ή σέ έδάφη. Ά ν  ισχύει ή δεύτερη περίπτωση, 
άσφαλώς πρόκειται μόνο γιά τά έδάφη πού κατελήφθησαν. Τελείως διαφορετική ερμηνεία 
τοΰ πάρα πάνω χωρίου βρίσκουμε στό γνωστό βιβλίο τοΰ Yule (Cathay, 48): «The Ta shi, 
after having overrun and forcibly taken possession of kingdom after kingdom, at last sent their 
general-in-chief, Moi, to lay the siege to the capital city of Fu-lin. Yenyo. who was the 
negociator of the peace which followed, made it one of the conditions that the Ta shi should 
every year pay a tribute, consisting of gold and silk-stuffs»! Ή  έρμηνεία αυτή, πού άποδίδε- 
ται στον Pauthier, λύνει τό πρόβλημα, άλλά δέν είναι ή σωστή. Μάλλον προσαρμόστηκε στά 
μέτρα τών βυζαντινών πηγών.
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άπρόσκοπτη, μολονότι έπροτιμάτο ό θαλασσινός δρόμος. ’Αργότερα, όταν 
ή κατάσταση άποσταθεροποιήθηκε, μέ τις ούνικές επιδρομές, ή έπικοινω- 
νία διεκόπη ή μειώθηκε σημαντικά. Τώρα και ώς τά μέσα περίπου τοΰ 8ου 
α'ιώνα ή Κίνα είναι και πάλι ή σπουδαιότερη δύναμη της Κεντρικής ’Ασίας.

Ό  T'ai-tsung (626-649) είναι ό μεγάλος αύτοκράτορας πού έθεσε τις βά
σεις γιά τή μεγαλειώδη εξόρμηση προς τή Δύση. "Ως τό τέλος τής βασιλεί
ας του, έλεγχε σχεδόν δλα τά μικρά βασίλεια τής περιοχής τοΰ Tarim'. To 
έργο του συμπλήρωσε ό Kao-tsung (649-683), στήν εποχή του όποιου διά
φοροι λαοί, ώς τότε υπό τήν επικυριαρχία τών Τούρκων, περιήλθαν στον 
έλεγχο τής Κίνας. Ή  κινεζική αυτοκρατορία, τά έτη 659 και 661, έφθασε 
ώς τά όρια τής σημερινής Περσίας1 2. Στο εξής, οΐ ενέργειες στήν Κεντρική 
Άσία θά άποβλέπουν στή διατήρηση τοΰ κινεζικοΰ προτεκτοράτου, έν μέ
σω άγώνων εναντίον τών ’Αράβων καί φιλόδοξων ντόπιων ηγεμόνων πού 
προσπαθούσαν νά άποσείσουν τήν κινεζική έπικυριαρχία. Ή  μεγάλη έπα- 
νάσταση τοΰ An Lu-shan στήν Κίνα καί ή ήττα τών Κινέζων άπό τούς 
Άραβες στον ποταμό Talas, τό 751, είχαν καταστρεπτικά άποτελέσματα3. 
Οί Άραβες επεκτείνουν τήν επιρροή τους στήν Κεντρική Άσία, οί Θιβε- 
τιανοί λεηλατούν τις κινεζικές βάσεις στο Tarim κι έτσι οί Κινέζοι, πριν 
άπό τό τέλος τοΰ αιώνα, έχουν χάσει τον έλεγχο ακόμη καί τής τελευταί
ας περιοχής4, πού αποτελούσε τήν είσοδο προς τή Δύση.

Άπό τό παραπάνω σύντομο ιστορικό διάγραμμα μπορούμε νά συμπε- 
ράνουμε ότι ώς τά μέσα περίπου τοΰ 8ου αίώνα ή Κίνα ήταν ή σπουδαιό
τερη δύναμη τής Κεντρικής ’Ασίας, παρά τήν άραβική διείσδυση (Ιδιαίτε
ρα τών αρχών τοΰ 8ου αιώνα μέ τον στρατηγό Qutaiba)5. Άπό τήν πυκνή 
έπικοινωνία τοΰ Βυζαντίου μέ τούς Τούρκους, κατά τίς βασιλείες τοΰ ’Ιου
στίνου Β' καί τοΰ Τιβερίου, μέσω τής βόρειας όδοΰ, γιά τήν όποια μιλή
σαμε παραπάνω, γίνεται φανερό ότι δέν ήταν πάντοτε κυρίαρχος τοΰ παι
χνιδιού εκείνος πού έλεγχε τή δυτική Άσία, άπ’ όπου περνούσε ό κύριος 
δρόμος τοΰ μεταξιού. Τούτο γίνεται περισσότερο κατανοητό μετά τήν ίδρυ
ση τής Κωνσταντινούπολης, όταν ή τελευταία έγινε τό κέντρο τού διαμε- 
τακομιστικοΰ εμπορίου τοΰ Βυζαντίου, καί γενικότερα τής Δύσης, δεδομέ

1. Chavannes, Documents. 266. Grousset, V  empire, 148. Wechsler, T'ai-tsung, 228.
2. Denis Twitchett-Howard Wechsler, «Kao-tsung (reign 649-83) and the empress Wu: The 

inheritor and the usurper». CHC 3 (1979) 280. Thierry-Morisson, «Monnaies», 120.
3. Denis Twitchett. «Hslian-tsung (reign 712-56)», CHC 3 (1979) 445.
4. C. A. Peterson. «Court and province in mid- and late T’ang», CHC 3 (1979) 486. Thierry- 

Morrisson, «Monnaies», 121.
5. Βλ. Richardon Frye, The golden age of Persia, London 1993, o. 79 x i.
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νου ότι τό κέντρο βάρους μετατοπίσθηκε βορειότερα (άπό τήν ’Αντιόχεια 
πού ήταν πριν). Φαίνεται, λοιπόν, ότι ή χρήση τοΰ βόρειου δρόμου δέ στα
μάτησε μέ τήν τελευταία πρεσβεία τοΰ Βαλεντίνον καί τή διακοπή τών Βυ- 
ζαντινοτουρκικών σχέσεων, μετά τήν άσχημη ύποδοχή τής πρεσβείας άπό 
τόν Τούρκο ήγεμόνα Τούρξανθο'. Πιστεύω ότι ή εμφάνιση τής Κίνας στήν 
Κεντρική ’Ασία μετά τό 630, οί καλές της σχέσεις μέ τούς δυτικούς Τούρ
κους καί ή συνεργασία τών Βυζαντινών μέ τούς Χαζάρους Τούρκους δη
μιούργησαν καί πάλι τίς κατάλληλες συνθήκες γιά άπρόσκοπτη επικοινω
νία άνάμεσα στήν Ά πω  ’Ανατολή καί τήν Ά πω  Δύση, μέσω τοΰ βόρειου 
δρόμου1 2.

"Υστερα άπ’ όσα άναφέραμε ως εδώ, μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι 
παρά τό έμπόδιο τής άραβικής έξάπλωσης, ύπήρχαν οί κατάλληλες συν
θήκες γιά έπικοινωνία άνάμεσα στήν Κίνα καί τό Βυζάντιο. Θά λέγαμε, μά
λιστα, ότι, τώρα, ό κοινός κίνδυνος κάνει περισσότερο αναγκαίες τίς δι
μερείς σχέσεις. Γιά τίς ιστορικές προϋποθέσεις καί συγκυρίες πού συνέβα
λαν στήν έπικοινωνία αύτή θά γίνει λόγος σέ είδική έργασία. Έδώ θά άνα- 
φερθοΰμε γιά λίγο στις σπουδαιότερες πρεσβείες, ιδιαίτερα στήν πρώτη, μέ 
τήν όποια έγκαινιάσθηκαν οί διμερείς επαφές. Είναι ή μόνη γιά τήν όποια 
διαθέτουμε μερικές λεπτομέρειες, όπως τό όνομα τοΰ βασιλιά πού τήν 
έστειλε καί τήν έπίδοση άπαντητικής έπιστολής. Γιά τίς ύπόλοιπες θά έπι- 
μείνουμε κυρίως στις συνθήκες μετάβασης.

Όπως, είπαμε, τό 643 έφθασε στήν Κίνα ή πρώτη πρεσβεία πού είχε 
στείλει ό βασιλιάς τής Fu-lin, Po-to-li. Οί καιροί ήταν δύσκολοι. Μόλις 
πρίν δύο χρόνια είχε συμπληρωθεί άπό τούς Άραβες ή κατάκτηση τής 
Αίγύπτου καί γενικότερα τής Μέσης ’Ανατολής μέ τήν κατάληψη τής ’Αλε
ξάνδρειας. Ά ν  ληφθεΐ υπόψη ότι ή Περσία είχε σχεδόν καταρρεύσει (642), 
νομίζω δέ θά είμαστε μακριά άπό τήν πραγματικότητα, άν ύποθέσουμε ότι 
αιτία τής άποστολής ήταν ό άμεσος αραβικός κίνδυνος, πού σέ λίγο θά 
άγγιζε τήν καρδιά τοΰ Βυζαντίου. Έτσι είναι πιθανότερο τό Po-to-li νά 
σημαίνει «βασιλεύς», όπως πρότεινε ό Chavannes3. Είναι βέβαιο ότι οί Κι
νέζοι άκουγαν γιά πρώτη φορά τόν τίτλο αύτό, άφοΰ εμφανίζεται επί Ήρα-

1. Menander Protector, 245-246.
2. Δέν αποκλείεται σέ είρηνικές περιόδους νά έχρησιμοποιεΐτο καί ό κεντρικός δρόμος. 

Πολύ λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν νά χρησιμοποιούσαν τό θαλασσινό δρόμο. Πρβλ. 
Marchall Broomhall, Islam in China. A neglected problem. London 1910, 19.

3. Δεν έχει, όπωσδήποτε. σχέση μέ τό «πατριάρχης», όπως καί μέ τό «πατρίκιος» καί 
πολύ περισσότερο, μέ στρατηγό Πτολεμαίο, όπως υποθέτει ό Chen. Μελέτη. 165.



κλείου καί τόν έξέλαβαν ώς όνομα τού βασιλιά τής Fu-lin. Ή  πρεσβεία 
όπωσδήποτε θά εφθασε στην Κίνα μέσω τοϋ βόρειου δρόμου1. Ή  τιμητική 
χειρονομία έπιδόσεως άπαντητικής επιστολής στον άπεσταλμένο τής Fu- 
lin2 δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι εφθασε άπό μακρινή χώρα3. Καί 
άλλοι πρέσβεις έφτασαν άπό χώρες μακρινές άλλά, πέρα άπό φιλοφρονή
σεις και πλούσια δώρα4, δεν έλαβαν τίποτε ουσιαστικότερο. Στήν περί
πτωση τής Fu-lin φαίνεται ότι υπήρχε ειδικός λόγος πού έχρηζε άπαντήσε- 
ως.

Δεν υπάρχει λόγος νά θεωρήσουμε ότι οί συνθήκες στις υπόλοιπες πρε
σβείες άλλαξαν. Ό  βόρειος δρόμος πρέπει νά άποτελοΰσε καθ’ όλο αυτό 
τό διάστημα τήν κύρια όδό επικοινωνίας. Ό  θαλασσινός δρόμος πρέπει νά 
άποκλεισθει μέ βεβαιότητα. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες πού δεν τό έπέτρε- 
παν5. ’Ακόμη καί τήν εποχή τοΰ ’Ιουστινιανού, κατά τήν όποια οί προο-

1. ΟΙ πιθανότητες νά πήγαν οί πρέσβεις μέσω θαλάσσης, όπως προτείνει ό Chen, Με
λέτη. 164, είναι μηδαμινές. Τό ίδιο, πιστεύουμε. Ισχύει καί γιά τήν πρεσβεία τοΰ 711 (βλ. πα
ρακάτω).

2. Hirth, China. 55: «T'ai-tsung faroured them with a message under his imperial seal...». 
’Επίσης, σ. 60: «...and a cabinet (imperial) order was issued as an acknowledgment». The 
Sources, 71, 76.

3. Chen, Μελέτη. 166.
4. Chavannes, Notes. 40. Πρόκειται γιά πρεσβεία τοΰ 719 τοΰ βασιλείου Ho-p'i-che (βλ. 

παραπάνω σ. 147): «L' empereur, tenant compte de ce que c' etait un pays barbare lointain qui 
s' acquittait du tribut. donna (a cet ambassadeur) un banquet et des encouragement et lui fit 
present de cinq cents pieces de soies variees».

5. Thierry-Morrisson. «Monnaies» 135, 137: «Si la Route centrale de la Soie, par 
Samarcande. Kachgar. Koutcha et Gaochang, peut etre consideree comme une route iranienne, 
dans une certaine mesure, la Route du Nord (et son extension par la Steppe) semble avoir et£ 
la route preferee des Byzantins (Vasiliev: I, 222): cela tient a des donnees de politique 
exterieure, necessite de contoumer la Perse et alliance tUrke. mais aussi au fait que des colonies 
grecques existent sur les bords de la mer Noire, en Chersonese et a P embouchure du Don. La 
monnaie trouvee a Wuchuan 113) peut etre consideree comme trouvee sur la Route de la 
Steppe, et celle de la tombe de Bikeqi (12), comme celle de la tombe de la petite princesse 
rouran (26, 27J lui sont plus ou moins directement liees... Jusqu au IV4 siecle. les marchands 
grecs et egyptiens de P Orient romain etaient relativement presents sur la route maritime, 
puisque les sources chinoises disent que ce sont eux «qui font du commerce avec !a Perse et I' 
Inde par la mer, avec un bendfice de dix pour un» (HHS: LXXXVIII 2119). Par ailleurs, les 
textes les plus anciens, comme le Wei lue, attribuent au Da Qin (= Ta-Ch'in) la plupart des pro- 
duits d' Occident (SGZ: XXX 861) et le Hou Han shu dit que «tous les produits prdcieux de 
tous les pays etrangers viennent tous de la» (HHS: LXXXVIII 2918-2919), probablement parce 
que ce sont des marchands de P Orient romain qui les apportaient. Du c0te occidental, depuis 
Ptolemde, cette route a ete ddcrite de nombreuses fois avec plus ou moins de details, par 
Marcien d' H6ractee, Cosmas Indicopleustes, Ethicus, Palladius ou Heliodore (Castes: 98-135).
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πτικές ήταν πολύ καλύτερες καί δέν υπήρχε τό άραβικό φράγμα, οΐ ταξι
διώτες, γιά νά φθάσουν στην ’Ινδία, έπρεπε νά ύπολογίζουν σέ ξένα, κυ
ρίως άξωμιτικά πλοία6. Ά ν  ή πληροφορία γιά τήν πρεσβεία τού 719, περί 
άποστολής άξιωματούχου τού Τοχαρεστάν, είναι σωστή, πρέπει νά όδηγη- 
θοΰμε στό συμπέρασμα δτι ή έπικοινωνία μέ τό κράτος αυτό τής Κεντρικής 
’Ασίας πρέπει νά έγινε μέσω τού βορείου δρόμου, δεδομένου ότι ή Βυζα- 
ντινοαραβική σύγκρουση βρισκόταν στό κατακόρυφο καί δέν ύπήρχε περι
θώριο νά άκολουθηθεΐ ό κεντρικός δρόμος.

Δύσκολα θά δεχόταν κανείς ότι μερικοί άπό τούς πρέσβεις μπορεί νά 
ήταν έμποροι, μολονότι, θεωρητικά, αυτή ή δυνατότητα δέν μπορεί νά άπο- 
κλεισθεΐ, επειδή τά ταξίδια ήταν πολύ δαπανηρά καί επομένως ή πρεσβεία 
θά μπορούσε νά ήταν μεικτή, έμπορική καί διπλωματική (κάτι σάν εμπο
ρικά καραβάνια)10. Τό ότι στην πρεσβεία τού 667 προσεφέρθηκε ένα είδος 
φαρμάκου, τά «θηριακά» (βλ. Παράρτημα, β '), δέ σημαίνει άναγκαστικά 
καί έμπορική ιδιότητα τού άπεσταλμένου2, δεδομένου ότι τό φάρμακο αυτό 
έκτιμάτο ιδιαίτερα στή Δύση. ’Εξάλλου, όπως θά δούμε παρακάτω, στήν 
πρεσβεία τού 1371 ή κινεζική πηγή μνημονεύει ότι ό άπεσταλμένος τού Κι
νέζου αύτοκράτορα ήταν έμπορος, ένώ στήν πρώτη πρεσβεία τού 166 μ.Χ., 
τού βασιλιά τού Ta-Ch'in, An-tun (Μάρκου Αύρήλιου Άντωνίνου), ό Κι
νέζος συγγραφέας, λόγω τών δώρων πού προσφέρθηκαν, έκφράζει τήν 
υποψία μήπως ή παράδοση γιά τήν πρεσβεία δέν ήταν σωστή3. Στήν άπο- 
στολή τού 667 δέν σημειώνεται τίποτε τέτοιο.

II semble cependant qu' a partir de la fin du IVe siecle, les marchands de 1' Orient romain 
sont evinces de cette route, et Γ ambassade de Byzance aux Jin de Γ Est est la demiere 
ambassade de Γ Orient romain, a emprunter la route maritime. On remarque que dans les textes 
plus tardifs, les produits d' Occident sont attribues a la Perse ( WS: CII 2270-2271; BS: XCVII, 
3222; NS: LXXIX, 1986; ZS: L, 920; 55; LXXXVIII. 1857), et que, selon les Chinois, a cette 
epoque, ce ne sont plus les Romains qui font le commerce dans Γ ocean Indien, mais les Perses 
et les Indiens: «Les Perses et les Indiens font du commerce avec le Da Qin par la mer et en 
tirent un benefice de cent pour un» (JS: XCVII, 2544). Cette eviction des «Romains» est 
egalement mise en evidence par Γ analyse des decouvertes monetaires faites a Ceylan 
(Bopearachchi: 133)».

1. Μιχ. Κορδιόση, «Ή ελληνική παρουσία» ό.π., 258.
Ια. Ε. Χρυσού, «Ή βυζαντινή διπλωματία ώς μέσο έπικοινωνίας»: Ή  Επικοινωνία στό 

Βνζάνηο  (Πρακτικά Β ' Διεθνούς Συμποσίου ΚΒΕ/ΕΙΕ), ’Αθήνα 1993, σ. 400-401.
2. Βλ. Chen, Μελέτη, 169: «Είναι πιθανό αυτός ό πρεσβευτής στήν πραγματικότητα νά 

ήταν ένας έμπορος, πού πρόσφερε τά θηριακά, πιστεύοντας ότι αύτό ήταν τό πολυτιμότερο 
άπ’ όλα τά έμπορεύματά του, στον Κινέζο αύτοκράτορα, γιά νά επιτύχει έμπορικά όφέλη. 
Τό φάρμακο, τά θηριακά, άποτελεΐ ένδειξη γιά τήν έμπορική ταυτότητά του».

3. Hirth, China, 42: «The list of their tribute contained no jewels whatever, which fact 
throws doubt on the tradition».
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Δέν απομένει παρά να παρακολουθήσουμε ποιες ήταν oi γνώσεις τών 
Βυζαντινών, κατά την εποχή αυτή, γιά τήν Ά πω  ’Ανατολή. Γιά τούς Κινέ
ζους δέν υπάρχει πρόβλημα, δεδομένου ότι παρακολουθήσαμε μέ λεπτομέ
ρεια ότι οί γνώσεις τους τήν Ιδια εποχή έφταναν όχι μόνο ώς τή Συρία 
άλλά καί ώς τήν ΐδια τήν Κωνσταντινούπολη.

Οί πληροφορίες τών βυζαντινών πηγών τής εποχής γιά τήν "Απω ’Ανα
τολή είναι άποκαρδιωτικές, άφοΰ δέν άναφέρεται άπολύτως τίποτε! Ό  7ος 
καί ό 8ος αιώνας όμως ήταν ή λιγότερη γόνιμη περίοδος γιά τή βυζαντινή 
λογοτεχνία (χάσμα «μεγάλης σιγής») κι έτσι δέν επιτρέπεται νά έξαγάγου- 
με έσπευσμένα συμπεράσματα. Γιά καλή μας τύχη διασώθηκε ή ιστορία τού 
Θεοφύλακτου Σιμοκάττη πού έζησε στήν άρχή τής περιόδου αυτής, στά 
χρόνια τού Ηρακλείου, καί έγραψε γιά τή βασιλεία τού Μαυρίκιου. Ό  Θε
οφύλακτος άναφέρεται λεπτομερειακά καί στήν ιστορία τών λαών τής Κε
ντρικής ’Ασίας, Έφθαλίτες, Άβάρους, Τούρκους κλπ.. παρέχοντας μας πο
λύτιμες ειδήσεις. ’Ανάμεσα στά άλλα όνόματα, ό Θεοφύλακτος μνημονεύ
ει καί έκεινο τής Κίνας, μέ τό νέο όνομα Ταυγάστ'. Οί πληροφορίες πού 
μάς δίνει γιά τή μακρινή αύτή χώρα είναι πραγματικά πολύτιμες, άν καί 
υπάρχουν καί μυθικά στοιχεία. Έτσι μνημονεύει τήν πόλη Χουβδάν, πού 
είναι τό όνομα τής πρωτεύουσας τής Κίνας Ch'ang-gan, όπως μνημονεύε
ται σέ δυτικές πηγές, καθώς καί τον πόλεμο βόρειων καί νότιων, μέ άπο- 
τέλεσμα τήν έπικράτηση τών πρώτων πού ένωσαν καί πάλι τά κινεζικά 
έδάφη1 2 (προφανώς υπό τον πρώτο αύτοκράτορα τών Sui).

Μεγάλης άξίας είναι ή πληροφορία τού Σιμοκάττη ότι ή Ταυγάστ βρί
σκεται σέ χίλια πεντακόσια μίλια άπόσταση άπό τούς Τούρκους3. ’Ασφα
λώς ό υπολογισμός γίνεται άπό τήν έδρα τών Τούρκων, τό «Χρυσούν 
όρος»4. Ή  άπόσταση είναι πολύ μεγάλη καί έτσι φθάνουμε στήν καρδιά τής

1. Theophylacti Simocattae, Historiae, 257 κ.έ. Βλ. καί Ν. Pigulewskaja, Byzanz auf den 
Wegen nach Indien, Berlin 1969, 170-171. Haussig. Theophylacts Excurs, 288 κ.έ. Τήν άνα- 
φέρει ώς πόλη. Προφανώς πρόκειται γιά τήν πρωτεύουσα τών Ταυγάστ (Το-pa), Lo-yang.

2. Theophylacti Simocattae, Historiae, 261: «τούτην τήν Ταυγάστ ποταμός δωρίζει, πά
λαι τοίνυν ποτέ όνο μεγίστοις εθνεσιν ό ποταμός έμεσίτευεν άντιθέτοις άλλήλοις' έσθής δέ 
τω μέν ένί μέλαινα, τφ δέ έτέρω κοκκόβαφος. έν το'ις χρόνοις τοίνυν τοίς καθ’ ημάς, Μαυ
ρίκιον τά 'Ρωμαίων σκήπτρα έπέχοντος, καί τό έθνος τών μελαινοφόρων τοϊς τήν έρνθράν 
περιβεβλημένοις έσθήτα διαπεραιωσάμενον τον ποταμόν συνίστησι πόλεμον, είτα νενικηκός 
τής όλης ηγεμονίας γίνεται κύριον».

3. Theophylacti Simocattae, Historiae, 257: «ή δέ Ταυγάστ πόλις έπιφανής, τών τε λεγο
μένων Τούρκων άπο)κισται χιλίοις προς τοις πεντακοσίοις σημείοις».

4. Theophylacti Simocattae, Historiae, 259-260: «τό δέ Ίκάρ τοϋ όρους τού λεγομένου 
Χρυσού τετρακοσίοις σημείοις άπο/κισται. τούτο δήτα τό όρος έπί τάς άνατολάς έχει τήν
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Κίνας, είτε ταυτίσουμε τό Χρυσοϋν δρος μέ τά Άλτάϊα (πού προτείνουν 
οί περισσότεροι) είτε μέ τό Tien-shan'. Είναι πολύ πιθανό ή πληροφορία 
αύτή νά έλήφθη από τούς Τούρκους, άφοΰ είναι γνωστές οί σχέσεις τους 
μέ τούς Βυζαντινούς καί άφοΰ ό ύπολογισμός γίνεται από τήν έδρα τοϋ 
χαγάνου τους. Πάντως, έκεΐνο πού πρέπει νά παρατηρήσουμε είναι δτι ό 
ύπολογισμός πρέπει νά έχει σχέση μέ τό βόρειο δρόμο, τό δρόμο εκείνο, 
πού, δπως είπαμε παραπάνω, φαίνεται δτι άποτελοϋσε τήν κύρια όδό έπι- 
κοινωνίας μέ τήν ’Ανατολή άπό τή βασιλεία τοΰ ’Ιουστίνου Β ' καί ύστε
ρα. Ό πω ς είπαμε, ό δρόμος αύτός άφηνε νότια τήν Κασπία, άπ’ δπου στή 
συνέχεια μπορούσε κανείς νά πάει στήν Κωνσταντινούπολη, μέσω Καύ
κασού ή Κριμαίας. Φαίνεται δτι υπήρξε καί διακλάδωση τοΰ βόρειου δρό
μου, άπό τό νότιο τμήμα τής ’Αράλης, προφανώς, μέσω τής Κασπίας. Ό  
δρόμος αύτός ήταν συντομότερος άλλά περνούσε άπό ερημικές περιοχές2.

Μπορούμε νά συμπεράνουμε, μέ βάση τό κείμενο τού Σιμοκάττη, δτι 
τήν εποχή αύτή άρχιζε μιά νέα περίοδος στις σχέσεις Άνατολής-Δύσης, συ
νέχεια των σχέσεων πού είχαν έγκαινιασθει μέ τήν Κ. ’Ασία, λίγες δεκαε
τίες νωρίτερα. Δέ σημαίνει δτι αύτή ή προοδευτική έξάπλωση τών γνώσε
ων (δλο άνατολικότερα), πού άρχισε άπό τόν ’Ιουστινιανό ή καί νωρίτερα, 
διεκόπη άπότομα, έπειδή δέν υπάρχουν βυζαντινές πηγές. ’Αντίθετα, θά λέ
γαμε δτι, βάσει τών κινεζικών πηγών, άποδεικνύεται δτι ή τάση αύτή συ
νεχίστηκε γιά πολύ άκόμη.

Συμπεραίνουμε λοιπόν δτι υπήρχαν οί λόγοι άλλά καί οί προϋποθέσεις 
γιά πύκνωση τής έπικοινωνίας Δύσης καί Ά πω  ’Ανατολής κατά τήν πε
ρίοδο τοΰ 7ου καί 8ου αιώνα μ.Χ. καί δτι τά κινεζικά χρονικά τών T’ang, 
πού μνημονεύουν τις πρεσβείες άνάμεσα στήν Κίνα καί τό Βυζάντιο, πρέ
πει νά άποδίδουν τήν πραγματικότητα.

ΐδρυσιν. Χρυσοϋν δέ παρά τών έγχωρίων κατονομάζεται τοϋτο μέν διά τήν δαψίλειαν τών 
έν αύτφ φνομένων καρπών, τοϋτο δέ καί διά τό θρεμμάτων καί νωτοφόρων ζώων είναι κα- 
τάκομον. νόμος δέ Τούρκοις τφ έπικρατεστέρψ Χαγάνω τοϋ Χρυσοϋ όρους παραχωρεϊν». 
Πρβλ. Menander Protector. 227: «Ινα ό Χαγάνος αύτός ήν. έν δρει τφ  λεγομένφ Έκτάγ. ώς 
άν εϊποι χρυσοϋν δρος Έλλην άνήρ». Βλ. Haussig, Theophylacts, 340.

1. Chavannes. Documents, 236 κ.έ.
2. Menander Protector, 229: «Ενταύθα ό Ζήμαρχος ένδιατρίψας ημέρας τρεις στέλλει 

Γεώργιον, δς άνεΐτο ές τήν τών έπιτομωτέρων συλλαβών άπαγγελίαν, προδηλώσοντα τφ βα- 
σιλεϊ τήν σφών αύτών εκ Τούρκων έπάνοδον. Καί ούν ό Γεώργιος άμα Τούρκοις δέκα πρός 
τοίς δύο άπήρξατο τής έπΐ τό Βυζάντιον όδοΰ, άνύδρου τε μάλα οΰσης καί πάντη ερήμου, 
δμως δ' ούν έπιτομωτέρας».
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Γ. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ SUNG, YUAN ΚΑΙ MING (960 κ.έ.). 
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

α) Fu-Iin καί Lu-mi (Ρούμ, Τούρκοι). Οί πρεσβείες τής Fu-lin 
του τέλους τοΰ 11ου αί. καί οί Σελτξούκοι Τούρκοι

’Από τά μέσα τού 9ου αιώνα μ.Χ. και ύστερα δεν μνημονεύονται στα 
κινεζικά χρονικά πρεσβείες τής Fu-lin στην Κίνα. Θά χρειασθεϊ νά περά
σουν δυόμισι περίπου αιώνες γιά νά άκούσουμε και πάλι γιά επικοινωνία, 
επίσημα, άνάμεσα στις δυο χώρες. Στο Sung-shih, πού γράφτηκε στά τέλη 
τοΰ Που ή στό 14ο αιώνα1, άναφέρεται δτι τό Νοέμβρη τοΰ 1081 μ.Χ. ό 
βασιλιάς τής Fu-lin, Mieh-li-i-ling-Kai-sa έστειλε στην Κίνα έναν υψηλό 
άξιωματοΰχο, τον Ni-ssu-tu-ling-ssu-meng-p'an νά προσφέρει ώς «φόρο 
ύποτέλειας» σελωμένα άλογα, ξίφη καί μαργαριτάρια. Ό  πρεσβευτής έδω
σε όρισμένες πληροφορίες γιά τή χώρα του2:

«... [4] He said: the climate of this country is very cold: [5] houses there 
have no tiles:3 4 [6] the products are gold, silver, pearls, western silk cloth, 
cows, sheep, horses, camels with single humps, pears, almonds, dates, pa-lan, 
millet, and wheat. [7] They make wine from grapes:.. [9] The king dresses in 
red and yellow robes, and wears a turban of silken cloth interwoven with gold 
thread. [10] In the 3rd month every year he goes to the temple of Foif. to 
sit on a red couch [palankin?] which he gets the people to lift. [11] His 
honoured servants [ministers, courtiers, priests?] are dressed like the king, 
but wear blue, green, purple, white mottled, red, yellow, or brown stuff, wear 
turbans and ride on horseback. [12] The towns and the country districts are 
each under the jurisdiction of a shou-ling [chief, sheik?J [13] Twice a year, 
during the summer and autumn, they must offei5 money and cloth [chin-ku-

1. Προφανώς λίγο πριν άπό τά μέσα τοΰ Μου αί. Βλ. The Sources, 98: «...written by T'o- 
t'oc, 1343-1345 A.D.. has an account of Fu-lin, which is quoted from the Ssu-Ch'ao-shih or the 
history of the first four emperors of the Sung dynasty...». F. Hirth, China. 62.

2. Hirth, China. 62 κ.έ. The Sources, 98-100.
3. The Sources, 98. δπου μεταφράζεται: «their houses, made of earthen materials, have no 

tiles».
4. Hirth, China. 63: «Temple of Buddha». Fou here clearly means either the Mahommedan 

Buddha (Mahommed) or the founder of the Christian religion; in other places the Koran is 
described as Fou-ching, the «Mahommedan Canon».

5. The Sources, 99. 100: «they must be offered».
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ρο], [ 14] In their criminal decisions they distinguish between great and small 
offences. Light offences are punished by several tens of blows with the bam
boo; heavy offences with up to 200 blows; capital punishment is administered 
by putting the culprit into a feather bag1 2 3 which is thrown into the sea. [15] 
They are not bent on making war to neighbouring countries, and in the case 
of small difficulties try to settle matters by correspondence; but when im
portant interests are at stake they will also send out an army. [16] They cast 
gold and silver coins, without holes, however; on the pile they cut the words 
Mi-le-fou [Melek Fat?] which is a king's name. The people are forbidden to 
counterfeit the coin».

Δέκα χρόνια αργότερα (1091), ό βασιλιάς τής Fu-lin έστειλε δύο πρε
σβείες και 6 Κινέζος αύτοκράτορας διέταξε νά τούς δοθούν 200 τόπια με
ταξωτού ύφάσματος, άνθοδοχεΐα από λευκόχρυσο και μιά χρυσή ζώνη, μέ 
σκοπό νά τά μεταφέρουν στο βασιλιά τους4.

Ό  Hirth, στό γνωστό μας δημοσίευμα, πιστεύει δτι πρόκειται γιά τούς 
Σελτζούκους Τούρκους καί, ρίχνοντας πάντα τό βάρος στούς νεστορια
νούς Ιεραποστόλους, άποδίδει τό Ni-ssH-tu-ling ώς νεστοριανός5. Συνδέει 
τούς χαρακτήρες mieh-li μέ τήν άραβική λέξη milik ή Melek καί πιστεύει 
δτι τό όνομα Mieh-li-i-ling-Kai-sa άνήκει σέ έναν άπό τούς ύποτελεϊς τού 
σουλτάνου στή Συρία6, άντικρούοντας δσους εξηγούν τό παραπάνω δνομα

1. The Sources, 99: «a woollen bag».
2. The Sources. 99, δπου δ Chen μεταφράζει: «They do not like warring and fighting. In 

the case of small disagreement with neighbouring countries, they try to settle matters by corre
spondence argueing with them».

3. The Sources, 99: «with the king's name».
4. Hirth, China. 64. The Sources. 99. Chen, Μελέτη. 193. Δεν γνωρίζουμε άν τά δώρα αυτά 

δόθηκαν σέ κάθε μιά άπό τις πρεσβείες.
5. Hirth, China, 62. Hirth, Mystery, 29: «which may stand for “the governor Nestorius 

Simeon" or "the gavemors Nestorius and Simeon"».
6. Hirth, China. 298, 299: «The name Mieh-li-sha (old sound: Mi-lik-sha) cannot possibly 

be misunderstood. It is the name of the Sultan Milikshah who then (/.e.. at the time when the 
Sung embassy arrived in China, or A.D. 1081) was the most powerful ruler in the west of Asia 
and whose capital was at Baghdad. The characters mieh-li represent in this name the Arab word 
milik or melek, and this will furnish us the key for reading the other mysterious name in the 
passage N 3, Mieh-li-i-Iing-kai-sa. This, I conjecture, is the name of one of the diadochs who 
had taken possession of Syria as vassals of the Sultan...». The king of Fu-lin, whom the mission 
arriving at the court of China in A.D. 1081 called their lord, and who was styled Mieh-li-i-ling- 
kai-sa, must have been a Melek, i.e., one of the Seldjuk satraps, perhaps Tutusch. the Sultan's 
brother, or Soliman, who were both made subkings (Melek) by the Sultan in A.D. 1078». ΓΩς 
σελτζουκικό τίτλο τόν θεωρεί και δ Blochet, Notes, 361.



ώς «Μιχαήλ ΚαΤσαρ» καί εννοούν τόν Μιχαήλ Παραπινάκη, αύτοκράτο- 
ρα τής Κων/λης. Εξηγεί, μάλιστα, ότι ό τίτλος «Καισαρ» είχε υιοθετηθεί, 
τήν εποχή αυτή στήν ’Ανατολή καί από μή Βυζαντινούς. Καταλήγοντας ό 
Hirth, συμπεραίνει’, μέ λίγα λόγια, ότι «Ta-ts'in ήταν ή Συρία, ώς Ρωμαϊκή 
επαρχία, καί «Fu-lin» καί πάλι ή Συρία, ώς άραβική επαρχία κατά τήν έπο- 
χή των Tang, καί σελτζουκική, κατά τήν εποχή των Sung». Τήν άποψη τού 
Hirth γιά τήν Fu-lin των Sung άκολούθησαν καί άλλοι ερευνητές1 2. Ειδικά ό 
Needham πιστεύει δτι πρόκειται γιά πρεσβείες πού έστειλε ή Ιδια ή Βα
γδάτη3.

Σέ νεότερο δημοσίευμά του ό Hirth εξηγεί διαφορετικά τά πράγματα, 
άκολουθώντας τόν Chavannes4. Μέ άφορμή δτι τήν εποχή έκείνη ό Νικη
φόρος Μελισσηνός, γαμπρός τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ, «ήταν καισαρ στή 
Μ. Άσία», οί δυο παραπάνω ερευνητές πιστεύουν δτι τό κινεζικό κείμενο 
άναφέρεται σ’ αυτόν5. Ή  ύπαρξη μάλιστα νομίσματος πού φέρει τό όνομα 
τοΰ Μελισσηνοϋ, ενισχύει, κατά τόν Hirth, τήν άποψη αυτή6. "Ετσι, μετα
φράζει διαφορετικά τό παραπάνω κείμενο (άρ. 16), βάσει τοΰ έν λόγω νο
μίσματος, πού ύποθέτει πώς οί Κινέζοι είχαν δει7. Στή συνέχεια ό Hirth, 
βάσει διάφορων στοιχείων τοΰ παραπάνω κειμένου (π.χ. άρ. 10, 15), άλλά 
καί έκείνου τοΰ Chau-Ju-Kua8 (πού όμως δέν είναι βέβαιο δτι άναφέρεται

1. Hirth. China, 301.
2. Thorley, Developement, 231. Ferguson, China, 591.
3. Needham, Science, I 187.
4. Chavannes, Notes, 39, σημ.
5. Hirth, Mystery, 25: «by usurpation if not by right»». Βλ. καί σ. 26: «Although the title 

«kaisar» is thus shown to have been officially conceded to Melissenus in the beginning of April 
1081. the entire political situation seems to suggest that he actually claimed it, and probably 
had coins cast in his name as kaisar. ever since his commencing to pose as a pretender some 
time in 1078».

6. Hirth. Mystery, 27.28: «The kaisar's name may thus in its transcription be reconstructed 
into Mie-Ii-sun, or Cantonese Mit-lik-sun. the finals t and k of which may disappear by elision 
so as to leave us as the equivalent of the probable old sound some such name as Milissun. This 
I venture to look upon as the equivalent, transmitted probably by an interpreter who spoke 
some Turkish dialect, of the Greek name Μελισσηνός».

7. Hirth, Mystery. 28: «I do not. therefore, look upon the words mi lo-fo. the standard 
transcription for «Maitreya Buddha»», as the king's name, but translate: «on the obverse [of the 
coinl is engraved a Maitr6ya Buddha, on the reverse there is the king's name». It is quite 
probable that the ambassadors of 1081 brought coins with them to China and on enquiry 
declared that the legend on the reverse represented the king's name». Επίσης, σ. 29: «The 
portrait on the obverse may have been mistaken for that of Maitreya, the Buddha of the future 
world so familiar to Chinese Buddhists».

8. Hirth. China, 93-94: «Underneath the palace they have cut into the ground a tunnel
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στό γνωστό μας Ta-Ch'in)', καθώς καί τής γενικότερης αντίληψής του γιά 
τό ρόλο τών νεστοριανών, καταλήγει στό συμπέρασμα, δτι μέ τό πέρασμα 
τοΰ χρόνου ό όρος Fu-lin έλαβε γενικότερη έννοια, καλύπτοντας όλόκλη- 
ρο τό χριστιανικό κόσμο2.

’Αρκετοί παλαιοί έρευνητές, ανάμεσα στους όποιους ό Pauthier3 καί ό 
Bretschneider4, πιστεύουν ότι πρόκειται γιά τό Βυζάντιο καί τόν αύτοκρά- 
τορα Μιχαήλ Δούκα Παραπινάκη (1072-1078). 'Ορισμένοι άπό τούς νεότε
ρους μελετητές άκολουθοΰν την άποψη αύτή5. Έτσι, ό Zhi-qiang φρονεί ότι 
«τό κράτος Φού-λιν στή Σούνγκ-σίχ μπορεί νά ταυτιστεί μέ τό Βυζάντιο, 
χωρίς καμία άμφιβολία»6, ταυτίζει τόν Μι-ρι-ή-λιν Καί-σα μέ τόν Μιχαήλ

communicating with the hall of worship at a distance of over a li. [17] The king rarely goes out; 
but, to chant the liturgy and worship, on every seventh day, he proceeds by way of his tunnel 
to the hall of worship where, in performing divine service, he is attended by a suite of over fifty 
men. But few amongst the people know the king's face; if he goes out he sits on horseback, 
protected by an umbrella; the head of his horse is adorned with gold, jade, pearls and other 
jewels. [18] Every year the king of the country of Ta-shih [the Arabs of the Khalif empire] who 
is styled Su-tan [= Sultan] sends tribute-bearers, and if in the country some trouble is 
apprehended, he gets the Ta-shih to use their military force in restoring order».

1. Μιχ. Κορδώση, «Καί πάλι περί Ta-Ch'in καί Yavana», δ.π., δπου, νομίζω, άποδει- 
κνύεται δτι πρόκειται γιά τό Ta-Ch'in τής ’Ινδίας: «... β) To Ta-Ch'in τοποθετείται μετά τό 
Nan-p'i (Malabar), Hu-ch'a-la (Guzerat), Chu-lien (Coromandel) καί πριν την T'ien-chu (ΒΔ 
’Ινδία). Στή συνέχεια άναφέρονται oi Ta-shi ("Αραβες). Τοποθετείται δηλ. τό Ta-Ch'in σε 
Ινδικό έδαφος, γ) Στό κεφάλαιο γιά τήν T'ien-chu (ΒΔ Ινδία) μνημονεύεται: «The country of 
T'ien-chu is subordinate to the country of Ta-ts'in. Its rulers are all selected by Ta-ts'in». Ε πο
μένως τό Ta-Ch'in δέν πρέπει νά βρισκόταν μακριά άπό τή ΒΔ ’Ινδία ή τουλάχιστον πρέπει 
νά είχε μαζί της πολιτικο-οικονομικές σχέσεις, δ) Σέ γεωγραφικό κείμενο τής εποχής τών 
Sung άναφέρεται: «The countries to the south-west are so vast in extent that they cannot all 
be described. The nearest are Chan-ch'ong and Chon-la (Καμπότζη)... The most distant is Ta- 
ts'in as the commercial centre of the countries of Western India. Among the distant ones ma- 
li-pa (N. ’Αραβία) is the commercial centre of the countries of the Ta-shi*...». Καί παρακάτω: 
«In this sea is a big island called the country of Si-lan (Ceylon). Crossing westward there are 
again countries; in the south there is Ku-lin (QuilonC?): in the north is Ta-Ts'in and the T'ien 
chu of Wang-sho-Ch'ong (Central India)».

’Από τά παραπάνω παραδείγματα νομίζω δτι γίνεται φανερό, πώς ό Chau-ju-kua καλεϊ 
Ta-Ch'in περιοχή τής ΒΔ ’Ινδίας (ή κοντά σ’ αυτήν) καί όχι τής δυτικής ’Ασίας. Ίσως πρό
κειται γιά τό μουσουλμανικό κράτος τοΰ ’Αφγανιστάν (Ghagni).

2. Hirth, Mystery; 31: «Originally designating the Nestorians as representing the Latin 
population of Syria or Ta-ts'in, the cradle of their faith, it was later on applied to other 
Christians, those of Byzantium under the Sung, and even the Pope of Rome under the Ming 
dynasty».

3. Pauthier. Histoire, 22.
4. Bretschneider, Knowledge, 25.
5. Π.χ. ό Fitzgerald, China, 425, 426.
6. Chen, Μελέτη, 187.
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Δούκα και τό όνομα τού άπεσταλμένου «Νι-χι-το-ρο-ς Μον-πάν μέ τό Νι
κηφόρος, ένώ, άναφέρει, «τό Μον-πάν θά μπορούσε νά είναι τό οικογενει
ακό του όνομα, κάποιος τίτλος ή ιδιότητα, η τό μέρος τής καταγωγής του»'. 
Βυζαντινές πιστεύει ότι ήταν και οί δυο πρεσβείες τού 1091, πού κατά τή 
γνώμη του έφθασαν στην Κίνα άπό τή θάλασσα1 2.

Στην άρχή τής άφήγησης γιά τή Fu-Iin, τό Sung-Shih μάς παρέχει όρι- 
σμένα γεωγραφικά στοιχεία γιά τή χώρα αυτή, καθώς καί πληροφορίες γιά 
τις σχέσεις της, στο παρελθόν, μέ τήν Κίνα3 4.

[1] The country of Fu-lin. South-east of it you go to Mieh-li-sha: north 
you go to the sea: both forty days' journey*; west you go to the sea, thirty 
days' journey: in the east, starting from western Ta-shih, you come to YU- 
tien [Khoten], Hui-ho and Ch'ing-t'ang, and finally reach China. [2] They have 
during former dynasties not sent tribute to our court.

Παρατηρούμε ότι ή Fu-lin τού Sung-shih: α) Βρίσκεται μακριά άπό τή 
θάλασσα, β) Δεν είχε έρθει στο παρελθόν σέ έπαφές μέ τήν Κίνα. Επομέ
νως δέν είναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς ότι τά γραφόμενα στο Sung- 
shih βρίσκονται σέ άντίθεση μέ τά γραφόμενα στα δύο χρονικά τών T'ang. 
’Αρκεί νά παραθέσουμε τά σχόλια τού Ma Tuan-lin, πού μετά τό 1195 μ.Χ.5 
συγκέντρωσε άποσπάσματα γιά τό Ta-Ch'in καί Fu-lin. Σχετικά μέ τά γεω
γραφικά δεδομένα παρατηρεί6:

If we, now, hold together the two accounts of Fu-lin as transmitted by the 
two different historians, we find that, in the account of the T'ang dynasty, this 
country is said «to border on the great sea in the west:» whereas the Sung 
account says that «in the west you have still thirty days' journey to the sea;» 
and the remaining boundaries do also not tally in the two accounts; nor do 
the products and the customs of the people. I suspect that we have before us 
merely an accidental similarity of the name, and that the country is indeed 
not identical with Tats'in. I have, for this reason, appended the Fu-lin account 
of the T'ang dynasty to my chapter on Ta-ts'in, and represented this Fu-lin 
lof the Sung dynasty! as a separate country altogether.

Σχετικά μέ τήν έλλειψη επαφών τής Fu-lin τών Sung μέ τήν Κίνα στο

1. Chen, Μελέτη. 192.
2. Chen. Μελέτη, 193.
3. Hirth, China, 62. The Sources 98.
4. The Sources, 98: «Ch'eng>*. Επίσης σ. 99, σημ. 2: «The ch'eng equals a march about 30 

miles».
5. The Sources, 86.
6. Hirth, China, 91.
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παρελθόν, ό συγγραφέας του Ming-shu σχολιάζει επίσης: «Yet the Sung- 
shih says that during former dynasties they have sent no tribute to our court, 
which throws doubt on its identity with Ta-ts'in»'. Δε χρειάζεται, λοιπόν, νά 
πούμε εμείς περισσότερα. Οί πληροφορίες του χρονικού των Sung είναι 
σαφείς: Ή  Fu-lin γιά την όποια κάνει λόγο δέν πρέπει νά εΐναι ή Κωνστα
ντινούπολη. Γιά ποια χώρα πρόκειται, λοιπόν;

Στο έργο του Chau Ju-Kua γιά τούς ξένους λαούς καί το εμπόριο (12ος 
αιώνας), συναντούμε το Ta-Ch'in1 2 αλλά, όπως είπαμε, τό πιθανότερο είναι 
τό κράτος αυτό νά βρισκόταν στην ’Ινδία, προφανώς στις περιοχές εκείνες 
όπου παλαιότερα ζούσαν "Ελληνες καί την εποχή αυτή μουσουλμάνοι3. Στο 
έργο αυτό δέ μνημονεύεται ή Fu-lin, υπάρχει όμως περιγραφή της χώρας 
Lu-mei (ή Mei-lu-ku), ή οποία τοποθετείται σέ άπόσταση 300 Η δυτικά τού 
Mo-lo-pa (;)4. Οί εκδότες τού έργου, Hirth καί Rockhill, πιστεύουν δτι πρό
κειται γιά τούς Τούρκους τής Μ. ’Ασίας (Rum), ή, ακόμη, βάσει τής περι
γραφής τής πόλης, πού χωρίζεται σέ επτά τμήματα, γιά τή Δαμασκό5, ή το
ποθέτηση όμως τής Σικελίας κοντά στούς Lu-mei6 τούς προβληματίζει πε
ρισσότερο κι έτσι άναγκάζονται νά μιλούν καί γιά τήν Κωνσταντινούπο
λη ή τή Ρώμη7. Σημειωτέον ότι στο κείμενο γιά τή Σικελία άναφέρεται δτι

1. Hirth, China, 65.
2. Hirth-Rockhill, Chau ju-kua, 102 κ.έ.
3. Μ. Κορδώση, «Και πάλι περί Ta-Chin», δ.π., σ. 193 κ.έ..
4. Hirth-Rockhill. Chau Ju-kua. 141: «The city wall is crooked, seven-fold, “and built of 

large smooth flat black stones, and each wall is distance (from the adjoining one) a thousand 
paces”. “There are over three hundred foreign towers (minarets?), among which is one eight 
hundred feet high», which four horses abreast can be driven up. “It has three hundred and sixty 
rooms in it”».

5. Hirth-Rockhill. Chau Ju-kua, 141, σημ.: «..we find some points of resemblance (the 
division of the city in seven parts, and the separation of these various parts from each other) 
with Damascus... But Damascus was not in Rum. The foreign tower eight hundred feet high... 
may refer to the Djami mosque of Damascus».

6. Hirth-Rockhill, Chau ju-kua, 153. Βλ. και Riccardo Fracasso, «Ssu-chia-li-yeh. The first 
Chinese description of Sicily: Τ' oung Pao 68, 4-5 (1982) 248 κ.έ.

7. Hirth-Rockhill. Chau ju-kua, 142: «It seems possible that Mei-lu-ku-tun may after all not 
be the name of any city, but a transcription of the Arabic word mulhidun, i.e., «Infidels», and 
that the Arab informant of Chou applied the name to Constantinople then the principal city of 
Rome, i. e., Lu-mei. One might see in the seven-fold wall, and in some other details, some vague 
reference to Rome and its seven hills. This would also explain the proximity of the country of 
Ssi'-kia-li-ye (Sicily) to the frontier of Lu-mei*, the customs of which are similar to those of 
Sicily. There seems little room for doubt that the description of our Chinese authors did not 
refer to any one country; it is a composite picture, a jumble of sundry bits of information 
concerning the remote Mediterranean region».
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οί κάτοικοί της μιλούν την ίδια γλώσσα μέ τούς Lu-mei'.
Παρά τά γραφόμενα άπό τον Chau Ju-kua, στο κεφάλαιο για τή νήσο Σι

κελία, γιά τούς Lu-mei. βάσει τών όποιων θά μπορούσε κανείς να τούς ταυ
τίσει μέ Βυζαντινούς ή Ιταλούς, πρέπει νά θεωρήσουμε ώς πιθανότερο ότι 
Lu-mei σημαίνει τούς Τούρκους τής Μ. ’Ασίας (άπό τό σουλτανάτο τών 
Ρονμ, μέ πρωτεύουσα τό ’Ικόνιο). Ή  άποψη αύτή ένισχύεται, αν ληφθεΐ 
υπόψη ότι άργότερα οί Κινέζοι έξακολουθούν νά όνομάζουν τούς όθωμα- 
νούς Τούρκους —πού ίδρυσαν τό κράτος τους καί έδρασαν πρώτα στή Μ. 
Άσία— Lu-mf, άπό τούς όποιους, μάλιστα, τόν 16ο αιώνα, δέχθηκαν έπα- 
νειλημμένα πρεσβείες (έτη 1524, 1526, 1543, 1544, 1548, 1554)\ ’Εξάλλου 
σέ μερικές περιοχές τής Ά πω  ’Ανατολής Rum καί Τούρκοι ή Μουσουλμά
νοι είναι, άκόμη καί σήμερα, συνώνυμα4.

1. Hirth-Rockhill. Chau ju-kua. 153.
2. Δέ νομίζω δτι θά μπορούσαμε νά ταυτίσουμε τό Lu-mei τοΰ Chau-ju-kua μέ τό «Ρω

μαίοι» (Βυζαντινοί) καί τό Lu-mi μέ τούς Τούρκους (Rum). Τά φωνήεντα δέν παίζουν ση
μαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σέ όρισμένες άνατολικές γλώσσες, καί δέν μπορούμε νά κάνουμε 
αύτή τή διάκριση. Πιστεύω, λοιπόν, ότι Lu-mei καί Lu-mi είναι τό Ιδιο, μέ μικρή Ισως δια
φορά στην προφορά.

3. Bretschneider, Med. Researches. 306 κ.έ. Bretschneider, Chin. Intercourse. 177-78. Need
ham. Science, x. 6. μερ. 7, σ. 440. Οί πρεσβείες αυτές τών όθωμανών Τούρκων παρουσιάζουν 
ένδιαφέρον γιά όρισμένες λεπτομέρειες άλλά καί γιατί στάλθηκαν άπό τήν Κωνσταντινού
πολη: «This country is very far from China. In 1524 an embassy from Lu-mi arrived, and 
presented as tribute a lion and a western ox. One of the imperial councillors laid before the 
emperor a report in which he pointed out that Lu-mi does not range among the countries which 
used to send tribute, and that a lion is not a beast proper for being kept. He proposed to refuse 
such presents. Another high officer reported that the Chinese authorities at the frontier had 
detected among the people belonging to the embassy from Lu-mi some men from T'u-lu-fan 
(Turfan), and as Turfan constantly made predatory incursions on the Chinese dominions, he 
proposed to treat the envoy from Lu-mi as a spy, and send him beyond the Chinese frontier. 
However, the emperor accepted the presents, but ordered that the authorities at the frontier
should inquire into the matter».......  «In 1543 Lu-mi sent an embassy, which arrived at the
Chinese capital together with the embassies from Tien fang and other countries. They presented 
horses and products of the country. The next year the embassy returned home. When they 
arrived at Kan chou. it happened that robbers from the north had crossed the Chinese frontier. 
The Chinese commander of the troops selected ninety of the men from Lu-mi and sent them 
against the robbers; nine of the former were killed in this expedition. When the emperor had 
been informed of this event, he ordered the slain to be buried with all marks of honour». Στήν 
πρεσβεία τοΰ 1543 έκπλήσσει ό μεγάλος άριθμός τών Τούρκων πού είχαν λάβει μέρος σ’ 
αυτήν. ’Ας σημειώσουμε δτι στήν προηγούμενη πρεσβεία τό είδος τών δώρων άποτελοΰσε 
δείγμα τής γνησιότητάς της.

4. Edgard. Romans. 26: «The Moslems in many parts of West China insist that their ance-
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Παρατηρούμε δτι ό Chau-ju-K.ua άντί τής Fu-lin μνημονεύει τούς Lu- 
mei, πού δμως φαίνεται δτι είναι κάτι τό διαφορετικό, παρότι ό χώρος πού 
καλύπτεται μέ τό δνομά τους συμπίπτει, πάνω-κάτω, μέ έκεΐνον τής Fu-lin. 
Μολονότι δηλ. οί ’Άραβες εξακολουθούν νά όνομάζουν Ρούμ (άπ’ όπου, 
έμμεσα, προήλθε τό Lu-mi) καί τούς Βυζαντινούς', άπό τήν άφήγηση τού 
κειμένου τού Chau-ju-Kua δέν υπάρχουν τά στοιχεία εκείνα πού θά μάς 
έπέτρεπαν νά ισχυριστούμε δτι πρόκειται γ ι’ αυτούς (ή, τουλάχιστο, μόνο 
γ ι’ αυτούς). Μπορούμε νά πούμε, λοιπόν, δτι ή άντίληψη πώς τά δρια τής 
χώρας τών Lu-mei έφθαναν πλησίον τής Σικελίας καί πώς οί κάτοικοι τού 
νησιού είχαν μαζί τους κοινή γλώσσα καί έθιμα μπορεί νά όφείλεται σέ 
άγνοια, μπορεί δμως νά εξηγηθεί καί μέ τόν τρόπο πού δικαιολογήσαμε 
παραπάνω τή διαίρεση τής Fu-lin' δτι δηλ. γεωγραφικά ό χώρος τής πα
λαιός Fu-lin έθεωρεΐτο ένιαΐος καί, άφού οί γνώσεις είχαν αυξηθεί, συμπε- 
ριελήφθησαν καί οί περιοχές δυτικά τής Κωνσταντινούπολης, πού επί 
T'ang ήταν άγνωστες. Πολιτικά είδαμε δτι, έπί T'ang, τά πράγματα δέν ήταν 
έτσι, έδώ δμως δέν υπάρχουν πληροφορίες γιά βασιλιά καί πρεσβείες' πε- 
ριγράφεται μόνο ή πρωτεύουσα δπου άναφέρεται ύπαρξη τείχους καί πολ
λών πύργων, πού οί εκδότες πιστεύουν δτι είναι μιναρέδες2. Προφανώς 
πρόκειται γιά τό ’Ικόνιο, τήν πρωτεύουσα τού σουλτανάτου τών Ρούμ, δέν 
υπάρχουν δμως περισσότερες πληροφορίες νά τό επιβεβαιώσουμε5.

’Απομένει νά εξηγήσουμε άπό πού προέρχεται τό δνομα Lu-m(e)i. Ό  
Shiratori, στο κεφάλαιο γιά τήν προέλευση τού όνόματος Fu-lin, δίνει Ικα
νοποιητικές έξηγήσεις4. Παρατηρεί δτι οί Ιστορικοί τής μογγολικής δυνα
στείας τών Yuan άποδίδουν τό Rum ώς Wu-lin5, έπειδή οί άλταϊκές 
γλώσσες, δπως ήδη άναφέραμε, άναπτύσσουν πρίν άπό τό ρ ένα φθόγγο.

stors came from «Rum»... We are forced to conclude that a rum here, as in Rumania and Er- 
zerum means «Rome»... The fact that in Tibet «Rum» is still the name for the Turkish domi
nions, shows how conquering nations sought to absorb names as well as empires... The arrivals 
of these emissaries of Mahomed was between 700 and 800 A.D. They came as «Romans and 
their descendants 1200 years later· in the back-washes of Asia still affirm with no un certain 
sound, «We are Romans». Βλ. καί Berthold Laufer, «Loan-words in Tibetan». T'oung-Pao 17 
(1916) 491.

1. Bretschneider, Med. Researches. 307, σημ.
2. Θά μπορούσαμε νά άναρωτηθοϋμε μήπως πρόκειται γιά πύργους τειχών, δμως ό Chou 

K’u-fe’f, άπό τόν όποιο άντλησε ό Chau ju-kua, κάνει λόγο γιά παγόδες (Hirth-Rockhill, Chau- 
ju-kua. 142).

3. Ίσω ς τούτο ένισχύεται άπό τή θέση τού Lu-mei στην άφήγηση, μετά τή Wu-ssi-li, πού 
ot έκδότες ταυτίζουν μέ τή Μοσσούλη (Hirth-Rockhill, Chau ju-kua, 140).

4. Shiratori, New attempt. 191 κ.έ.
5. Shiratori, New attempt, 189, 191.
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Διαπιστώνει, λοιπόν ότι τό Rum άνταποκρίνεται στο δεύτερο φθόγκο, τό 
lin\ Τώρα είναι εύκολο νά καταλάβουμε πώς προήλθε τό Lu-m(e)i καθώς 
καί τή σχέση του μέ τό Fu-lin. Καί τά δυο προέρχονται άπό τό Rom-Rum, 
μόνο πού τό Fu-lin δανείστηκαν οί Κινέζοι άπό κεντροασιατική γλώσσα 
πού μπροστά στη λέξη είχε άναπτυχθεΐ δ φθόγγος F (From). 'Αντίθετα τό 
Lu-m(e)i προέρχεται άπό κεντροασιατική, ή μάλλον άραβική, λέξη, όπου 
δέν είχε στήν άρχή άναπτυχθεΐ φθόγγος (ή είχε άναπτυχθεΐ φωνήεν)1 2. Τελι
κά, τό Lu-mi δέν είναι άλλο παρά ό δεύτερος χαρακτήρας Ιίπ τής Fu-lin. Ή  
προφορά δηλ. στά κινεζικά έξαρτιόταν άπό τήν προφορά τής λέξης στή 
γλώσσα άπό τήν όποια τήν δανείστηκαν οί Κινέζοι3.

Στο κείμενο των Sung, όπου μνημονεύονται οί πρεσβείες, ή χώρα πού 
τις έστειλε ονομάζεται μέ τό γνωστό μας όνομα Fu-lin (καί όχι Lu-m(e)i). 
Τό ερώτημα είναι άν ή Fu-lin τών Sung είναι ή Ιδια μέ τούς Lu-mei ή αν 
πρόκειται γιά άλλο κράτος πού βρισκόταν στά έδάφη τής ευρύτερης Fu-lin, 
άνάμεσα στά όποια ήταν καί τό Βυζάντιο. Γιά νά κρίνουμε σωστότερα, 
πρέπει νά δούμε ποιά ήταν ή κατάσταση, τό β μισό τού 11ου αιώνα στά 
έδάφη τής Fu-lin, δηλ. δυτικά τού Ευφράτη.

Ό  11ος αιώνας είναι ή εποχή τής σελτζουκικής διεισδύσεως στά εδάφη 
τής δυτικής ’Ασίας. Ό  χαλίφης τής Βαγδάτης άναγνωρίζει τόν Toghril Beg, 
άποκαλώντας τον επίσημα «σουλτάνο», ό όποιος καί άναλαμβάνει τό έργο 
τής ένοποιήσεως τοΰ άραβικοΰ κόσμου4. Στήν πραγματικότητα κυρίαρχοι 
ήταν οί Τούρκοι, πού όμως δέν έδρευαν στή Βαγδάτη άλλά στο Ραίι (Τε
χεράνη) ή στο Ίσπαχάν. Ό  διάδοχος τού Τογρούλ, Alp Arslan, είναι γνω
στός γιά τις επιδρομές στήν ’Αρμενία καί τή σύγκρουσή του μέ τόν Βυζα
ντινό αύτοκράτορα Ρωμανό Διογένη στο Ματζικέρτ, όπου ό τελευταίος νι
κήθηκε, συνελήφθη αιχμάλωτος κι έτσι άνοιξε ό δρόμος γιά τόν βαθμιαίο 
έκτουρκισμό τής Μ. ’Ασίας, μολονότι πρόθεση τού Τούρκου σουλτάνου 
δέν ήταν νά τήν καταλάβει μόνιμα. Τό 1072 ό Ά λπ Άρσλάν πέθανε καί 
τόν διεδέχθη ό γιός του Malik-shah.

1. Shiratori, New attempt. 193. Βλ. καί Blochet. Notes, 362.
2. Πρβλ. Shiratori. New attempt. 192: «Judging from this circumstance, it is almost certain 

that they must have first learned the term Rum, the Persian name for Asia Minor, even before 
hearing of Hrum, its Armenian corruption».

3. Βλ. Shiratori, New attempt, 195: «In contrast to this, notice may be taken of the 
instances belonging to the Sung and Ming periods where the name Rum in its original form is 
more successfully represented by a pair of characters Hu-lu-mo in the Wen-Ch'ang-tsa-lu by 
P'ang YUan-ying of the Sung period is really a transcription of Furum or Hrdm».

4. Cahen, Penetration. 20.



196 Μιχ. Κορδώσης

Στήν κατάληψη τής Μ. ’Ασίας άπό τούς Σελτζούκους συνέβαλαν καί οί 
ίδιοι οί Βυζαντινοί, οί εμφύλιοι πόλεμοι των όποιων βοήθησαν τούς γιους 
τοΰ Κουτλουμούς, Mansur καί Σουλεϊμάν, συγγενείς τοϋ σουλτάνου, νά 
γίνουν βαθμιαία κύριοι τής περιοχής. Τό 1078 ό Νικηφόρος Βοτανειάτης 
επαναστατεί κατά τοΰ Μιχαήλ Ζ ' καί ζητά βοήθεια άπό τούς δυό Τούρ
κους άδελφούς, οί όποιοι οίκειοποιοΰνται τήν περιοχή γύρω άπό τή Νί
καια1. Λίγο άργότερα επαναστατεί στή Μ. ’Ασία ό Νικηφόρος Μελισσηνός2 3, 
στηριζόμενος επίσης στό στρατό τοΰ Μανσούρ καί Σουλεϊμάν, πού είναι 
ύπολογίσημη δύναμη καί όπου στηρίχθηκε καί τρίτος Βυζαντινός, ό ’Αλέ
ξιος Κομνηνός. Οί δυό Τούρκοι άδελφοί στερεώνουν τήν εξουσία τους στή 
γύρω περιοχή (Φρυγία, Γαλατία), μολονότι ό σουλτάνος Malik-Shah δέν 
έβλεπε μέ καλό μάτι τίς επιτυχίες τών έξαδέλφων του καί επιχείρησε νά 
τούς έξουδετερώσει. Ό  Σουλεϊμάν όμως όχι μόνο κατόρθωσε νά επιβιώσει 
άλλά άπό τό 1080 νά ονομάζεται «σουλτάνος», μολονότι ό τίτλος αυτός 
άνεγνωρίσθη άργότερα στούς διαδόχους του. "Οπως χαρακτηριστικά άνα- 
φέρει ό Chahen5, οί "Ελληνες δημιούργησαν ένα σουλτάνο μέσα στήν ίδια 
τή Βυζαντινή αύτοκρατορία. Τό 1084 ή ’Αντιόχεια έπεσε στά χέρια τοΰ 
Σουλεϊμάν, ό όποιος καί πέθανε ΰστερα άπό δυό χρόνια. Ό  Τούρκος σουλ
τάνος τής Περσίας θά προσπαθήσει νά διευθετήσει, σέ συνεννόηση μέ τόν 
’Αλέξιο Κομνηνό, τά τής Μ. ’Ασίας, επωφελούμενος άπό τό θάνατο τοΰ 
Σουλεϊμάν, ως τό τέλος τής ζωής του. Στή συνέχεια όμως ό γιος τοΰ Σου- 
λεϊμάν, Κίΐίς Arslan, θά κατορθώσει νά κυριαρχήσει στό άνατολικό τμήμα 
τών εδαφών τοΰ πατέρα του κι έτσι δέν θ’ άλλάξει σχεδόν τίποτε στή Μ. 
’Ασία.

Στά υπόλοιπα έδάφη τής Fu-lin, ό Τοΰρκος σουλτάνος θά προσπαθήσει 
νά ενοποιήσει τόν κατακερματισμένο τώρα χώρο τής Άνατ. Μεσογείου, 
έχοντας πρόθεση νά καταλάβει τό σουλτανάτο τών Φατιμιδών στήν Αίγυ
πτο καί διαλύοντας τά μικρότερα κρατίδια, μέ τήν έξουδετέρωση φιλόδο
ξων Τούρκων ή Τουρκομάνων ηγεμόνων, όπως έκεϊνα τοΰ Χαλεπίου καί 
τής Δαμασκοΰ. Ή  θετική έκβαση, γιά τούς Τούρκους, τών έπιχειρήσεων στή 
Συρία καί ή άφαίρεση τής ’Αντιόχειας άπό τούς Βυζαντινούς έπέτρεψαν 
στον Malik-shah νά φθάσει νικητής ως τίς άκτές τής Μεσογείου4.

"Υστερα απ’ όλα αύτά, έχοντας υπόψη τό κείμενο τών Sung (καί παρα-

1. Chahen. Penetration. 43. Vryonis. Decline. 105, 113. Ά. Σαββίδη, Τό Βυζάντιο καί οί 
Σελτζοϋκοι Τούρκοι τόν ένόέκατο αιώνα, Β ' έκδ., ’Αθήνα 1988, 56.

2. Vryonis, Decline, 106, 113.
3. Chahen, Penetration, 44.
4. Chahen, Penetration, 48-49.
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λείποντας τις πληροφορίες για τό βασιλιά της χώρας και τούς κατοίκους 
της, πού μπορεί νά ισχύουν γιά περισσότερα γειτονικά κράτη ή νά περιέ
χουν καί μυθική ύλη), θά έπιμείνουμε σ’ εκείνα τά στοιχεία πού ελκυσαν 
την προσοχή τών μεταγενέστερων Κινέζων συγγραφέων* τις σχέσεις δηλ. 
τής Fu-Iin μέ την Κίνα καί τις γεωγραφικές πληροφορίες.

Ή πληροφορία ότι τό 1081 ήταν ή πρώτη φορά πού ή Fu-lin έστελνε 
«φόρο ύποτέλειας» στον Κινέζο αύτοκράτορα άποκλείει τόσο τό Βυζάντιο 
όσο καί τούς νΑραβες'. Ή  μόνη, λοιπόν, νέα δύναμη πού κυριαρχούσε τώ
ρα καί στά παλαιά εδάφη τής Fu-lin είναι οί Σελτζούκοι Τούρκοι: ό 
Τούρκος δηλ. σουλτάνος, τού όποιου όμως ή έδρα ήταν εκτός τών έδαφών 
τής Fu-lin, τά μικρότερα τουρκο-άραβικά κράτη τής Α. Μεσογείου (π.χ. Χα- 
λέπι) καί τό νέο «σουλτανάτο» τής Μ. ’Ασίας. Μολονότι ό τίτλος τού ηγε
μόνα τού τελευταίου άναγνωρίσθηκε τόν 12ο αιώνα, είχαμε τήν ευκαιρία 
νά δούμε ότι ό Σουλεϊμάν ονομαζόταν σουλτάνος ήδη άπό τό 1080.

Πιο σύνθετα είναι τά γεωγραφικά στοιχεία πού μάς παρέχουν οί κινε
ζικές πηγές, τά όποια άποδεικνύονται πολύ χρήσιμα γιά τήν ταύτιση τής 
Fu-lin τών Sung. Ή πληροφορία τού Sung-shih, ότι, πηγαίνοντας άπό τή Fu- 
lin στήν Κίνα, άρχίζεις «άπό τούς Δυτικούς Άραβες» μάς όδηγεΐ σέ εδά
φη τής Α. Μεσογείου, δηλ. σέ σελτζουκικές περιοχές, άφού οί Φατιμίδες 
τής Αίγυπτου (πού κατείχαν, επίσης, τήν Φοινίκη καί Παλαιστίνη, ώς ότου 
πέσουν στά χέρια τού Malik Shah, πρέπει νά άποκλεισθούν, δεδομένου ότι 
ή χώρα τους βρεχόταν άπό τή Μεσόγειο.

Σχετικά μέ τίς άποστάσεις πού παρέχονται στήν άρχή τής άφήγησης, 
μπορούμε νά πούμε ότι ισχυαν καί γιά τήν εποχή πού άκολούθησε τίς χρο
νολογίες τών πρεσβειών (άφού είναι εκτός τού κειμένου τών πληροφοριών 
πού έδωσε ό πρέσβυς τού 1081) καί ότι μπορεί νά υπολογίζονται μέ βάση 
τήν πρωτεύουσα τής Fu-lin ή τά άκραΐα σημεία τής έπικράτειάς της. Τό 
όνομα Mieh-li-shah, όπου φθάνει κανείς μετά άπό 40 ημερών πορεία1 2, μέ

1. Ό  Chen, Μελέτη. 189-190, πιστεύει δτι ό συγγραφέας τού Sung-shih, Tourai. άνέμει- 
ξε πληροφορίες της έποχής τών Sung, μέ έκεϊνες τών YUan. Έ τσι, άναφέρει, ή πληροφο
ρία οτι ή Fu-lin όέν είχε προσφέρει, πριν, «τέλη», «προήλθε άπό τήν κατάσταση τοϋ Βυζα
ντίου τήν περίοδο τοΰ 14ου αΙώνα... κατά τήν όποια ή Βυζαντινή αυτοκρατορία είχε πα
ρακμάσει...». Δέ νομίζω δτι ό λόγος αυτός μπορούσε νά ήταν αίτια γιά τέτοια σύγχυση. 01 
Κινέζοι γνωρίζουν νά ξεχωρίζουν τούς λαούς, άκόμη κι άν ή περιοχή άπό τήν όποία έρχο
νταν άπεσταλμένοι άνήκε παλαιότερα σέ άλλους. Έτσι, π.χ. ξέρουν δτι οί ’Οθωμανοί 
Τούρκοι ήταν ή πρώτη φορά πού έστειλαν «φόρο ύποτελείας» τό 1524, μολονότι ή πρεσβεία 
έρχόταν άπό τήν Κωνσταντινούπολη, τήν παλαιά Fu-lin (βλ. παραπάνω, σ. 193).

2. The Sources. 99, δπου άναγράφεται 40 ch'eng. Ά ν  ληφθεί υπόψη δτι ένα Ch'eng 
Ισούται μέ 30 μίλια, είναι περίπου τό ίδιο.



198 Μιχ. Κορδώσης

κατεύθυνση νοτιοανατολική, ταυτίστηκε μέ τό Malik-shah1, τό δνομα τοΰ 
Τούρκου σουλτάνου τής Περσίας. Στην περίπτωση αύτή θά έπρόκειτο 
ασφαλώς γιά τή Μ. ’Ασία καί, επομένως, τό σουλτανάτο τοΰ Ίκονίου, 
πράγμα πιθανό άλλ’ όχι βέβαιο, δεδομένου ότι έκτος άπό άλλους λόγους 
στούς όποιους θά άναφερθοΰμε, θά περίμενε κανείς τό Mieh-li-sha νά είναι 
δνομα κράτους καί δχι ηγεμόνα.

Ά ν  υπολογίσουμε μέ βάση τήν πρωτεύουσα, ή άπόσταση άπό τή θά
λασσα, 40 μέρες άπό τό βορρά καί 30 άπό τή δύση, άποκλείει δχι μόνο τήν 
Κωνσταντινούπολη, ή τήν ’Αντιόχεια, άλλά καί τή Δαμασκό, τήν ’Αλεξάν
δρεια, τό Κάιρο καί πολλές πόλεις τής Φοινίκης καί Συρίας. ’Αντίθετα, οί 
δυό παραπάνω αποστάσεις θά ταίριαζαν στό ’Ικόνιο, τήν πρωτεύουσα τοΰ 
σουλτανάτου των Ρούμ' 40 μέρες πορεία άπό τόν Εΰξεινο καί 30 άπό τό 
Αίγαΐο είναι άπόσταση μέσα στά δρια τής λογικής, άν ληφθεΐ, υπόψη δτι 
συνήθως οί άποστάσεις μεγαλοποιούνται. Βέβαια, πρέπει νά σημειώσουμε 
ότι στήν άρχή τό κέντρο τών τουρκικών κτήσεων στή Μ. ’Ασία ήταν ή Νί
καια, όπως σημειώσαμε, όμως, παραπάνω, οί πληροφορίες τοΰ Sung-Shih 
πού είναι έκτος άφήγησης τοΰ πρεσβευτή τοΰ 1081 έχουν μονιμότερη ισχύ. 
’Αν δμως οί άποστάσεις ύπολογίζονται μέ βάση τά άκραΐα σημεία τής έπι- 
κράτειας, θά μπορούσαμε νά κάνουμε λόγο καί γιά τό σουλτανάτο τής 
Περσίας, κατά τό χρονικό έκεΐνο διάστημα πού δέν είχε έπεκταθεΐ ως τίς 
άκτές τής Μεσογείου ή τοΰ Εύξείνου. Ά ν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη δτι ή 
έπέκταση αύτή έγινε μετά τό 1081, χρονολογία τής πρώτης πρεσβείας, είναι 
πιθανότερο νά πρόκειται γ ι’ αυτό.

Ιστορικά, τό τέλος τοΰ 1081 ήταν χρονολογία πού εύνοοΰσε τήν άπο- 
στολή πρέσβεων έκ μέρους τοΰ Σουλεϊμάν, άφοΰ ουσιαστικά άπό τό προη
γούμενο έτος ήταν σουλτάνος τών τουρκικών κτήσεων τής Μ. ’Ασίας. ’Από 
τήν άλλη μεριά, θά μποροΰσε κανείς νά ισχυριστεί δτι ένα τέτοιο άνοιγμα 
πρός τήν ’Ανατολή ήταν έξω άπό τίς δυνατότητες τοΰ νέου ηγεμόνα. Γιά 
τίς έπόμενες δύο πρεσβείες τοΰ 1091, ή δυνατότητα νά πρόκειται γιά τίς 
τουρκικές κτήσεις τής Μ. Ασίας έξασθενεί σημαντικά, γιατί ό Σουλεϊμάν 
είχε πεθάνει, ό γιός του Κιλίτς Άρσλάν δέν είχε άκόμη άναλάβει τήν έξου- 
σία στις κτήσεις τοΰ πατέρα του καί ή κατάσταση ήταν ρευστή.

Προβληματικό έπίσης είναι καί τό δνομα τοΰ βασιλιά Mieh-li-i-ling-Kai- 
sa, πού έστειλε τήν πρεσβεία. νΙσως, ή έξήγηση πού δίνουν οί De Guignes 
καί Hirth2, δτι δηλ. τό δνομα αυτό περιέχει τόν τίτλο milik ή Melek (= βα

1. Hirth. China, 298. Chavannes, Notes, 39, σημ.
2. Hirth. China, 298.300: «As the recognised king in a formerly Roman province, the repre

sentative of Milikshah would have been right from a Seldjuk point of view, in assuming this tit-
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σιλιάς), είναι ή όρθή (κάτι άντίστοιχο μέ τό Po-to-li τής πρεσβείας του 
643). Πάντως, πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι τό όνομα Mieh-li-i-ling-Kai- 
sa καί τό Mieh-li-sha, μοιάζουν φωνητικά. Μολονότι, λοιπόν, υπάρχουν 
πολλές δυσκολίες, δέν μπορούμε, τελικά νά άποκλείσουμε καί αυτή την 
έκδοχή, δηλ. τά δυο όνόματα νά άντιπροσωπεύουν τό Ιδιο πρόσωπο, τόν 
Σελτζοΰκο σουλτάνο καί νά έχει γίνει λάθος στό κινεζικό κείμενο'. Εξάλ
λου ήταν φυσικότερο νά έστελνε πρεσβεία ό Τούρκος σουλτάνος (τής Περ
σίας), ή κύρια δύναμη τής Δυτικής καί Κεντρικής Ασίας. Είδαμε παραπά
νω ότι οί άποστάσεις άπό τή θάλασσα, αν έκληφθούν άπό τά άκραϊα ση
μεία των συνόρων, ευνοούν τή λύση αυτή. Καί ιστορικά όμως ή λύση των 
Σελτζούκων τής Άνατ. Μεσογείου είναι ή πιο άρμόζουσα.

Εκείνο πού πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο είναι ότι ό βασιλιάς δέν μπορεί 
νά είναι ό Μελισσηνός, μολονότι έδρασε τήνίδια έποχή. Γιά νά στερεωθεί 
ένας έπαναστάτης χρειαζόταν συνδρομή κοντινών δυνάμεων καί όχι τής 
μακρινής Κίνας. Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τόν αύτοκράτορα τού 
Βυζαντίου Μιχαήλ Παραπινάκη. Μολονότι τό όνομά του μοιάζει μέ εκείνο 
τού βασιλιά τής Fu-Iin δέν μπορεί νά είναι αυτός, όχι μόνο γιατί δέν τό 
έπιτρέπουν τά στοιχεία πού άναφέραμε παραπάνω, άλλά, προφανώς, καί 
διότι έκθρονίσθηκε άπό τό 1078. Βέβαια, υπάρχει ή άποψη ότι γιά νά φθά- 
σει μιά πρεσβεία στήν Κίνα χρειαζόταν τέσσερα χρόνια2, όμως τό χρονικό 
αυτό διάστημα είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί νά υπάρχουν παραδείγματα μα
κροχρόνιων ταξιδιών άλλά μαρτυρούνται καί ταξίδια λιγότερων έτών ή 
άκόμη καί μηνών. Έτσι, ό John de Plano Carpini άναχώρησε άπό τή Λυών 
στις 16 ’Απριλίου 1245, έφθασε στό Βόλγα τό Φεβρουάριο τού 1246 καί 
άπό έκεΐ στό Καρακορούμ, μόνο σέ τρισήμισι μήνες3. Επίσης ένα περίπου 
χρόνο, ΐσιης καί λιγότερο, κράτησε ή έπιστροφή του ώς τή Ρώμη4. Ό  
William de Rubruque, προερχόμενος άπό τή Δύση, έφθασε στη Μαύρη θά
λασσα στίς 7 Μαιου 1253 καί, άφού έπισκέφθηκε τήν αυλή τού μεγάλου 
Χάν, Mangu, κοντά στό Karakorum, γύρισε στήν ’Αντιόχεια τέλος ’Ιουνί
ου 12555* όλόκληρο τό ταξίδι, δηλ., πρέπει νά διάρκεσε λιγότερο άπό δυο

le. which may possibly stand for the words «Melek-i-RCim Kaisar», i.e.. “under-king of ROm and 
Caesar”».

1. Βέβαια, δπως παρατηρεί ό Chen, 188, σημ. 475, τά δύο όνόματα άναφέρονται σέ δια
φορετικά πρόσωπα. Δέν άποκλείεται όμως νά έπήλθε κάποια σύγχυση στό κινεζικό κείμενο, 
δεδομένου δτι τά δυο όνόματα είναι φωνητικά παρόμοια.

2. Chen. Me?Jτη, 120 κ.έ.
3. Yule, Cathay, 156.
4. Yule. Cathay, 157.
5. Yule, Cathay, 158.
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χρόνια, αν ληφθεΐ ύπόψη ένα εύλογο χρονικό διάστημα παραμονής στην 
αυλή τοΰ μεγάλου Χάν. Τέλος ό Hayton, βασιλιάς τής Μικρής ’Αρμενίας, 
άνεχώρησε από τήν αύλή τοΰ μεγάλου Χάν τήν πρώτη Νοεμβρίου 1254 καί 
έφθασε στην πατρίδα του στό τέλος τοΰ Ιουλίου 1255, δηλ. σέ λιγότερο 
άπό 9 μήνες1. Τό ταξίδι τής άφίξεως στην αύλή τοΰ μεγάλου Χάν, μέσω 
Βόλγα, είχε διαρκέσει λίγες μέρες λιγότερο. Μποροΰμε, λοιπόν, νά δε
χτούμε δτι τήν περίοδο τών μεγάλων μογγολικών κατακτήσεων τό ταξίδι 
άπό τή Δύση στήν ’Ανατολή (καί άντίστροφα) διαρκοΰσε γύρω στό έτος. 
Ωστόσο, οφείλουμε νά ομολογήσουμε δτι τήν εποχή αύτή οί συνθήκες έπι- 
κοινωνίας ήταν εύκολες2, άλλά. έν πάσει περιπτώσει. δέ νομίζω δτι σέ 
άλλες εποχές ένα κανονικό ταξίδι πρέπει νά κρατοΰσε περισσότερο άπό 
ενάμισι ή δύο χρόνια. Είναι γνωστό δτι οΐ συνθήκες ήταν δύσκολες καί τά 
έξοδα πολλά3, ώστε, πιθανώς, νά δικαιολογούνταν άκόμη καί εμπορικές 
δραστηριότητες τής άκολουθίας τών πρέσβεων κατά τή διάρκεια τοΰ ταξι- 
διοΰ, δπως είναι γνωστό δτι υπήρχαν καί ταξίδια πού κράτησαν τρία ή καί 
τέσσερα χρόνια4, άλλά άπό τήν άλλη πλευρά είναι εύνόητο δτι άν μιά πρε
σβεία στελλόταν γιά λόγους σημαντικούς τόσο μακριά, πρέπει νά είχαν 
προβλεφθεΐ οί συνθήκες μετάβασης καί καλυφθεί τά έξοδα, ιδιαίτερα άν 
έπρόκειτο γιά συνεννοήσεις έπείγουσες. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά συ- 
μπεράνουμε δτι κάθε ταξίδι είχε τήν ίδιαιτερότητά του, άν δμως καταλή

1. Yule. Cathay, 163. Ό  Hayton έπέστρεψε μέσω Πι baliq. Τζουγκαρίας. Σαμαρκάνδης. 
Βουχάρας, Χωρασάν. Mazanderan και Ταυρίδος. Ό  δρόμος τής επιστροφής ήταν δηλ. μα- 
κρύτερος, γιατί τό Karakorum βρίσκεται πολύ βόρεια.

2. Chen Zhi Qiang. «Οί χερσαίοι δρόμοι επικοινωνίας μεταξύ τής Κίνας καί τού Βυζα
ντίου». Ίστορικογεωγραφικά 4 (1991-92). 161: «Ή κεντρική κυβέρνηση τών Μογγόλων ίδρυ
σε καί φρόντισε με μεγάλη προσοχή ενα πλήρες καί πολυσύνθετο σύστημα σταθμών καθ’ 
όδόν προς άλλαγή τών Ιππων τού ταχυδρομείου, πού χρησιμοποιούνταν γιά νά μαθαίνονται 
γρήγορα οί άλλαγές στήν κατάσταση τών συνόρων καί επίσης γιά νά μεταβιβάζονται οί 
εντολές καί τά παράσημα, άπό τό κέντρο προς τήν περιφέρεια. Τό σύστημα τής μογγολικής 
δυναστείας τών Γιουάν (1271-1368) γιά τά ταχυδρομεία είναι τό καλύτερο άπό δλα τά προη
γούμενα συστήματα. "Ετσι οί πρεσβευτές άπό τις άλλες χώρες, πού θέλουν νά έπισκεφτούν 
τήν αύλή τών Γιουάν, μπορούν νά μένουν στούς σταθμούς τού ταχυδρομείου καί νά πλη
ρώνουν τά φαγητά, δηλαδή οί σταθμοί τού ταχυδρομείου προσέφεραν στέγη καί τροφή, ένα
ντι άμοιβής σέ όσους τό έπιθυμούσαν. αξιωματούχους, πρεσβευτές, ταξιδιώτες, έμπορους, 
κ.ά.

3. Πρβλ. Bretschneider. Med. Researches, 307. όπου βλέπουμε δτι κατά τήν πρεσβεία τών 
όθωμανών Τούρκων τού 1526 άπό τήν Κωνσταντινούπολη στό Πεκίνο δαπανηθηκαν περισ
σότερα άπό 12.000 χρυσά νομίσματα.

4. Chen, Μελέτη, 124,203, π.χ. ό Marignoli πού έφθασε στό Πεκίνο ύστερα άπό 3.5 χρό
νια (είχε δμως ξεκινήσει άπό τό Παρίσι).



ξουμε σ’ ένα μέσο δρο χρονικής διάρκειας, αυτή επ' ούδενί περιπτώσει 
μπορεί νά είναι πάνω όπό δυο χρόνια. Έτσι ή πρεσβεία του Νοεμβρίου 
τοϋ 1081 πού έστειλε ό βασιλιάς τής Fu-lin είναι πιθανότερο νά ξεκίνησε 
στις αρχές τοΰ 1080 ή έστω στα τέλη τοΰ 1079. ύστερα όηλ. άπό την έκθρύ- 
νιση τοΰ Μιχαήλ Ζ ' .

Ούτως έχόντων των πραγμάτων, τό Sung-shih κάνει λόγο για σελτζου- 
κικό κράτος πού κάλυπτε ένα μέρος τής γεωγραφικής περιφέρειας πού οΐ 
Κινέζοι ονόμαζαν Fu-lin (ή Ta-Ch’in). όηλ. ένα μέρος των εδαφών δυτικά 
τού Εύφράτη. όπως καί τό Tang shu κάνει λόγο γιά τό Βυζάντιο, όηλ. κρά
τος πού έπΐσης κάλυπτε ένα μέρος τής παραπάνω περιοχής. Ό ταν όηλ. τό 
Sung-shih κάνει λόγο γιά κράτος Fu-lin. πού μπορεί νά στέλνει πρεσβείες, 
εννοεί τούς Σελτζούκους, μολονότι όέν κάλυπταν όλόκληρη τή γεωγραφική 
περιφέρεια τής Fu-lin. Καί δταν τό T'ang shu κάνει λόγο γιά κράτος Fu-lin, 
πού μπορεί νά στέλνει πρεσβείες, έννοεΐ τό Βυζάντιο, μολονότι καί αύτό 
δέν κάλυπτε όλόκληρη τή γεωγραφική περιφέρεια τής Fu-lin.

Σχετικά μέ τό όνομα, παρατηρούμε ότι, μολονότι συναντήσαμε παρα
πάνω ώς όνομα τής περιοχής (προφανώς τής Μ. Ασίας) τό Lu-m(e)i, πού 
προέρχεται άπό τό Ρούμ καί Οά άρμοζε ιδιαίτερα γιά τήν έόαφική αύτή 
έκταση, στήν έν λόγω εποχή, χρησιμοποιείται τό παλαιό όνομα Fu-lin. 
Τούτο μπορεί νά έξηγηθεί είτε λόγω άγνοιας τοΰ ονόματος Lu-m(e)i άπό 
τόν συγγραφέα τοΰ Sung-shih (ίσως άντιγράφει άπό παλαιότερη πηγή πού 
άγνοοΰσε τό όνομα), είτε άπο τή συντηρητικότητα των Κινέζων συγγραφέ
ων πού συνέθεταν τις δυναστικές Ιστορίες, είτε, τέλος, άπό τήν ταύτιση τής 
Fu-lin όχι μέ τό σουλτανάτο τών Ρούμ, άλλά μέ έκεΐνο τής Περσίας πού 
ήταν καί τό κύριο σελτζουκικό σουλτανάτο. Βέβαια, είναι άλήθεια ότι τό 
μεγαλύτερο μέρος τών κτήσεων τοΰ τελευταίου βρισκόταν έκτος Fu-lin, 
τούτο όμως όέν αποτελεί εμπόδιο, άφοΰ τά κύρια έόάφη τής Fu-lin, τού πα
λαιού Ta-Ch'in, βρίσκονταν στά χέρια τοϋ ηγεμόνα του.

"Υστερα άπ’ όλα αύτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οΐ πρεσβείες 
τοϋ 1081 καί 1091 δέν πρέπει νά ήταν βυζαντινές άλλά σελτζουκικές'. 
Εξάλλου ή ιστορική πραγματικότητα αύτο υποδεικνύει. Κύριοι τής Δυ
τικής Ασίας άλλά καί μέρους τής Κεντρικής, ώς τό Αφγανιστάν, ήταν οΐ 
Σελτζοΰκοι καί αύτοί είχαν τή δυνατότητα νά στείλουν πρεσβεία, ώς νέο 
κράτος (πού δέν είχε άλλοτε έπαφές μέ τήν Κίνα) άλλά μέ παλαιό όνομα, 
άφοϋ κατείχαν ένα μέρος τών εδαφών τής Fu-lin καί μάλιστα έκείνα τά έόά
φη τής Ά. Μεσογείου πού ήταν περισσότερο γνωστά στούς Κινέζους (Συ
ρία, Παλαιστίνη, Ν. Αρμενία). Ή δυνατότητα αύτή γίνεται καταληπτή στά 1
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1. Ερχόμαστε, έπομένως, πιό κοντά στήν άρχική άποψη τοί) Hirth.
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πλαίσια τών δσων είπαμε ώς τώρα γιά τή μεγάλη ευχέρεια έπικοινωνίας 
τής δύναμης έκείνης πού κατείχε έδάφη τής Κ. ’Ασίας. Τελικά δεν μπο
ρούμε νά άποκλείσουμε καί τήν έκδοχή τά σελτζουκικά έδάφη νά έκλαμ- 
βάνονται ώς ένωμένα, συμπεριλαμβανομένης τής Μ. ’Ασίας, δπως ήταν 
δηλ. κατά τήν έποχή τών δύο πρεσβειών καί πρίν τήν άναγνώριση τού 
σουλτανάτου τού Ίκονίου, καί οί γεωγραφικές πληροφορίες νά μήν είναι 
τελείως σωστές ή νά άντιπροσωπεύουν μιά άλλη, προγενέστερη ή μεταγε
νέστερη έποχή.

’Εκείνο πού πρέπει νά θεωρήσουμε βέβαιο είναι δτι οί πρεσβείες δέν 
είναι βυζαντινές. Πράγματι, ή δλη άφήγηση τού Sung-shih γιά τή Fu-lin δέν 
έχει τίποτε τό κοινό μέ τις προηγούμενες άφηγήσεις γιά τή Fu-lin ή τό Ta- 
Ch’in, έκτος άπό τό ίδιο δνομα, Fu-lin. Τούτο, δπως είδαμε, πρόσεξαν καί 
Κινέζοι συγγραφείς- ό Ma-tuan-Ii (12ος) αί., πού τοποθέτησε μάλιστα, σω
στά, τήν άφήγηση περί Fu-lin τών Sung χωριστά άπό έκείνη τών T’ang καί 
τίς άφηγήσεις περί Ta-Ch'in (κάτι πού δέν έκανε ό Hirth), καθώς καί ό συγ
γραφέας τού Ming shu, πού δέν είναι, βέβαια, τόσο άπόλυτος. ’Εξάλλου, θά 
ήταν μάλλον περίεργο τό Βυζάντιο νά έστελνε τώρα, μετά άπό δυόμισι 
αίώνες διακοπής, πρέσβεις στήν Κίνα, δεδομένου μάλιστα δτι συνεργασία 
τών δύο χωρών πρός άντιμετώπιση τών Σελτζούκων ήταν άδύνατη, γιατί 
οί Σούγκ, περιορισμένοι στή Ν. Κίνα, δέν θά είχαν κανένα λόγο νά έπι- 
διώξουν κάτι τέτοιο.

β) Πρεσβείες επί τής εποχής τών Μογγόλων (1279-1367).
Ή παρουσία τής Δ. Ευρώπης

Τά χρόνια πού άκολουθούν σημαδεύονται άπό τήν άνοδο τών δυτικών 
δυνάμεων καί τήν άποφασιστική συμμετοχή τους στήν παγκόσμια ίστορία. 
’Από δώ καί πέρα κανείς δέν μπορεί νά άγνοεΐ τήν παρουσία τους καί συμ
μετοχή τους στό παγκόσμιο σκηνικό. Ή  επόμενη άφιξη άπεσταλμένου στήν 
Κωνσταντινούπολη άφορά έμμεσα τήν Κίνα, γιατί μπορεί νά ξεκίνησε άπό 
έκεΐ αλλά ή άποστολή του στήν Ευρώπη όφείλεται σέ πρωτοβουλία τού 
Μογγόλου ηγεμόνα τής Περσίας, Arghun. Πρόκειται γιά δυό νεστοριανούς, 
τόν Rabban Bar Qauma καί τόν Marcos, πού άποφάσισαν νά έπισκεφθοΰν 
τήν Ιερουσαλήμ'. Βρισκόμαστε στήν έποχή τών μεγάλων μογγολικών κα- 
τακτήσεων καί τής άναγέννησης τού νεστοριανισμοΰ στήν Κ. ’Ασία, μέ τήν 
ύποστήριξη τών Μογγόλων. Οί Μογγόλοι, ύστερα άπό τίς κατακτήσεις τού I.

I. Yule, Cathay, 119-121. Pelliot, Chr6liens, 632, Chen, Μελέτη. 196-198. Grousset. L' 
empire, 448.
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Τσεγγίς Χάν καί του γιου του Όγκντάϊ Χάν, πού κατατρόμαξαν τούς 
Ευρωπαίους, εξέλεξαν ώς μεγάλο Χάν τόν Μαγκού. Ό  τελευταίος διώρι- 
σε τόν άδελφό του Κουμπλάϊ ώς γενικό διοικητή τής Κίνας, πού κατόρ
θωσε νά υποτάξει ολόκληρη τήν αύτοκρατορία των Sung. Δεύτερος άδελ- 
φός τού Μαγκού. ό Χουλαγού, διεύθυνε τόν πόλεμο στή Δύση, καταλαμ
βάνοντας τή Βαγδάτη. Τό 1260, μετά τό θάνατο τού Μαγκού, μέγας Χάν 
έξελέγη ό Κουμπλάϊ, ό Χουλαγού όμως στή Δύση ήταν στήν ούσία άνε- 
ξάρτητος. άν καί δεχόταν, τυπικά, τά insignia άπό τό Πεκίνο, όπου ό Κου- 
μπλάϊ είχε μεταφέρει τώρα τήν πρωτεύουσά του. Μετά τό θάνατο τού Χου
λαγού, Χάν τής Περσίας έγινε ό γιός του Abaka. Τούτον ούσιαστικά διε- 
δέχθη ό Arghun. άφού ό προκάτοχός του Ahmed δολοφονήθηκε γρήγορα.

Ό  Bar £auma καί ό Marcos, άφού έφθασαν στή Βαβυλωνία, συναντή
θηκαν με τόν νεστοριανό καθολικό Mar Denha ό όποιος καί χειροτόνησε 
τόν Μάρκο μητροπολίτη τής Κίνας, μέ τό όνομα Jabalaha. Έ να έτος άργό- 
τερα (1281) ό Μάρκος έξελέγη πατριάρχης (στή θέση τού Denha. πού πέ- 
θανε), έξ αιτίας τής γνώσης τής μογγολικής γλώσσας, πράγμα πού συνέ
βαλε στήν άναγνιόρισή του άπό τόν Άβακα (Abaka).

Ό  Arghun, πού άνέβηκε στό θρόνο τής Περσίας τό 1284', σχεδιάζοντας 
νά καταλάβει τήν Παλαιστίνη καί τή Συρία, έστειλε τό 1287 τόν γλωσσο
μαθή Rabban Bar £auma ώς πρεσβευτή στήν Εύρώπη, μέ σκοπό νά προε
τοιμάσει τό έδαφος. Ό  νεστοριανός απεσταλμένος έγινε δεκτός με τιμές 
άπό τόν βασιλέα Ανδρόνικο Β ' στήν Κιυνσταντινούπολη1 2 3 * καί στή συνέ
χεια έπισκέφθηκε τή Νάπολη, τή Ρώμη καί τό Παρίσι, μέσω Γένοβας, όπου 
συναντήθηκε μέ τόν βασιλιά Φίλιππο τόν 'Ωραίο. Στή συνέχεια, μέσω Ρώ
μης, ξαναγύρισε στή Βαβυλωνία καί πέθανε στή Βαγδάτη τό 1294.

"Οπως είπαμε, άκόμη κι άν δεχτούμε ότι είχε άνατεθεί στους δύο νε
στοριανούς κάποια άποστολή έκ μέρους τής αύτοκρατορικής αύλής τού 
Πεκίνου5, αύτή πρέπει νά μήν έφθανε πέραν τής Βαβυλωνίας. Ή  άφιξη τού 
Bar £auma στήν Κωνσταντινούπολη καί στά υπόλοιπα εύρωπαϊκά κέντρα 
άποφασίστηκε άπό τόν ηγεμόνα τής Περσίας Arghun. "Ως τότε, οί Μογγό-

1. Ε. Blochet, Introduction a I' histoire des Mongols de Fad] Allah Rashid Ed-lin. Leyden 
1910. 225. 229 κ.έ. Henry Haworth. History of the Mongols from the 9th to the 19th cent., 
τόμ. Ill, The Mongols of Persia. N. York 1888, 312 κ.έ.

2. YUle. Cathay, 120. Needham. Science. 1.221.225. Grousset, V  empire, 449: «Apres avoir 
fait sts devotions a Saint-Sophie. Rabban Qauma remit a le voile pour Italie...».

3. Βλ. Gien. Με)χτη. 196-197: «Πολλοί έρευνητές πιστεύουν δτι ό Bar Qauma είναι
ένας έπίσημος άπεσταλμένος μέ διπλωματική άποστολή άπό τήν Τά-του [Πεκίνο], τήν πρω-
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λοι τής Περσίας είχαν έρθει σέ συχνές επαφές μέ τούς Βυζαντινούς. Τό 
1265 ό Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγος αποφάσισε νά δώσει τή νόθο κόρη του, 
Μαρία, σύζυγο στον Hulagu, επειδή οί Μογγόλοι ήταν ή δύναμη έκείνη πού 
πίεζε τούς Σελτζούκους τής Μ. ’Ασίας. Τελικά ή Μαρία έγινε σύζυγος τού 
Abaka, άφοΰ, ώς δτου φθάσει ή βυζαντινή αποστολή, ό Hulagu είχε πεθά- 
νει1. Ό  Μιχαήλ δμως, ευρισκόμενος άνάμεσα στούς Μαμελούκους, 
έχθροΰς τών Μογγόλων, καί τούς Μογγόλους ή Τατάρους τής Χρυσής 
ορδής, δύο δυνάμεις πού εύρίσκονταν σέ συμμαχία καί επικοινωνούσαν 
μέσω Κωνσταντινούπολης, βρέθηκε στήν άνάγκη νά έρθει σέ συνεννόηση 
καί μέ αυτούς. ’Έτσι, τό 1272 ό σουλτάνος τής Χρυσής Όρδής, Nogaj, έλα
βε ώς σύζυγο δεύτερη νόθο κόρη τού Μιχαήλ Η ' , τήν Εύφροσύνη.

Ό  κίνδυνος τών Οθωμανών Τούρκων άνάγκασε καί τόν γιό τού Μιχαήλ, 
’Ανδρόνικο Β ' , νά προσφέρει τό χέρι τής κόρης του στον Χάν τής Περ
σίας Gazan, διάδοχο τού Arghun. Τό συνοικέσιο δέν πραγματοποιήθηκε, 
γιατί ό Gazan πέθανε, άλλά δ ’Ανδρόνικος δέν άπελπίσθηκε. Τό 1305 έστει
λε πρεσβεία στον διάδοχό του Oldjaitu, ό όποιος καί ύποσχέθηκε νά τού 
στείλει μεγάλη στρατιωτική βοήθεια, σχέδιο τό όποιο, (ραίνεται, πώς ποτέ 
δέν υλοποιήθηκε2. Είναι λοιπόν, φανερό δτι, δταν ό Bar £auma έφθασε 
στήν Κωνσταντινούπολη, βρισκόταν, κατά κάποιον τρόπο, σέ φιλικό πε
ριβάλλον καί δικαιολογείται ή μεγάλη υποδοχή πού τού έκανε ό ’Ανδρόνι
κος, άφοΰ ύπελόγιζε στόν μογγολικό παράγοντα γιά νά συγκροτήσει τούς 
Τούρκους τής Μ. ’Ασίας. Υπήρχαν, λοιπόν, συχνές έπαφές άνάμεσα στούς 
Μογγόλους τής Περσίας καί τήν Κωνσταντινούπολη, χωρίς τή μεσολάβη
ση τού μεγάλου Χάν τής Κίνας, Κουμπλάι.

Πρεσβείες τής Fu-lin στήν Κίνα μνημονεύονται σέ κινεζικές πηγές κατά 
τόν επόμενο (14ο) αί. Στό βιβλίο Yien-pao-t’an-yu (16ος αί.)3 άναφέρεται 
δτι κατά τό χρονικό διάστημα 1314-1320, πρεσβεία τής Fu-lin έφθασε στήν 
αύτοκρατορική αυλή τής Κίνας. Βρισκόμαστε, δπως άναφέραμε, στήν

τεύουσα τής δυναστείας τών Γιουάν (παραπομπή: Ε.Α.Τ. Watlis Budge, The monks of Kublai 
kan. emperor o f China. London 1928. passim).

1. Nicol, Last centuries. 86, 147. Bretschneider, Med Researches. 135. S. Runciman, «The 
ladies of the Mongols»: Είζ Μνήμην K. Άμάντου. Άθήναι 1960, 48, 49. Κ. Κωνσταντινίδη. 
«Ό  βιβλιόφιλος πατριάρχης ’Αντιόχειας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ: Έπετ. Κέντρου Έπιστ. 
Ερευνών (Λευκωσία) 11 (1981-82) 374.

2. Nicol, Last centuries. 148. S. Runciman, «The ladies», δ.π.. 51, όπου άναφέρεται δτι ή 
πίεση επί του Όσμάν ήταν άναποτελεσματική.

3. The Sources. 109: «...or the Notes on the Oral Story, written by Ch'en Chi-cheng (Chen 
Ji-Zheng), who was writer of the Ming Dynasty, contains many stories and folklores, which 
include information about the country of Fu-lin».



έποχή της μογγολικής κατάχτησης τής χώρας, υπό τή δυναστεία των Yiian 
(1271-1368). Οί πρέσβεις έδωσαν την πληροφορία ότι ή χώρα τους βρι
σκόταν εκεί όπου δύει ό ήλιος και ήταν πολύ εκτεταμένη, μέ 72 τοπικούς 
άρχοντες'. Τό 1342 ή ΐδια χώρα έστειλε καί πάλι πρεσβεία πού προσέφερε 
στην αυλή τοΰ Πεκίνου ένα μαύρο άλογο μέ πολύ μακριά ουρά, πού έφθα
νε ως τή γη, τό όποιο ζούσε στή χώρα τους. Ή  πρεσβεία έκανε τέσσερα 
χρόνια νά φθάσει στό Πεκίνο, μέσω Τσι-σιχ-μή1 2 (Κασμίρ;) και άφοΰ πέρα
σε «έπτά θάλασσες».

Ή πληροφορία ότι ή Fu-lin βρισκόταν εκεί όπου δύει ό ήλιος δε σημαί
νει άναγκαστικά τήν Κωνσταντινούπολη, αφού οί γεωγραφικές γνώσεις 
τήν έποχή αυτή έκάλυπταν καί τή δυτική Ευρώπη. Έτσι, είναι λογικότερο 
νά θεωρήσει κανείς ότι πρόκειται για τήν τελευταία, καθόσον μάλιστα, 
όπως διαπιστώσαμε στό προηγούμενο υποκεφάλαιο, οί επαφές άνάμεσα 
στήν ευρωπαϊκή Δύση καί τήν "Απω ’Ανατολή ήταν, κατά τήν έποχή των 
μογγολικών καταχτήσεων, ιδιαίτερα πυκνές3. Ή  ταύτιση τής Fu-lin μέ δια
φορετική χώρα άπό τό Βυζάντιο, νομίζω, άπορρέει κυρίως άπό τήν πλη
ροφορία ότι ήταν μιά έκτεταμένη χώρα μέ 72 τοπικούς άρχοντες. Τήν 
έποχή αυτή τό Βυζάντιο είχε τόσο πολύ περιορισθεΐ εδαφικά πού κανείς 
δέν θά μπορούσε νά ίσχυρισθεΐ ότι περιλάμβανε έκτεταμένα εδάφη. Ό σο 
γιά τις δεκάδες τοπικούς κυρίους θά άρμοζε περισσότερο στό φεουδαρχικό 
σύστημα τής Δύσης. Τέλος, οί έπτά θάλασσες πού πέρασε ή πρεσβεία τού 
1342, άν ή φράση έκληφθεϊ κατά κυριολεξία, δέν πρέπει νά βρίσκονταν 
όλες άνατολικά τού Βυζαντίου4. "Ισως όμως ή φράση έχει έδώ μεταφορική 
σημασία καί σημαίνει τήν πολύ μεγάλη άπόσταση5. Ό  "Αραβας Ibn Wadid

1. The Sources, 109. ’Ακολουθούν καί άλλες πληροφορίες, άπό τις όποιες οί περισσότε
ρες πρέπει νά είναι μυθικές.

2. Τό όνομα Κασμίρ δέν άναφέρεται στήν πηγή (The Sources, 109, άπ’ όπου τό πήραμε* 
τό μνημονεύει ό Chen. Μελέτη, 201, πού τό ταυτίζει μέ τό Τσι-σιχ-μή, πρέπει νά πούμε όμως 
ότι τό Κασμίρ βρίσκεται νοτιότερα τοΰ γνωστού κεντρικού δρόμου πού όδηγούσε άπό τή 
Δύση στήν Κίνα.

3. Παπαπαύλου, «Σινοϊαπωνικός κόσμος», σ. 89. όπου άναφέρονται καί Εύρωπαίοι τε
χνίτες νά ταξιδεύουν στήν "Απω ’Ανατολή καί νά έργάζονται στήν αύλή τού μεγάλου Χάν: 
«Ώς χαρακτηριστικό δείγμα εύρωπαϊκής καλλιτεχνικής συμβολής στή μογγολική αύλή άνα- 
φέρεται ένα άσημένιο συντριβάνι στό Karakorum, σε σχήμα δέντρου πού άπό τά κλωνιά του 
άνάβλυζαν γάλα, κρασί καί διάφορα ποτά, όταν ό άγγελος πού είχε τοποθετηθεί στήν κο
ρυφή έδινε τό άνάλογο σήμα, μέ τήν κίνηση άτόμου κρυμμένου στό δέντρο».

4. Chen, Μελέτη, 201: «...Κάποιος έρευνητής πιστεύει ότι αύτές είναι: ή Μεσόγειος θά
λασσα. τό Αιγαίο πέλαγος, ή Προποντίδα, ό Εύξεινος Πόντος, ή Άζοφική θάλασσα, ή Κα- 
σπία θάλασσα καί ή θάλασσα (λίμνη) τής ’Αράλης».

5. Chen, Μελέτη, 201: «Ή άποψη τού Zhang Xin liang είναι σωστή, ότι ή άναφορά γιά 
τις έπτά θάλασσες σημαίνει ότι τό ταξίδι ήταν πολύ μακρινό...».
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Ya' Kubi (9ος αι.) άναφέρει δτι ό θαλασσινός δρόμος από τόν Περσικό 
κόλπο στην Κίνα περνούσε άπό επτά θάλασσες (Περσικός, Αραβική θάλ.. 
Ινδικός ωκεανός. Κόλπος Βεγγάλης. Πορθμός Μάλαγα, Κόλπος Τόνκιν, 
νότια Σινική θάλασσα)1. Δέν αποκλείεται, λοιπόν, ή φράση αυτή νά επα
ναλαμβάνεται συχνά γιά τίς πολύ μακρινές άποστάσεις. Αυτό ίσως Ισχύει 
γιά τά γραφόμενα τού αύτοκράτορα Χούι-Τσούνγκ (1333-1368), ότι ό πά
πας «κατοικεί στήν περιοχή τού δύοντος ήλιου, πέρα άπό τίς έπτά θάλασ
σες»2, φράση όμως πού μπορεί νά άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, 
άν προσμετρηθοΰν καί τμήματα θαλασσών, καθώς καί ή ’Αράλη λίμνη. 
Εξάλλου, δέν πρέπει νά περάσει άπαρατήρητο ότι καί ή Fu-lin τών δύο πα
ραπάνω πρεσβειών βρισκόταν στήν περιοχή τού δύοντος ήλιου καί πέρα 
άπό τίς έπτά θάλασσες, όπότε δέν είναι άπίθανο τά εδάφη της νά συμπί
πτουν μέ τήν ’Ιταλία.

"Υστερα άπ’ όσα άναφέραμε παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι είναι δύ
σκολο (άλλ’ όχι άπίθανο) ή Κωνσταντινούπολη νά έστελνε πρεσβεία στήν 
Κίνα, τήν εποχή αύτή. μολονότι οί Μογγόλοι κυριαρχούσαν άκόμη καί τά 
ταξίδια δέν ήταν τόσο πολύ δύσκολα. ’Αντίθετα, όπως είπαμε, υπάρχουν 
πολλά παραδείγματα άπό επισκέψεις Δυτικών στήν Κίνα. ’Ακόμη κι άν δε
χτούμε ότι οί δύο παραπάνω πρεσβείες δέν ήταν έπίσημου χαρακτήρα, 
άλλά έπρόκειτο γιά έμπορους3, τά στοιχεία πού οί άπεσταλμένοι έδωσαν 
γιά τή χώρα τους δέν προσιδιάζουν στό Βυζάντιο τής έποχής.

Ή  ταύτιση όμως τής Fu-lin, τήν έποχή αύτή, μέ τή Δύση ή γενικότερα μέ 
τό χριστιανικό κόσμο —όπως προτείνει, σ’ ένα σημείο τού έργου του, ό 
Hirth4— παρουσιάζει έπίσης προβλήματα, δεδομένου ότι οί Κινέζοι όνό- 
μαζαν τούς Δυτικούς Fo-lang (Φράγκοι)5. Είχαμε τήν εύκαιρία νά διαπι
στώσουμε ότι τά έδάφη τής Fu-lin συνέπιπταν μέ έκεΐνα τού Ta-Ch'in (Συ
ρία, Αίγυπτος, Παλαιστίνη), ένώ άργότερα αύτά αύξάνονταν, άνάλογα μέ 
τίς νέες γεωγραφικές γνώσεις. Παραπάνω, είδαμε μόνο ότι κάπου ως τήν 
Άδριατική έφθαναν τά όρια τών Lu-me-ϊ τού Chau-ju-Kua. Είναι όμως 
άγνωστο άν οί Κινέζοι έπέκτειναν τά έδάφη τής Fu-lin καί πέραν τής

1. Chen. Μελέτη. 202. όπου σημειώνεται δτι τις μνημονεύει καί ό Mas'udi.
2. Chen, Μελέτη. 202.
3. Chen. Μελέτη. 200. 204.
4. Hirth, Mystery. 31.
5. Pelliot, Le Hodja. 163: «...atteste en 1342 dans le Yuan che. a propos de Γ ambassade 

de Marignolli». Μέ τό παρόμοιο όνομα Fo-lang-ki. πού βρίσκουμε σέ πηγές τής έποχής τών 
Ming, έννοοΰνται οΐ Πορτογάλλοι καί Ισπανοί, πού έφθασαν πρώτοι στις θάλασσες τής Κί
νας. (Βλ. Bretschneider. Med. Researches 316 κ.έ. Pelliot. Le Hodja. 86. Παπαπαύλου, «Σι- 
νοϊαπωνικός κόσμος», 90 κ.έ.).



Άδριατικής την εποχή αυτή (σέ μεταγενέστερη εποχή, όπως θά δούμε πα
ρακάτω, τούτο μάλλον ισχυε), μολονότι σέ κείμενα προγενέστερα ή τής 
Ιδιας έποχής είναι γνωστά και όνόματα χωρών πού, ίσως, βρίσκονταν δυ
τικότερα τής Fu-lin'. Κανονικά, αν έπρόκειτο γ ι’ άλλη χώρα τής δυτικής 
Ευρώπης, έπρεπε νά άναφέρεται με διαφορετικό όνομα, δέν μπορούμε 
όμως νά άποκλείσουμε καί εκείνο τής Fu-lin, ώς ευρύτερο, πού νά καλύ
πτει περισσότερες άπό μιά ευρωπαϊκές χώρες.

"Υστερα άπ’ όσα άναφέραμε ώς έδώ, είναι άναγκαίο νά κάνουμε λόγο 
καί γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε, τήν έποχή αυτή, στά έδάφη τής 
Ά. Μεσογείου. Άπό τά υπόλοιπα έδάφη τής Fu-lin, τό α ' μισό τού 14ου 
αιώνα, ή Μ. Άσία ήταν χωρισμένη σέ πολλά κρατίδια, τά περισσότερα άπό 
τά όποια ήταν τουρκικά. Μολονότι ή πληροφορία τών άπεσταλμένων γιά 
τοπικούς άρχοντες μπορεί νά συσχετισθεί μέ τον κατακερματισμένο χώρο 
τής Μ. Ασίας, δέ νομίζω δτι θά βρισκόταν σέ θέση ή θά είχε συμφέροντα 
κάποιος άπό τούς ήγεμόνες της νά στείλει πρεσβεία στο Πεκίνο. Πιο λογι
κό, γεωγραφικά, φαίνεται ή πρεσβεία νά στάλθηκε άπό τό σουλτανάτο τών 
Μαμελούκων τής Αιγύπτου, πού τήν έποχή αυτή κατείχε όλόκληρη τήν πε
ριοχή τού παλαιού Ta-Ch'in, άπό τήν Αίγυπτο ώς τή Συρία. Ίσως, έτσι, 
έξηγεΐται καί ή άποστολή τής δεύτερης πρεσβείας μέσω Τσί-σιχ-μή (άν 
τούτο άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα καί άν πράγματι σημαίνει τό 
Κασμίρ). Στήν περίπτωση αυτή, δέν άποκλείεται τμήμα τού ταξιδιού νά 
πραγματοποιήθηκε μέσω θαλάσσης, ώς τις εκβολές τού Ινδού. Ιστορικά, 
πάντως, μιά τέτοια πρεσβεία θά ήταν μάλλον δύσκολο νά πραγματοποιη
θεί, γιατί οί σχέσεις τών Μαμελούκων μέ τούς Μογγόλους ήταν άνταγω- 
νιστικές. Εξάλλου κινεζικές πηγές τής έποχής καλούν τήν Αίγυπτο μέ τά 
όνόματα Wu-ssi-li1 2 καί Mi-si-rh (Misr)3.

Συμπερασματικά, μπορούμε νά πούμε ότι οί πρεσβείες τού α ' μισού 
τού Μου αί. τής Fu-lin στήν Κίνα δέν είναι βέβαιο ότι προέρχονταν άπό 
τό Βυζάντιο. Πιθανότερο φαίνεται νά προέρχονταν άπό τή Δύση, άν καί 
τίποτε δέν είναι βέβαιο* άκόμη θά μπορούσαμε νά έκφράσουμε τίς άμφι- 
βολίες μας καί γιά τήν πραγματοποίηση τών άποστολών αυτών, δεδομένου 
ότι δέν άναφέρονται στις έπίσημες δυναστικές ιστορίες.
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1. The Sources, 78-79: «The country of I-pei (Ισπανία;) is several thousand li to the west 
of the country of Ta-ts’in, and has not had any communication with us since the most ancient 
time», (άπό τό Τ' ai-p'ing-kuang-Chi or the Imperial Library of T'ai-p'ing). Μέ τήν προϋπό
θεση, βέβαια, δτι Ta-ts'in σήμαινε περιοχές τής Α. Μεσογείου καί όχι τής Ινδίας.

2. Hirth-Rockhill. Chau-ju-kua. 144.
3. Bretschneider, Med. Researches, 308.
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γ) Ή πρεσβεία τής Κίνας πρός τή Fu-lin τοϋ 1371 καί οί τελευταίες 
διπλωματικές αποστολές μεταξύ τών δύο χωρών.
Διεύρυνση τών έδαφών τής Fu-lin πρός τή Δύση.

Ά π ’ δλες τις πρεσβείες ανάμεσα στην Fu-lin καί την Κίνα, εκείνη πού 
παρουσιάζει, ίσως, τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ή άποστολή τού 1371 
πού συναντάται στό Ming shih, επειδή μνημονεύεται όλόκληρο τό γράμμα 
τοϋ Κινέζου αύτοκράτορα πρός τό βασιλιά τής Fu-lin. Ή  έπιστολή στάλ
θηκε μέσω ενός έμπορου άπό τή Fu-lin πού όνομαζόταν Nieh-ku-lun. Μετά 
τήν πτώση τής μογγολικής δυναστείας τών Yiian, λόγω τής άταξίας πού 
βασίλευε στήν Κίνα, ό έμπορος έβρισκε δυσκολίες νά έπιστρέψει στήν πα
τρίδα του καί ό πρώτος αύτοκράτορας τής νέας κινεζικής δυναστείας, πού 
τό πληροφορήθηκε, βρήκε τήν εύκαιρία νά τοϋ δώσει μιά έπιστολή γιά τό 
βασιλιά τής χώρας του, μέ τήν άγγελία τής άναρρήσεως στό θρόνο τής νέ
ας δυναστείας τών Ming. Στήν έπιστολή αύτή έγραφε:1

«Since the Sung dynasty had lost the throne and Heaven had cut off their 
sacrifice, the Yiian [Mongol] dynasty had risen from the desert to enter and 
rule over China for more than a hundred years, when Heaven, wearied of 
their misgovemment and debauchery, thought also fit to turn their fate to 
ruin, and the affairs of China were in a state of disorder for eighteen years. 
But when the nation2 3 4 5 began to arouse itself. We, as a simple peasant of Huai- 
yu, conceived the patriotic idea to save the people, and it pleased the Creator 
to grant that Our civil and military officers effected their passage across 
eastward to the left side of the Rivef. We have then been engaged1 in war 
for fourteen years: We have, in the west, subdued the king of Han, Ch'en Yu- 
liang: We have, in the east, bound the king of Wu, Chang Shih-ch' eng: We 
have, in the south, subdued Min and Yiieh [= Fukien and KuangtungJ, and 
conquered Pa and Shu /= Ssh-ch'Uan]: We have, in the north, established order 
in Yu and Yen [= Chih-lif; We have established peace in the Empire, and 
restored the old boundaries of Our Middle Land. We were selected by Our 
people to occupy the Imperial throne of China under the dynastic title of «the

1. Hirth, China. 65-67. The Sources, 110-111.
2. The Sources. 110, όπου, «warlords» (άντί «nations»).
3. The Sources. 110, δπου μεταφράζεται: «We held an uprising to save the people, and 

was granted a favour of the Creator, who pointed out to me civil and military officers. Having 
crossed eastwards to the eastern side of the 'wai-h'e» river.

4. The Sources, δ.π.. δπου προστίθεται: «in troop training and preparation».
5. The Sources, δ.π., σ. 111. σημ. 11. Πρόκειται γιά τις περιοχές βόρεια της έπαρχίας H'e- 

pei και νότια τής Liao-ning.
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Great Ming», commencing with Our reign styled Hung-wu, o f which we now 
are in the fourth year. We have sent officers to all the foreign kingdoms with 
this Manifesto except to you, Fu-lin, who, being separated from us by the 
western sea, have not as yet received the announcement. We now send a 
native of your country, Nieh-ku-lun, to hand you this Manifesto. Although 
We are not equal in wisdom to our ancient rulers whose virtue was 
recognised all over the universe. We cannot but let the world know Our 
intention to maintain peace within the four seas. It is on this ground alone 
that We have issued this Manifesto».

Τό ύφος τής έπιστολής είναι χαρακτηριστικό ένός αύτοκράτορα τής 
’Ανατολής πού πίστευε στόν παγκόσμιο καί θεϊκό ρόλο τοΰ θρόνου του και 
μπορεί κανείς νά έξαγάγει τα συμπεράσματά του, σε σύγκριση με τά Ιδεώ
δη τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας άλλά καί μεταγενέστερων δυτικών αυτο
κρατοριών. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, τό φλέγον πρόβλημα είναι 

, άν πρέπει νά ταυτίσουμε τη Fu-lin με τό Βυζάντιο. Ενδιαφέρον παρου
σιάζει ή πληροφορία ότι τη μακρινή Fu-lin χωρίζει ή «Δυτική θάλασσα». 
Γυρίζουμε, λοιπόν, πίσω, στά παλαιότερα χρονικά, όταν ή δυτικότερη στά 
κινεζικά χρονικά χώρα έκαλεΐτο Ta-Ch'in καί βρισκόταν δυτικά τής Κυρ
τής (ή, πολλές φορές, Δυτικής) θάλασσας', την όποια ταυτίσαμε μέ τό σύ
στημα των ποταμών Τίγρι-Εύφράτη1 2; Τούτο μάς κάνει έντύπωση, διότι, 
όπως είδαμε, στά νεότερα χρονικά των T'ang δέν άναφέρεται ότι ή Fu-lin 
βρίσκεται δυτικά τής Δυτικής ή Κυρτής θάλασσας, άλλά έπάνω σ’ αυτή3, ή 
όποια, καθώς έξηγήσαμε, πρέπει νά ταυτιστεί μέ τη Μεσόγειο. Επομένως: 
Ά ν  ή «Δυτική θάλασσα» πού χωρίζει τή Fu-lin είναι ή παλιά Κυρτή θά
λασσα πού χώριζε τό Ta-Ch’in, (όποτς ήδη άναφέραμε, ό Τίγρις καί ό 
Εύφράτης), τότε είναι πολύ πιθανό ή Fu-lin νά ήταν τό Βυζάντιο4, πράγμα 
πού δέχονται όρισμένοι άπό τούς έρευνητές5. Σ’ αύτή τήν περίπτωση οΐ συ- 
ντάζαντες τήν έπιστολή τού Κινέζου αύτοκράτορα πρέπει νά άντλησαν 
άπό τά χρονικά των παλαιότερων δυναστειών, γιά νά όρίσουν τή θέση τής

1. Hirth, China, 40 κ.έ.
2. Kordosis. China 181 κ.έ.
3. Hirth, China, 51: «The country of Fu-lin. also called Ta-ts'in, lies above the western sea».
4. Πρέπει νά σημεκόοουμε πάντως ότι καί ο’ αύτή άκόμη τήν περίπτυιση τίποτε δέν είναι 

βέβαιο, δεδομένου ότι ύστερα άπό τις σταυροφορίες υπήρχαν φραγκικά κράτη άμέσιυς δυ
τικά τού Εύφράτη. Βλ. Blochet. Introduction, δ.π.. 228, όπου άναφέρεται 6τι ό Hulagu «πέ
ρασε τή θάλασσα καί κυνήγησε τούς Fou-lang». Αποκλείεται, βέβαια, νά σημαίνει τή Μεσό
γειο καί τούς Φράγκους τής Δύσης. Μόνη λογική έξήγηση είναι νά πρόκειται γιά τό παλαιό 
σύστημα Τίγρι-Εύφράτη καί τούς Φράγκους τής Παλαιστίνης.

5. Pauthier, Histoirc. 22, Needham, Science, 206. Chen. Μελέτη, 205-206.
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Fu-lin. Ά ν  δμως, ό γεωγραφικός όρος «Δυτική θάλασσα» εκλαμβάνεται μέ 
τή σύγχρονη έννοιά της (τοϋ ΙΔ ' αιώνα), πού πρέπει, όπως είπαμε, νά είναι 
ή Μεσόγειος1, τότε τό λογικότερο είναι νά πρόκειται γιά κάποια εύρω- 
παϊκή χώρα, μέ περισσότερες πιθανότητες τήν ’Ιταλία, ή, ακόμη, καί γιά 
εύρύτερη περιοχή τής Δ. Ευρώπης. Ό  Pelliot2 3 πιστεύει ότι τήν εποχή αυτή 
Fu-lin σήμαινε τούς Φράγκους, κάτι παρόμοιο δηλ. μ’ αυτό πού πιστεύει ό 
Hirth5. Όσο γιά τόν άπεσταλμένο Nieh-Ku-lun, οί περισσότεροι τόν ταυτί
ζουν μέ κάποιον κληρικό τής Δύσης4.

Αυτά είναι τά στοιχεία τής επιστολής πού μπορούμε νά λάβουμε ύπό- 
ψη μας, γιατί, άφοΰ άντιγράφηκε από παλαιό αρχεία ακριβώς όπως στάλ
θηκε, οί τοπογραφικές πληροφορίες πού μάς δίνει έκθέτουν γεωγραφικές 
γνώσεις τού ΙΔ' αίώνα στήν Κίνα. Τά ύπόλοιπα γεωγραφικά (ή καί Ιστο
ρικά) στοιχεία τού Ming-shih δέν μπορούμε νά τά χρησιμοποιήσουμε μέ βε
βαιότητα, γιατί έκθέτουν γεωγραφικές γνώσεις πολύ μεταγενέστερης 
έποχής. Έν τούτοις, θά τά άναφέρουμε, ώς υποβοηθητικά. Έτσι, μνημο
νεύεται ότι ή Fu-lin είναι τό παλαιό Ta-Ch'in έπί τής δυναστείας τών Han 
καί τών Wei. Κατά τή δυναστεία τών T'ang, συνεχίζει τό κείμενο, όνομα- 
ζόταν Fu-lin. Τό ίδιο, αναφέρει, ονομαζόταν καί κατά τήν έποχή τών Sung, 
έκφράζοντας όμως, όπως ήδη άναφέραμε, συγχρόνως, άμφιβολίες γιά τήν 
ταυτότητα τής τελευταίας, έπειδή μνημονεύεται στήν 'Ιστορία τών Sung 
(Sung-Shih) ότι ή χώρα αύτή, στό παρελθόν, δέν είχε στείλει άποστολές

1. Βλ. Bretschneider, Med. Researches, 324, δπου ή Ιταλία τοποθετείται στη μέση τής 
Δυτικής θάλασσας.

2. Pelliot, Le Hoja, 163, σημ. 180: «Mais la confusion archaisante faite en 1342 entre le 
vieux nom Fou-lin et celui des Francs s' est continuee au debut des Ming; c' est certainement 
en effet Franc, au sens medieval de ce nom, qur on doit reconnaitre dans le Fou-lin qui a une 
notice dans le ch. 326, 7β, du Ming che...».

3. Hirth, Mystery. 230, δπου γίνεται λόγος γιά τόν Πάπα.
4. Hirth, China. 55. σημ. 1: «Pope John XXII appointed Nicolaus de Bentra to succeed 

John de Monte Corvino as Archbishop of Cambalu, that is, Peking, in the year 1333; and also 
sent letters to the emperor of the Tartars, who was then the sovereign of China». Mosheim,
Ecclesiastical History, translated by James Murdock, Vol. II. p. 359; cf. Remusat, Nouv. Mel. 
Asiat.. Vol. II. p. 198. Bretschneider, Arabs, etc., p. 25, says: It is possible that the Nie-ku-lun 
of the Chinese Annals is identical with the Monk Nicolas. The statement of the Chinese that 
Nicolas carried on commerce does not contradict this view. Perhaps he trafficked in fact, or he 
considered it necessary to introduce himself under the name of a merchant». I fully concur with 
this view». Βλ. καί Blochet, Notes 365. Edkins, Fu-lin. 109: «the Tibetan word for European 
is Pyi-ling». ’Αντίθετη άποψη, Chen, Μελέτη, 205, δπου άναφέρεται δτι πρόκειται γιά Βυ
ζαντινό Ιμπορο Νικόλαο.
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στην Κίνα1. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι εδώ ή Fu-Iin ταυτίζεται μέ τό παλαιό 
Ta-Ch'in καθώς και τή Fu-lin των παλαιότερων δυναστειών, ή ταύτιση, 
όμως, γίνεται μέ βάση τό όνομα καί τις άποστολές καί όχι τις γεωγραφικές 
πληροφορίες.

Παρακάτω, τό Ming-shih άναφέρει ότι ό ίδιος Κινέζος αύτοκράτορας, 
άργότερα, έστειλε στην Fu-lin άκολουθία μέ δώρα, μέ επικεφαλής τον Pu
la2 3. Σέ όπάντηση, ή Fu-lin έστειλε στην Κίνα δικό της απεσταλμένο, κομί
ζοντας, όπως συνηθιζόταν νά λέγεται, φόρο ύποτέλειας. Είναι φανερό ότι 
καί οί δυό αυτές άποστολές πρέπει νά άντιμετωπισθούν μέ την Ιδια επι
φυλακτικότατα. Στη συνέχεια, τό κείμενο γίνεται πολύ ενδιαφέρον. Άνα- 
φέρεται ότι ή τελευταία πρεσβεία τής Fu-lin δέν είχε συνέχεια, ώς ότου, 
κατά την περίοδο Wan-li (1573-1620), κάποιος κάτοικος άπό «τον Δυτικό 
μεγάλο ώκεανό» ήρθε στην πρωτεύουσα τής Κίνας, διδάσκοντας ότι «ό 
Κύριος τών ουρανών, Ιησούς, γεννήθηκε στήν Ju-te-a (Ίουδαία), ή όποια 
ήταν Ιδια μέ την παλαιά χώρα τοϋ Ta-Ch'in»\ Πρόκειται, βέβαια, γιά τήν 
παπική άποστολή στήν Κίνα, υπό τον Ιησουίτη Ματθαίο Ricci, στα τέλη 
τού 16ου αί. Ό πω ς είναι γνωστό, τό 1583 οί Κινέζοι, θραύοντας τον κλοιό 
τής απομόνωσης πού ισχυε γιά πολλά χρόνια, (βλ. παρακάτω) έδωσαν 
άδεια στήν ίησουίτικη άποστολή νά εγκατασταθεί σέ περιοχή τής κεντρικής 
Κίνας. Χρειάστηκε όμως νά περάσουν άλλα 18 χρόνια γιά νά έπιτραπεί ή 
επίσκεψη τού Ricci στο Πεκίνο4 5. Στό κείμενο τού Ming Shu πού μάς ένδια- 
φέρει εδώ, παρατηρούμε: α) Οί Κινέζοι τήν εποχή αυτή (ύστερα άπό τά μέ
σα τού 17ου αί.) είχαν σαφή γνώση τού Ατλαντικού, άπό τήν περιοχή τού 
οποίου προερχόταν ό Rizzis. β) Μέσα στήν ευρύτερη περιοχή, μαζί μέ τά

1. Hirth, China. 64-65. Ό πω ς είδαμε μέ λεπτομέρεια παραπάνω, πρόκειται, πράγματι, 
γιά άλλο λαό (Σελτζοϋκοι).

2. Hirth, China. 67. Chen. Μελέτη. 207. όπου υποστηρίζεται ότι «η αιτία τής άποστολής 
καί άλλου πρεσβευτή στό Βυζάντιο ήταν ότι δέν είχε έμπιστοσύνη στόν έμπορο Νικόλαο καί 
δέν ήταν άρκετά σίγουρος καί βέβαιος γιά τήν παράδοση τής επιστολής, ή ίσως νά νόμισε 
ότι ή μεταφορά τής έπιστολής του διά μέσου τών χεριών ένός έμπόρου νά θεωρήθηκε ώς μεί
ωση τής άξιοπρέπειάς του». Δέν είναι όμως βέβαιη ή αίτια τής άποστολής τοϋ Pu-la. όπως 
δέν είναι βέβαιο ότι στάλθηκε τό Ιδιο έτος, καθώς μνημονεύει λίγο παραπάνω ό Ιδιος έρευ- 
νητής.

3. F. Hirth. China, 67: «...that this country is known in the historical books to have existed 
since the creation of the world for the last 6.000 years: that it is beyond dispute the sacred 
ground of history and the origin of all wordly affairs: that it should be considered as the country 
where the Lord of Heaven created the human race. This account looks somewhat exaggerated 
and should not be trusted».

4. Παπαπαύλου, «Σινοϊαπωνικός κόσμος». 97.
5. Γιά τήν άκρίβεια. ή άποστολή τοϋ Ricci βοήθησε νά μάθουν οί Κινέζοι καί γεωγρα-
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εδάφη τοΰ Δυτικού ωκεανού, περιλάμβαναν καί τή Fu-lin, άφοΰ η άπο- 
στολή άπό τό μέρος αύτό συνδέεται μέ την τελευταία πρεσβεία τής Fu-lin. 
Πρέπει, λοιπόν, νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα ή δτι ή Fu-lin βρισκόταν 
στή Δυτική Εύρώπη ή δτι μέσα στήν εύρύτερη αυτή περιοχή περιλαμβάνο
νταν καί τά παλαιό έδάφη τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας. Ά ν  συνδυά
σουμε τήν πληροφορία δτι ή Ίουδαία ήταν ή ίδια μέ τήν παλαιό χώρα τοΰ 
Ta-Ch'in (εννοείται, βέβαια, δπως διαπιστώσαμε ήδη σέ παρόμοια περί
πτωση, δτι βρισκόταν μέσα στά έδάφη τοΰ παλαιού Ta-Ch'in) καί δτι στήν 
άρχή τής άφηγήσεως τού Ming Shih, Ta-Ch'in καί Fu-lin ταυτίζονται, πρέ
πει νά δεχτούμε δτι ίσχυε τό δεύτερο καί επομένως, σέ συνδυασμό, βέβαια, 
μέ τά γραφόμενα στήν αύτοκρατορική έπιστολή, δτι, τουλάχιστον, δέν 
μπορούμε νά άποκλείσουμε πώς οί παραπάνω πρεσβείες είχαν ώς τέρμα ή 
άφετηρία τήν Κων/λη (δπως δέν μπορούμε νά άποκλείσουμε καί κάποια 
άλλη δυτικότερη χώρα).

Τήν έποχή αύτή, τό Βυζάντιο βρισκόταν σέ πολύ άσχημη κατάσταση καί

φία. Βλ. Bretschneider, Med. Researches, 324. Επίσης, σ. 325, όπου, άπό άπόσπασμα τοΰ 
Ming Shih, γίνεται φανερή ή διαφορά άνάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Κινέζους στή 
νοοτροπία και τή θρησκεία. Βρισκόμαστε 80 περίπου χρόνια υστέρα άπό τήν άπόφαση των 
Κινέζων νά μήν έρχονται σέ έπαφές μέ τούς Δυτικοευρωπαίους καί φαίνεται πώς ή καχυ
ποψία υπήρχε άκόμη: «In the ninth year of the reign of Wan li (1581), Li Ma t'ou (Ricci) had 
first embarked, and after a sea-voyage of 90.000 li, arrived at Ao (Macao), in the district of 
Hiang shan, in the Kuang tung province. Then his doctrine infected China. In 1601 he arrived 
at Peking, and the eunuch Ma Tang introduced him to the emperor with the presents he had 
brought as tribute. Li Ma t’ou stated that he was a man from Ta Si yang (the Great Western 
Ocean). Thereupon the ministers of the Board of Rites made a long report to the emperor, 
pointing out that this foreigner seems to be a liar, for according to the Hui tien (collection of 
the statutes of the Ming), there is indeed a country Si yang Soli, but nobody has heard of Ta Si 
yang. «Moreover, this man has appeared at court twenty years after his arrival in China. And 
what did he offer to the emperor as tribute? Nothing but strange things which have no 
resemblance to those rare and precious presents usually offered by the envoys from distant 
countries. He has brought, for instance, portraits of the Lord of Heaven and of his mother, and 
also some bones of immortals. As if an immortal who soars up to heaven should be provided 
with bones! Han yii, (a scholar) of the T'ang period, has said that such unclean things can only 
bring mischief, and therefore ought not to enter into the palace».

'Οφείλουμε νά σημειώσουμε τή μεγάλη άπόσταση των 90.000 Η, υπερδιπλάσια τής πα
λαιός άπόστασης τών 40.000 Η άπό τό Ta-Ch'in, πού πρέπει νά άνταποκρίνεται στό θαλασ
σινό δρόμο γύρω άπό τήν Αφρική. 'Επίσης, τή σημασία πού είχαν τά δώρα γιά τον Κινέζο 
αύτοκράτορα, τά όποια συγχρόνως (δπως καί στήν πρεσβεία τοΰ 166 μ.Χ. τοΰ Ρωμαίου 
αύτοκράτορα An-tun) άποτελοΰσαν δείγμα γνησιότητας τής άποστολής. Έμμεσα φαίνεται, 
έξάλλου, δτι άπό τή Δύση (τό Ta-Ch'in, τή Fu-lin κ.ά.), οί πρεσβείες έρχονταν στήν Κίνα μέ 
πολύτιμα δώρα.



ή άποστολή πρέσβεων στη μακρινή Κίνα δέν θά τό έξυπηρετούσε Ιδιαίτε
ρα. Όμως, δεν πρέπει νά ξεχνάμε δτι ή άποστολή τοΰ Nieh-Ku-Iun ήταν, 
ως ένα σημείο τουλάχιστο, τυχαίο γεγονός* ή παρουσία τοΰ παραπάνω 
εμπόρου στήν Κίνα. Δέν άποκλείεται, λοιπόν, ό έμπορος αυτός νά ήταν 
Βυζαντινός, (άν καί εκείνοι πού είχαν στενές σχέσεις μέ τούς Μογγόλους 
ήταν οί Δυτικοευρωπαΐοι) καί ό νέος Κινέζος αύτοκράτορας νά βρήκε 
ευκαιρία νά επικοινωνήσει μέ τή γνωστή άπό παλαιό, θρυλική Fu-lin. ’Από 
τήν άλλη μεριά δμως, ή επανάληψη τής πρεσβείας μέ τον Pu-la και ή άπά- 
ντηση τής Fu-lin, δείχνει κάποια επιμονή καί άνταπόκριση πού προσιδιά
ζει, τήν έποχή αύτή, περισσότερο σέ χώρα τής δυτικής Ευρώπης.

Τελευταία πρεσβεία τής Fu-lin μνημονεύεται επί αύτοκράτορος Τσάν- 
τσου (1403-1424) τής ίδιας δυναστείας1, πρέπει όμως νά μάς προβληματί
σει ιδιαίτερα, όχι μόνο γιατί μνημονεύεται σέ δευτερεύουσα πηγή, άλλά καί 
γιατί, όπως είχαμε τήν εύκαιρία νά δούμε, ή έπίσημη Ιστορία τής έποχής, 
τό Ming-shu, άναφέρει ότι μετά τήν πρεσβεία τής Fu-lin, πού ήταν άπάντη- 
ση σ’ έκείνη τοΰ Pu-la. δέν είχε άποσταλεΐ πρεσβεία άπό τήν κατεύθυνση 
αύτή, ώς τό τέλος τού 16ου αιώνα, όπότε ή ίησουιτική άποστολή πάτησε 
στήν Κίνα. Εξάλλου είναι ή έποχή κατά τήν όποια τό Βυζάντιο έχει τόσα 
προβλήματα πού άποστολή στήν Κίνα πρέπει νά θεωρηθεί μάλλον άδύνα- 
τη. Αντίθετα οί χώρες τής Εύρώπης ήταν σέ θέση νά έπικοινωνούν, άν καί 
ή κατάσταση στήν Κ. ’Ασία δέν ήταν τόσο πρόσφορη γιά ταξίδια, όπως έπί 
μογγολικών κατακτήσεων. ’Από τήν άλλη πλευρά, ή νέα δυναστεία τών 
Ming, γιά νά αύξήσει τό κύρος της, ήταν πιθανότερο νά στέλνει πρεσβείες 
στήν Ισχυρή Εύρώπη παρά στο άδύναμο Βυζάντιο, μολονότι οί καλές σχέ
σεις τών Δυτικοευρωπαίων μέ τήν προηγούμενη εχθρική δυναστεία τών 
Μογγόλων άποτέλεσε, ώς ενα σημείο, έμπόδιο. Πράγματι, τό 1433, λίγα 
χρόνια μετά τήν μνημονευόμενη τελευταία πρεσβεία, ή νέα δυναστεία τών 
Ming έπανέφερε σέ ισχύ παλαιότερο κώδικα πού άπαγόρευε τά ταξίδια τών 
Κινέζων στό έξωτερικό2. Πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο ότι υπήρχαν δυσκο
λίες καί γιά τά ταξίδια τών Ευρωπαίων στήν Κίνα, μολονότι τό 1433 άπο
τέλεσε, όπως φαίνεται, όρόσημο, γιατί ώς τότε, τουλάχιστον στον ’Ινδικό, 
ή κινεζική δραστηριότητα ήταν πολύ ζωηρή3. ’Ανάλογα σκεπτόμενοι, νομί
ζω ότι πρέπει νά συμπεράνουμε ότι, ώς τό 1433 τουλάχιστο, περιορισμέ
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1. Chen, Μελέτη, 208. Μνημονεύεται στό Βιβλίο Σούχ γουΐ-τζί-τζόου-λου (’Απάντηση 
στήν έρώτηση γιά τά ξένα κράτη).

2. Παπαπαύλου, «Σινοιαπαχνικός κόσμος», 89.
3. Παπαπαύλου, «Σινοϊαπωνικός κόσμος», 90.



νες επισκέψεις των Δυτικών στην νΑπω Ανατολή είναι δυνατό να πραγ
ματοποιήθηκαν.

Τελειώνοντας με τις πρεσβείες τής Fu-lin επί δυναστείας Ming, μπο
ρούμε νά πούμε δτι, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα τού Ming-shih, είναι δυ
νατόν νά έννοοΰνται μέ τό όνομα τής Fu-lin τό Βυζάντιο, κάποια εύρω- 
παϊκή χώρα ή, πιθανότερα, ή Εύρώπη, ώς σύνολο. Λιγότερες πιθανότητες 
νά ταυτιστούν μέ τή Fu-lin έχουν οί Μαμελούκοι τής Αίγύπτου πού έξα- 
κολουθούσαν νά κατέχουν τήν Αίγυπτο, Παλαιστίνη καί Συρία1, καθώς καί 
τά μικρά κράτη τής διαιρεμένης άκόμη Μικράς ’Ασίας, γιά τίς αίτιες πού 
άναφέραμε παραπάνω, όταν γινόταν λόγος γιά τίς άποστολές, έπί μογγο
λικής δυναστείας Yiian. Γιά τό Βυζάντιο, είδικά, άν ληφθεΐ υπόψη ή κα
τάσταση στην όποια βρισκόταν τότε, οί πιθανότητες άποστολής έκ μέρους 
του πρεσβείας μειώνονται, άν καί ή έπανάληψη τής πρεσβείας έκ μέρους 
τών Κινέζων ίσως άποτέλεσε πρόκληση γιά άπάντηση. Τέλος, άς άναφέ- 
ρουμε έδώ τήν άποψη τού Needham ότι ή άποστολή τής πρεσβείας τού 
1371, έκ μέρους τών Βυζαντινών, (όπως πιστεύει) στην Κίνα, άπέβλεπε 
στήν ενημέρωση πάνω σέ νέα όπλα, έν όψει τού τουρκικού κινδύνου2.
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1. 'Επομένως πρέπει νά δεχθούμε δτι τό δνομα Fu-lin καλύπτει τώρα έδάφη πολύ πιό πέ
ρα (δυτικά) τού παλαιού Ta-Ch‘in.

2. Needham, Science, I, 206.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή ταύτιση των χωρών Pu-lin, P'u-lan (πού έστειλαν πρεσβείες στην Κί
να τον 4ο καί 5ο αιώνα), Fan-li(n) καί Fu-lu-ni μέ την Fu-Iin πρέπει νά θε
ωρηθεί ώς μη βέβαιη, άφοΰ τα όνόματα αυτά, (πέρα άπό την ύπαρξη όρι- 
σμένων άρνητικών τοπογραφικών στοιχείων), φαίνεται η πώς δέν έχουν 
ετυμολογική σχέση μέ τή Fu-lin ή (πράγμα σημαντικότερο) συναντώνται 
στις πηγές μαζί μέ τό Ta-Ch'in, τό παλαιότερο όνομα τής Fu-lin. Μόνο στήν 
έποχή τών Liang (μετά τό 500 μ.Χ.) συνυπάρχουν τά δυο όνόματα, Ta-Ch'in 
καί Fu-lin, γιά τά όποΐα είμαστε σίγουροι ότι ταυτίζονται, μολονότι κι εδώ, 
άκόμη, τό Ta-Ch'in χρησιμοποιείται όταν γίνεται ή περιγραφή τής μακρινής 
αυτής χώρας καί άναφέρονται οί πρεσβείες της, ενώ τό Fu-lin όταν γίνεται 
λόγος γιά τήν πρόσβαση στήν πρωτεύουσά της. Μήπως θά μπορούσαμε νά 
πούμε ότι τό Fu-lin χρησιμοποιείται όλο αυτό τό διάστημα γιά τή Βυζα
ντινή πρωτεύουσα μόνο; Είναι μιά σκέψη γιά τήν όποια δέν υπάρχουν 
άποδείξεις.

Γιά τά υπόλοιπα τοπωνύμια πού μάς ενδιαφέρουν έδώ, τοπογραφικά 
στοιχεία μάς έπιβάλλουν νά θεωρήσουμε ότι τουλάχιστο ή χώρα Fu-lu-ni 
είναι διαφορετική άπό τήν Fu-lin, γιατί ή άπόσταση άπό τήν Κίνα, σέ σχέ
ση μέ έκείνη τής Fu-lin (ή παλαιότερα τού Ta-Ch'in) είναι πολύ μικρότερη. 
Θά μπορούσαμε λοιπόν τώρα νά πούμε ότι ή χώρα P'u-lan, πού έστειλε 
πρεσβείες στήν Κίνα, μπορεί νά ταυτιστεί, μέ τήν Ιδια ή μεγαλύτερη πιθα
νότητα, μέ τή Fu-lu-ni. Τό Ιδιο θά μπορούσε νά πεΐ κανείς καί γιά τήν Pu- 
lin. Ά ν  ληφθει όμως υπόψη ότι τήν έποχή αυτή, ιδιαίτερα τον 4ο αιώνα, ή 
θαλάσσια έπικοινωνία διατηρούσε μέρος τής παλαιός της άκμής, είδικά ή 
πρεσβεία τής Pu-lin πού στάλθηκε στή νότια πρωτεύουσα τής Κίνας, υπάρ
χουν πιθανότητες νά πραγματοποιήθηκε, καί Ισως νά στάλθηκε άπό τό Βυ
ζάντιο.

Γενικά, οί περιστάσεις δέν ευνοούσαν Ιδιαίτερα άποστολή πρεσβειών 
άπό τό Βυζάντιο στήν Κίνα κατά τόν 4ο καί 5ο αιώνα. Λόγω τών επι
δρομών στήν Κεντρική ’Ασία καί τής έλλειψης τής κινεζικής παρουσίας, 
ύστερα άπό τήν πτώση τής δυναστείας τών Χάν, ή έπικοινωνία μέ τή Δύ
ση είχε μειωθεί σημαντικά. Τούτο άντικατοπτρίζεται καί στις γνώσεις πού 
ή κάθε μιά πλευρά κατείχε γιά τήν άλλη. ’Από τήν πλευρά τής Κίνας δέν 
υπάρχουν στις περισσότερες δυναστικές ιστορίες σημαντικές νέες ειδήσεις 
γιά τή Δύση, ενώ άπό τήν πλευρά τών Βυζαντινών, οί γνώσεις τους, άκό
μη καί τόν 6ο αΙώνα πού παρατηρείται σημαντική πρόοδος, δέν φθάνουν,
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επί ’Ιουστινιανού, πέραν τής Σογδιανής καί τού Άσσάμ. Οί γεωγραφικές 
γνώσεις γιά τήν Κεντρική ’Ασία θά αρχίσουν νά αυξάνονται σημαντικά έπί 
τών διαδόχων τού ’Ιουστινιανού, λόγω τών επαφών μέ τούς Δυτικούς 
Τούρκους. Έν πάσει περιπτώσει, άκόμη καί στις άρχές τού 7ου αί., φαί
νεται πώς οί συνθήκες δέν έπέτρεπαν τήν εύκολη επικοινωνία άνάμεσα στά 
δυό κράτη, άφοΰ ό αύτοκράτορας Yang-ti άπέτυχε νά έρθει σέ επικοινω
νία μέ τή Fu-lin, άν καί τό έπιχείρησε έπανειλημμένα.

Δύο ως τρεις δεκαετίες αργότερα, τά πράγματα άλλαξαν καί ή Fu-lin 
(πού μνημονεύεται μέ τό νέο της όνομα), έστειλε τό 643 τήν πρώτη πρε
σβεία στην Κίνα. ’Ακολούθησαν έπανειλημμένα διπλωματικές άποστολές, 
τουλάχιστο ως τά μέσα τού 8ου αιώνα, δηλ. γιά μιά χρονική περίοδο πού 
διήρκεσε περισσότερο άπό εκατό χρόνια. Τά δύο χρονικά τών T'ang, πού 
κυρίως μνημονεύουν τις έπαφές αύτές, έπισημαίνουν τή θέση τής Fu-lin 
«πάνω» στή Δυτική θάλασσα (τώρα Μεσόγειο) καί μάς δίνουν νά καταλά
βουμε ότι τό κράτος αύτό έκτεινόταν δυτικά τής Περσίας (περίπου δυτικά 
τού Εύφράτη), δηλ. άπό έκεΐ πού άρχιζε, παλαιότερα, τό Ta-Ch'in, πού τά 
ίδια τά χρονικά ταυτίζουν μέ τή Fu-lin. Τά παραπάνω χρονικά όμως δέν 
διευκρινίζουν ως πού έφθανε δυτικά ή Fu-lin- άν δηλ. περιλάμβανε μόνο τή 
Ν. Άρμενία-Συρία-Παλαιστίνη-Αΐγυπτο, έδάφη πού γνωρίζουμε ότι άπο- 
δίδονταν στό Ta-Ch'in, μέ πρωτεύουσα τήν ’Αντιόχεια, ή άν, λόγω τής 
αύξήσεως τών γεωγραφικών γνώσεων, έφθανε δυτικότερα, μέ πρωτεύουσα 
τήν Κωνσταντινούπολη. Τό πρόβλημα γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκο ύστε
ρα άπό τήν έποχή τής κατάληψης τών άνατολικών έδαφών τού Βυζαντίου 
άπό τούς Άραβες. Ποιά ήταν τώρα ή Fu-lin; Τά παλαιά έδάφη τού Ta-Ch'in 
(Συρία κλπ.), κατειλημμένα άπό τούς Άραβες, όπως υποστηρίζει ό Hirth 
καί όσοι τόν άκολουθούν (μέ βάση μάλιστα τό κείμενο τών Χρονικών τών 
T'ang, πού άναφέρουν ότι ή Fu-lin κατελήφθη άπό τούς Άραβες), τά έλεύ- 
θερα έδάφη τού Βυζαντίου, δηλ. ή Μ. ’Ασία ως τήν Κωνσταντινούπολη καί 
ίσως δυτικότερα, ή όλα μαζί τά έδάφη πού άνήκαν στή Fu-lin, πριν έρθουν 
οί Άραβες;

Δυστυχώς τά χρονικά τών T'ang δέ μάς διαφωτίζουν σ’ αύτό τό λεπτό 
σημείο κατά τρόπο κατηγορηματικό, όπως γίνεται μέ τόν συγγραφέα πε
ριηγητικού βουδιστικοΰ κειμένου, πού όνομάζει τά άραβοκρατούμενα έδά
φη, μέ κέντρο τή Συρία, «Μικρή» Fu-lin καί τά έλεύθερα, άνεξάρτητα έδά
φη τού Βυζαντίου «Μεγάλη» Fu-lin. Έτσι άναγκαζόμαστε νά έκμεταλλευ- 
τοΰμε κάθε τοπογραφικό στοιχείο πού μνημονεύουν τά χρονικά. Ή κατεύ
θυνση, π.χ., τού βόρειου δρόμου, πού όδηγούσε πρός Fu-lin καί διέσχιζε πε
ριοχές λαών τής Κασπίας καί τού Εύξεινου Πόντου, μάς όδηγεί στήν Κων
σταντινούπολη. Στήν Κωνσταντινούπολη όμως μάς όδηγεϊ καί ό κεντρικός
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δρόμος (γνωστός ώς δρόμος του μεταξιού), πού στά παλαιότερα χρονικά 
όδηγούσε στην ’Αντιόχεια. Πράγματι, τώρα ή κατεύθυνση, άπό τή Ssu-Iin 
(Σελεύκεια - Κτησιφών) είναι βορειοδυτική καί όχι περιφερειακή (βόρεια, 
δυτικά και νότια), γύρω άπό τή «Δυτική» ή «Κυρτή» θάλασσα.

Ή περιγραφή τής πρωτεύουσας τής Fu-lin άρμόζει επίσης στήν Κων
σταντινούπολη. Μπορεί οί επί μέρους λεπτομέρειες νά μήν άποτελοΰν χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα τής Βυζαντινής πρωτεύουσας μόνο, ή νά μήν 
είναι γνωστές άπό τις πηγές, άλλά ή θέση της δίπλα στή θάλασσα, ή δια
φορά άπό τήν περιγραφή τής παλαιότερης πρωτεύουσας τού Ta-Ch'in (τήν 
’Αντιόχεια), ή λαμπρότητά της, ό μεγάλος της πληθυσμός, ή ύπαρξη τόσων 
άξιοθέατων πού εντυπώσιαζαν τον επισκέπτη ή έξήψαν τή φαντασία του 
ταιριάζουν άπόλυτα στήν Κωνσταντινούπολη, τή μεγαλύτερη πόλη τής Δύ
σης τήν εποχή εκείνη.

Ή ετυμολογία τού όνόματος Fu-lin άπομακρύνει επίσης τό ενδεχόμενο 
τής ταύτισής της μέ τή Συρία. Άπό τά τέσσερα όνόματα, Βηθλεέμ, Πόλιν, 
Ρώμη, Φράγχοι πού συγκεντρώνουν, σύμφωνα μέ τούς ερευνητές, τις πε
ρισσότερες πιθανότητες νά προήλθε ή λ. Fu-lin, άποδεικνύεται ότι ή Ρώμη 
(γιά τήν άκρίβεια τό έθν. Ρωμαίοι), μέ τον κεντροασιατικό τύπο From 
(Frim), είναι τό ζητούμενο όνομα, δεδομένου ότι μαρτυρεΐται στις κινε
ζικές πηγές ό τύπος (E)-Fu-Iin ώς κινεζική προφορά τού Έφραίμ. Δέν 
προήλθε, λοιπόν, άπό τό Βηθλεέμ, όπως υποστήριξε ό Hirth, ό όποιος υπε
ρεκτίμησε τό νεστοριανό παράγοντα, περιορίζοντας τή Fu-lin στά όρια τού 
παλαιού Ta-Ch'in μέ πρωτεύουσα τήν Αντιόχεια και θεωρώντας ότι οί βα
σιλείς τής Fu-lin των κινεζικών χρονικών, πού έστελναν τις πρεσβείες στήν 
Κίνα, δέν ήταν άλλοι άπό τούς νεστοριανούς πατριάρχες και ότι οί πρε
σβείες αυτές δέν ήταν παρά θρησκευτικές άποστολές. Δέν προήλθε, επίσης, 
ούτε άπό τό Έφραίμ, παλαιό όνομα τού ’Ισραήλ, μολονότι ή προφορά 
είναι ή Ιδια, (κυρίως έπειδή στις ίδιες κινεζικές πηγές ή Ίουδαία ονομάζε
ται Shi-hu), όπως δέν προήλθε βέβαια ούτε άπό τήν όμώνυμη πόλη τού 
’Ισραήλ (Έφραίμ). Άπό τά κινεζικά κείμενα, εξάλλου, γίνεται φανερό ότι 
ή Fu-lin ήταν κράτος καί όχι απλή περιφέρεια. Έτσι, ό περιορισμός της 
στις άραβοκρατούμενες πρώην βυζαντινές επαρχίες άντιβαίνει στή βασική 
αύτή προϋπόθεση. Δέν προήλθε όμως ή λ. Fu-lin ούτε άπό τό πόλιν (Κων
σταντινούπολη), ετυμολογία πού αν ήταν σωστή θά έλυνε τό πρόβλημα τής 
ταύτισης τής Fu-lin μέ τό Βυζάντιο.

Ή  προέλευση τού Fu-lin άπό τό Ρωμαίοι δείχνει τό δρόμο πού άκο- 
λούθησε τό όνομα ώς ότου φθάσει στήν Κίνα. Είναι ό συνηθισμένος δρό
μος άπό ένα λαό στον άλλο καί όχι ή ξαφνική υιοθέτηση τού όνόματος Fu- 
lin άπό τούς Κινέζους, επειδή δήθεν τό άκουσαν άπό τούς προμωαμεθα-
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νοΰς Τούρκους ώς «πόλιν». Ή  προέλευση τοΰ όνόματος Fu-lin άπό τό Ρω
μαίοι άπομακρύνει τήν ελκυστική έκδοχή νά προέρχεται άπό τό πόλιν, άπό 
τήν άλλη πλευρά όμως, έ'ξασΟενεΐ Ιδιαίτερα τήν πιθανότητα νά ταυτιστεί 
μέ τή Συρία καί τις άραβοκρατούμενες περιοχές, άφοΰ ή θεωρία περί Βη
θλεέμ καί ’Αντιόχειας άπορρίπτεται μέ βεβαιότητα.

’Από τά τοπογραφικά, λοιπόν, δεδομένα (κυρίως) καί άπό τήν έτυμο- 
λογία τοΰ όνόματος (λιγότερο) πρέπει νά θεωρηθεί ώς βέβαιο ότι ή Fu-lin 
έκτεινόταν δυτικά τοΰ Ευφράτη, φθάνοντας τουλάχιστο ώς τήν Κωνστα
ντινούπολη. Περιλαμβάνονταν δηλ. στή Fu-lin έδάφη καί υπό άραβική κα
τοχή καί βυζαντινά. Επομένως, πρέπει νά γίνει διάκριση άνάμεσα στήν 
έδαφική καί πολιτική κατάσταση τής Fu-lin. Γεωγραφικά δηλ. ή Fu-lin θε
ωρείται ένιαία (όλα τά γνωστά έδάφη της, πριν έρθουν οί Άραβες)’ δέν 
χωρίζεται δηλ. σαφώς, όπως στό περιηγητικό βουδιστικό κείμενο, σέ δύο 
τμήματα, άλλά καλούνται μέ τό ίδιο όνομα όλα τά έδάφη, άραβικά καί βυ
ζαντινά. Πολιτικά, όμως, ή Fu-lin, μέ πρωτεύουσα τήν Κωνσταντινούπολη 
(όταν παρουσιάζεται ώς κρατική όντότητα) δέν έχει καμιά σχέση μέ τούς 
Άραβες καί σήμαινε μόνο τό Βυζάντιο. Τό Βυζάντιο, λοιπόν, έστελνε τις 
πρεσβείες στήν Κίνα ώς Fu-lin καί όχι οί Άραβες, πού έστελναν τις δικές 
του πρεσβείες ώς Ta-shi. Φυσικά πριν άπό τήν άραβική κατάληψη των Βυ
ζαντινών έδαφών, τέτοιο θέμα δέν υπήρξε, γιατί έπικράτεια καί έδάφη πού 
καλύπτονταν μέ τό όνομα Fu-lin συνέπιπταν. Έτσι, τήν έποχή τών Sui καί 
τις πρώτες δεκαετίες τών T'ang, Fu-lin σήμαινε άποκλειστικά τό Βυζάντιο.

Δέν μποροΰμε νά πούμε τό ίδιο καί γιά τις έπόμενες τρείς πρεσβείες τής 
Fu-lin πού στάλθηκαν πολύ άργότερα. τό 1081 καί 1091, έπί δυναστεία Sung 
(960-1279). Τά γεωγραφικά στοιχεία (ή Fu-lin τών Sung βρισκόταν μακριά 
άπό τή θάλασσα), ή πληροφορία ότι τό κράτος αυτό δέν είχε στείλει άλλη 
φορά «φόρο ύποτέλειας» (όπως χαρακτηρίζουν οί κινεζικές πηγές τά δώρα 
πού οί άλλοι βασιλείς έστελναν στόν Κινέζο αύτοκράτορα). τά διάφορα 
άλλα στοιχεία, πού δέν θυμίζουν τό παλαιό Ta-Ch’in ή τή Fu-lin τών T'ang, 
μάς κάνουν νά πιστεύουμε μέ βεβαιότητα, ότι ή Fu-lin τών Sung δέν είναι 
τό Βυζάντιο. ’Εξάλλου, μέ βάση αυτά τά στοιχεία, μεταγενέστεροι Κινέζοι 
συγγραφείς έκφράζουν τις ίδιες άμφιβολίες. Έτσι δέν δεχόμαστε τήν άπο
ψη όρισμένων έρευνητών ότι ό άποστολέας τής πρεσβείας τοΰ 1081. Mieh- 
li-i-ling-Kai-sa, ήταν ό Μιχαήλ Ζ ' Παραπινάκης, ούτε όμως καί ό Νικηφό
ρος Μελισσηνός. Προφανώς, πρόκειται γιά τούς Σελτζούκους, πού κα
τείχαν μεγάλο μέρος τών έδαφών τής παλαιότερης Fu-lin. Πράγματι, λαμ- 
βανομένης ύπόψιν τής άπόστασης τής Fu-lin άπό τή θάλασσα, Οδηγούμα
στε ή στό σουλτανάτο τοΰ Ίκονίου ή πιθανότερα —αν ληφθοΰν ύπόψη οί 
ιστορικές συνθήκες τής έποχής— στό σουλτανάτο τής Περσίας, τού όποί-



ου ή επικράτεια, πριν τό 1081, δέν είχε άπλωθεΐ άκόμη ώς τή Μεσόγειο, 
ήταν τό ισχυρότερο κράτος τής περιοχής καί, επομένως, σέ θέση νά στεί
λει πρεσβείες τόσο μακριά, καί κατείχε μεγάλο μέρος των εδαφών της πα
λαιός Fu-lin. To Sung Shih δηλ. κάνει λόγο γιά σελτζουκικό κράτος πού κά
λυπτε ένα μέρος της γεωγραφικής περιφέρειας πού οί Κινέζοι όνόμαζαν 
Fu-lin, όπως καί τό T'ang-shu κάνει λόγο γιά τό Βυζαντινό κράτος πού έπί- 
σης κάλυπτε ένα μέρος τής παραπάνω περιοχής.

Ή  χρήση τού όνόματος Fu-lin (καί όχι τού Lu-m(e)i, με τό όποιο όνο- 
μάζονται σέ ορισμένες πηγές οί Σελτζοϋκοι Τούρκοι τής Μ. Ασίας καί 
αργότερα οί ’Οθωμανοί), ίσως οφείλεται σέ άγνοια τού συγγραφέα, στη συ- 
ντηρητικότητα τών Κινέζων συγγραφέων ή πιθανότερα —πράγμα πού ένι- 
σχύει τήν παραπάνω άποψή μας— στην ταύτιση τής Fu-lin όχι μέ τό σουλ
τανάτο τών Ρούμ (Μ. ’Ασίας) άλλά μέ τό κύριο σουλτανάτο τής Περσίας. 
Τέλος, στην ετυμολογική σχέση τού όνόματος Lu-m(e)i μέ τό (σουλτανά
το τών) Ρούμ, παρατηρούμε τήν τελευταία περιπέτεια τού όνόματος Ρω
μαίοι. πού τώρα έφθασε στην Κίνα, μέσω κεντροασιατικής γλώσσας πού 
δέν είχε άναπτύξει πρίν από τό ρ τό φθόγκο φ ή άλλο σύμφωνο. Στην 
ούσία πρόκειται γιά τό ίδιο όνομα, μέ τό όποιο τώρα ή τύχη θέλησε νά κα
λείται ξένος λαός, κατακτητής τών εδαφών τής Fu-lin (Τούρκοι).

Πολλές αμφιβολίες (από τοπογραφικής κυρίως πλευράς), μπορούν νά 
έκφρασθούν καί γιά δυό πρεσβείες τής Fu-lin πού στάλθηκαν τό α ' μισό 
τού Μου αίώνα, έπί τής μογγολικής δυναστείας τών YLian (1271-1368). 
Βρισκόμαστε στην εποχή τής εδαφικής συρρίκνωσης τού Βυζαντίου καί 
τών συχνών επαφών τής Δύσης μέ τούς Μογγόλους. Έτσι, πιθανότερο 
είναι αύτήν τήν περίοδο νά πρόκειται γιά άλλη, προφανώς Δυτική, χώρα 
ή ή Fu-lin νά άπέκτησε γειογραφικά εύρύτερη σημασία, καλύπτοντας μέρος 
τής Εύρώπης, μολονότι οί Φράγκοι καλούνταν Fu-lang. Ίσως τό ίδιο νά 
ισχύει καί γιά τήν πολύ ένδιαφέρουσα πρεσβεία τού 1371 πού ό πρώτος 
αύτοκράτορας τής δυναστείας τών Ming (1368-1643) έστειλε στή Fu-lin, γιά 
νά άναγγείλει τήν έκδίωξη τών Μογγόλων καί τήν άνάρρησή του στό θρό
νο. Τό ένδιαφέρον έγκειται κυρίως στήν έπιστολή, πού ό Κινέζος αύτο
κράτορας έστειλε στό βασιλιά τής Fu-lin, ή οποία σώζεται ολόκληρη. ’Ακο
λούθως. ό ίδιος Κινέζος αύτοκράτορας έστειλε καί άλλη πρεσβεία καί ή 
Fu-lin άπάντησε. Στή συνέχεια δέν ύπήρξε επικοινωνία ώς τό τέλος τού 
16ου αί., οπότε, όπως άναφέρουν τά Χρονικά, έφθασε ή παπική Ίησουι- 
τική άποστολή τού Mateo Ricci, μιά έμμεση μαρτυρία ότι, στις τελευταίες 
δυναστείες, Fu-lin καί Εύρουιη συγχέονταν ή ταυτίζονταν. Στηριζόμενοι 
δηλ. στίς τοπογραφικές πληροφορίες, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ή ότι 
ή Fu-lin τών Ming βρισκόταν στή Δυτική Εύρώπη ή ότι μέσα στήν εύρύτε-

Πρεσβείες μεταξύ Fu-Lin (Βυζάντιο:) καί Κίνας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα 219



220 Μιχ. Κορδώσης

ρη αυτή περιοχή περιλαμβάνονταν καί τά παλαιό έδάφη τής Βυζαντινής 
αύτοκρατορίας πού τώρα, περιορισμένη σ’ ένα πολύ στενό εδαφικό χώρο, 
είναι ζήτημα αν θά ήταν σέ θέση νά στείλει πρεσβείες τόσο μακριά, σέ άντί- 
θεση μέ δυτικά ευρωπαϊκά κράτη καί τόν πάπα, πού γνωρίζουμε δτι έρχο
νταν συχνά σ’ επικοινωνία μέ τήν Ανατολή, ιδιαίτερα κατά τήν έποχή τών 
Μογγόλων. Στις δύο δηλ. τελευταίες περιόδους τών Yiian καί τών Ming, 
οί Κινέζοι, μέ τό όνομα Fu-Iin πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο ότι, τουλάχιστο, 
έννοοΰσαν καί λαούς τής Εύρώπης. ’Εξάλλου, είναι ή έποχή πού στά δυ
τικά, κυρίως, έδάφη τής Fu-lin υπάρχουν φραγκικά κρατίδια καί επομένως 
ή σύγχυση —όπως μέ τούς "Αραβες καί τούς Τούρκους στά ανατολικά έδά
φη— είναι κάτι φυσικό.

Ύστερα άπ’ όλα όσα άναφέραμε ώς εδώ, μπορούμε νά κρατήσουμε ως 
γενικό συμπέρασμα ότι τό όνομα Fu-Iin, κατά τό μεγάλο διάστημα τής χρή
σης του στις κινεζικές πηγές, δέ σήμαινε αποκλειστικά τό Βυζάντιο, άλλ’ 
ούτε, άποκλειστικά, κράτος διαφορετικό, μέ έξαίρεση τό διάστημα ώς τήν 
’Αραβική κατάκτηση. κατά τό όποιο όλα τά γνωστά έδάφη, δυτικά τού 
Εύφράτη, ανήκαν σ’ αύτό (τό Βυζάντιο). Ύστερα άπό τήν αραβική κατά
κτηση, ό χώρος μοιράζεται: ανάμεσα στούς Βυζαντινούς καί τούς "Αραβες 
στήν αρχή, άνάμεσα στούς Βυζαντινούς καί τούς Σελτζούκους Τούρκους 
στή συνέχεια, άνάμεσα στούς Βυζαντινούς, τούς Δυτικοευρωπαίους καί 
τούς Τούρκους, άργότερα. Τούς τελευταίους αιώνες, έξάλλου, μέ τήν αύξη
ση τών γεωγραφικών γνώσεων, φαίνεται πώς ή Fu-lin δυτικά τής Κωνστα
ντινούπολης έφθανε άκόμη καί πέραν τής Άδριατικής. Γεωγραφικά, λοι
πόν, μέ τό όνομα Fu-lin οί Κινέζοι έννοοΰσαν έδάφη πού ανήκαν σέ όλους 
τούς παραπάνω λαούς.

Σχετικά μέ τή Fu-lin ώς επικράτεια, όμως, τά πράγματα διαφέρουν. Fu- 
lin όνομαζόταν τό κράτος εκείνο στο όποιο, κατά τήν κρίση τών Κινέζων 
έπεφτε τό κέντρο βάρους, σέ σχέση πάντα μέ τά παλαιά έδάφη τής Fu-lin, 
δυτικά τού Εύφράτη' τό Βυζάντιο επί T'ang. οί Σελτζοΰκοι Τούρκοι έπί 
Sung καί (μάλλον) οί Εύρωπαΐοι, ώς σύνολο, έπί Yiian καί Ming. (Στήν τε
λευταία περίπτωση, παρατηρούμε πώς τό όνομα μετατοπίζεται πρός τή Δύ
ση). Στά κράτη αύτά. λοιπόν, άνήκαν καί οί αντίστοιχες πρεσβείες' στό Βυ
ζάντιο όσες στάλθηκαν έπί T'ang. στούς Σελτζούκους όσες στάλθηκαν έπί 
Sung καί πιθανότατα στούς Εύρωπαίους όσες στάλθηκαν έπί Yiian καί 
Ming. Στήν τελευταία περίπτωση, ιδιαίτερα έπί Ming, πρέπει νά συμπερι- 
λάβουμε καί τό Βυζάντιο, άν καί ήταν πολύ δύσκολο, μάλλον απίθανο, νά 
έστελνε πρεσβείες στήν Κίνα, τήν έποχή αύτή, ό άνίσχυρος Βυζαντινός 
αύτοκράτορας.

Μέ άλλα λόγια, άπό τις πρεσβείες πού ή Fu-lin (καθώς καί ή Pu-lin καί



P'u-lan) έστειλε στην Κίνα, είμαστε άπόλυτα βέβαιοι δτι στό Βυζάντιο 
άνήκαν έκεΐνες της περιόδου των T'ang (7ος καί 8ος αΐ.). Βέβαιοι έπίσης 
είμαστε δτι δεν άνηκαν στό Βυζάντιο (άλλά πιθανότατα στους Σελτζού- 
κους καί μάλιστα τοΰ σουλτανάτου τής Περσίας) οί πρεσβείες έπί δυνα
στείας Sung (τέλη 11ου αί.). Για τις υπόλοιπες περιόδους δέν υπάρχουν οί 
άπαιτούμενες πληροφορίες. Τό πιθανότερο είναι τον 5ο αιώνα οί πρε
σβείες τής P'u-lan νά μην είχαν ώς προέλευση την Κωνσταντινούπολη, 
άλλά άλλη χώρα (μάλλον βορειότερα), ένώ γιά την άποστολή τής Pu-lin, 
του 4ου αί., ή πιθανότητα νά στάλθηκε άπό την Βυζαντινή πρωτεύουσα δέν 
πρέπει νά άποκλεισθει. Πολλές άμφιβολίες έγείρονται καί γιά τις δύο πρε
σβείες τού α ' μισού τού Μου αί., δεδομένου δτι περισσότερες πιθανότη
τες υπάρχουν νά άποστάλησαν άπό τούς δυτικοευρωπαίους. Τέλος, τό ίδιο 
περίπου Ισχύει καί γιά τις πρεσβείες πού έστειλε ή έλαβε ή Pu-lin έπί δυ
ναστείας Ming, άν καί έδώ τοπογραφικά κυρίως στοιχεία μας κάνουν νά 
πιστεύουμε δτι δέν άποκλείεται νά πρόκειται καί γιά τό Βυζάντιο, πού, π ι
θανότατα, μαζί μέ τά υπόλοιπα εύρωπαϊκά κράτη, άνήκε σέ μιά εύρύτερη 
Fu-lin.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α

α ) Ή αφήγηση περί Fu-Iin τοϋ Chiu-t'ang-shu
(Hirth, China, 56 κ.έ.)

[1] The country of Fu-lin, also called Ta-ts'in, lies above the western sea1. 
[2] In the south-east it borders on Possu [Persia], [3] Its territory amounts to 
over 10.000 li2. [4] Of cities there are four hundred. [5] Inhabited places are 
close together. [6] The eaves, pillars, and window-bars of their palaces are 
frequently made with crystal and opaque glass. [7] There are twelve 
honourable ministers who conjointly regulate government matters. [8] They 
ordinarily let a man take a bag and follow the king's carriage. When the 
people3 have a complaint they throw a written statement into the bag. When 
the king comes back to the palace he decides between right and wrong. [9] 
Their kings are not permanent rulers, but they select men of merit. [10] If an 
extraordinary calamity4 visits the country, or if wind and rain come at the 
wrong time, he is deposed and another man is put in his stead. [11] The king's 
cap is shaped like a bird raising its wings; its trimmings5 are beset with 
precious pearls; he wears silk-embroidered clothing, without a lapel in front. 
[12] He sits on a throne with golden ornaments6. [13] He has a bird like a 
goose; its feathers are green, and it always sits on a cushion by the side of 
the king. Whenever anything poisonous has been put into the king's meals, 
the bird will crow. [14] The walls of their capital are built of stone [granite, 
not brick] and are of enormous height. [15] The city contains in all over
100.000 households. [16] In the south it faces the great sea7 8. [17] In the east 
of the city there is a large gate; its height is over twenty chang [= over 235 
feet]; it is beset with yellow gold from top to bottom, and shines at a distance 
of several li. [18] Coming from outside to the royal residence there are three 
large gates beset with all kinds of rare and precious stones®. [19] On the upper

1. The Sources. 70. δπου ό Chen μεταφράζει: «lying to the western sea».
2. The Sources. 70: «square li».
3. The Sources. 70: «the common people».
4. The Sources. 70, δπου προστίθεται: «or a strange disaster».
5. The Sources, 70: «the crow with its tassel and net».
6. The Sources, 70: «ornamented with golden flowers».
7. The Sources. 70: «It lies on the great sea to the south».
8. The Sources. 70, δπου προστίθεται: «as well as beautiful carvings».
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floor of the second gate they have suspended a large golden scale, twelve 
golden balls are suspended from the scale-stick by which the twelve hours of 
the day are shown'. A human figure has been made all of gold of the size of 
a man standing upright, on whose side, whenever an hour has come, one of 
the golden balls will drop1 2, the dingling sound of which makes known the 
divisions of the day without the slightest mistake. [20] In the palaces, pillars 
are made of se-se, the floors of yellow gold, the leaves of folding doors of 
ivory, beams of fragrant wood. [21] They have no tiles, but powdered plaster 
is rammed down into a floor above the house3. [22] This floor is perfeclty 
firm and of glossy appearance like jadestone. When, during the height of 
summer, the inhabitants are oppressed by heat, they lead water up and make 
it flow over the platform, spreading it all over the roof by a secret 
contrivance so that one sees and knows not how it is done, but simply hears 
the noise of a well on the roof: suddenly you see streams of water rushing 

* down from the four eaves like a cataract: the draught caused thereby produces 
a cooling wind, which is due to this skilful contrivance. [23] It is customary 
for men to have their hair cut and wear robes leaving the right arm bare. [24] 
Women have no lapels on their dresses, they wear turbans of embroidered 
cloth4. [25] The possession of a great fortune confers superior rank on its 
owner. [26] There are lambs which grow in the ground: the inhabitants wait 
till they are about to sprout, and then screen them off by building walls to 
prevent the beasts which are at large outside from eating them up. The navel 
of these lambs is connected with the ground: when it is forcibly cut the animal 
will die, but after the people have fixed the buds themselves, they frighten 
them by the steps of horses or the beating of drums, when the lambs will yield 
a sound of alarm5, and the navel will be detached, and then the animal may 
be taken off [separated from?] the water-plant6. [27] The inhabitants are in 
the habit of cutting their hair and [28] wearing embroidered clothing: [29] 
they drive in small carriages with white canopies: [30] when going in or out 
they beat drums and hoist flags, banners, and pennants. [31] The country

1. The Sources 70: «waiting for the twelve hours of the day».
2. The Sources. 70: «At the time when an hour has come, one of the golden balls drops, 

the tinkling sound of which starts the golden human figure singing...».
3. The Sources 70: «...but pound white stones into powder, and plaster the powder on the 

roof of the house».
4. The Sources. 71: «...and for women to wear their dresses without lapels and kerchiefs of 

embroidered silk».
5. The Sources 71. 72 σημ. 12: «crying in fear».
6. The Sources. 71; «Then the lambs can go and seek a place where there is grass and 

water».
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contains much gold, silver, and rare gems'. [32] There is the Yeh-kuang-pi 
[the jewel that shines at night]; the ming-yueh-chu [the moon-shine pearl]; the 
hsieh-chi-hsi [the chicken-frightening rhinoceros]; large conches; the che-ch'ii 
[mother-o'-pearl?]; cornelians stones; the k'ung-ts'ui; corals; amber; and all 
the valuable curiosities of the West are exported from this country. [33] The 
emperor Yang-ti of the Sui dynasty [A.D. 605-617] always wished1 2 to open 
intercourse with Fu-lin, but did not succeed. [34] In the 17th year of the 
period Cheng-kuan [= A.D. 643], the king of Fu-lin Po-to-li sent an embassy 
offering red glass, lU-chin-ching3 [green gold gem, or, gold dust? Visdelou: des 
pierre lazuli vertes, peut-etre des emeraudes], and other articles. T'ai-tsung 
[the then ruling emperor] favoured them with a message under his imperial 
seal and graciously granted presents of silk4. [35] Since the Ta-shih [Arabs] 
had conquered these countries5 they sent their commander-in-chief, Mo-i, to 
besiege their capital city; by means of an agreement they obtained friendly 
relations, and asked to be allowed to pay every year tribute of gold and silk6; 
in the sequel they became subject to Ta-shih [Arabia]. [36] In the 2nd year 
of the period Ch'ien-feng [= A.D. 667] they sent an embassy offering Ti-yeh- 
ka7.[37] In the first year of the period Ta-tsu [= A.D. 701] they again sent an 
embassy to our court. [38] In the first month of the 7th year of the period 
K'ai-yiian [= A.D. 719] their lord sent the ta-shou-ling pan officer of high 
rank] of T'u-huo-lo8 [Tokharestan] to offer lions and ling-yang [antelopes], 
two of each. [39] A few months after, he further sent ta-te-seng [priests of 
great virtue = Nestorian priests?] to our court with tribute.

1. The Sources, 71: «...precious stones and strange things».
2. The Sources, 71: «...tried continually».
3. The Sources, 71: «...precious stone with red colour, chrysoberyl».
4. The Sources, 71: «of embroidered silk».
5. The Sources, 71: «Having become powerfull and having conquered other countries, the 

Ta-shih...».
6. The Sources, 71, δπου προστίθεται: «to the Arabs».
7. The Sources, 71: δπου προστίθεται: «to our court».
8. The Sources. 71: «the head of the country sent the lord of the T ’u-lTuo-lo».
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β) Ta Fu-Iin
(Hirth, Mystery, 206)

The country of Little Fu-lin is near the sea. North-west of it there is the 
country of Greater Fu-lin. The army of this king is strong and numerous and 
[his kingdom] is not connected with [or subject to] the remaining countries. 
The Ta-slY have several times attacked it without effect. And the T ’u-kite had 
encroached on its territory likewise without effect. The country has enough 
of precious stones and more than enough of camels, sheep, horses, cotton 
cloth and the like produce. The mode of dress resembles that of Po-ssY 
[Persia] and the Ta-shY [Arabs], but the language is different from either of 
these countries.9

γ) T i - y eh -k a :T o  δώρο τοΰ βασιλιά τής Fu-lin 
στον Κινέζο αύτοκράτορα, κατά την πρεσβεία τοΰ 667.

Ό πω ς μνημονεύσαμε ήδη, τά δώρα πού οί ξένοι ηγεμόνες έστελναν 
στον Κινέζο αύτοκράτορα (θεωρητικά, φόρος ύποτέλειας) ήταν καί άπό- 
δειξη της γνησιότητας τής άποστολής πού τά μετέφερε. Συνήθως άπό τό 
Ta-Ch’in οί Κινέζοι περίμεναν πολύτιμους λίθους. Ό  Hirth είναι ό πρώτος 
πού συνδύασε τό Ti-yeh-ka μέ τό φάρμακο «θηριακά», κάτι πού φαίνεται 
πιθανό. Ό  Needham (I, 205) συμφωνεί μέ τόν Hirth άναφέροντας: Ori
ginally, as used by Nicander of Colophon (fl-275), it meant, naturally enough, 
the healing by antidotes of all kinds of animal poisons, but Mithridates, king 
of Pontus (-132 to -63), conceived the idea of a universal antidote, and thus 
started the fashion of those preparations with innumerable ingredients all of 
uncertain value which are found in Andromachus of Crete (Nero's physician, 
fl+60), Pliny (600 ingredients), and even Galen».

Παρακάτω, άναπαράγουμε τά όσα σχετικά άναφέρει ό Hirth, China, 
276-279.
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276 IDENTIFICATIONS.

The C h i n - t ' a n g - s h u  (K  36) says that, “ in the 
2nd year of the period Ch'ien-feng ( =  A.D . 667) 
Fu-lin sent an embassy to China offering T i - y e h - k a  

old sound: teyaka).”

Mr. Phillips ( C h i n a  R e v i e w ,  Vol. V II, p .414) 
remarks with regard to this article of tribute: 
“ This, a Chinese scholar informs me, is the same 

as Sh6n-k‘an, that is, a shrine or moveable
box in which figures of gods were placed. Another 
Chinese suggests Kia-lan, j ffS  or Ts6ng-k‘ia-lan,

i f #  Sanscrit S a n g a r a n a ,  a temple and a 
shrine. V id e  Williams' Dictionary, under character 

Lan, ϋ · "

It appears to me that both the Hsien-sheng 
advising Mr. Phillips were wrong, and I should 
like to know on what authority they could base 
their identifications. T i - y e h - k a  was a drug, highly 
valued in western countries, though probably not 
imported with much success in China. It is 
apparently first mentioned in the T ' a n g - p e n - t s ' a o , 
the pharmacopoeia of the T ‘ang dynasty, published 
during the middle of the 7th century.1 The P e n ·

1 Regarding this work, see Bretschneider, Bot. Sin., U.t p. 44.
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IDENTIFICATIONS. 277

t s l 2a o ·  k a n g - m u  (ch. 505 , Ρ· 4 5 ) contains a short
4

account of it.1 It came from the countries of the 
west, and the people there say that pig’s gall is 
used in making it, that it resembles the Chiu-huai 
( Λ  « )  pill in shape, and that it is red and black 
in colour.3 * It was known in Canton during the 
Sung dynasty. Its taste is bitter and cold; it is 
not poisonous; its medical qualities are those of a 
panacea inasmuch as it cures pai-ping-chung-ngo 
( w  m  *  » .  “ the evil effects in all diseases/' etc.

I do not hesitate to identify this drug with the 
theriac (Greek τά  Θ^ακά =t£yaka, ti-yeh-ka) of

1 The word is there written with the characters jj\l,li-yeh-
ka, identical in sound with the name appearing in the Chiu-t'ang-shu.

2 The 23rd volume of a manuscript pharmacopoeia now in my
possession, the Pcn-ts'ao-pin-hui-ching-yao t *  ®  &  &  m  * ) .  
written in A.D. 1506 by the Imperial Medical College of the Ming, 
contains besides the text, coinciding in its main points with that 
of the Kang-mu, a water-coloured illustration, apparently describing 
the moment when a sample of this drug was presented to a Chi
nese emperor. The figure of the latter, it is true, looks somewhat 
plain; he sits on a piece of rock instead of a throne, and we could 
not guess his dignified position but for the figure of a foreigner 
kneeling before him and holding a dish in his hands, which are 
covered with a green napkin. The dish contains a number of pills 
of the size of a billiard ball, red and black in colour. According to the 
text of the manuscript (and also in my edition of the Chcng-lei-pcn-ts'ao, 
printed in A.D. 1523) the western makers mix chu-lan ( f jf  $§ ), i.e., 
the “ gall of various animals." It appears that the expression chu-lan 
m  m. >>·. “ pigs’ gall,” in the text of the Kang-mu is an arbitrary 
change from the former; for, in the manuscript it is distinctly stated 
that “ various galls” arc ho-ho ^ j ) ,  “ mixed.” The manuscript 
quotes from the T'ang-pcn-chu that “ foreigners at the
time [*.*., during the T'ang dynasty] considered it as highly valuable, 
and that a trial would prove its efficacy as a medicine. The drug 
was to be kept in porcelain vessels. Its smell is described as rancid
(H i); probably because, by the time it arrived in China, it was spoiled.
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ancient and mediaeval renown. This celebrated 
panacea was, according to Pliny (X X IX , i (8), 24), 
“ excogitata compositio luxuriae." It was made of 
six hundred, i . e ., a great many, different ingredients. 
The same author (X X , 24 (100), 264) has preserved 
a recipe of the theriac used by Antiochus the 
Great as an antidote against all poisons excepting 
that of the viper. It contained no gall, it is true, 
but it states that the medicine was made into pills 
of a certain weight (“ pastillos victoriati ponderis” ). 
Another recipe will be found in Pliny (X X IX , 4 
(21), 70), in which theriac is also made into pills. 
From later accounts it appears that the composition 
of the drug varied at different times, and it looks 
as if the essential point in the matter is, that it was 
at any time a very complicated, expensive, and 
fashionable medicine. Pliny (X X IX , 1 (8), 25) 
seems to consider it an ostentatious humbug, and 
the Chinese may have been right in not giving it a 
more prominent place in their materia medica. I 
have seen later recipes for theriac containing 
substances which must have imparted to it an intrin
sically bitter taste, such as myrrh, snakes’ gall and 
opium. The latter drug probably often entered in 
large proportions. The Mussulmans of the middle 
ages who wished to enjoy the effect of either hemp 
or opium, took this compound in lieu of these drugs 
themselves; and we may be allowed to conjecture 
that Opium was first brought to China in this dis
guise. D ’Herbelot ( B i b l i o t h i q u e  O r i e n t a l e )  says, 
under the word B e n k ,  which is the name used in 
Western Asia for the hen-bane plant, also applied
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to the narcotic prepared from hemp-leaves:1 “ Ceux 
qui usent ordinairement du Benk et de TAfioun 
[=Opium], sont nommez par les Arabes, Persans 
et Turcs Benghi, et Afiiini, et passent parmi eux 
pour des debauchez: car ces deux drogues qui 0tent 
la liberty de l’esprit et 1’usage de la raison, pro- 
duisent le m6me effet que le vin, sont condamn^es 
par les Docteurs Musulmans les plus rigides, quoy 
qu’il n’en soit fait aucune mention dans ΓAlcoran; 
et parce que la Theriaque quoyque permise, prfite 
souvent son nom k  ces deux drogues, le nom de 
Theriaki ou preneur de Theriaque, s’applique aussi 
k  un d^bauche.” According to Arab historians the 
best Theriac came from the province of Irak or 
Baghdad { s e e  d'Herbelot, /.c., Vol. I l l ,  p. 453).

1 The Chinese were apparently not unacquainted with this pre
paration. Western or foreign hemp ( $  JHfc=“ flax ?) was introduced 
into China by Chang-ch'ien. (Ko-chih-ching-yVm, ch. 6 J, p. 3a The
effect of eating the juice (ft*) of the hemp plant must have been 
known in China as early as the 4th century A.D., as the Shih-i-chi 
(ft it E), quoted in the Ko-chih-cktng-χναη (lx.), speaks of the 
juice of heap , the eating of which causes one to see spirits.
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S U M M A R Y

EMBASSIES BETWEEN FU-LIN (BYZANTIUM?) AND CHINA: 
HISTORICO-GEOGRAPHICAL REALITIES

by

M. S. Kordossis

From the period of the earliest dynasty of Han, Li-Kan, the most western 
state that was familiar to the Chinese, was called Ta-Ch'in (= Great China). 
According to the dynastic histories of the first centuries A.D.. this great and 
developed state was situated west of the Crooked sea (Western sea), having 
Au-tu as its capital. Fr. Hirth's identification of Ta-Ch'in with the eastern 
provinces of the Roman Empire (the capital was Antioch i.e. An-tu) find 
us agreed. Nevertheless, the identification of the West sea with the Persian 
Gulf (or with any other sea of West Asia as other scholars argue) and the 
carrying out of the journey from Babylon to Antioch around the Arabic 
Peninsula do not correspond to reality. I believe that for the Chinese 
chronicles of the first centuries A.D.. the Crooked or Western Sea is the 
system of the rivers Tigres and Euphrates and that the roads towards the 
capital of Ta-Ch'in should be identified with the ones leading to Antioch, 
mainly through South Armenia. I also believe that the name Ta-Ch'in is the 
semantic (or even phonetical?) attribution of the term Yauna-Yona (Yona- 
ka-Yavana), which means Greeks (from lones). As far as the interpretation 
of the name «Great China» is concerned, the explanation that was put 
forward by the Chinese is in accordance with their own interests; the citizens 
of Ta-Ch'in were only physically bigger whereas in other fields they do not 
seem to have been able to threaten the superiority of China.

From the 6th century A.D. onwards the newly appeared name Fu-lin 
comes, according to the Chinese chronicles of the T'ang dynasty, to replace 
the older Ta-Ch'in. Some scholars however believe that the term Fu-lin 
makes its appearance approximately two centuries earlier under the types 
Pu-lin, P'u-lan and Fu-lu-ni.

In 363 sources attest the dispatch of a Chinese embassy to Pu-lin as a 
reciprocal gesture to previous embassy. Three more embassies of 456, 465 
and 467 are attested on behalf of P'u-lan to China. The Japanese scholar
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Shiratori is the main exponent of the view that identifies Fu-lin with P'u- 
lan. despite the fact that the two names are mentioned in the same source. 
This latter fact is the main reason which makes us reject the identification 
of the two names. P'u-lan was obviously situated north of Persia. It may 
be identified with a third country, Fu-lu-ni about which we know that its 
distance from the capital of China (27.320 li) was much less than the 40.000 
li that lay between it and Ta-Ch'in. At least, it should be considered certain 
that Fu-lu-ni does not have any connection with Fu-lin, i.e. with the older 
Ta-Ch'in. although Shiratori finds an etymological closeness (of Fu-lu-ni) 
with the word Rumi (Rumiya), that is unjustifiably attributed to Antioch, 
capital of the older Ta-Ch'in. Nevertheless, the co-existence of Fu-lu-ni and 
Ta-Ch' in the same source —even if we do not take into account the distance 
and the topographic evidence— is on its own enough to preclude such un 
identification, whereas Shiratori's view that Ta-Ch’in was nothing other than 
a fictitious land can not be justified.

Therefore, we come to the conclusion that the existence of four names 
for the same country is at least inadmissible. Pu-lin, P'u-lan and Fu-lu-ni, 
probably, are different names from Fu-lin. Besides, the period after the fall 
of the early dynasty of Han. and up to the elevation to the throne of the 
Τ' ang dynasty, was not ideal for the Roman state to send any ambassies.

During the rule of Chin dynasty the communication with the western 
areas was nearly cut off. Later on, in the 5th c.. the Epthalites ravage 
Central Asia but the contacts start afresh, given that the new dynasty of 
Wei put under its control the area that roughly corresponds to the modem 
Chinese Turkestan, a gate to the West. During the 6th century however, 
and in spite of the improvement in the prevailing conditions, there is no 
mention of diplomatic contacts taking place between Byzantium and China. 
This view is further corroborated by the failure of the emperor Yang-ti 
(605-617) —of the new short-lived dynasty of Sui— to establish contact 
with Fu-lin. perhaps, because of the Byzantine-Persian conflict. The only 
known in this period is that the north way to the West, through Hami, the 
lake Barkoul, the tribes of Tolos, the seat of the Turc kagan and the rivers 
(laxartes and Oxos) led to Fu-lin. It is the road about which Menander 
Protector wrote, in the passage where the relations between Byzantines and 
Turks are described.

In the course of the 7th-8th centuries, during the reigns of the first empe
rors of the great dynasty of T'ang. a considerable exchange of embassies is 
mentioned to have occured between the two countries and particularly from 
Fu-lin to China. A new era of regular diplomatic contacts is initiated in 643
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with the embassy sent by Po-to-li (king of Fu-lin) and the answering letter 
of the Chinese emperor. After that, the sources attest the sending of 
embassies in 667, 701 (or repeatedly from 661 to 701), as well as in 711, 
719 (twice). 742 and 747. But is it possible to identify Fu-lin of the Tang 
dynasty with Byzantium? In order to be able to come to a sound conclusion 
we have to examine, first, the topographical details provided by the T'ang's 
chronicles and then to consider the origin of the name Fu-lin which applies 
to the sources for many centuries after the fall of the T'ang dynasty.

According to the old chronicle of T'ang, Fu-lin is: a) situated «on» the 
West Sea and not, as previous believed, beyond it. That is possibly the 
Mediterannean Sea, given that the latter is familiar even to Wei-lio. b) 
referred to as having common borders with Persia in its southeast areas. 
Although we do not know whether it means Persia as a state before the 
Arab conquest or simply as a geographical area, we have to take for granted 
that Fu-lin was extended west of the river Euphrates.

According to the new chronicle of T'ang, Fu-lin is: a) situated west of 
Chan (a vast territory that extended from Armenia to Saudi Arabia), i.e. 
west of the Euphrates, b) mentioned to be very close to the Ko-sa Tu-ch- 
iieh (Chazar Turks) in the north. Obviously, it has to do with an access 
from Armenia.

In all the above cases we are not in the position to know how far Fu- 
lin extended to the west. i.e. whether its territories coincided with those of 
Ta-Ch'in (regions of Syria-Palestine-Egypt) or extended as far as Constanti
nople. A problem related to this question is whether the capital of the state 
was considered to be the latter or Antioch. (As far as our first point is 
concerned, very illuminating is the Chinese Buddhistic text dating from the 
beginning of the 8th century, according to which Persia appears to be under 
Arabic occupation while Fu-lin is divided into two parts; The «Small» Fu- 
lin that comprised the territories of the old Ta-Ch' in, together with Antioch, 
under Arabic rule, and the «Great» Fu-lin, that comprehended Asia Minor 
and Constantinople, a state mentioned as independent and aggressive to the 
Arabs). Not only do the Chronicles of T'ang provide inaccurate information 
but they also mention that Fu-lin was subjugated by the Arabs. On the basis 
of this information Hirth and some other researchers identify Fu-lin with 
Syria and generally with the old territories of Ta-Ch'in that had Antioch as 
its capital. Many researchers are opposed to this view. Flowever, we have 
to note that the evidence derived from the two chronicles of the T'ang do 
not give us adequate information as to how far Fu-lin extended to the West. 
Additionally, if we take into consideration that the various extracts of the



236

two T'ang chronicles may be derived from different sources, from which so
me mean Constantinople and some others Syria, we should turn our attention 
to the capital of Fu-lin, taking advantage of the topographical details related 
to it.

In Sui-shu we have the mention of the northern route that, passing north 
of Caspia, led from China to Fu-lin. The direction of that route and the 
appearance of population groups that exist before Fu-lin and belong to a 
«Pontiocaspian» group, are evidence in favour of Constantinople and not 
Antioch. Moreover, in favour of Constantinople is the information related 
to the end of the central silk route that traversed Persia and, according to 
the old chronicles, ended up in Antioch. This time the route does not reach 
T'iao-ch'ih (Babylon) at the shores of the Crooked or West Sea but Ssu-lin 
(Seleukeia-Ktesiphon), the capital of Persia, situated all along the edge of 
the river Ta-ho (Tigres). It is the first time that the river is mentioned with 
this name. We have to do either with fresh knowledge or with a more 
realistic approach to the situation.

The distance, 4.500 or something more than 4.000 li, indicated by the 
chronicles of Sui and T'ang, is almost identical to the old distance of 10.000 
li from T'iao-Ch'ih (Babylon) to Antioch, given the difference in the 
measurement of the Chinese li. This should not make us consider the capital 
of Fu-lin with safety as Antioch. This time the direction of the route is 
northwestern, instead of north, then western and afterwards south, i.e., 
circular as in the older chronicles. On the other hand these chronicles, as 
we have said, are not conversant with some sea that was supposed to be 
passed. Thus, it seems that we end up in Constantinople, in the same way 
that it has been drawn on the schematic map op P'ei-Chii (beginning of 7th 
century), where there is no sea but the route leads directly from Ssu-lin to 
the north-west. Fu-lin is located on the more western point, on the edge of 
the peninsula, where our map ends up (obviously on the edge of Asia Minor).

In the chronicles of T'ang there is a lengthy description of the capital 
Fu-lin. It is mentioned that the town in the south «faces the Great Sea» 
and has more than 100,000 families. Eastwards, there is a huge gate 235 
feet in length, covered with gold. Making his entry from outwards to the 
palace the visitor passes three gates. In the middle one there is a special 
kind of mechanical watch that shows the twelve hours of the day. Precious 
stones, gold, ivory and scented woods have been used for the building of 
the palace. The roofs of the houses are not tiled but covered with solid 
mortar. During the hot period of the summer water is transported to the 
roofs, with a view to keeping the houses cool. The perimeter of the town's
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walls is 80 li.
Hirth maintains that this description is about Antioch, a town mentioned 

in Wei-lio to be situated all along the edge of a river-sea (ho-hai), i.e. of 
the navigable river Orontes. According to our source, however, Fu-lin «faces 
the Great Sea» and by no means is it related to a river. Not can we accept 
Hirth's theory that the length of the walls perimeter was increased from 60 
li (mentioned in the Wei-Shu) to 80, simply on the grounds that Antioch 
started flourishing under the Arab occupation, after the decline that the town 
had suffered during the early Byzantine period.

Many researchers believe that the town in question is Constantinople. 
Their main argument is the mention of the gate covered with gold which 
they identify with the Golden Gate of the Byzantine capital. Shiratori, 
however, remarks that the Golden Gate was situated to the west and not 
to the east part of the land walls of Constantinople. The same scholar accepts 
the 80 li as the perimeter of the walls of Fu-lin especially after its comparison 
with the 18 miles stated by Benjamin of Tudela. Nevertheless, he raises 
doubts about the existence of a triple gate, as well as of the building (he 
talks only about one) that was provided with a mechanism that transported 
water to the roofs of the houses. Shiratori interprets the existing evidence 
in a different way. He believes that the above mentioned mechanism, the 
triple gate and the mechanical watch are nothing other than creatures of 
the Chinese authors' imagination, due to the existence of similar monuments 
in the Chinese capital.

Schreiner has lately given great attention to the above mentioned descri
ption of Fu-lin provided by the two Chinese chronicles' of T'ang. He believes 
that: a) the mention of the 100,000 houses of the town is to be explained 
by the Byzantine fiscal practices, a factor that brings in front of us an 
official state document, b) the Golden Gate —about which he also remarks 
that it was situated to the west and not to the east part of the land-walls— 
became visible for the visitor, coming by boat from Bosporus, through the 
interior side c)the information about the gold floors of the Palace is 
reminiscent of a narrative point in Paul Silentiarius' «Ekphrasis» d)the 
described watch gives the impression of a greatly magnified ancient 
weighting-machine. e)the means used to provide coolness to the houses is 
not met in the sources but gives the impression that they could be employed 
only in the palaces, where, apart from the flat roof, special care had been 
taken for protection against humidity, and additionally for an innocuous 
system of water supply and drains etc. In general, Schreiner considers the 
Chinese sources credible.



238

The truth is that a great number of mythological elements can intrude 
in the description of a town and accordingly with the splendour and the 
size of the town or the luxury its citizens enjoyed. There are similar utopian 
elements in the description of other cities, such as Sagala in India, where
as it is possible for special characteristcs of one town to be attributed to 
others. Thus, the more than 100,000 houses seems a reasonable figure; we 
should remark, however, that the same figure is extremely approximate and 
that it is referred to by the Chinese sources with a view to denoting the 
population of Ssu-lin (Seleukeia), capital of Persia.

Besides, as far as the other details are concerned (the gates, the decoration 
of the palaces and above all the mechanical watch) we can not suggest that 
they were special features of the Byzantine capital only. I think that much 
more important is the mechanism providing houses with coolness, however, 
at any rate, we can not say with certainty what it is all about.

Apart from the geographical position of Fu-lin, close to the sea, there 
is additional evidence that helps us to suggest that Constantinople should 
be the town in question. First of all the narration is totally different from 
the one used to describe Au-tu (Antioch), the capital of Ta-Ch'in. Not only 
is it easy for everybody to understand that we are dealing with a different 
city, but also Fu-lin —to which much more space is being devoted— is 
presented as an exceptionally magnificance city, a fact that indirectly suggests 
that at least during this period there was not something analogous in the 
West, especially when Bagdad had not yet emerged. Thus, the town in 
question is not Antioch. The additional evidence also lead us to the capital 
of Byzantium. The «more than 100,000 houses», even if it is the result of 
rough calculations or spreading of rumours, fits with Constantinople and 
not with Antioch, that was on the decline like every other city in the West.

In favour of Constantinople are also the 80 li of the perimeter of the 
capital’s land-walls, a figure between the 100 li of the capital of Ta-Ch'in 
(mentioned by Hou-Han-Shu) and the 60 li (mentioned by Wei-Shu). 
Obviously, the last figure corresponds to the perimeter of the walls of 
Protobyzantine Antioch, whose population, as happened with the majority 
of the cities during this period, had suffered a significant reduction. Finally, 
all the above mentioned «monuments» of Fu-lin, which impressed the visitor 
or excited his imagination, during the 7th-8th c„ were easier to be found 
in Constantinople than in any other city of the West. Thus, it is reasonable 
to accept that the description of the interior of Fu-lin fits to the Byzantine 
capital, the greatest known city of the West during the particular period in 
question.
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Scholars began at an early date to take interest in the identification of Fu- 
lin and in the interpretation of its name, based on the idea of phonetic simi
litude. They tried to identify Fu-lin with the names Bethleem, Polin (i.e. 
Constantinople), Rome and Franks.

1. Bethleem theory, was put forward by F. Hirth. Hirth argued that the 
original pronunciation of the characters composing the name Fu-lin may be 
assumed to have been But-lim (But-lam, But-lum) and safely traced Fu-lin to 
Bethleem. the birthplace of Christ. He thinks that Nestorian pioneers brought 
to China the accounts of Fu-lin, which coincided with the ancient Ta-Ch'in. The 
fact would be in perfect analogy with the buddhistic usage according to which 
the name Magadha, originally the birth place of Buddha, was applied to the 
whole of India during the Tang dynasty».

So Hirth concludes that the kings of Fu-lin, mentioned in the Chinese chro
nicles must be nestorian patriarchs and Fu-lin must be identified with Syria and 

'the neighbouring areas (the ancient Ta-Ch'in), with the famous city of Antioch 
as its capital which, according to the chronicles, «became subject to the Arabs». 
The identification of Fu-lin with the region of the Eastern Mediterranean by F. 
Hirth is the result of a combination of the origin of a name and of some 
information which the Chinese chronicles provide.

2. Polin theory, Started by Jaquet, was further pursued by Pauthier and Yule, 
who pointed out that the Greeks used to call Constantinople as Bolin, of which 
Fu-lin was a phonetic corruption. This theory has found a great support in M. 
Chavannes, with many arguments, and became the more widely accepted.

3. Rome theory. Pelliot was the scholar who pointed out that «in the 
Armenian language Rom passed in the Hrdm (or Horom) and in the Pahlavi 
into Hrom:» and as it was usual in the Iranian dialects of the Parthian type to 
substitute the h sound for the f  sound in a Persian word, he thought it 
presumable that «the Armenian term Hrdm was apt to change to Frdm in the 
Kharizmian and Sogdian languages». This type From (or Frim, as Laufer 
believes), was the immediate original of Fu-lin. Rome theory has found a great 
support by K. Shiratori and been accepted by many scholars.

4. Franks theory, started by Deguignes and backed by Bretschneider, who 
pointed out that the archaic sound of the name was not, in most probability, 
Fu-lin but Fu-lan, a reproduction of Frank. This theory has been accepted by 
some scholars.

I think that a fifth theory is that expressed by Saeki and completed by 
Moule. In the well known nestorian stone of Sian-fu, amongst the 75 names of 
the list, written in both, Chinese and Syriac, there is a name written in Chinese 
Fu-lin and in Syriac Ephraim. Saeki notes, rightly, that «Fu-lin» is simply the
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«Chinese phonetization of the sound Ephraim» and that this «is quite plain 
from the Chinese characters for Ε-fu-lin». This notice is very interesting, 
because it is now certain that the Chinese characters corresponded to the word 
From or Frim, but Saeki's opinion that the country indicated by the word Fu- 
lin, in the texts of the seventh century, should be interpreted as «the Country 
of Ephraim» is not comprehensible. Moule is the author who connects Fu-lin 
with Israel, because, as he writes, Ephraim was in earlier days a common 
synonym for Israel. So, it should be accepted that «Ephraim theory» coincides 
with Bethleem theory.

«Franks theory» is not possible to be accepted, because, as Hirth notices, 
the name Fu-lin occurs in Chinese writings at a time when the Franks cannot 
have been known in the east.

The theory of the origin of Fu-lin from the word Polin is very attractive, 
since the Chinese would be the first to name this country Byzantium! But, as 
mentioned before, it becomes obvious, through Chinese sources, that Fu-lin is 
a phonetic rendering of the word Ephraim (From or Frim). In this way, it is 
not possible that Fu-lin originates either from Polin or Bethleem. Conse
quently, the word From which remains, could mean Romans, but (taking into 
account that the name Ephraim meant Israel in the early years) could also 
mean Judea (and. in a wider sense, as Hirth believes, the region of Middle East, 
having Antioch as centre; that is the ancient Ta-Ch’in).

Certain Chinese translations of nestorian passages, made by missionaries in 
China, are proved to be very important for the solution to the problem. In 
these passages (see. p. 173-74 a); The country of Fu-lin is mentioned together 
with Persia as states with laws and frontiers. Having in mind the era, we must 
conclude that they mean Byzantium and Persia before the arabian conquest, b) 
the persecution of the Christians, mentioned in these texts, was into force 
throughout the Roman empire and not only in Syria.c) Fu-lin is the name of the 
city Ephraim of Israel and not the name of Judea itself, which was mentioned 
as Shih-hu previously. In fact, Saeki is right when he writes that Shih-hu are the 
Jews («Dju-hud» or «Yu-hud»); some other translated passages confirm it. d) 
The information; «All the people of Fu-lin have now come to worship the Lord 
of universe» can be attributed to Byzantium and not to Israel or generally to 
Syria and to the neighbouring areas of Eastern Mediterranean.

It is reasonable therefore to conclude that Fu-lin originates from the word 
Romaioi. Its identification with the city Ephraim of Israel just coincided, 
because the phonetic rendering of both of the words in Chinese is the same. As 
regards the name of Ephraim, it must be considered certain that it has never
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existed as name of Iudea in China (where Nestorians used the name Shih-hu). 
Apart from that, the appearance of the name Fu-lin in Chinese literature pre
vious to the coming of the Nestorians in China argues against the identification 
of Fu-lin with Ephraim. The Chinese started calling the Byzantines Fu-lin, 
which means Romans, since the middle of the sixth century (or earlier) while 
until then, they called them Ta-Ch'in, which means Greeks. No matter how 
curious this may seem to be, Ta-Ch'in is nothing more than an adoption of the 
names that were used by the peoples of central and western Asia, such as 
Armenians.

It is indispensable to conclude that the name Fu-lin derives from «Ρω
μαίοι»: It neither derives from Bethleem, nor does it mean the old name of 
Israel, Ephraem. Consequently it refers to Byzantium, and the kings of Fu-lin 
were the emperors of this state and not the patriarchs of Antioch. After all, this 
is reasonable, since Fu-lin is referred as a state (sometimes with other 

- neighbouring states) and not as a part of a small, or large, area. Neither a 
patriarch can act as a king, nor an area which belongs to his authority can be 
regarded as a state. The origin of the name do not lead us to Antioch.

Conclusively, we can accept that, in the chronicles of T'ang, Fu-lin is 
geographically extended as far as Constantinople. Thus, from the geographical 
point of view, the old territories of Fu-lin continued to be called Fu-lin (in the 
same way that the old Persian territories used to be called by the same name, 
Po-ssi) regardless of the fact that these territories belonged to two different 
rulers. So. contrary to the work of Buddhist monk who distinguishes them as 
small and great Fu-lin we do not have here any kind of territorial division. But 
what can we say about the embassies of Fu-lin to China? Which one of the two 
Fu-lins was sending these embassies? Following his theory that the old 
territories of Ta-Ch'in coincide with these of Fu-lin (with Antioch as capital), 
Hirth believes that the embassies were dispatched by Antioch and particularly 
by the Nestorian Patriarch who was supposed to have developed relations with 
China, due to the Nestorian missions. We saw earlier that Hirth’s main argu
ment is the conquest of Fu-lin by the Arabs. This particular argument and some 
others which have to do with the Nestorians as well as the note of the T'ang 
chronicles attesting the identification of Fu-lin with the old Ta-Ch'in, persuaded 
a large number of researchers to follow Hirth. One of them Shiratori, in his 
attempt to correct him, by saying that the Nestorian Patriarch was sending the 
embassies from Bagdad, forgets that we now are out of Ta-Ch'in and Fu-lin.

It is beyond any doubt that Hirth and his followers have some good points. 
However, I believe that Hirth had no other choise, since the embassies were 
not Arabic and given that the Arabs are known as Ta-Shi and they were sending
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their embassies to China, by exactly that name. Thus, he made the mistake of 
confusing the king with the Patriarch. Undoubtedly, the embassies were being 
sent by the independent Fu-lin, i.e. by Byzantium. Besides, some extracts in 
the Chinese sources present Fu-lin (most of the time together with Persia) 
before the Arab occupation, as a state and not only as a geographical entity. 
In conclusion, geographically, Fu-lin included all the territories from the river 
Euphrates to Constantinople. In political terms, however, this meant all the 
territories that were not under Arabic rule, i.e. Byzantium. Thus, the subju
gation of Fu-lin to the Arabs means the occupation of the east territories of 
Fu-lin; otherwise, we have to accept that there is a fault in the text.

The prevailing conditions in Central Asia during the 7th-8th centuries 
favoured the dispatch of embassies to China. Although the Arabs had by the 
middle of the 8th century occupied West Asia, it was China that controlled the 
best part of Central Asia and the contacts with Byzantium were preserved 
through the north route. What is more, the common Arabic threat made more 
frequent the contacts between the two states. For example, the first embassy 
of 643 became possible only after the capture of Alexandria and the complete 
collapse of Persia. Thus, as Chavannes has suggested, the name of the king of 
Po-to-li probably conceals the title «king» and not «patriarch», «patrician» or 
other names or offices. I believe that for the sending of this embassy and for 
the others that followed we should preclude not only the central but also the 
sea route. The only possible alternative is the northern route through the north 
shores of the Caspian Sea and the region of the West Turks. On the basis of 
this route did Simocatta calculate the distance from the latter to Taugast 
(China). According to a very important extract in which he talks about China, 
the 1,500 miles from the Turkish seat (Altaia) lead to the heart of China.

The next contact between Fu-lin and China will take place at the end of the 
11th century (1081). when the king of Fu-lin Mieh-li-i-ling-Kai-sa sends the 
official Ni-ssu-tu-ling-ssu-meng-p'an to offer tribute to the Chinese emperor. 
The envoy gave an account of this distant country (see p. 187-88). Hirth 
suggested the identification of Sung's Fu-lin with the Seljuq Turks but later 
followed Chavannes, who believes that the embassies were sent by Nicephorus 
Melissenos, caesar in Asia Minor. A lot of researchers believe that we are 
dealing with Byzantium and the emperor Michael Doukas Parapinakes. 
Examining the text of Sung-Shih we come to the conclusion that: a) Fu-lin is 
situated far from the sea and that b) in the past it had not entered into 
negotiations with China, something also noted by chronologically later Chinese 
sources. Therefore, the Fu-lin of Sung is totally different as a state from the Fu- 
lin of T'ang, i.e. different from Byzantium. But which is the country in
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question?
In the work of Chau Ju-Kua, «Records of Foreign Nations» (12th century), 

the country Lu-mei is being described. The editors Hirth and Rockhill identify 
it with the region of the Turks in Asia Minor (Rum), but also with 
Constantinople and Rome (due to the placing of Sicily close to this country 
and the information that its citizens talk the same language as the Lu-mei). If 
we take into consideration the fact that later the Ottoman Turks —who had 
established a state in Asia Minor— are named by the Chinese sources Lu-mi, 
I think that we can say that we are dealing with the Turks of Asia Minor.

The perception that the boundaries of Lu-mei extended very close to Sicily 
may be explained by the general knowledge that the area of the old Fu-lin was 
geographically considered to be united, as happened during the T'angs. The 
name Lu-mei derives from the word Rum* at the beginning of which no 
phoneme (a consonant) had been developed, contrary to the name Fu-lin, 
where an F had been developed. So, Lu-mi is nothing other than the second 
character lin of the word Fu-lin.

Coming back to the embassies of Sung-Shih, dispatched by Fu-lin (and not 
the Lu-m(e)i), we should remark that the Seljuq Turks had established states on 
a pan of the old territories of Fu-lin (the main seljuq state of Persia, some 
smaller principalities in Syria and, later, the sultanate of Rum (Iconion), which 
was almost independent since the time of his creator, Suleiman). The 
information provided by Sung-shih that Fu-lin was for the first time entering 
into negotiations with China brings us to the above mentioned states. Taking 
into consideration the distance of Fu-lin from the sea, we can say that it is 
either the Sultanate of Iconion or, more likely, —realizing the historical 
conditions— the sultanate of Persia whose state, although it had not reached 
the Mediterranean sea before 1081, was the most powerful and consequently 
capable of sending embassies so far. It also occupied a great part of the 
territories of the old Fu-lin especially in the heart of the old Ta-Ch'in.

We can be certain that the embassies were sent neither by Melissenos nor 
by the Byzantine emperor Michael VII, Parapinakes, who had additionally 
been deposed of the throne since 1078, i.e. before the sending of the embassy. 
So, as Sung-Shih refers to a Seljuq state covering a part of the geographical 
periphery that the Chinese called Fu-lin or Ta-Ch'in, T'ang-shu refers to 
Byzantium, a state which also covered a part of the above mentioned area. The 
use of the name Fu-lin (not Lu-mei that we saw above) should be attributed to 
the ignorance of the author of Sung-shih or to the conservatism of the Chinese 
authors or even to the identification of Fu-lin not with the Sultanate of Rum 
but with that of Persia, the main Sejuq power that included the territories of
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the old Ta-Ch'in. Therefore, the 1081 and 1091 embassies were apparently sent 
by the Seljuq Turks whose state constituted the main power in West and 
Central Asia, as it geographically extended as far as Afganistan.

During the period of the Mongol conquest of China (1271-1368) the only 
certain arrival of Chinese emissary to Constantinople was that of the Nestorian 
Rabban Bar Cauma, who arrived at Babylon and then, in 1287, was sent by the 
Mongol ruler of Persia, Arghun, to Europe. However, we can not be sure for 
two other embassies of Fu-lin to China; the first one between 1314 and 1320 
and the second in 1342. Historical and topographical details of the source that 
mentions them (Yien-pao-t' an-yu, of 16th century) do not exclusively point to 
Byzantium, whose territories had dramatically shrunc during that particular 
period. Although Byzantines had good relations with the Mongols of Persia, 
given the frequency of the diplomatic contacts between the Mongols of China 
and the West, we can suggest that it should be some European country. The 
main difficulty that involves the identification of Fu-lin (during the Mongol 
period) with Western Europe lies in the fact that the latter was usually called 
Fo-lang (Franks). It is not certain whether they used at that period the name 
Fu-lin but, even if they did so, we do not know how far Fu-lin extended to the 
West. The possibilities are slighter for the above mentioned embassies to have 
been sent by the Mameluks of Egypt or the small states of Asia Minor. Finally, 
we can not rule out the possibility that the information about the two 
embassies is problematic, on the grounds that the latter are not mentioned by 
the official dynastic histories.

Problematic is also the identification of Fu-lin that is mentioned in Ming- 
shih. On the basis of the information provided, in 1371 the Chinese sent to Fu- 
lin one of its citizens that was trading with China, with the view to carrying to 
its king an official letter (see, p. 208-9). Afterwards, the Chinese emperor sent 
a second ambassador (Pu-la) and Fu-lin replied with its own emissary. Great 
interest presents the information, provided by the letter, that the remote Fu- 
lin is divided by the «West Sea». If that sea is the old «Crooked Sea» (the 
Tigres-Euphrates system) then it is very posible that Fu-lin corresponds to 
Byzantium; but if that sea is the Mediterranean sea, then it is reasonable to 
identify Fu-lin with one European country or even with the extended area of 
Western Europe.

In the text that is not included in the letter and provides geographical details 
concerning a later period (of Ming), Fu-lin is identified with the old Ta-Ch'in 
as well as with Fu-lin of the older dynasties but only on the basis of the name. 
Taking into account the topographical details of that text we come to the 
conclusion that either Fu-lin was situated in West Europe or that this extended
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territory included the old territories of the Byzantine Empire.
Therefore, we can not preclude Byzantium in the same way that we can not 

preclude any other west European country while it is less feasible to identify 
the Fu-lin of Ming with the Mameluks of Egypt or with one of the tiny states 
of the fragmented Asia Minor.

The last embassy of Fu-lin to China, between 1403-1424, should make us 
think more, because: a) It is mentioned in a secondary source and b) Byzan
tium was coming to an end. What is more, the official history of that period, 
Ming-shu, mentions that after the embassy of Fu-lin that came as a response 
to the embassy of Pu-la no other embassy had been dispatched towards this 
direction, until at least the 16th century (arrival of M. Ricci, the papal envoy). 
Therefore, it seems highly unlikely for that embassy to have come from Fu-lin.

After all that has been cited above we can draw as a general conclusion that 
the name Fu-lin, which for this long period of time it had been used in the 
Chinese historical sources, not only was not particularly attributable to the 
Byzantine Empire, but also didn't uniquely refer to some other precise state, 
with the exception of the short lasting period of the 6th and the first half of the 
7th c., during which all the lands west of the Euphrates belonged to the 
Byzantine Empire. After the Arabic conquest, all this territory was divided 
between the Byzantines and the Arabs in the beginning, afterwards between 
the Byzantines and the Seljuqs and finally between the Byzantines, the Western 
Europeans and the Turks. However, from the 13th century onwards, as Chinese 
geographical knowledge was expanding, the term Fu-lin included territories 
even further west than the Adriatic sea. Thus, from the geographical point of 
view, by using the name Fu-lin, the Chinese meant lands that belonged to all 
the above mentioned peoples.

But, after the Arabic conquest of Syria, Palestina and Egypt, when it comes 
to Fu-lin as a state having its own sovereign territory, things seem quite 
different. In that case, the term Fu-lin described only this country west of the 
river Euphrates —always in relation to the lands that Fu-lin originally inclu
ded— whose importance, related to their country, the Chinese wished each 
time to stress. Those countries are the Byzantine Empire during the T'ang 
dynasty, the Seljuq Turcs during the Sung dynasty, and in all probability the 
Europeans, taken as a whole, during those of Yiian and Ming. And it is to these 
countries to which the respective envoys were sent; to the Byzantines all the 
envoys sent in the time of the T’ang dynasty, to the Sejuqs those in the time 
of Sung and, finally, to the Europeans those during the Yiian and Ming 
dynasties. In this last case, especially in the time of the Ming dynasty, the



Byzantine Empire should be included among other European countries to 
which Chinese envoys were sent, although it would be very difficult or even 
impossible for the ailing Byzantine emperor of that time to respond by sending 
envoys to China.
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