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SANTRAUKA
Straipsnyje aptariamos gamtos ir kultūros sąsajos, kurios susidarė per tūkstantmečius ir liudija gamtą kaip kultūros šaltinį ar jos „nešėją“. Darbe remtasi gausia gamtotyrine, ypač geologine ir geomorfologine, įvairių vietovių tyrimo medžiaga, taip pat
spaudoje publikuotais tautosakos rinkiniais. Nagrinėjama tautosakos (padavimų, etiologinių sakmių ir kt.), meninės kūrybos (poezijos, dailės ir kt.), mokslinių, tarp jų ir
istorinių, žinių svarba gamtos vertybių populiarinimui, šviečiamajam ir edukaciniam
darbui. Jaunimo ugdymo procese, ypač skleidžiant gamtamokslines žinias, prasminga pasinaudoti gamtos ir kultūros sąsajomis. Gamtos objektas, susietas su mitologijos
vaizdiniais, menine kūryba ir mokslinių tyrimų duomenimis, visuomet yra patrauklesnis, informatyvesnis, įtaigiau perteikiantis nagrinėjamą problemą švietimo ir mokymo
procese.
Reikšminiai žodžiai: gamta, kultūra, tautosaka, švietimas, edukacija.

Kas visuomenei yra vertingesnis: aukščiausia šalyje Aukštojo kalva prie Medininkų ar Šatrijos kalnas Žemaitijoje, didžiausias Lietuvoje Puokės akmuo prie
Barstyčių ar kiek mažėlesnis Puntuko riedulys šalia Anykščių? Ne taip lengva atsakyti. Manytina, jog visi vertingi, tačiau, ko gero, Šatrija ir Puntukas – brangesni. Jei Aukštojas ir Puokės akmuo tėra mokslui vertingi, unikalūs gamtos objektai, tai piliakalniu virtusi Šatrija bei ,,velnio neštas ir pamestas“ Puntukas su savo
archeologinėmis ir sakralinėmis ypatybėmis, tautosakos kraičiu, mūsų atmintin
įsirėžusiais jų atvaizdais gausioje meninėje kūryboje seniai virto didelėmis tautos dvasinėmis vertybėmis, galbūt palyginamais su pilimis, katedromis, didikų
rūmais ir pan. Lietuvoje tokių sudvasintų gamtos vertybių yra ir daugiau. Tai
ne tik pavieniai gamtos objektai (akmenys, kalnai, versmės ir pan.), bet ir ištisi
reljefo kompleksai (ežerai, slėniai, nerijos ir t. t.). Vieni jų jau daug šimtmečių
žavi žmones savo grožiu ir paslaptingumu, suteikdami savitumo visai vietovei ar
regionui, kiti, deja, primiršti ar visai pamiršti, dažnai apgadinti ūkinės veiklos,
nesulaukiantys mokslininkų ar menininkų dėmesio.
Šio straipsnio tikslas – aptarti gamtos ir kultūros sąsajas, kurios susidarė
per tūkstantmečius ir liudija gamtą kaip kultūros šaltinį ar jos „nešėją“. Darbe

49

Valentinas Baltrūnas

ĮVADAS

Geografija ir edukacija. 2014 (2)

remtasi gausia gamtotyrine, ypač geologine ir geomorfologine, kai kurių gamtos
objektų ir vietovių tyrimo medžiaga, taip pat spaudoje publikuotais tautosakos
rinkiniais. Gamtos ir kultūros sąsajų vertinimas konkrečių objektų pavyzdžiu iš
dalies atskleidžiamas 1 pav.

1 pav. Trijų žinomų gamtos paminklų vertinimas mokslo, meno ir mitologijos
atžvilgiu
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Liaudies sukurti ir per tūkstantmečius iš kartos į kartą perduoti trumpučiai
lyg informacinės žinutės padavimai, kai kurie iš jų vėliau virtę įspūdingomis
legendomis ar pasakomis, jau senokai pasitelkiami kai kurioms paleogeografinėms rekonstrukcijoms. Geografus ir geologus dažniausiai domina ta tautosakos dalis, kuri vienaip ar kitaip aiškina žemės paviršiaus ir atskirų jo formų
atsiradimą. Žinoma, šiandien turime tik buvusių mitų likučius. Anot L. Saukos
(1999), dauguma jų neišliko suirus mitinio suvokimo pagrindams, subyrėjus
pirmykščiam pasaulėvaizdžiui, bet atskirus vaizdinius, tikėjimus lietuviai vis
dėlto išlaikė ir priėmę krikštą. Išlikę frazeologizmai, vietovardžiai, vandenvardžiai, asmenvardžiai palaikė mitinių vaizdinių gyvybingumą. Tačiau ar galėjo
gamtinė aplinka turėti įtakos kai kuriems mitologiniams vaizdiniams įsitvirtinti, padavimams kurti ir jiems išlikti iki mūsų dienų?
Norėčiau daugiau apsistoti prie padavimų, dar vadinamų toponiminėmis ir
istorinėmis sakmėmis, kurios mums tarsi praneša apie tolimoje praeityje buvusius gamtos reiškinius. Įdomu tai, kad apie padavimų ir vietovardžių „tikroviškumą“ dažniau kalbėjo gamtininkai (A. Seibutis, Č. Kudaba, R. Kunskas ir kt.)
nei kalbininkai ar istorikai. Pastariesiems atrodė neįtikinama, kad 15–8 tūks-
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tančių metų senumo gamtinės situacijos ar įvykių atgarsiai galėjo išlikti iš kartos
į kartą perduodamuose padavimuose, etiologinėse sakmėse, kas davė paskatas
mitiniams vaizdiniams kurti. Pastaraisiais dešimtmečiais tikinčių, jog mituose
esama „racionalaus grūdo“, padaugėjo. Ko gero, geologas G. Motuza (2009) teisus, tvirtindamas, kad „gamtininkai, geriau suprantantys gamtos reiškinius ir
galintys nustatyti tolimos praeities įvykius, mituose įžvelgia ir atpažįsta tikrus
dalykus ten, kur kiti mato vien fantaziją“. Tokiu būdu susikūrė nauja mokslo
šaka – geomitologija, kurios tikslas – nustatyti mitų, legendų ir padavimų geologines bei paleogeografines ištakas. Geomitologijos raidai didelį postūmį davė
JAV mokslininkės Dorothy B. Vitaliano (1916–2008) išleista knyga „Legends of
the Earth: Their Geologic Origins“ (1973).

MENO PALYTĖJIMAS

2 pav. M. K. Čiurlionis. Raigardas (1907)
2 pav. M. K. Čiurlionis. Raigardas (1907)

Vaikystės prisiminimai apie pasivaikščiojimus Švendubrės apylinkėse, įvairūs
girdėtų padavimų variantai apie kadaise prasmegusį Raigardo miestą ir jį užtvindžiusias
marias, savotišką tvano simbolį, lėmė įdomaus kūrinio gimimą. Kaip teigia
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Žinojimas, kad šioje ar kitoje vietovėje prieš milijonus metų upė rideno didžiulius dar nesukietėjusio gintaro gabalus su to meto augalų ir gyvūnų inkliuzais, kad žmonių gyventa ir už savo vietą po ta pačia saule kovota jau prieš dešimtį tūkstančių metų, kad upelio gilaus slėnio užuovėjoje stūksantis riedulys
šimtmečius buvo kaip alkavietė, kad šiose apylinkėse gimė, vaikščiojo, augino
vaikus pirmieji mūsų krašto medžiotojai, kovėsi didieji tautos valdovai ar sukilėlių vadai, intrigavo ir domino meno kūrėjus, pradedant prozininkais (V. Krėvė, A. Vienuolis), poetais (Maironis, A. Baranauskas) ir baigiant dailininkais
(K. M. Čiurlionis, A. Zmuidzinavičius), kompozitoriais (B. Dvarionas, E. Balsys). Paminėtos tik kelios pavardės, tačiau kūrėjų, vienaip ar kitaip savo kūryboje palytėjusių gamtą, – žymiai daugiau. Paminėtinas M. K. Čiurlionis, kurio
triptikas „Raigardas“ (1907) tiesiogiai siejamas su plačiai žinomu Nemuno slėnio
praplatėjimu piečiau Druskininkų (2 pav.).
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Vaikystės prisiminimai apie pasivaikščiojimus Švendubrės apylinkėse, įvairūs girdėtų padavimų variantai apie kadaise prasmegusį Raigardo miestą ir jį
užtvindžiusias marias, savotišką tvano simbolį, lėmė įdomaus kūrinio gimimą.
Kaip teigia menotyrininkė R. Andriušytė-Žukienė (2001), šiame kūrinyje slypi
vėlesnių dailininko tapybinių sonatų, preliudų ir fugų idėjos užuomazgos. Nepaprastai gausiu meninės kūrybos derliumi pasižymi Kuršių nerijos gamta. Tai
L. Rėzos, J. Vaičiūnaitės ir V. Gudelio posmai, R. Kalpoko, A. Zmuidzinavičiaus
ir I. Budrio tapyti paveikslai (3 pav.).

3 pav. A. Zmuidzinavičius. Puntukas (1929)
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Lietuvoje nemažai meno palytėtų vietovių, deja, ne tiek, kiek norėtųsi. Galima pridurti, kad jutimais suvokiamas kraštovaizdis, uola ar upės slenkstis – tai
tik ne visa kopija, kurios negalima visiškai susieti su fiksuojamu objektu. Į meninį pažinimą dar įsijungia estetinis ir emocinis įspūdis, turimos žinios ir patirtis,
galbūt prisiminimai, nuojauta, nuotaika. Kitą kartą reikšmingesnis atrodo kūrinio pavadinimas, ypač jeigu jame paminimas magiškas vietovardis, negu tai,
kas jame vaizduojama.
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MOKSLO DUOMENŲ REIKŠMĖ
Kalbant apie gamtos ir kultūros sąsajas, svarbus dar vienas veiksnys – gamtos (biosferos) mokslinis pažinimas. Jo įtaka žmogaus pasaulėjautai ir pasaulėžiūrai, dažnai lemiančioms kasdieninę jo veiklą, nekelia abejonių. Visos Žemės

pažinimas ir lokalaus savojo krašto – tėviškės ar gimtinės – gamtos kilmės bei raidos
žinojimas formuoja požiūrį į gamtą kaip žmogaus namus (oikos),Gamtos
o į žmogų
– kaip
į
ir kultūros
jungtys
gamtos dalį, jos augintinį.
Bene geriausiai tai galima iliustruoti žinomų gamtos paminklų pavyzdžiu. Štai
biosferos evoliucijos pažinimas ir lokalaus savojo krašto – tėviškės ar gimtinės –

Puntuko riedulys,
kuris bei
savo
petrologine
sudėtimi požiūrį
(Vyborgo
rapakyvis)
liudija
gamtos kilmės
raidos
žinojimas formuoja
į gamtą
kaip žmogaus
na- ilgą
mus „glėbyje“
(oikos), o į žmogų
– kaip Suomijos
į gamtos dalį,
jos kelias
augintinį.
kelionę ledyno
iš Pietryčių
prieš
dešimtis tūkstančių metų, o

Bene geriausiai tai galima iliustruoti žinomų gamtos paminklų pavyzdžiu.
Štai Puntuko riedulys, kuris savo petrologine sudėtimi (Vyborgo rapakyvis)
kelis milijardus
kelių dešimčių
kilometrų
gylyje.Suomijos
O pagalprieš
tokius
duomenis
liudijametų
ilgą kelionę
ledyno „glėbyje“
iš Pietryčių
kelias
dešimtis kaip
o uolienos
ovoidine
struktūra – prie
sudėtingus
magminės
tūris, svoris,tūkstančių
formos metų,
parametrai
Puntukas
priskiriamas
didžiausių
šaliesuolieriedulių.
nos formavimosi procesus prieš kelis milijardus metų kelių dešimčių kilometrų
Sukaupti Raigardo
slėnio ir jo apylinkių geologinių, geomorfologinių ir paleogeografinių
gylyje. O pagal tokius duomenis kaip tūris, svoris, formos parametrai Puntukas
priskiriamas
didžiausių šaliesturinčią
riedulių.gilumines
Sukaupti Raigardo
slėnio
jo apytyrimų duomenys
liudijaprie
morfostruktūrą,
šaknis, per
visąir pleistoceno
linkių geologinių, geomorfologinių ir paleogeografinių tyrimų duomenys liudija
laikotarpį turėjusią
grimzdimo tendenciją (4 pav.). Gal tai nugrimzdusio miesto
morfostruktūrą, turinčią gilumines šaknis, per visą pleistoceno laikotarpį tuįrodymas? (Baltrūnas,
2001). tendenciją (4 pav.). Gal tai nugrimzdusio miesto įrodymas?
rėjusią grimzdimo
(Baltrūnas, 2001).

uolienos ovoidine struktūra – sudėtingus magminės uolienos formavimosi procesus prieš

Šiauriau Aukštadvario tūnanti garsioji Velnio duobė jau seniai vilioja mokslininkus iki galo nenustatyta jos kilme. Jau ir radioaktyviosios anglies metodu
nustatytas amžius (10 tūkst. metų), ir gręžiniais išaiškinta geologinė sandara,
ir daug požymių, rodančių glaciokarstinę duobės kilmę, tačiau vis dėlto vilioja
velniaduobės meteoritinė kilmės versija (Baltrūnas, Karmaza, 2007). Ne mažiau
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4 pav. Geologinis pjūvis, liudijantis ilgalaikę Raigardo slėnio grimzdimo
tendenciją geologinėje praeityje
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intriguojančių mokslinių minčių kelia ir Žemaitijos puošmena – Platelių ežeras,
gilusis Tauragnas Aukštaitijoje, Didžiosios Nemuno kilpos tarp Punios ir Birštono, Biržų ir Pasvalio krašto smegduobės.
Visos mokslinės, tarp jų ir istorinės, žinios apie paminėtus ir daugybę nepaminėtų gamtos vertybių sukuria tam tikrą objekto reikšmingumo, kartais
paslaptingumo įspūdį. O noras suprasti ir paaiškinti objekto kilmę sietinas su
tolima priešistore, kai toks smalsumas, besiremiantis ilgaamže patirtimi bei
pastabumu, įsikūnijo gausių padavimų forma (Baltrūnas, 2003). Verta dėmesio
patirtis apie gamtos ir kultūros sąsajų panaudojimą visuomenės švietimui ir jaunimo ugdymui. Šiuo požiūriu įdomus bandymas mitologines versijas ir mokslo
duomenis panaudoti geografijos mokymo procese, atliekant specialius edukacinius tyrimus (anketinę apklausą ir tautosakos pritaikymą) geografijos pamokose
(Šuminskaitė, 2012).

IŠVADOS
Žmogaus kaip biologinės ir socialinės būtybės formavimosi, etnogenezės
procesų sąsajos su gamtinės aplinkos ypatybėmis ir raida, polinkis didingiausias, gražiausias, paslaptingiausias ar kitaip įsimintinas gamtos vietas mitologizuoti, sakralizuoti, įpinti į folklorinio ir profesionaliojo meno audinį rodo neabejotiną prigimtinį ir dvasinį žmogaus ,,pririšimą“ prie gamtos.
Jaunimo ugdymo procese, ypač skleidžiant gamtamokslines žinias, gamtos
ir kultūros sąsajomis verta pasinaudoti. Gamtos objektas (ar procesas), susietas
su mitologijos vaizdiniais, menine kūryba ir mokslinių tyrimų duomenimis, visuomet yra patrauklesnis, informatyvesnis, įtaigiau mokymo (studijų) procese
perteikiantis analizuojamą problemą.
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THE LINKS BETWEEN NATURE AND CULTURE

Valentinas Baltrūnas

Summary

Valentinas Baltrūnas

The study shows the links between nature and culture which developed in thousands of years and evidence nature as the source and „carrier“ of culture. The work is
based on rich natural data, geological and geomorphological data about different localities in particular, and published folklore selections. The importance of folklore (legends,
etiological stories, etc.), creative art (poetry, fine arts, etc.), and importance of scientific,
including historical, knowledge for promotion of natural values and educational work
is analysed. It is expedient to use the natural data in the training process, especially in
communicating the data of natural sciences, of young people. The natural objects related with mythological images and scientific research data always are more attractive
and informative and more suggestively convey the analysed issues in the educational
and training processes.
Keywords: nature, culture, folklore, education, training.
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