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Straipsnyje nagrinėjamos alaus darymo procedūros, siekiama atskleisti, kokios mitologinės reikšmės
teikiamos šio gėrimo dėmenims – miežiams, apyniams
ir mielėms – ir jų tarpusavio santykiui. Pasitelkiamas
analitinis, semiotinis, interpretacinis tyrimo metodai.
Daroma išvada, kad alaus skonio ypatumai (saldu
vs. kartu) atitinka moteriško ir vyriško požiūrio skirtį: moterys pirmenybę teikia saldžiam alui, besisiejančiam su draugiškais santykiais, meile ir linksmumu, o
vyrai vertina kartų ir stiprų gėrimą, tai susiję su mitine
stipraus, narsaus, nuožmaus kario samprata.
Prasminiai žodžiai: alus, apynys, gėrimas, saldumas, kartumas, karas, Bubilas, lokys.
Vaišės, dalijimasis valgiu ir gėrimu yra vienas iš
įprasčiausių ir paveikiausių būdų užmegzti ir palaikyti bendrumo ryšį. Lietuvių kultūroje, kaip ir daugelyje
kitų, nuo seniausių laikų iki šių dienų vaišės suartina
šeimą, giminę, bendruomenę. Kadaise pagrindinis vaišių paprotys buvo apeiginis gėrimas ratu, sujungiantis į
vieną bendruomenę žmones ir dievus, gyvuosius ir mirusiuosius (Vaitkevičienė 2003). Tačiau šiame straipsnyje nebus plačiau nagrinėjamas sakralusis gėrimas
ratu, aukojant dievams (žemynėliaujant) ir meldžiantis (palabinimo apeigos), nebus aptariamas ir priesaikų sutvirtinimas užgėrimu ar su midaus taurėmis arba
alaus kaušeliais rankose sudaromi socialiniai, teisiniai,
politiniai susitarimai. Šio straipsnio užmojis – pažvelgti į patį gėrimą, jo skonį, sudėtį ir gaminimo ypatumus,
padedančius atskleisti, kokios mitologinės ir socialinės
reikšmės buvo teikiamos atskiriems gėrimo dėmenims
(ingredientams), kokie svarbūs jų tarpusavio santykiai.
Tyrimo išeities taškas – alaus misos rauginimas, paverčiantis saldžią miežinę misą savito skonio apeiginiu
gėrimu.
Tiriant bendruomenės gyvenimui svarbius apeiginius gėrimus išryškėja du kontroversiški modeliai: pa-

lankumo arba priešiškumo santykis. Straipsniu siekiama atskleisti, kaip mitologiniai vaizdiniai padeda šias
kontroversijas įprasminti kultūroje.

Saldumas ir kartumas
Jei apie alų ir midų žinotume tik iš liaudies dainų,
manytume, kad šie gėrimai yra labai saldūs – tautosaka
būtent saldumą iškelia kaip svarbiausią šių gėrimų ypatybę. Ne tik midus, bet ir alus dainose įvardijamas kaip
saldus, plg.: S a l d u s a l u t i s, balta putelė, / Mūsų
broliukų graži dainelė (LTt 2: 202), S a l d u s g a r d u s
a l u ž ė l i s / Bačkoj šumavojo, / Slauna mano giminėlė / Gražiai uliavojo (LTR 1256/84); Tai alus, tai alus, /
Ne bet koks, o s a l d u s (LTR 4669/574), Išgėriau alutį / Kaip saldų midutį. / (...) Aš geriu gardžiai, / Nubėga s a l d ž i a i (LTR 3870/29). Lietuviškas alus iš tiesų
pasižymėjo saldumu, tuo skyrėsi ir nuo importinio vokiško alaus. Liudvikas Rėza, norėdamas paaiškinti, kuo
alus skiriasi nuo pywo, minimo Donelaičio „Metuose“,
pirmojo jų leidimo pratarmėje rašo, kad alus yra šviesiai geltonos, labiau į baltą panašios spalvos, malonaus,
saldaus skonio (Rhesa 1818: 153). Istoriko Antano
Astrausko teigimu, „šviesi spalva ir, matyt, saldokas
skonis lietuvišką alų skyrė nuo vokiško tipo tamsaus ir
kartaus bravorinio alaus“ (Astrauskas 2008: 121).
Lietuvių polinkis į saldžius gėrimus žinomas iš didikų stalo aprašymų. Anot Rimvydo Laužiko, Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje ant didikų stalo iš importuojamų vynų dažniausiai buvo užsakomas ir geriamas
būtent saldus malvazijos vynas, tai reikėtų aiškinti vietiniais kulinariniais įpročiais. XVII a. prancūzas Gasparas de Šavanjakas (Gaspar de Chavagnac) su nuostaba ir pasibaisėjimu aprašo, kaip per puotą prie jo prisiartinusi Radvilienė su didele auksine taure, pilna vyno,
„įmetė į jį didelį gabalą cukraus ir išlenkė į Neiburgo
kunigaikščio sveikatą“ (Laužikas 2014: 171). Tiesa, di-
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dikų įpročiai sparčiai keitėsi – po 200 metų užrašytoje
XIX a. patarlėje pabrėžiamas jau kitoks bajorų skonis,
jis ryškiai skiriasi nuo valstiečių skonio: Mums, mužikams, s a l d u s – g a r d u s, raudonas – gražus; bajorams gi: k a r t u s – g a r d u s, juodas – gražus (LMD I
1002/180-36).
Saldumas ir kartumas yra semantinės priešybės.
Saldumas susijęs su lipnumu, abi šios ypatybės būdingos medui ir saldžiam gėrimui. Žmogiškų santykių
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saldumas ir lipšnumas, nors tai skirtingos skonio ir lytėjimo ypatybės, reiškia tą patį: taip įvardijami meilūs
ir malonūs santykiai. Saldūs žodžiai ir saldžios kalbos
yra tas pats, kas lipšnumas, plg. Pakajų žmonėms ...
s a l d ž i a i s reiškė žodžiais; L i p š n u s žmogus, kurs
lipšnijas, taikos, žėdnam tinka (A. Juškos žodynas);
S a l d u s liežuvėlis kaip meletos; L i p š n i kaip meleta (M. Slančiauskas) (LKŽe: saldus, lipšnus). Saldumas susiję ir su meilės jausmu, taip nusakomi ne tik
vyro ir moters santykiai, bet ir bendruomeniški ryšiai,
pvz., saldūs bučiniai reiškia ne tik aistrą, tai ir artimų
žmonių pasisveikinimo būdas, artimumo išraiška (plg.
Abidvi s a l d ž i a i p a s i b u č i a v o ir pradėjo kalbėtis,
LKŽe: saldus). Taigi saldumas suvokiamas kaip artumo, palankumo, susiėjimo ar susijungimo požymis ir
būsena.
Visiškai kitą reikšmę turi kartumas, juo reiškiami ir
priešingi jausmai, plg. kartus „skaudus, nemalonus, sunkus“: K a r t u s tam [našlaičiui] labai yra svietas; Kam
tokie k a r t ū s žodžiai? (LKŽe: kartus). Saldumas buvo
siejamas su malonumu, o kartumas – su kančia, plg.
per karčią mūką „vos vos, per vargą“ (LKŽe: kančia).
Saldumas ir kartumas – tai kalboje ir tautosakoje
plačiai paplitusi antonimų pora, plg.: pasakymą Kartaus nieks nelaižo, o saldų visi (LTR 271/282-19). Priešpriešinami saldūs ir kartūs gėrimai, pavyzdžiui, kūmų
degtinė gali būti dvejopa pagal tai, kieno ji: Kūmutės
duota s a l d i ir g a r d i , o kūmužėlio – a i t r i ir k a r t i
(LTR 2291/583). Ir skonio, ir žmonių santykių srityje
saldumas artina, jungia, o kartumas nutolina, atskiria.
Atskyrimo reikšmę rodo ir žodžio kartus etimologija.
Šis žodis kildinamas iš baltų-slavų prokalbės kamieno
*kar�ta- „kertantis, kirstas“ (Mažiulis 1988–1997, 1:
129–131), kuris savo ruožtu yra išriedėjęs iš ide. *ker„pjauti“ (Karulis 1992, 1: 180); dar plg. prūsų kārtai
„griežtas, rūstus, piktas“, lie. kirsti, la. cirst, pr. kyrteis „mušk!“, „smok!“ (plg. kirtis „smūgis“), praslavų
*kortъkъ „neilgas“, t. y. „apipjaustytas“, „apkapotas“
(Топоров 1973–1992, 3: 236–237). Tai rodo, kad kartumas etimologiškai susijęs su atskyrimu, atidalijimu,
atribojimu, o socialinėje perspektyvoje tai reikštųsi
kaip nepalankumas, piktumas, plg. priežodžius Marti
kakle k a r t i (LMD I 230/49), Marti kaip pipiras k a r t i
(LTR 12/117).
Nepaisant visų su kartumu susijusių neigiamų reikšmių, darant ir ragaujant alų, kartumas keistu būdu tampa jo privalumu ir netgi skanumo požymiu, plg. Alus
k a r t u s do gardus (LzTŽ: 109). Kartumą alui suteikia
į misą dedami apyniai, kurie aludarystėje labai svar-
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būs. Aludarė Stasė Merkienė iš Južintų valsčiaus teigia: „Be apynių puškelių alus niekam tinkamas. Puškeliuose visas kartumas. Kai minkai užšutintus miltus,
tai ir toj košėj įdedi apynių spurgelių. Minkant labai
daug reikia apynių. Paragauni, jei mažai karsteri, tai
dar išverdi sagoną apynių, ir tą nuovirą pili į ištekintą
alų. Stipriai nukartini, tadu alus geriau nurūgsta, būna
skanesnis“ (Marcinkevičienė 2003: 86). Kartumas
buvo laikomas tokia svarbia alaus ypatybe, kad pristigus apynių buvo naudojami kiti kartūs augalai – pelynas, drebulės žievė.1
Vis dėlto alaus kartumas nėra vyraujanti ypatybė, tai
saldumą „atmiešiantis“ skonis. Marius Katiliškis novelėje „Polaidis“ taip apibūdina alaus misos skonį: „Sotų
ragaišio skonį turėjo ir medaus saldumą, kurį, kaip žolių
gyduolių kartybę [kartybė? – D. V.], miešė apynių sieros“ (Katiliškis 1990: 19). Kartumą alui suteikia apynių spurgai ir jų nuoviras, kuriuo atskiedžiama misa:
1. Toks alaus kartinimo būdas būdavo skiriamas nuo alaus su apyniais.
Anot Liucijos Skujienės-Noreikaitės, g. 1927 m. Melėnų k., Biržų r..,
gyv. Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r., jei apynių nebūdavo, į
alų įmesdavo pelynų, tuomet alus tapdavo kartus, tačiau su pelynu
alaus kartumas yra aštresnis. Jei kaime kieno alus pasitaikydavo
su aštriu kartumu, žmonės sakydavo, kad jis padarytas su pelynu.
Užrašė Asta Skujytė-Razmienė 2014 m. LTRF cd 1192/22. Anot
aludario Boleslovo Jarašiūno iš Joniškėlio apylinkės, karo metais
kai kas vietoj apynių dėdavo priskutę drebulių žievės, tačiau tokiu
atveju nėra kvapo, tik kartumas, „tuoj jaučiasi, kad alus negrynas,
ne iš apynių“ (Dagys 1980: 68).

kuo daugiau į alaus misą dedama apynių, tuo ji labiau
apkarsta. Tačiau, dedant apynius, būtina išsaugoti pusiausvyrą tarp kartumo ir saldumo; nors ši pusiausvyra
priklauso nuo asmeninio skonio, ji gali būti apibrėžta
daugmaž taip: „Centneriui salyklo – kilogramas apynių, tokia norma, būna nei per kartus, nei per šlykštus“
(Kavaliauskaitė, Sutkaitis 2007: 26). Saldumas ir kartumas – tai ne vienas kitą užgožiantys, bet papildantys
skoniai: per didelis saldumas kelia šleikštulį, o vien
kartumas be saldumo neišreikštų gėrimo, pagaminto iš
salyklo, esmės. Nutaikyti reikiamą skonį nėra paprasta,
patyrę aludariai turėjo gerai išmanyti apynių paruošimo
ypatumus: vieni, norėdami nenukartinti alaus, stengiasi
apynius kuo ilgiau virti2 (tai atspindėta ir dainoje: Ką
kalbėjo apynėlis / Katile virdamas? // Jei jūs mane n‘išvirinsit, / Labai k a r t u s būsiu, JLD 147), kiti apynius
ypatingu būdu šutina: „Sudžiovinti ir tarp rankų ištrinti
apyniai (savo auginti ar miškuose prisiraškyti) sudedami į puodą, užpilami rugiene tešla, sudrėkinami karštu
vandeniu ir šutinami po pečiumi. Taip paruošti apyniai
padaro alų macnų, gardų. Apyniai šutinami apysausiai.
Jei apyniai į salyko košę supilami su vandeniu, tai gaunamas kartus alus. Jei šutinami apysausiai – skanus,
saldus“ (Vaitekūnas 1998: 74).
2. Anot Lindos Dumpės, latviai apynius virdavo 2–3 valandas, kol
prapuola nemalonus kartumas ir atsiranda šviežias skanus kartumas
(Dumpe 2001: 74).
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Alaus saldumo ir kartumo santykis buvo labai svarbi koštuvių – bendruomenės sambūrio, skirto šviežio
alaus „raugui kaštavoti“ ir viešam jo aptarimui, tema.
Vincentas Vaitekūnas rašo: „Ragauja, akis kraipo,
varto, taškena lūpomis. Bandymas. Nori ištirti alaus
skonį, aludarį pagirti, vieną kitą trūkumėlį nurodyti
(„Kartokas! Ar ne per daug apynių įdėta?“)“ (Vaitekūnas 1998: 78).
Alaus karčiai saldų skonį gaubia kultūrinių reikšmių audeklas, kuriame ryškėja skirtingas vyrų ir moterų požiūris į skonį: moterys nori saldesnio, o vyrai – kartesnio alaus. Aludaris Petras Juknevičius iš
Šiliškių k., Biržų r. pasakojo: „Kitas labai nori kartų, o
materys baisia pyksta, kad labai kartus, tai aš per daug
nededu [apynių]. Taip sau. Ant centnėrio netoli kilograma“ (Imbrasienė 1995: 62). Dėl alaus skonio kartais
kyla net kova:
– [P. Juknevičius:] (...) pili apynius ir ragauji,
pakol kokio nori skonio [bus misa]. Kaip kokiam
patinka. Kiek man duoda apynių ir sako: „Šitiek sudėk ir turia būt, man užtenka.“
– [B. Imbrasienė:] Jis, kuris nusako, irgi savo
receptą nusako? Tiek įdėk apynių, tiek to...
– [P. Juknevičius:] Saka, aš noriu, kad man būt
kartus, saka, įdėk šituos apynius. O kitas saka – man

raikia labai kartaus. Vienąkart darė alų, jau nustatė
gerai, kartumas jau geras, bet jam da apynių yra, jis
dar taikos dėt daugiau. Tai jam duktė dėjo ir išpyla.
Vakari buva. Kad jis užpyka, kad jis jama vaikytis,
ale ta naktį pasikavojo. Moterys nenori tokio kartaus. (Imbrasienė 1995: 64)
Siekiant atsižvelgti į vyrišką ir moterišką skonį,
netgi darytas skirtingas vyriškas ir moteriškas alus.
Mikalojus Katkus „Balanos gadynėje“ aprašydamas
vestuves taip nusako apynių kiekio skirtumus: „Pūrui
miežių imta po tris svarus – tai saldusis alus moterims; o karčiajam alui vyrams imta po keturis svarus.
Per vestuves šnekėjo, kad apynių pamažinta“ (Katkus
1965: 124). Skirtingą vyrams bei moterims verdamą
alų aprašo ir Juozas Petrulis straipsnyje apie Salamiesčio (Kupiškio r.) pokylių tradicijas: „Alų darant didelėmis progomis, neužmirštama taip pat padaryti keletą
pusstatinių ir vadinamojo moteriško alaus arba skirto
atsipagiriojimui. Šis alus turi būti skanus, aromatingas ir nesvaigus. Pokylio metu pirmoko negalintiems
gerti būdavo patiekiama moteriško arba antroko bei giros“ (Petrulis 1975: 247). Moteriško alaus jokiu būdu
nereikia sumaišyti su antroku, t. y. alumi, pagamintu
antrą kartą užpylus vandens ant tos pačios salyklo putros, – skiriasi ne praskiedimo laipsnis, o sudedamosios

Apyniai džiovinami
pastogėje. 2013 m.
A. Stalilionio
nuotrauka.
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dalys: „Tokiam alui salyklas buvo naudojamas tik šešiaeilių miežių. Prieš salinant į putrą dedama kiek morkų, obuolių, į pasėsčius – daugiau aromatingų žolių.
Moteriškajam apynių dedama labai mažai“ (ten pat).
Deja, kokios žolės dedamos į pasėsčius, nesužinome –
Petrulio žodžiais, „kalbant apie tuos pasėsčius, reikia
pasakyti, jog senieji aludariai smulkmenų bei niuansų
niekam nepasakodavo. Visus subtiliuosius darymo būdus jie slėpdavo ne tiktai nuo savo kolegų, bet ypač nuo
šeimininko ir visų pašalinių“ (Petrulis 1975: 247).
Moteriškas alus ne tik savaip daromas, per vestuvių
pokylį jis buvo tiekiamas ir ant atskiro – moterų stalo: „Nuo krikštasuolės antruoju pasieniu – „giminių ir
kaimynų stalas“; arti šiojo (paprastai lovų bei pečininko
pasieniu) išsiskirdavo „moterų stalas“. Prie šio stalo iš
vyrų sėsdavo „geriantys tik moteriškąjį alų“ (Petrulis
1996: 108). Per krikštynas ant „moterims laikomo stalo“ dar buvo patiekiama ir midaus (kurį, anot Juozo Petrulio, Salamiesčio apylinkėje (Kupiškio r.) vadindavo
„gėrimėliu“); „moterų stalas išsiskirdavo ir „švelnesniu
kąsneliu“ – paršiena bei paukštiena, šustiniu, avižiniu
kisieliumi, medumi“ (Petrulis 1996: 110). Dainose irgi
randame skirtį tarp vyrų ir moterų gėrimų, pavyzdžiui,
Kalėdų dainoje „Anta kalno bačkas kalė“ (Kl 358) moterys ir merginos geria midutį, saldų alų, saldų vyną, vyrai – arielkėlę, o berneliams juokais siūloma gerti karčią brogą ir karčią smalą (LLD 2007: 629–630). Visa
tai rodo akivaizdžią takoskyrą tarp moteriško ir vyriško
skonio, kurą atitinka saldumo ir kartumo priešprieša.
Kaip šis skirtumas atsiranda ir kokiomis dar kultūrinėmis reikšmėmis jis apipintas? Nesunku nutuokti,
kaip saldumas susijęs su moteriškumu, tačiau kodėl
vyrams reikalingas kartumas?

„Trys vainą kelia dėl mūsų gero“
(miežis, apynys ir mielė)
Kartumas kaip vertinga skonio ypatybė iškyla vaišių dainoje „Miežis tarė, lauke augdamas“ (Vš 64),
kurioje atsiskleidžia alaus sudedamųjų dalių, dainoje
veikiančių kaip gyvi asmenys, tarpusavio santykiai.
Pagrindiniai alaus veikėjai yra trys: miežis, apynys ir
mielė:
Mieželis tarė,
Dirvoj būdamas:
– Aš asu grūdas
Ir labai drūtas.

Apynys tarė,
Sodne augdamas:
– Aš asu macnus
Ir labai pučnus.
Mielaitė tarė
Bačkelos gale:
– Be mana vieka
Čia nebus nieka.
Kai mane įdės
Į jūsų tarpą,
Tai aš jumis abu
Labiaus judysiu.
Rūgsiu putosiu,
Ant stala būsiu,
Ant stala būsiu,
Svečius mylėsiu.
Už stala sėdės
Brolaičiai mylės:
Sėdi sesaitės
Baltai raudonos.
Už stala sėdės,
Sesaitės mylės:
Sėdi brolaičiai
Baltai raudoni.
Alutį išgers,
Apynį išvers,
O aš, mielaitė, –
Ant bačkos gala. (LMD I 1062(163))
Ši daina, užrašyta Mato Slančiausko 1886–1894 m.
Šiaulių apskrityje, atskleidžia alaus „veikėjų“ išskirtinius
bruožus ir jų tarpusavio ryšį, kurio dėka iš trijų atskirų
dėmenų randasi alus. Kiekvienas veikėjas ypatingas, tačiau rezultatas pasiekiamas tik bendradarbiaujant. Kai
kurie dainos variantai (jų iš viso net 43) pabrėžia lygybę,
pavyzdžiui: Kad mes sustosim / Į margą krūsę [krūzę,
puodelį – D. V.], / O tai mes būsim / Lygūs, brolyčiai
(NPrBl 5: 202). Raginama bendrai veikti ir net rengiamas
sąmokslas: M e s s u s i d ė k i m / Vi s i į d a i k t ą, / –
Darysim žmones / Girtus, netvirtus! (JLD 34); Kai mes
suseisim / Į kyvinuką [medinį bosą, statinę – D. V.], /
Ta i m e s s u t a r s i m, / K a s i š m ū s b ū s ę: // Seni
voliosis, / Jauni globosis, / Drūtiejie imsis, / Bagočiai
girsis (KlvD: 170). Beje, labai panašų alaus sudedamųjų
dalių norą susivienyti regime „Kalevaloje“:
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Ėmė šaukti po kiek laiko
Apynys iš aukšto medžio,
Ėmė dirvoj miežis rėkti,
Šuliny vanduo kalbėti:
„Ir kada mes susibursim,
Vienas su kitu sueisim?
Liūdna atskirai gyventi,
Draugėje smagiau mums būtų“. (Kalevala 1986: 276)
Miežio, apynio ir mielės (raugo) ryšys yra pabrėžiamas ir latvių dainose, kuriose kalbama apie jų susiėjimą su Raugo močios pagalba:
Miezits auga ar apini,
Eža vien starpiņâ;
Rauga mātes vien vajag,
K a s s a v e d a v i e n u v i e t ‘.
„Mieželis augo su apyniu
Tiktai per ežią;
Tetrūksta Raugo motės,
Kuri suvestų vienon vieton.“ (LD 19726-2)
Ir šioje latvių dainoje, ir lietuviškame siužete iš trijų alaus misos sudedamųjų dalių būtent mielė stengiasi
ima viršų, nes ji turinti didesnį vieką: Ką kalba mielė, /
Bačkoj būdama? / – B e m a n o v i e k o / Te n n e -

50

b u s n i e k o (JLD 34); „N i e k s i r j ū s v i s i p r i e š
m a n e v i e n ą . / Kad aš įlipsiu į kubilėlį, / Aš išmaišysiu iš padugnėlių (LTR 2077(290)). Mielė, patekusi į
kubilą ir užvedusi rūgimą, keičia miežio ir apynio ypatybes, v a i k š č i o d a m a po alų ir k i l n o d a m a misą:
Mielelė putojo, Apynį kilnojo (LTR 270/846), Mielelė
vaikščiojo, Apvynį kilnojo (Schleicher 1857: 43). Mielė jaučiasi reikšminga ir dėl savo ilgaamžiškumo, nes
dalis mielių paliekama kitam alui raugti ir pyragams
kepti: Alutį išgers, apynį išmes, / O mane, mielelę, dugnelyj paliks (LTR 2077/290); Alutį išgers, apynį išmes, / O muni vyna bačkoj pakavos (LTR 3116(205));
Apynį išvers, / Mieželį išgers, / O aš, mielala, / Dugne
paliksiu. // Pyragus kepsiu, / Svečius mylėsiu / Ir aš,
mielala, / Ponia pabūsiu (LTR 3678/129).
Miežis su apyniu taip pat kovoja dėl savo teisių.
Pagrindinis varžytuvių objektas yra stiprumas, kuriam
visi trys veikėjai atstovauja skirtingai. Mielės stiprumas yra rūgimo jėga (aiškiausiai matoma kaip rūgimo
metu kylančios putos ir išsiskiriančios dujos, dėl kurių
misa ima vaikščioti, t. y. puškuoti, kupėti, burbuliuoti)
bei susidarantis alkoholis, kurį lietuviškai galima vadinti alaus stiprumu arba tiesiog girčiu.
Miežio ir apynio stiprumas reiškiasi kitaip nei mielės. Miežis dainose pavadinamas drūtu: Tas mieželio
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grūdas, / Tai jis labai d r ū t a s (LTR 3493/23), O miežis tarė svirny būdamas: / Užtai aš d r ū t a s, kad miežia
grūdas (LTR 4851/109); Mieželis tarė, / Šiauduose būdamas: / Aš esmi grūdas, / Teip labai d r ū t a s (KlvD:
170) ir t. t. Žodis drūtas lietuvių kalboje reiškia ne tik
storumą, bet ir gerą sveikatą, pajėgumą, stiprybę, plg.
D r ū t a s vyras – patį velnią dar už ragų iš raisto ištemps (Merkinė), Ji seniau buvo labai d r ū t a, o dabar
neapgali ir nuo pečiaus nulipt (Aukštadvaris, Trakų r.)
(LKŽe: drūtas). Pasakose drūtas vanduo suteikia herojui jėgų nugalėti slibiną (Nubėgo mergina ir apmainė
vandenį: kur stovėjo d r ū t a s (jo išgėręs, bus drūtesnis), tę padėjo minkštą vandenį (Leipalingis, Lazdijų r.)
(LKŽe: drūtas). Tačiau drūtas taip pat yra ir „sotus“, o
drūtis – „sotis“ (Drūties nėr, ale gardu (Kuktiškės, Utenos r.) (LKŽe: drūtis); plg. M. Katiliškio „sotų ragaišio
skonį turėjo ir medaus saldumą“. Atrodo, kad nuo drūties-soties tiesiogiai priklauso ir drūtis-stiprumas, nes,
sočiai pavalgius, daugiau jėgų: Gerai pavalgius kitokia
d r ū t i s (Tauragnai, Utenos r.), Be mėsos pavalgius
jokios d r ū t i e s nėra (Rudamina, Lazdijų r.) (LKŽe:
drūtis). Kita vertus, žodis drūtas gali reikšti ir gėrimo
svaigumą (alkoholinį stiprumą), plg. „drūtas alus“;
Visi įkalbinti, kad nei jokių d r ū t ų gėrimų nebegertų. Taigi, dainose minimą miežio drūtį galima aiškinti
salyklinio alaus teikiamu sotumu, kuriuo ypač pasižymi tirštas keptinis alus: „Kai geri, tai ir užvalgai. Sako,
nors ir su šaukštu valgyk“ (Marcinkevičienė 2003: 87).
Tačiau miežio drūtumas gali reikšti ir salyklo saldumo
koncentraciją, nuo kurios vėliau tiesiogiai priklauso, ar
bus alus drūtas, t. y. svaiginantis.
Visai kitoks yra apynio stiprumas, jo smogiamoji jėga yra kartumas, o kitos ypatybės – smarkumas,
tvirtumas, macnumas („smarkumas, stiprumas, aštrumas“), gudrumas, mandrumas, pučnumas („gražumas,
išdidumas, pasipūtimas“), girtumas, durnumas ir t. t.:
Apynys tarė, / Sodne būdamas: / Aš esu m a c n u s, /
Prijemnas ir s m a r k u s (LTR 3678/129), Oi apynėli,
tu labai k a r t u s, / Padariau alutį – labai upartus (LTR
944/23), Apynys tarė, / Sodne augdamas: / Aš asu macnus / Ir labai p u č n u s (LMD I 1062(163)), Apynys
tarė, / Sode augdamas: / Aš esmu t v i r t a s / Ir labai
g i r t a s (LTR 81/76), Apvynys atsakė / Karčia lipdamas: / Aš esmi g u d r u s / Ir labai m ū d r u s (NPrBl
5: 202), Ką kalb apynys, / Ant smaigo būdams? / – Aš
esmu rudas, / Tai labai m a n d r a s! (JLD 34). Šių ypatybių puokštė atskleidžia apynį kaip gudrų ir klastingą,
jis žmones svaigina, apgirtina, „durnina“. Visuotinai
įsigalėjęs įsitikinimas, kad nuo apynio priklauso alaus

girtis. Lietuvių aludarių nuomone, „apyniai duoda ne
tik kartumą – ir stiprumo. Be apynių nebus gero alaus“
(Dagys 1980: 66). Simonas Daukantas rašo: „[Apynio]
kvepąs kartumelis duod alui ne vien stiprį ir sveiką
skomą arba gardumą, bet dar ir tvirtį“ (LKŽe: tvirtis).
Tyrinėtojus stebina, kad, žmonių manymu, apynys stiprina alų. Iš tiesų apynių paskirtis alaus misoje
kita – jie suteikia aromatą ir veikia kaip konservantas,
neleidžiantis misai sugižti, o alui greitai prarūgti (Laurinkienė 1990: 109; Dumpe 2001: 35; Astrauskas 2008:
139). Vis dėlto, net gerai žinant apynio konservuojančias ypatybes, išlieka įsitikinimas, kad „apyniai padaro
alų macnų“. Tad kuo grindžiamas tikėjimas alaus svaiginamosiomis ypatybėmis?
Atsakymo reikėtų ieškoti alaus receptūrų istorijoje.
Šiandien apynys yra įprastas alaus priedas, tačiau iki
XVI a. Europoje, be apynio, svarbūs buvo ir kiti augalai, pavyzdžiui, pajūrinis sotvaras (Myrica gale), naudotas gaminti alui be apynių (viduramžiais jis vadintas
grutu, gruitu), taip pat pelkinis gailis (Ledum palustre)
ir kt. (Behre 1999: 36, 42). Sotvaras – tai drėgnose pajūrinėse pelkėse augantis kvapnus krūmas iki 150 cm
aukščio. Kaip ir apynys, sotvaras yra kartaus skonio
ir turi konservuojančių ypatybių. Šis augalas paplitęs
tik šiaurės Europos jūrinėje zonoje ir Baltijos regiono
pajūrio teritorijose. Archeologiniai ir paleobotaniniai
tyrimai atskleidžia, kad sotvaras naudotas alui nuo senojo geležies amžiaus, jis nepaprastai išplito viduramžiais, kai tapo eksportuojamu alaus prieskoniu. Apyniai Europoje atrandami tik VI–VIII a., nors pavienės
radimvietės centrinėje Europoje žinomos iš neolito, o
gausiau pradėti vartoti nuo X a. (Behre 1999: 40). Jie
įsiterpė į teritorines nišas, kur sotvaras natūraliai neaugo, tad pradėti naudoti toliau nuo pajūrio esančiuose
kraštuose. Iki apynių ten galėjo būti naudojamas pelkinis gailis ar kiti augalai, turėję į sotvarą panašių ypatybių ir nedideliu mastu išlikę alaus gamyboje iki pat
XVI a., o atskirais atvejais ir ilgiau, iki dėl politinių
ir ekonominių priežasčių Europoje įsitvirtino apynys.
Apynių alus dėl itin stiprių šio augalo konservuojančių
ypatybių galėjo būti ilgiau laikomas ir tinkamas transportavimui, todėl jis greitai išplito Hanzos prekybiniame regione (Dumpe 2001: 35).
Įsidėmėtina, kad pajūrinis sotvaras ir pelkinis gailis
ne tik turi stimuliuojantį ir svaiginamąjį poveikį, bet
ir suteikia alui kartumo. Kadangi ir apyniai alų kartina, labai tikėtina, kad pakeitus sotvarą, gailį ar kitus
anksčiau naudotus karčius alaus priedus apyniu, išlieka įsitikinimas, jog būtent jis suteikia alui svaigumo.
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Tai leidžia spėti, kad ir Lietuvoje, be alaus su apyniais,
egzistavo ir kitos alaus rūšys. Baltijos jūros regione sotvaras naudotas aludarystei jau priešistoriniais laikais,
pavyzdžiui, Danijoje, Juelingo (Juellinge) vietovėje,
Lolando saloje, sotvaras rastas į turtingą moters kapą,
datuojamą 50 metais iki erų sandūros, įdėtame inde: čia
bronziniame kibirėlyje aptikta mielių, miežių, bruknių
ir pajūrinio sotvaro pėdsakų (Koch 1999). Latvijoje ir
Lietuvoje istoriniais laikais alaus gamybai naudotas
pelkinis gailis. Anot Lindos Dumpės, gailiai (vaivariņi) į alų dėti gana dažnai, norint, kad jis būtų kartus
ir stiprus. XVII a. J. Langės žodyne rašoma, kad gailių
dedama dėl svaigumo; latvių dainose gailių alus (vaivarots, vēverīšu, vaiveriņu alus) taip pat minimas kaip
itin svaiginantis (Dumpe 2001: 41). Lietuvoje aludariai į alų su gailiais žiūrėjo kreivai, tai laikė sukčiavimu, plg.: „Tabokų, gailių mūs kaimynas deda, ale jis
paveikia žmogų, pradeda vemt ir krinta greičiau. Gailis jokio stiprumo neduoda. Čia žmogų tik apdurnina“
(Imbrasienė 1995: 64). Vilniškis gydytojas Jokūbas
Šimkevičius (Jakubas Szymkiewicz) „Girtuoklystės
istorijoje“ („Dzielo o pijaństwe“, 1818) teigia, kad
Lietuvos bravoruose, kad alus būtų labiau kvaitinantis,
vietoj apynių dėta pelkinio gailio, pipirlapės (Asarum
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europeum), arnikos (Arnica), juodojo čemerio (Veratrum nigrum), nelabosios svidrės (Lolium temulentum)
ir kt.; tuo ypač pasižymėjo Taujėnų ir Vilniaus alūs
(Astrauskas 2008: 125).
Svaiginamąjį poveikį turinčių augalų vartojimas
baltų kultūroje reikalauja atskiro tyrimo, įvertinančio,
ar pelkinis gailis ir kiti priedai yra vietinės tradicijos
išdava, ar viduramžių alaus daryklų atnešta inovacija.
Tačiau faktas, kad apynys, neturintis svaiginamojo poveikio (išskyrus raminamąsias, migdomąsias apynių
spurguose esančio lupulino ypatybes), yra suprantamas
kaip girtas, macnas, durnas, gudrus, verčia manyti,
kad šio augalo charakteristika dengia didesnę alui gaminti naudotų karčių ir svaiginamųjų priedų įvairovę.
Tai liudytų ir folkloriniai apynio bruožai: dainose jis
vaizduojamas kaip žmogiškų ypatybių turintys augalas, kurį, anot Nijolės Laurinkienės, galima priskirti
mitinių būtybių pasauliui (Laurinkienė 1990: 111). Kai
kuriuose dainų siužetuose, pvz., Kalėdų dainoje „Jau
mano mielas“ (Kl 303), apynys vaizduojamas kaip
žmogus: „Apynys anksti rytą kėlė, / Apynys, kalėda...
Apynys ugnelę pūtė... Apynys burnelę prausė... Apynys žirgelį šėrė... Apynys žirgą girdė... Apynys žirgą
balnojo... Apynys žirgelin sėdo...“ (LTt 5: 1037). Kitoje
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šios dainos-žaidimo versijoje apynys atsiskleidžia kaip
įsakmiai nurodinėjanti būtybė: Liepė apynys / Ankstų
rytą keltis, / Liepė žaliasai / Ankstų rytą keltis. // Vynelis tarė / Tai taip, šitaip, / Žaliasai tarė / Tai taip, šitaip
(LTt 5: 1038). Toliau apynys liepia nažutkėlę segtis,
karolėliais rištis, karmošėlin joti, iš kermošiaus joti, po
bobišku šokti, po meškišku šokti, po bernišku šokti, po
mergišku šokti. N. Laurinkienė, tyrusi šį ir kitus apynio
nuotykius dainose, teigia, kad tokie tekstai priskirtini
mitiniam siužetui apie dieviškos kilmės būtybę, ji sieja
apynį su indų Somu ir iranėnų Hoamu, augalais-dievais,
iš kurių gaminamas šventas, dievams aukojamas gėrimas, šio išgėrusiems išnyksta kosmoso sferų ribos ir atsiveria begalybė (Laurinkienė 1990: 119–120). Apynys
taip pat siejamas su skirtingomis erdvės sritimis: mįslėse
jis vaizduojamas kaip lipantis į dangų („Be rankų, be
kojų lipa į dangų“), kita vertus, jis gali padėti pereiti per
pragarą („Sako, iš apynokų nupintomis vyžomis ir per
pragarą gali pereiti, nenudegsi batų“) (Laurinkienė 1990:
112). Anot Nijolės Laurinkienės, operacinis tekstas apie
apynį, žinomas iš apeiginių laukų lankymo sutartinių,
nuosekliai apdainuojančių apynio auginimą, skynimą
ir alaus gaminimą, atitinka T. Civjan ir T. Sudnik analizuotus baltų–slavų siužetus apie kanapę ir aguoną,
kurie vaizduoja griaustinio dievo žmonos ir sūnų tremtį
į požemį ir jauniausiojo sūnaus, įgijusio nepaprastų galių, atgimimą augalo pavidalu (Laurinkienė 1990: 108).
Įsidėmėtina, kad mite veikiantys augalai yra kartūs, aštrūs arba pasižymi narkotinėmis ypatybėmis (pipiras,
svogūnas, garstyčia, aguona, kanapė). Žinant, kad tokie
svaiginamieji alaus komponentai kaip sotvaras ir gailis
dar yra ir kartūs, veikiantys sąmonės būseną, tikėtina,
kad operaciniame tekste regima augalų įvairovė (greta
svaiginamųjų minimi tiesiog aitrūs ar aštrūs augalai, tokie kaip pipiras, svogūnas, garstyčia) atsiranda silpstant
pradiniam mito branduoliui. Nebetekęs apeiginės reikšmės, jis ima varijuoti, išlaikydamas tik kartumą arba tik
psichotropinį poveikį, bet ne abi ypatybes sykiu.
Apynio, miežio ir mielės varžytuvės alaus rauginimo kubile atsiskleidžia kaip kova, kurioje visi veikėjai
stengiasi pranokti vienas kitą. Šios varžytuvės, kaip ir
apynio kartumas, atstovauja vyriškajam požiūriui į alų,
nes vyrai vertina kartų ir stiprų alų, o moterys – saldų
ir negirtą. Kitaip sakant, vyriškumas ir moteriškumas
projektuojamas jėgos ir meilės semantinėje įtampoje.
Bet ar tikrai vyrai jėgai teikia pirmenybę prieš meilę?
Pabandykime paieškoti atsakymo į šį klausimą pasitelkę du mitologinius vaizdinius, kuriuose susipina meilės
ir jėgos reikšmės: bičių traną ir lokį.

Bubilas, dravas ir statinė
Alaus ir midaus gaminimas vyksta dviem pagrindiniais etapais – tai misos paruošimas ir rauginimas. Ir
midaus, ir alaus misa privalo būti saldi tam, kad rūgtų:
vienu atveju saldumas išgaunamas miešiant vandenį
medumi, o antruoju – paruošiant salyklą ir jį susalinant karštu vandeniu. Misos saldumas metaforiškai
kildinamas iš bitino (bičių motinėlės) atnešto medaus:

Apyniai tekinimo kubile. Kalneliškių k., Vaškų sen., Pasvalio r.
2015 m. V. Vaitkevičiaus nuotrauka.

Mielės alui rauginti. 2012 m. A. Stalilionio nuotrauka.
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kaip rašė Frydrichas Pretorijus vyresnysis, ragaudami
misą, lietuvininkai ją labino (laimino) malda: „Dekui
pirmjaus mielam Diewui, ʃaldi Misʃa, įpůlęs Bittins
ʃu Medaus kullu, Pats isʃirittęs, Médu palikkęs, Diewe důk gérą Rukʃʓtį“3 („Clavis Germanico-Lithvana“
(apie 1680), BRMŠ 3: 99). Rūgstant vyksta atvirkščias
procesas: saldumas slopsta, nes jis mielių paverčiamas
stiprumu (alkoholiu). Saldumo mažėjimas – tarsi medaus valgymas, todėl nagrinėjant alaus rūgimą, verta
peržiūrėti medaus valgytojų mitologinę bylą. Medaus
smagurių toli ieškoti nereikia – jie gyvena bičių avilyje: tai bičių tranai ir jų dieviškas įsikūnijimas – bičių
dievas Bubilas.
Bubilo kaip nesaikingo smaguriautojo paveikslas su iškylančiomis erotinėmis konotacijomis plačiai
nušviestas A. J. Greimo (Greimas 1990: 269–274).
Pagrindinis tranui priskiriamas „nusikaltimas“ yra besaikis medaus vartojimas, plg. Tranai labai daug valgo (Gegužinė, Kaišiadorių r.); Tie žalčiai tranai darbo nedirba, o tik medų sprogsta (Raudėnai, Šiaulių r.)
(LKŽe: tranas). Tačiau bičių tranai nėra vienareikšmiškai smerktini padarai, atstovaujantys besaikei meilės ir
saldumynų vartojimo idėjai, kaip atrodytų iš A. J. Greimo tyrimo. Lietuviškoje bičių gyvenimo sampratoje
jiems priskiriama labai svarbi funkcija: tranai išveda
spiečių į kitą vietą: Tranai dėl spiečių vedimo (Vadaktai,
Radviliškio r.) (LKŽe: vedimas), Tranai aprenka vietą,
deda i nudeda (nulekia spiečius) (Gruzdžiai, Šiaulių r.)
(LKŽe: tranas). Kalbant tiksliau, tranai suranda spiečiui namus – aprenka naują drevę, uoksą – apuoksauja: apuoksauti – tai „surasti spiečiui uoksą“, plg. Vos
tik tranai apuoksavo vietą, bitys tujau ir išspietė (Veiviržėnai, Klaipėdos r.) (LKŽe: apuoksauti). Kitaip tai
dar vadinama tranauti: Bitys uosvau[ja], tranau[ja]
(Alsėdžiai, Plungės r.) (LKŽe: uosvauti); Spietlių kaip
spieta, sako, tura tranai lėkti vietos tranauti (DūnŽ);
Tranai aptranauna, ka spieta bitys: apžiūra, paruoša
vietą (Laukuva, Šilalės r.) (LKŽe: tranauti). Matyt, dėl
naujos drevės suradimo tranas kitaip dar vadinamas
dravu, o dravauti – tai „ieškoti vietos spiesti: Dravas
dravaun iš vietos į vietą, t. y. ieško, kur bitis atvesti
(A. Juškos žodynas) (LKŽe: dravauti). Atrodo, kad,
kitaip nei Austėją, bičių šeimos deivę, Bubilą reikėtų
vertinti kaip bičių namo (uokso, drevės, aulio) dievą;
3. Plg. latvių dainą, bitės vaizdinį susiejančią su alaus salyklo
malimu: Es jums lūdzu, jaunas meitas, / Maļiet smalku iesaliņu; /
Smalk‘ iesala malėjam / Bite milnas galiņâ („Meldžiu jūsų, jaunos
mergelės, / Malkit smulkų salyklėlį; / Smulkaus salyklo malėjoms /
Bitė ant girnų viršaus“, LDe 7999).
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nenuostabu, kad M. Pretorijaus „Prūsijos įdomybėse“
rašoma, jog, įleidžiant spiečių į naują avilį, yra kreipiamasi į vyrišką bičių dievą Bičbirbį ir jam nuliejama
alaus (Pretorijus 2006: 571), o ne Austėjai.
Trano ryšys su dreve skleidžiasi ir metaforinėje plotmėje. Tranas yra garsiai žemu balsu zvimbiantis vabzdys, dėl to vadinamas garsažodinės kilmės vardais –
bubinu, bombinu, bambliu (LKŽe: bubinas, bamblys;
LTRF cd 448/2: Anatanų k., Adutiškio sen.), o vyraujantis jo išvaizdos ypatumas yra storumas, pilvotumas.
Kaip atkreipė dėmesį A. J. Greimas, storas pilvas ir
žemas garsas tarpusavyje koreliuoja; tai matyti būgno,
dar vadinamo bubinu, vaizdinyje: „būgnas yra ne tik
garso šaltinis, jis kartu ir regimoji – storo tūrio figū-
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ra“ (Greimas 1990: 270). Būgnas gali būti lyginamas
su dreve – ne tik todėl, kad ištrūnijęs arba išskobtas
medis buvo naudojamas būgnui gaminti (Baltrėnienė,
Apanavičius 1991: 27)4, bet ir dėl terminologinių ypatumų: kitas būgno pavadinimas yra bubinas, o baubliu
vadinamas „išpuvęs medis“: Eina žmogus keliu, žiūri,
kad stovi baublys, anas inlindo ir atsigulė (Švenčionys); bamba „storas, kreivas medis (kiauru viduriu)“:
Toks bamba, netikęs medis (Dusetos) (LKŽe: baublys,
bamba). Visais šiais atvejais išnyra pilvo vaizdinys.
Ištrūnijusio medžio pavidalą atkartoja duobti ir
skobtiniai mediniai indai, visų pirma kubilai ir statinės,
kurie buvo plačiai paplitę, kol Lietuvos miške buvo pakankamai daug senų ir storų medžių, o naujesni šulelių
indai dar nebuvo atėję į madą. Skobtinių statinaičių,
dėl stiprumo sutvirtintų lazdyno lankais, dar buvo pasigaminama XX a. pradžioje (Milius 1983: 68), nors,
nykstant storiems medžiams ir keičiantis technologijoms, jos užleido vietą šulų statinėms. Medinės statinės
išduobimo ar išskobimo veiksmas simboliškai prilygsta dirbtiniam drevės darymui, o jame laikomas gėrimas yra tarsi drevės turinys – medus, kuris rauginimo
inde, nelyginant pilve, perdirbamas į naujos kokybės
produktą – midų arba alų. Statinė (bačka, bosas) netgi
savo išvaizda primena storapilvį žmogų, dėl to bačkiu
vadinamas „dručkis, storulis“ (LKŽe: bačkis), o drūtas
žmogus lyginamas su bosu ar statine: Vyras kai bosas
(labai drūtas) (LKŽe: bosas), Gaspadinė kap statinė
(labai stora), gaspadorius kap totorius (Keturvalakiai,
Vikaviškio r.) (LKŽe: statinė). Statinė, apjuosta lanku,
yra stiprumo, jėgos vaizdinys, nes statinės buvo daromos iš stipriausio medžio – ąžuolo ir turėjo atlaikyti
alaus (midaus) rūgimo metu susidarantį didelį slėgį.
Todėl stipruolio apibūdinimui pasitelkiama statinės,
apjuostos lankais, metafora, jis vadintas lankiniu žmogumi, plg. Visi laikė jį per tokį l a n k i n į ž m o g ų
(labai stiprų, lyg lankais suveržtą) (Jrk 131) (LKŽe:
lankinis); Lankuoti vyrai (labai stiprūs, su raumenų
lankais ant pilvo ar ant krūtinės) (Sasnava, Marijampolės r.) (LKŽe: lankuotas). Lietuvių sakmės tokius
jėgos lankus sieja su nežmogiška, demoniška galia:
Jeigu mergina velnią pamylėdavo, tai jos meilės vaisiai – kūdikiai buvo l a n k u o t i: turėjo kaulus, suaugusius apė visą kūną, pradedant nuo strėnų, o baigiantis
ant pilvo. Tokis l a n k u o t a s kūdikis užaugęs turėjo
neapsakomą vieką, galėdavo pakelti didžiausią trobą
4. Plg. dar žodžio kelmas reikšmes „būgnas“ (Baltrėnienė, Apanavičius
1991: 28) ir „iš medžio kamieno išskobtas avilys“ (LKŽ: kelmas).

arba išrauti storą medį iš šaknių (BsTB 6: 110). Įgimto
lanko kultūrinis atitikmuo būtų jėgą teikiantis diržas,
žinomas iš pasakos „Slibino nugalėtojas“ (AT 300): herojus, apsijuosęs stebuklingą diržą, tampa tokiu stipriu,
kad įveikia slibiną. Tokio stebuklingo diržo analogą
matome skandinavų mitologijoje: dievas Toras turi jėgos diržą, „kai tik jį užsijuosia, išsyk dvigubai išauga jo
dieviškoji galia“ (Snorio Sturlusono „Eda“, MŠ: 149).
Negalima atmesti galimybės, kad panašiu diržuotu ar
lankuotu stipruoliu įsivaizduotas ir baltų Perkūnas.
Visi šie duomenys rodo, kad Bubilo kaip bičių dievo
vaidmuo neapsiriboja A. J. Greimo išryškintomis besaikio smaguriavimo ir meilės izotopijomis, jis veikia
ir gėrimų gaminimo srityje. Tai patvirtina bičių uokso
ir statinės metaforinis susiejimas. Kaip smaguriautojas
medumi, Bubilas atrodo tinkamas kandidatas į dievybę, kuri atsakinga už misos skonio virsmą, kai mąžta saldumas ir randasi rūgštis. Midaus ar alaus misos
rūgimas kubile ir tolesnis lėtas jų skonio ir stiprumo
keitimasis statinėse gali būti metaforiškai palyginamas
medaus arba susalusios salyklo putros virškinimui pilve-baublyje. Tai patvirtina mįslių metaforos, jose ir bičių avilys, ir kubilas vaizduojami kaip pilvas: Užminsiu
mįslę, per pilvą gyslę, tame pilve jomarkas. = Avilys
(LTt 5 6765), Įminsiu mįslę: per visą pilvą gysla, pilvo gale jomarkas. = Giros kubilas (M.Slančiauskas)
(LKŽe: pilvas). Turint omenyje, kad statinė, apveržta
lankais, yra stipruolio metafora, Bubilas iškyla kaip
jėga, rūgimo metu saldumą transformuojanti į stiprumą. Tai mitologinė figūra, kurios išgyvenimui svarbios
moteriškos vertybės – saldumas ir meilė, tačiau tuo pačiu metu ji susijusi su beatodairiška vyriška jėga.

Lokio jėga ir gėrimo stiprumas
Greta bičių trano lietuvių mitologijoje gerai žinomas ir kitas smaguris – lokys, arba meška: Ta bestija
(meška) yra bjauri, a n t m e d a u s l a b a i s m a l s t i (LKŽe: smalstus), S m i l u s kaip lokys ant medaus
(Raseiniai) (LKŽe: smilus). Dėl šios aistros meška net
vadinama bitininke, bičiule: Meška bitininkė (mėgsta
medų) (Pušalotas, Pasvalio r.); Jo nageliai striugutėliai, kaip mūsų bičiulės, kuri medų iškanojo (M. Slančiauskas) (LKŽe: bitininkas, bičiulė). Meškos smalstumą atspindi ir posakiai Mėgsta kaip meška medų
(LTR 1001/456-7), Kas kam, o meškai medus (LTR
387b/603-86), Miške meškos, namie mergos, niekur nėr
medui vietos (J. Juškos žodynas) (LKŽe: medus) ir kt.
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Slavų kalbose tai atspindi net meškos pavadinimas,
jis kilęs nuo žodžio medv-ĕdĭ ‘valgyti medų’, plg. senovės indų madhuv-ád- (Berneker 1908–1913)5. Dainose
meškos įvaizdis susijęs su midumi ir alumi – įprasta ją
vaizduoti su midaus ar alaus statine: Atvažiuoja meška / Su midučio bačka (JSD 904), Atvažiuoja meška /
Su alučio bačka (JSD 905) ir kt.
Kaip teigia A. J. Greimas (1990: 271), dažnai metaforiškai viena kitą išreiškia alimentarinės (valgymo
kultūros – D. V.) ir seksualinės izotopijos. Tai galioja
ne tik bičių tranui, kuris siejamas su besaike meile, bet
ir lokiui, apdovanotam tokiais pat bruožais (kvalifikacijomis) – smalstumu ir gauruotumu. Latviai sako, kad
jei mergina sapnuoja puolantį lokį, tai jos greitai laukia
vestuvės (LTT 16727), o jei medų – „praras vainiką“
(LTT 19604). Pasakose lokys iš kitų veikėjų išsiskiria
tuo, kad įsimyli ir pagrobia moterį, kuri po to pagimdo
nepaprastai stiprų sūnų (AT 301 B „Stipruolis ir jo bendrakeleiviai“).
Lokio vaizdinyje kartojasi kai kurios bičių tranui
būdingos metaforos. Tautosakoje šis gyvūnas dažnai
tampa tūrine metafora, ypač kai reikia apibūdinti stambius tuščiavidurius daiktus: namą, krosnį, katilą, puodą
ir pan. Meškos kūnas mįslėse pasitarnauja ertmei nusakyti, pavyzdžiui: Ant pazaro meška karo = Puodas
ant ugnies (LTR 784/98), Meška stovi, žarnos kruta. =
Namas (LTt 5 6563), plg. latvių Lācis stāv, zarnas kust
„Lokys stovi, žarnos kruta“ = Krosnis su žarijomis.
(Razauskas-Daukintas 2011: 311). Nenuostabu, kad tokiame kontekste vėl išnyra išdubusio medžio (baublio),
vaizdinys, plg. Ąžuolas sugriūva – jo vidurys dykas,
per vidurį raudonos dūšios laksto. = Pečius (Razauskas-Daukintas 2011: 126); dar plg. latvių Ūzuls b a m b a r s, vysapleik saule tak „Ąžuolas baublys, aplinkui
saulė teka“ = Puodas krosnyje, aplink ugnis (Razauskas-Daukintas 2011: 58).
Lokio kaip gyvūno išskirtinumas susijęs su jo nepaprasta jėga. Latviai sako: Lāčam esot deviņu vīru spēks
„Lokys turi devynių vyrų jėgą“ (LLT 16696). Dėl tokio
stiprumo lokio mitologinis vaizdinys patenka ir į alaus
gaminimo sritį: latvių dainose sakoma, kad aludaris,
raugindamas alų, turi prie alaus „atvesti lokį“:
Iesaliņa malejiņa
Bitit‘ nesa saujiņâ;
Alutiņa brūverits
5. Nurodoma iš: <http://etimologija.baltnexus.lt/?w=medus>. Su valgymo semantika bandoma sieti ir žodį lokys (Blažek 2000: 49–54),
t. p. žr. <http://etimologija.baltnexus.lt/?w=lokys>).

Lāci veda namiņâ.
Liec, lāciti, savu spēku,
Bitit, savu saldumiņu!
„Salyklo malėjėlė
Nešė bitelę saujelėje,
Alutėlio darytojas
Lokį vedė nameliuosan.
Duok, lokyti, savo jėgą,
Bitele, savo saldumėlį!“ (LDe 19627-0)
Latvijoje, darant alų, misa vadinta lokiuku: Kad alu
darīja, tad priekš rūgšanas to nedrīkstēja citādi saukt
kā par l ā c ī t i „Kai alų daro, prieš raugimą jo negalima vadinti kitaip, nei l o k i u k u“ (LTT 666). Rūgimo
galia, reiškiama lokio vaizdiniu, nėra siejama tik su rūgimo procesu, nuo jos (arba nuo lokio) priklauso ir
alaus stiprumas, t. y. svaiginamasis poveikis. Pavyzdžiui, manyta, jei moteris sapnuoja lokį, tai jos vyras
grįš namo girtas (LTT 16723). Alaus girtis siejamas
ir su vyriška jėga, pvz., norint stipraus alaus, ant rauginimo kubilo dedama vyriška kepurė: Kad alu raudzē, tad uz pārsegta kubula jāsviež cepure un jāsauc:
„Dzīvo kā vīrs!“ Tad alus būs stiprs un labi rūgs „Alų
rauginant ant uždengto kubilo reikia užmesti kepurę ir
sakyti: „Gyvenk kaip vyras!“ Tuomet alus bus stiprus
ir gerai rūgs“ (LTT 668), Ja uz tā kubla, kur alus rūgst,
uzliek cepuri, tad alus būs tik stiprs kā vīra galva „Jei
ant to kubilo, kur rūgsta alus, uždėsi kepurę, tai alus
bus stiprus kaip vyro galva“ (LTT 679). O lokys laikomas net devynis kartus stipresniu už vyrą: Lāčam esot
deviņu vīru spēks; vilkam – deviņu vīru prāts „Lokys
turi devynių vyrų jėgą, vilkas – devynių vyrų protą“
(LTT 16696).
Gali būti, kad lokio vaidmenį alaus gaminimo procese atspindi ir reliktiniai tikėjimai, siūlantys pagerinti
alaus rūgimą, panaudojant gauruotą gyvūną, mitiniame
vaizdyne galėjusį pakeisti mešką, jai išnykus iš mūsų
miškų: „Sakydavo, jei alus nerūgsta, reikia mesti juodą
šunį į vidų“ (Šliavas 1993: 114). Boriso Dauguviečio
pjesėje „Žaldokynė“ aludaris Žaldokas6 kubilą su rūgstančiu alumi apkloja kailiniais, o ant viršaus dar uždeda
šeško iškamšą (Dauguvietis 1947: 7). Žaldoko alus, į
kurį, be kita ko, dar dedama ir gailių, turėjo būti ypač stiprus: kaip rašoma pjesėje, tokio alaus išgėrę svečiai „po
dviejų kruzelių dainuos, po keturių – galvom vaikščios,
6. Boriso Dauguviečio „Žaldokynės“ pagrindinio veikėjo Žaldoko prototipu buvęs realus asmuo, vienas įžymesnių Biržų krašto aludarių.
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po šešių – peštynės, po septynių – graudžios ašaros, po
aštuonių – mirties tyla“ (Dauguvietis 1947: 24, 28).
Ryšys tarp lokio ir gėrimo stiprumo nesunkiai pagrindžiamas lokio savybėmis – jo didele fizine jėga ir
piktumu, kovingumu. Galimybę susieti piktumą ir rūgimą teikia alaus darymo aprašymas „Kalevaloje“: kai
alui nerūgsta, Osmotarė siunčia kiaunę atnešti putų iš
lokio nasrų:
Taip ji tarė savo kiaunei,
Šitaip ji vargšelę mokė:
(...)
„Paskubėk į lokio urvą,
Į miškų meškos atšlaimą,
Kur pikti lokiai kovoja,
Kur uvėrios meškos grumias!
Prisirink mielių rieškučiom,
Rankom putų prigraibyki,
Į rankas atnešk jas Kapai,
Duok jas Osmotarės alui!“
(...)
Nuskliaudė į lokio urvą,
Į akmeninius jo rūmus.
Ten p i k t i l o k i a i k o v o j a .
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(...)
Iš nasrų jiems putos dribo,
Mielės iš ryklių tekėjo:
Ji tų mielių prisigraibė,
Rieškučias mielių pririnko,
Nunešė visas jas Kapai,
Osmotarei nugabeno. (Kalevala 1986: 279–280).
Osmotarės padarytas alus, kurio sėkmingam rūgimui dar reikėjo gauti medaus iš pievos marių saloje,
kur „jauna mergaitė miega vario diržą atsisegus“ (Kalevala 1986: 281), turėjo skirtingų ypatybių: vieniems
teikė džiaugsmą ir juoką, o kitiems – norą kovoti:
Tai toksai alaus gimimas,
Toks giros atsiradimas;
Taip jis gavo gerą vardą,
Taip garbingai pagarsėjo,
Nesgi buvo geraūpis,
Geras gėrimas gėrovams:
Moteris jis vertė juoktis,
Gerą ūpą vyrams kėlė,
Džiugulį šauniems galiūnams,
O kvailius į riaušes kurstė. (Kalevala 1986: 283)
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Ryšys tarp piktumo ir rūgimo gerai žinomas ir
baltų kultūroje, pavyzdžiui, manyta, kad aludaris turi
būti piktas, kad alus būtų stiprus: Alu brūvējot jābūt
dusmīgam, lai alus būtu stiprs (LTT 680). Tačiau yra ir
kitas lazdos galas: nuo stipraus alaus kyla noras bagotiems girtis, sylingiems – imtis: kuo alus girtesnis arba
kuo daugiau jo išgeriama, tuo jis pavojingesnis, nes
linksmumas gali peraugti į muštynes. Sakoma: „Aluje
esama lapės, šuns ir vilko kraujo. Kai truputį išgeria,
meiliai šneka – lapės kraujo gavo, kai daugiau, kalba
nebesutinka – šunies, kai jau pasigeria – tai vilko kraujo gavo, mušasi“ (Dagys 1980: 73). Vaišių dainos pateikia spalvingų scenų, kaip alus, ypač dėl jame esančio
apynio, sukelia vaidus: Ai apynėli, tave vainojo, Kaip
v y r a s p a č i ą s a v o g a i n i o j o (LTR 944/23); Tu
apyni, tu apali, / Čia sveikas, čia negali, / N u o t a v ę s
l i g a , v a i d a s , t r e v o g a (LTR 630/86); O kų kalbi, vyno žolala? / – O kai svečius u ž p y k d y s i [ u ], /
P e k l į p a d a r y s i [ u ] (LTR 889/40) ir t. t.
Vengiant tokių pasekmių, darant alų nepatariama
bartis, pyktis ar atlikti kitų kivirčą primenančių veiksmų: „Kai alų daro, nereikia bartis, pykti. Nereikia spardyti nuodėgulių, ant kurių verda vanduo. Šitam kaime
viena moteris norėjo sužinoti, ar teisybė, spardė nuodėgulius, tai visi žmonės, kas gėrė, nors anksčiau niekad
nesimušė, šį kartą visi mušės“ (Dagys 1980: 73). Latviai tikėjo, kad alui rūgstant nevalia velėti skalbinių ar
mušti utėlių, nes gėrėjai kivirčysis ir mušis. Priešingai,
alų darant reikia juoktis arba dainuoti7 (Dumpe 2001:
809). Turint omenyje tokį rūgstančio alaus jautrumą
aplinkai, įdomu aptikti S. Daukanto užrašytą dainos
„Ką kalbėjo apynėlis“ (Vš 50) variantą, kuriame, priešingai nei įprastai, apynys vaizduojama ne kaip smarkus, užsispyręs, piktas ar girtinantis, o taikus ir sutikęs:
Ką sakė apynelis.
Iš žemelės lįsdams?
– Jei tu mane nevarpysi,
Pažemeliais vysiu.
Tu esi t a i k u s,
Tu esi p r a v e r u s.
Ką sakė apynelis.
Aukštyn išsivijęs?
– Jei tu mane neskabysi,
7. Uždainavimą raugiant misą mini ir Juozas Petrulis (1975: 246): „Prieš
užraugdamas pirmąją misą, patikrinęs jos salumą, K. Gliaudėlis,
gyvas ir nuotaikingas ūkininkas, užtraukdavo: „Unduo kunkuliuoja,
putra susolus, pilkim jau mielas – tegul burbuliuoja.“

Vėjai išgainios.
Tu esi d r ą s u s,
Tu esi i š t ū r į s.
Ką sakė apynelis.
Ant drobulės dedams?
– Jei tu mane nevėdinsi,
Čia pat supelėsiu.
Tu esi s t i p r u s,
Tu esi d a u g g a l i s.
Ką sakė apynelis.
Į katilą dedams?
– Jei tu mane nevirinsi,
Kartų alų gersi.
Tu esi b u k l u s,
Tu esi s u m a n u s .
Ką sakė apynelis.
Iš katilo imams?
– Jei tu mane išvirinsi,
Saldų alų gersi.
Tu esi j a u k u s,
Tu esi s u t i k ę s.
Ką sakė apynelis.
Į lovelę guldams?
– Aš, to alaus pasigėręs,
B a r n ė s n e d a r y s i u.
Tu esi t a i k u s,
Tu esi s u m a n u s. (DDŽ 1: 263).
Ši daina, skatinanti apynį elgtis taikiai ir sulaikanti
gėrėjus nuo barnės, atrodo lyg apynio išaukštinimas, o
sykiu ir užkalbėjimas, kuriuo stengiamasi apsisaugoti
nuo alaus vaidingo poveikio.
Matant ne vieną pavyzdį, liudijantį dvejopą alaus
poveikį – meilingą ir kovingą, nesinorėtų tyrimo užsklęsti vien profaniškų santykių lauke. Pyktis yra ne tik
muštynių šaltinis, bet ir viena svarbiausių karo emocijų. Karo lauke pyktis kyla ne savaime, tai sąmoningai
formuojama karių emocinė būsena, kurios siekiama pasitelkus įtaigą, karinius šūksnius ir kitokius veiksmus,
pavyzdžiui, kalavijo daužymą į skydus, būgnus bei kitus muzikos instrumentus ir t. t.; nuo karių emocinės
būklės didele dalimi priklauso mūšio sėkmė (Vaitkevičienė 2007: 174–180). Pykčio galia mūšyje ir apskritai
kare atsispindi viduramžių literatūroje, ji pabrėžiama
XIII–XIV a. baltų žemėse kariavusių kryžiuočių kroni-
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kose, kalbant tiek apie riterių, tiek apie jų priešų pyktį.
Dar akivaizdžiau tai išreikšta airių ir anglosaksų epuose, taip pat skandinavų ankstyvojoje poezijoje ir mituose. Pykčio kaip karinės jėgos mitologemą matome
skandinavų berserkų vaizdinyje – tai nuožmūs, nieko
nebijantys kariai, mūšio lauke įgyjantys simbolinį lokio arba vilko pavidalą, jų jėgą, stiprumą, žiaurumą.
Ypatingos karinės jėgos šaltiniu kai kurie tyrinėtojai
laiko gėrimą su nuodingais psichotropiniais augalais, sukeliantį žmogui kovos įniršį (plg. narsa: niršti)
(Behre 1999: 43).
Žinant, kad gailis ir kai kurie kiti psichotropiniai
augalai ne tik keičia sąmonės būseną, bet ir yra kartūs,
nesunku suvokti, kodėl kartumas kultūroje siejamas
su fizine jėga ir vyriškumu. Tai, kas kultūroje reiškiasi
skonio skirtumu saldu / kartu, slepia paveldėtas mitines reikšmes, kurios turi istorinį pagrindą.
Šis tyrimas, kuriuo buvo siekiama išnagrinėti meilės ir jėgos reikšmes alaus darymo procese, rodo, kad
alaus skonyje, kurį sudaro trys pagrindiniai komponentai – saldumas, kartumas ir rūgšumas, atsispindi vyriškas ir moteriškas santykis su gėrimu. Vyriškumas siejamas su kartumu ir stiprumu, gėrimo svaiginamosiomis
ypatybėmis. Tai susiję su stipraus, nuožmaus, narsaus
kario įvaizdžiu. Visai kitoks yra moteriškas požiūris,
teikiantis pirmenybę gėrimo saldumui ir pabrėžiantis
kitas alaus galias – skatinti meilę, linksmumą,vienybę.
Skirtingos gėrimui teikiamos reikšmės bendruomenės
gyvenime reiškiasi kaip du skirtingi santykių modeliai:
iškeliama bendrumo, vienio, meilės vertė, kita vertus,
greta išryškėja priešiškumas, varžymasis, kova. Tokie
priešingi modeliai leidžia spėti kadaise buvus skirtingos paskirties apeiginius gėrimus, kurių pėdsakų teišliko kaip skirtingų skonių – kartumo ir saldumo – priešprieša ir kaip dar XX a. pradžioje žinota vyriško bei
moteriško stalo skirtis.
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“What does the yeast speak of
in the barrel?...” — On Love and War
in Beer Mythology
Daiva VAITKEVIČIENĖ
In the article, the process of brewing beer is explored
through a mythological viewpoint: the taste properties
gained through fermentation (sweet vs bitter), the key components of beer (barley, hops, yeast) as well as the connections between them. The study reveals that different meanings are applied to the palatability of beer – sweetness is related to love and friendship, while bitterness – with strength
and hostility. These different meaning reflect the differences
in the attitude of women and men towards taste: women value sweet beer and love, while men – bitterness and power.
The author of the article presupposes that there used to exist ritual drinks with different purposes: sweet (feminine)
beer was meant for strengthening communal bounds, while
bitter (masculine) beer was used in war, seeking a create a
certain mental status of the warriors, to overcome fear and
increase strength and bravery. For this, plants with different
various characteristics were used. Now in the brewing of
beer the hop is used to replace the previously used plants (it
is believed that the Marsh Labrador tea [Ledum palustre],
Bog-myrtle [Myrica gale] and others were used), but Lithuanian feast songs have still retained the mythological meanings of the plant additives to beer. Two mythological images – drone bees (bičių tranas, the zoomorphic form of the
Lithuanian god of bees, Bubilas) and bears (lokys) are also
explored. These consumers of honey and sweets are associated with a strong man, while in the beer brewing process –
with fermentation and the strength of the beer (amount of
alcohol), thus representing the masculine approach to beer.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, Vilnius
e. paštas: daiva.vaitkeviciene@gmail.com
Gauta 2015-10-05, įteikta spaudai 2015-12-21

61

