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Svarbiausios datos

Kadangi istorines sienas retai kada pavyksta tiksliai datuoti, o 
daugelio nepavyksta visai, šioje lentelėje minima tik nedidelė dalis 
garsių valdovų ir įvykių, aptariamų tekste. Visos datos – po Kr., jei 
nenurodyta kitaip.

artimieji rytai 
ir vidurio azija

europa kinija amerikos

~2000 m. pr. Kr. Ūro karalius Šulgis 
pastato Šalies sieną

~XX a. pr. Kr. Faraonas 
Amenemchetas I 
pastato Valdovo 
sieną

~1600–1100 m. pr. Kr. Mikėnų Graikija

~800 m. pr. Kr. Nan Čungo 
siena

~500 m. pr. Kr. Babilono karalius 
Nabuchodonosaras, 
sienų statytojas

Spartiečių 
reformos, sienų 
atsisakymas

Miradoro sienos 
Gvatemaloje

~450 m. pr. Kr. Atėnų Ilgosios 
sienos

214 m. pr. Kr. Pirmasis 
imperatorius 
pastato Ilgąją 
sieną

141–87 m. pr. Kr. Hanų 
imperatorius U, 
sienų 
statytojas
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~78 m. Literatūroje pirmą 
kartą paminimi 
Aleksandro vartai

I a. Romos 
imperatorius 
Hadrianas, sienų 
statytojas

~280–380 m.
Šachas Šapūras II, 
sienų statytojas

Romos 
imperatorius 
Dioklecianas, 
sienų statytojas

Vakarų Dzinų 
dinastijos 
sienos

~V a. Oazės sienos 
Samarkande, 
kituose miestuose

Vakarų Romos 
imperijos 
žlugimas

Šiaurinės Vei 
dinastijos 
sienos

~VI a. Šachas Chosrovas I, 
Persija, sienų 
statytojas

Bizantijos 
imperatorius 
Justinianas, 
sienų statytojas

Šiaurinės Či ir 
Sui dinastijų 
sienos

VII a. Imperatorius 
Jangas iš 
Sui, sienų 
statytojas

~VIII a. Įvairios sienos 
Vidurio Azijoje

~X–XII a. Drakono sienos, 
Ukraina

Liao ir Dzinų 
dinastijų sienos

~XIII a. 
Mongolų invazijos Mongolų 

invazijos
Mongolų 
invazijos

Daug palisadų 
Kahokijoje, 
Ilinojuje

~XV a. Konstantinopolio 
žlugimas ir 
Airijos Peilo 
statybos

Mingų dinastija 
pradeda statyti 
Didžiąją sieną

Inkų didžioji 
siena, Bolivija

1989 m. Berlyno sienos 
griuvimas



Įžanga. 
Siena nuo dykros

Dykame Sirijos regione apleista stovi mažiausiai keturių tūks
tančių metų senovinė siena. Į vakarus nuo jos – miestai, kai kurie 
senoviniai, kai kurie šiuolaikiniai, daugelis dabar sugriauti karų, ir 
senovinių, ir šiuolaikinių. Į rytus – vien dykra, bekraštė, sausa stepė, 
kuo toliau į rytus, tuo sausesnė, galiausia virstanti dykuma. Siena 
driekiasi gerokai daugiau kaip pusantro šimto kilometrų, pietiniame 
gale staiga suka į vakarus, tarsi atkirsdama kalnus pietuose. Šiek tiek 
palypėja į Antilibano kalnus, o ties viena ketera staiga nutrūksta.

Sirijos siena dabar – vien apirę griuvėsiai, tokie nepastebimi, kad 
tūkstančius metų niekas jų neatrado. Net ir šlovingiausiais laikais 
siena negalėjusi atrodyti labai įspūdingai. Sausi akmenys, pabirę ant 
saulės kepinamos žemės, buvo sukrauti ne aukščiau kaip porą met
rų. Dar vienas dumblo sluoksnis galbūt kadaise šiek tiek didino sta
tinio aukštį, bet irgi nebent kokiu pusmetriu.

Istorikams, nirštantiems, kad akmenyse nėra jokių įrašų, šis 
paminklas – šiokia tokia mįslė. Jie tyrinėja per keturis tūkstančius 
metų menkai tepakitusį žemėlapį: iš vienos statinio pusės – civiliza
cija, iš kitos – bevaisė dykra. Lyg koks senovės karalius būtų įsakęs 
atsitverti siena nuo dykros. Bet kas gi tveriasi sienomis nuo dykros?

*  *  *
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Gerokai į šiaurę nuo Sirijos per du žemynus driekiasi geriau žino
ma dykra, pievų ir dykumų tinklas – dominuojantis fizinis Eurazijos 
masyvo bruožas. Milžiniška Eurazijos stepė – Didžioji stepė, kaip 
daugelis vadina – nuo vakarinio pakraščio ties Karpatų kalnais iki 
rytinio pakraščio Mandžiūrijoje siekia apie 8 000 kilometrų. Grės
minga vieta. Daugelyje vietų bekraščiai žolių vandenynai pasirodo 
tik trumpam – kol vasaros saulė išsvilina atsparius augalus ir beveik 
visiškai sunaikina augmeniją. Tada dulkėtą kraštovaizdį ima pustyti 
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deginantys vėjai, tarsi karštas oras, plūstelėjęs pro pravertas orkai
tės dureles. Galiausia ateina žiema, atnešdama ne palengvėjimą, bet 
kitokį pragarą. Įsigali nepakeliami šalčiai, o sniego sluoksnis taip 
sušąla, kad žolėdžiai gyvūnai susikruvina snukius, mėgindami prasi
rausti pro ledo kiautą ir susirasti ko nors paėsti.

Savo istoriją stepė atskleidžia nenoromis. Milžiniški paminklai – 
užuominos apie senovę, bet jų rasti itin sunku. Gamta stengiasi juos 
paslėpti. Žmonių statiniai sueižėjo nuo nepaliaujamų karščio ir šal
čio bangų, o kai didžioji dalis jų spindesio išblėso, apžėlė. Be to, 
dažniausiai šių paminklų išlikę vietose, kurias daugumai vakariečių 
net žemėlapyje surasti būtų nelengva: uzbekistane, Turkmėnista
ne, Azerbaidžane, ukrainoje, Bulgarijoje, Kryme, Irano Golestano 
provincijoje, Vidinėje Mongolijoje. Visi kartu jie sudaro sugriu
vusią blokadą, pasitinkančią stepę iš pietų: sienos, daugiau kaip 
15 000 km sienų, neginamų, nesaugomų, pamirštų.

Į pietus nuo Eurazijos stepės pastatytos sienos mažumėlę jaunes
nės už pusseserę Sirijoje – daugumai „tik“ maždaug pusantro tūks
tančio metų ar panašiai, bet jos ne mažiau paslaptingos. Beveik visos 
jos žymi pakraščius, kadaise dalijusius pasaulį į civilizaciją ir dykrą. 
Kai kada išlikusi vien dykra. Vietiniai, gyvenantys arčiausiai sienų, 
prisigalvoja visokiausių legendų joms paaiškinti. Nesuprasdami, kas 
čia per ilgi ir nenatūralūs pylimai, priskiria juos dievams, pabaisoms 
ar garsiems užkariautojams. Seka apie jas fantastiškas pasakas. Duo
da joms žavingus ir spalvingus vardus.

Dažniausiai liaudiški pavadinimai dar labiau apsunkina sienų pa
slaptis, vedžioja mus už nosies klaidinančiomis užuominomis apie 
jų kilmę. Pietryčių Europoje daugybė „Trajano sienų“ pavadintos 
II a. romos imperatoriaus vardu, nors jis tikriausiai visiškai niekaip 
neprisidėjo prie jų statybų. Į vakarus nuo jų kėpso vadinamųjų Vel
nio pylimų likučiai, o į šiaurę – dar vaizdingiau pavadintos Drakono 
sienos. Vidurio Azijoje vietiniai įsitaisė keistą įprotį daugumą ilgųjų 
griuvėsių vadinti Kam Pirak – „senute“, pagal legendinę karalienę, 
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stačiusią galingus įtvirtinimus savo žmonėms apginti. Trumpesni 
užtvarai iš abiejų Kaspijos jūros pusių neišvengiamai vadinami Der
bent – persiškai „užrakinti vartai“; beveik kiekvienoje Kaukazo kal
nų perėjoje stovi kokie nors senovės griuvėsiai, vadinami Kaukazo 
vartais. Dauguma jų kuriuo nors metu buvo priskiriami Aleksan
drui, kuris beveik neabejotinai niekada šiose vietose nebuvo sustojęs 
tiek ilgai, kad būtų spėjęs pastatyti sieną.

Sienų griuvėsių esama visame pasaulyje. Medžiagos – kartais ply
tos, kartais akmenys, kartais tiesiog suplūkta žemė – priklauso nuo 
vietos, bet visur kartojasi tas pats: vos įžiūrimi užtvarai, puošiami tik 
spalvingų pavadinimų, beveik visada juosiantys tuščias dykras. Ira
ke, pirmosios pasaulio civilizacijos gimtinėje, senovės sienos kadaise 
iš vienos pusės užtvėrė Sirijos stepę, o iš kitos – dar atšiauresnes Ara
bijos dykras. Irako kaimiečiai miglotai užsimena apie šiuos statinius, 
kalbėdami apie Akmenų virtinę, Nimrodo pylimą ir Šapūro griovį. 
Dar viena barikada Jordanijoje – vadinamoji Chat Šebib, klaidingai 
priskiriama Viduramžių Arabijos valdovui – kadaise skyrė civilizaci
ją nuo Arabijos dykrų.

Ilgoji siena Sirijoje gali didžiuotis būdama seniausia. Galbūt to
dėl ji neturi spalvingo pavadinimo. Niekas iš vietinių neprisimena 
jos istorijos. Duoti statiniui vardą galiausiai turėjo jį atradę pran
cūzų archeologai. Nustebinti sienos ilgio, pavadino ją tiesiog Très 
Long Mur (prancūziškai – „labai ilga siena“). Šiuolaikinis įvardiji
mas, žinoma, ne poetiškas, o praktiškas: archeologai aiškiai stengėsi 
nepriskirti statinio ne tam karaliui; suprantama, daugumai autorių 
patogesnė santrumpa TLM.

Fizinės TLM liekanos vargiai teturi kilmės ar, tiesą sakant, apskri
tai kokių nors ženklų. Archeologai laužo galvas dėl kiekvienos sienos 
detalės. Svarsto, kaip vos metro ar pusantro aukščio tvora galėjo būti 
ginama. Ginčijasi dėl to, kas ją pastatė. Ar Bronzos amžiaus Ebla, 
garsėjanti milžinišku dantiraščio lentelių lobiu? o galbūt ne toks 
žinomas Hamos miestas? Sutariama tik dėl to, kad TLM kadaise 
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buvo statinys, kurio funkcija, priklausomai nuo požiūrio, šiuolaiki
niame pasaulyje išplitusi arba per daug, arba per mažai. Nustatyta, 
kad TLM buvo valstybių siena  – seniausia kada nors pastatyta ir 
pirmoji iš daugelio šiuolaikinės sienų apsaugos pirmtakių.

*  *  *

Hadriano siena – ar tai, kas iš jos likę – driekiasi daugiau kaip 
3 000 km nuo Sirijos, daug žalesnėje šiaurės Britanijoje. Ji buvo pa
statyta maždaug dviem tūkstančiais metų vėliau negu TLM, paskui 
praėjo dar beveik du tūkstančiai metų, kol archeologai ėmė rimčiau 
krapštinėtis aplink Sieną. Tuomet milžiniškas užtvaras, nusidriekęs 
palei valstybių sieną, atrodė kaip senoviška, nebeaktuali mintis.

Kai 2002 m. pirmą kartą atvykau į archeologinius kasinėjimus 
netoli Sienos, vakaro žiniose apie sienas niekas nešnekėdavo. Di
džioji Britanija dar daug metų neplanuos statyti užtvaro netoli 
Kanalo tunelio angos Kalė mieste. Saudo Arabija dar nebuvo ap
sistačiusi aukštųjų technologijų barikadomis. Izraelis dar nebuvo 
pradėjęs tvirtinti Gazos sienos betonu. Kenija dar neprašė Izraelio 
pagalbos statant 700 km ilgio užtvarą nuo Somalio. o mintis, kad 
Indija galėtų kada nors pasiųsti darbininkus į Himalajų aukštybes 
statyti sienų virš debesų, vis dar atrodė tokia pat nesuvokiama kaip 
mintis, kad Ekvadoras galėtų pradėti ręsti 1 500 km ilgio betono 
sieną ties Peru pasieniu.

Niekas neplepėjo apie sienas, kol šiaurės Britanijoje kasėme ve
lėną, po kuria glūdėjo palaidoti senovės tvirtovės likučiai. Abejoju, 
ar kur nors kas nors plepėdavo apie sienas. Tačiau senoji tvirtovė 
daugelio buvo laikoma britų archeologijos karūnos deimantu. Dau
giau kaip trisdešimt metų akyli kasėjai romėnų forte Vindolandoje 
rasdavo rašymo lentelių – plonų medžio plokštelių, ant kurių romė
nų kariai rašydavo laiškus, budėjimo grafikus, inventorius ir kitus 
įvairiausius užrašus. Iš pradžių lentelės kėlė šiokių tokių techninių 
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sunkumų; pamėkliški jų įrašai išblukdavo beveik iškart palies
ti oro – beveik kaip parašyti nematomu rašalu. Bet kai, pasitelkus 
infraraudonųjų spindulių fotografiją, įrašus pavyko atkurti, užplū
do didžiulis pasitenkinimas sužinojus, kad romėnų kariai skundėsi 
alaus stygiumi, o jų vadų žmonos planavo gimtadienius. Pasirodė, 
kad romėnai labai panašūs į mus.

Net ir tokioje nepaprastoje vietoje archeologija  – varginantis 
užsiėmimas, tačiau po darbo mėgdavau leistis į žygius palei Sieną. 
Ten labai gražios vietos  – dailiai nutviekstos vakaro saulės, kuri 
Nortumbrijos vasarą ilgai nesileidžia; klajodamas žaliomis kalvo
mis, retsykiais maloniai sveikindamasis su avimis, kartais įsivaiz
duodavau esąs vienišas romėnų kareivis, nusiųstas į pasaulio kraštą, 
besidairąs po horizontą barbarų ir laukiąs, kol bus papildytos alaus 
atsargos. Gėda sakyti, kad visiškai nieko neužsirašiau apie pačią 
sieną. Ji gražiai atrodo nuotraukose, tingiai nutįsta per laukus, bet 
iš tikrųjų mane domino kiti dalykai: romėnų kariai, barbarai, laiš
kai. Atrodė akivaizdu: jeigu kas nors iš to, ką mačiau Didžiojoje 
Britanijoje, turėtų bent kiek reikšmės mano tyrimams, tai rasiu 
šlapiame pilkame Vindolandos molyje. Ten tikėjausi tik atkapsty
ti smulkučių užuominų apie tam tikrą romos istorijos laikotarpį. 
Tokie kuklūs būna akademikų tikslai. Per visą ekspediciją dėme
sį buvau sutelkęs į molį. Visą laiką stovėjau greta daug didesnės 
istorijos liudytojos, praeities fragmento, netrukus pakirsiančio iš 
ilgamečio snaudulio ir įsivyrausiančio dviejų žemynų šiuolaikinėje 
politikoje. rymojau prie jos, dėjau rankas, pozavau prie jos nuo
traukoms. Tik jos nemačiau.

*  *  *

Akis man pagaliau atvėrė ir istorinę sienų reikšmę suvokti padė
jo domėjimasis barbarais. Iš esmės barbarai buvo visų Šiaurės Afri
kos ar Eurazijos dykrų gyventojai – stepių, dykumų, kalnų. Kad jų 
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neįsileistų, civilizuoti žmonės statė sienas neįtikėtinai skirtingose 
šalyse: Irake, Sirijoje, Egipte, Irane, Graikijoje, Turkijoje, Bulga
rijoje, rumunijoje, ukrainoje, rusijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Alžyre, Libijoje, Azerbaidžane, uzbekistane, Afganistane, Peru, 
Kinijoje ir Korėjoje, – ir tai dar tik dalis sąrašo. Tačiau istorikai 
kažkodėl to visiškai nepastebėjo. Nė viename vadovėlyje nerašoma 
apie beveik universalią koreliaciją tarp civilizacijos ir sienų. Net 
specialistams pasidarė įprasta kartoti, kad sienos būdingos išskir
tinai Kinijos istorijai, o gal net kinų kultūrai, – bet šis stereotipas 
visiškai klaidingas.

Valstybių sienos, vėl iškilusios šiuolaikinėse politinėse diskusijo
se, iš pradžių kėlė dar didesnę nuostabą. Kaip dauguma bendraam
žių, 1989 m. labai susijaudinęs žiūrėjau, kaip griūva Berlyno siena. 
Daugeliui atrodė, kad prasideda nauja era, skelbiama tikro tarptau
tinės kultūros milžino – Davido Hasselhoffo, kurio koncertas ne
paaiškinamu svaiguliu sujungė abi Berlyno puses. Nuo tada praėjo 
daugiau kaip ketvirtis amžiaus, ir jei tada atrodė, kad sienos liko 
praeityje, toks įsitikinimas, deja, nė kiek nepasitvirtino.

XXI a. valstybių sienos nejučia grįžo į madą. Visame pasaulyje 
valstybių sienas dabar saugo apie septyniasdešimt įvairių užtvarų. 
Kai kurių paskirtis – užkirsti kelią terorizmui, kitų – trukdyti ma
sinei migracijai ar neteisėtai plūstantiems narkotikams. Beveik visi 
žymi ribas tarp tautų. Nuo didžiosios Eurazijos stepės neužtveria nė 
vienas. Kažkaip žiauriai ironiška, bet pati sienos koncepcija dabar 
atskiria žmones griežčiau negu bet koks plytų ar akmenų statinys. 
Vieniems siena atrodo priespaudos aktas, o štai kiti visada skatins 
statyti naujesnius, aukštesnius ir ilgesnius užtvarus. Abi pusės beveik 
nesikalba tarpusavyje.

Kaip paaiškėjo, praeitį ir dabartį šiaurės Anglijoje siejo ne alus 
ar gimtadieniai. Jas siejo Siena. Dabar ją beveik galime įsivaizduo
ti kaip didžiulę akmeninę laiko juostą, kurios viename gale gyvena 
senovės žmonės, kitame – šiuolaikiniai, bet ir vieni, ir kiti visą laiką 
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kuriasi tik iš vienos jos pusės, nes iš kitos – nematomas priešas. Jei 
2002 m. to nemačiau, tai tik todėl, kad tuomet dar vis gyvenome 
anomalioje istorijos atkarpoje ir kažkaip instinktyviai nebeieškome 
to, kas beveik visada buvo mūsų pasaulio dalis.

Kokia sienų reikšmė civilizacijos istorijai? Nedaugelis civilizuotų 
tautų yra gyvenusios be jų. Dar dešimtame tūkstantmetyje pr. Kr. Je
richo statytojai apsupo savo miestą – pirmąjį pasaulyje – gynybiniu 
pylimu. Pamažu urbanistika ir žemės ūkis iš Jericho ir Levanto plito į 
naujas teritorijas: Anatoliją, Egiptą, Mesopotamiją, Balkanus ir dar to
liau. Neišvengiamai kartu plito ir sienos. Visur, kur įsikurdavo ūkinin
kai, jie įtvirtindavo kaimus. Pasirinkdavo aukštesnes vietas, apkasdavo 
namus grioviais. Visa bendruomenė prisidėdavo, kad kaime būtų sau
gu. Priešistorinių Transilvanijos ūkininkų kaimų tyrimas parodė, kad 
paprastai vien iš kaimą juosiančio griovio reikėdavo iškasti maždaug 
1 400 ar 1 500 m3 – šešiasdešimt vyrų būtų turėję triūsti keturiasde
šimt dienų. Paskui griovius išklodavo akmenimis ir sutvirtindavo pali
sadais. Jei bendruomenė pakankamai ilgai išgyvendavo, pasistatydavo 
ir flanginius bokštus. Tai buvo pirmieji žingsniai sienų link.

*  *  *

Pirmųjų civilizacijų kūrėjai buvo kilę iš sienų statytojų kartų. 
organizuotumo ir skaičių naujai suteiktą pranašumą jie išnaudojo 
didesnėms sienoms statyti. Nemažai jų tebestovi. Tolesniuose pus
lapiuose šiuos paminklus dažnai apibūdinsiu įspūdingais matavi
mais – aukščiu, storiu, kartais tūriu, beveik visada ilgiu. Po kurio 
laiko skaičių klausimu galbūt atbuksite. Ne kažin ką jie mums rodo. 
Visada daugiau sužinome tyrinėdami žmones, kurie pastatė sieną, 
arba baimę, iš kurios ji buvo pastatyta.

o kokios tos baimės? Ar civilizacijas – ir sienas – kūrė vien ne
įprastai baikštūs žmonės? Ar civilizacijos kūrimas sukeldavo žmonėms 
baikštumą? Pasirodo, tokie klausimai daug svarbesni, negu manėme.
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Nuo 2002 m. turėjau sočiai laiko pamąstyti apie romėnų karius, 
kadaise saugojusius Hadriano sieną. Jie man tikrai niekada neatro
dė ko nors išsigandę. Kita vertus, jie juk ir nebuvo tikri romėnai. 
Dažniausiai kilę iš užsienio – ypač iš Belgijos ir olandijos, kurios 
tais laikais tebebuvo tokios pat necivilizuotos kaip regionai į šiaurę 
nuo Sienos. Visko, ką žinojo apie statybas ir rašymą, buvo išmokę 
tarnaudami romai.

o romėnai mieliau leisdavo savo mūšius kovoti kitiems. Jie buvo 
tapę pačiais tikriausiais civilizacijos nešėjais ir todėl amžinai menki
nami dėl to paties – neva išgverę. Patogiai įsitaisę už miesto sienų, 
apsupti užsieniečių sargybinių, suminkštėję. Tapo politikais ir filo
sofais, duonos kepėjais ir kalviais – bet kuo, tik ne kariais.

romėnų poetas ovidijus šį tą žinojo apie patogų gyvenimą, bet 
jam taip pat teko neįprasta patirtis pažinti romos pakraščių kareivių 
gyvenimą. Ši nelaimė ištiko dėl to, kad jis įžeidė imperatorių Augus
tą. Prasižengimas buvo kažkokia smulkmė – tiksliai ovidijus nepa
sakoja, – o prie jo prisidėjo ir tai, kad parašė gana skandalingą knygą 
apie vilionių meną. „Apie ką sudėsiu giesmę šią? – šmaikščiai klausė 
eilėmis. – Apie tai, kad nieko blogo čia.“1 Augustas nesutiko. Per
skaitęs ovidijaus meilės vadovėlį, moralusis imperatorius nuspren
dė, kad ten labai daug blogo. Tikriausiai nė neperskaitė skyriaus, 
kuriame ovidijus aikčiojo, koks didis valdovas Augustas esąs. Išvijo 
poetą iš romos, ištrėmė į Tomį – pasmerktą miestą ant Juodosios 
jūros kranto, beveik už 100 km į pietus nuo Dunojaus. Tasai Tomis 
buvo apšiuręs, buvusi graikų kolonija, ovidijaus tremties laikais, 
I a. po Kr., jau turbūt šešių šimtų metų senumo, neblizgantis nuo 
senatvės. Išskirtinius bruožus miestas turėjo lygiai du: pirma, buvo 
toliausia vieta nuo romos, kur galėjai būti išsiųstas. Antra, buvo įsi
kūręs pavojingai arti pikčiausių romos priešų – ten, kur dar nebuvo 
sienos. Kaip ir šiaurės Britanija, Tomio regionas anksčiau ar vėliau 
sulauks užtektinai sienų, bet ovidijaus laikais vieninteliai užtvarai 
nuo invazijų buvo patį miestą supantys gynybiniai įtvirtinimai.
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Naujuosiuose namuose ovidijus kankinosi. Viena buvo gyventi 
už miesto sienų, o kita  – būti visiškai jų suvaržytam. Laiškuose  į 
romą ovidijus skundėsi, kad Tomio ūkininkai nė nedrįstą išeiti 
į  savo laukus. Jei koks kaimietis retsykiais ir drįsdavo apsilankyti 
sklype, jis viena ranka spausdavo plūgą, o kitoje nešdavosi ginklus. 
Net piemenys dėvėjo šalmus.

Baimė buvo persmelkusi kiekvieną gyvenimo Tomyje dieną. Net 
ir per taiką, rašė ovidijus, ore tvyro karo siaubas. Iš esmės galėjai 
sakyti, kad miestas gyvena amžinoje apsiaustyje. Miestiečius ovi
dijus lygino su baugščiais elniais, įkliuvusiais lokiams, ar ėriukais, 
apsuptais vilkų.

retsykiais ovidijus prisimindavo ankstesnį gyvenimą sostinėje, 
kur nejusdavo baimės. Jis ilgesingai vardydavo romos patogumus: 
forumus, šventyklas ir marmurinius teatrus, portikus, sodus, basei
nus ir kanalus, svarbiausia – gausybę lengvai prieinamos literatūros. 
Jo naujoji padėtis buvo visiškai kitokia. Tomyje nevyko nieko dau
giau, vien žvangėjo ginklai. ovidijus įsivaizdavo, kad galbūt galėtų 
ieškoti ramybės bent sodininkaudamas, jei tik nebijotų išeiti į lauką. 
Priešas tiesiogine prasme laukė už vartų – nuo jo skyrė vien storos 
miesto sienos. Barbarų raiteliai suko ratus aplink Tomį. Mirtinos jų 
strėlės, kaip ovidijus niekada nepamiršdavo paminėti, išmirkytos 
gyvačių nuoduose, miesto stogus paversdavo adatinėmis.

ovidijaus dar laukė paskutinis pažeminimas: silpnas pusamžis 
autorius buvo priverstas tarnauti Tomio gynyboje. Jis graudžiai mi
nėjo esąs labai išskirtinis, tapęs „ir tremtiniu, ir kariu“. Sumenkę 
materialiniai patogumai ir nepaliaujamas nerimas ir taip pakanka
mai slėgė, bet paprašytas saugoti miesto sieną jis turėjo būti dar la
biau prislėgtas. Jaunystėje ovidijus karo tarnybos išvengė. romoje 
nuo jos išsisukinėti nebuvo gėda; mieste knibždėte knibždėjo taikos 
balandėlių ir civilių. Dabar, sendamas, ovidijus pagaliau buvo pri
verstas prisisegti kardą, skydą ir užsivožti šalmą. Kai iš aukštai žval
gęsis sargybinis pranešė apie reidą, poetas drebančiomis rankomis 
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segėsi šarvus. Jis buvo tikras romėnas ir bijojo išeiti kitapus įtvirtini
mų, nes nuo pareigos juos ginti jį užgriūdavo neviltis.

retsykiais labai panašioje padėtyje kaip ovidijus atsidurdavo vie
nas kitas kinų poetas. Įkurdinti kokiame nors nuošaliame poste to
limiausiuose imperijos užkampiuose, kinai taip pat ilgėdavosi namų 
ir kraupdavo nuo barbarų artumo. „Pasienio miestuose naktimis 
lanko liūdni sapnai, – rašė vienas jų. – Kas gi nori išgirsti mėnesie
noje aidinčią barbarų dūdą?“2 Kartais jie prisimindavo pasakojimą 
apie kinų princesę, kuri nusiskandino upėje, kad tik nereikėtų išeiti 
už sienos. Pasienio gyvenimu skųsdavosi net kinų generolai.

Keista, bet romėnų karių iš Vindolandos rašomuose laiškuose to
kių jausmų nerasime. Atgabenti į lietingą kraštą toli nuo namų, jie 
retsykiais pabambėdavo dėl alaus tiekimo, bet nepasakodavo apie 
drebančias rankas ar liūdnus sapnus. Atrodė, kad šie romėnų talki
ninkais tapę barbarai atvyko iš kito pasaulio, iš kurio buvo išguitas 
namų ilgesys ir baimė. Galbūt taip ir buvo.

Beveik kaskart tyrinėdami praeitį ir ieškodami į save panašiau
sių žmonių  – tokių kaip ovidijus ar kinų poetai, žmonių, kurie 
statydavo miestus, mokėdavo skaityti ir apskritai dirbdavo civilius 
darbus, – panašiausių į save randame už pačių pasistatytų sienų. At
rodo, civilizacija ir sienos žengia koja kojon. Anapus sienų vargiai 
rastume su kuo tapatintis: ten daugiausiai kariai, panašūs į tuos, ku
riuos ir mes galėtume pasamdyti patruliuoti palei sienas. Pašaliečiai 
dažniausiai bevardžiai, nebent kuo nors liūdnai pagarsėję.

Sienų radimasis žmonių visuomenes nuvedė skirtingais keliais: 
vienu  – į savimeilę ir poeziją, o kitu  – prie mažakalbės karybos. 
Bet pirmasis kelias taip pat kreipė ir į dar daugelį dalykų – į moks
lą, matematiką, teatrą, dailę, – o antrasis juo einančius vedė vien į 
akligatvį, kur vyrai tapdavo nieku, vien tik kariais, o visus darbus 
nudirbti kliuvo moterims.

Ši knyga – tai ne sienų istorija. Kaip nurodyta paantraštėje, tai 
civilizacijos istorija – ne išsami, bet turint siaurą tikslą patyrinėti dar 



david FrYE24

nesuvoktą, dažnai stebinančią sienų įtaką. Konkrečiai turiu galvo
je gynybines sienas. Joks išradimas žmonijos istorijoje nesuvaidino 
didesnio vaidmens, kuriant ir formuojant civilizaciją. Be sienų nie
kada nebūtų galėję būti ovidijaus, tą patį galima pasakyti apie kinų 
mokslininkus, Babilonijos matematikus ar graikų filosofus. Be to, 
sienos veikia ne vien ankstyvaisiais civilizacijos etapais. Sienų statyba 
truko beveik per visą istoriją, o ypač įspūdingų aukštumų pasiekė 
per tūkstantį metų, kai apsitvėrė trys stambios imperijos ir Seno
jo Pasaulio geopolitinės perskyros tapo beveik amžinos. Šių sienų 
griūtis pasaulio istoriją paveikė neką menkiau negu jų statyba: vieno 
regiono šlovė išblėso, kitą apėmė stagnacija, o trečiasis iškilo. Kai 
iš didžiųjų sienų teliko vos įžiūrimi pėdsakai kraštovaizdyje, jos vis 
tiek nenutrinamai įsipaišė į mūsų žemėlapius – linijomis, kurių dar 
ir šiandien neišstūmė šiuolaikiniai karai ar dėl išteklių besistumdan
čios tautos. Šiandien keturiuose žemynuose kylančios naujos sienos 
gali dar kartą perkurti pasaulį.

*  *  *

Sienos, suformavusios žmonijos istoriją, davė peno įvairioms 
mįslėms. Jas įminti, net ir iš dalies, nelengva. Tam prireikė bendrų 
šimtų detektyvų pastangų – darbuotis su seniai mirusiomis kalbo
mis, sijoti smėlį vasaros saulėje. Tie tyrėjai, daugiausia archeologai 
ir istorikai, šį darbą dirba kartų kartomis. Jų triūsas nenutrūksta 
net per pasaulinius karus ar revoliucijas; jie šifruoja mirusias kalbas, 
atranda naujų sienų, tyrinėja istorijos neturinčius kraštus. Pama
žu, viena plyta po kitos, viena lentelė po kitos, – jie atkapsto sienų 
pasakojimus.

Esu neapsakomai dėkingas tiems pirmiesiems archeologams ir is
torikams. Tik dėl jų pastangų įmanomas mano darbas. Tačiau, kons
truodamas šią plačią istoriją, retsykiais nukrypdavau nuo specialistų 
nuomonės, ir pats tai žinau. Tikiuosi, kad mano priešgyniavimai bus 
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vertingi. Savo naudai galiu pasakyti tik tiek, kad priešgyniauti be
veik neabejotinai verčia neįprasta perspektyva, iš kurios žvelgdamas 
ėmiausi šio darbo. Daugeliu atžvilgių tai vienintelė perspektyva, ko
kią istorikas gali turėti tolimos praeities klausimu – barbaro pašalie
čio, žvelgiančio vidun, besidairančio virš begalės aukštų ir įnirtingai 
ginamų sienų, išvystančio įdomų nepažįstamą pasaulį.


