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rakštelėdamas skyla kiaušinio lukštas ir jo 
turinys mikliai įslysta dubenin. Saulėtas 
trynys pasotinamas druska ir cukrum, 
apklojamas minkšta miltų antklode, 
paliejamas pienu ir vandeniu. Mitrūs šaukšto 
sūkiai viską sumaišo į vientisą vienį… 

Įkaitusioje keptuvėje nekantraudamas 
čirškia aliejus. Džiaugsmingais spragsėjimais 
pasitinka pirmąjį plakinio šaukštą. Liūliuoja 
jį. Skleidžia keptuvėje, rusvindamas ir 
skrudindamas. Jau. Staiga atplėšiamas nuo 
įkaitusio paviršiaus ir oro įkvėpęs nukrinta 
kitu šonu. Kyla, pučiasi. Mažos, didelės 
gelsvai rusvėjančios pūslelės – blynas įgauna 
malonaus traškesio. 

Blynų bokštas auga, kepimo tempas spartėja, 
ant stalo rikiuojasi dubenėliai su uogiene, 
grietine, medumi... 
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Pratarmė, arba pirmas blynas

Žmonijos ir maisto istorija neatsiejama. Maisto gaminimas kaip žmogiška veikla 
išskiria mus iš kitų gyvų būtybių. Juk ne veltui filosofas liudvikas Fojerbachas sakė: 
„Žmogus yra tai, ką jis valgo“. Pasakodami žmonijos istoriją, pirma turėtume  išsiaiš-
kinti, ką ji valgė ir kaip klajojo ieškodama maisto. Kiekvienos šalies maitinimosi kultūra 
susiformavo per ilgus amžius, kintant gamtinėms sąlygoms, klimatui, perimant kitų 
tautų maisto ruošimo tradicijas. Taigi į maisto istoriją galima pažvelgti įvairiausiais as-
pektais – tai ne vien receptai.

Per amžius tobulėjusi, daug pasiekusi, tam tikrais aspektais užmiršta, kai ku-
riais – transformuota ir šiuolaikiškai pakitusi, virtuvės alchemija gyva. Kasdien vyksta 
kūrybinės naujų galimybių paieškos skonio ir estetikos labirintuose. Vis tikimasi surasti 
dar vieną pasaulyje neiškepto blyno galimybę. Mūsų kasdienis patiekalas „blynas“ at-
veria įvairias suvokimo galimybes: tai ir istorija, kalba, kultūra, etnografija,  chemija, 
ekonomika, ekologija, ir pagaliau estetika bei etika, galiausiai kūryba ar būdas įveikti 
krizę ir dar daugiau. 

Ši knygelė – tai priminimas, kokios kūrybingos būna moterys, kai reikia greitai ir 
skaniai pamaitinti šeimą. Čia sudėti pamąstymai, istoriniai faktai ir pasakojimai, ben-
dros maisto gaminimo taisyklės, receptai ir kitokios įdomybės apie blynus. Taip pat 
tarp įvairiausių dienos darbų ir darbelių kilusios paprastos įžvalgos, kad ir kasdieniški, 
tokie, rodos, nereikšmingi, nepastebimi buities daiktai, elementai, rakandai, maistas turi 
istoriją, tradicijas, keliauja iš kartos į kartą, iš tautos į tautą...  Tos įžvalgos virto savotišku 
keleto mėnesių blynų tyrimu – pirma iš smalsumo, paskui vienas atradimas sekė kitą, 
kol sugulė pastraipomis lyg blynų rietuvė.

  Čia aprėpta tik maža dalelė žinių apie kasdienybės įvairovę ir neišsenkantį žmo-
nijos kūrybingumą. Juk kai taip stabtelni šalia blyno – pasaulis prasiplečia, pagilėja. 
Prisiminkime archajišką blynų praeitį ir pasidžiaukime, kad gyvename labai turtingu 
laikotarpiu. Dar XX amžiaus pradžioje iš didelio nepritekliaus kai kada blynai buvo 
kepami ant vaško, nes neturėta riebalų. 
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Saulė virė, Mėnesėlis kepė...

Pradžių pradžia

Blynų ir jų atitikmenų galima rasti skirtingų formų ir dydžių įvairiuose kraštuose 
visame pasaulyje. Blynas atpažįstamas kiekvienoje kultūroje. Blyno pradžių pradžia 
sietina su žemdirbystės ir grūdinių kultūrų auginimo pradžia – su kviečių auginimu 
Derlingajame Pusmėnulyje (Mesopotamija), kukurūzų – Amerikoje ir ryžių Azijoje, 
nevardijant ir daugybės kitų krakmolingų kultūrų, augintų visame pasaulyje. Gali-
me įsivaizduoti kokią nuvargusią neolito laikų moteriškę, kasdien besukančią galvą, 
kaip įvairiau pamaitinti savo šeimą turint tik menkus išteklius. Įžvalgumo akimirką 
ji kliūsteli šlakelį įprastos nusibodusios avižinės košės ant įkaitusio akmens ir iškepa 
traškus, bet elastingas apvalus skridinys. Išsipučiantis ir greitai subliūkštantis, bet 
maistingas ir patogus valgis – toks galėjo būti bet kokios civilizacijos blyno pirma-
vaizdis ir kilmė.

Mitologinėje lietuvių tautosakoje blynų pradžių pradžia visiškai aiški – pirmiau-
sia Mėnuliui ant plikės jie buvo iškepti. O ir kiekvienas vaikas žino, kad „Saulė virė, 
Mėnesėlis [blynus] kepė... “

Anot Pranės Dundulienės, mitologinė lietuvių tautosaka Mėnulį vaizduoja kaip 
gražų jaunikaitį sidabriniais drabužiais, vaikščiojantį po Žemę ir viliojantį mergeles. 
Pavyzdžiui, vargdienė mergelė ištekanti už gražuolio vyro Mėnulio. Arba Mėnulis 
atvažiuoja pas vyriausią dukterį pirštis. Tėvai sutinka išleisti už jo dukterį ir iškelia 
vestuves. Po kurio laiko tėvas nuvažiuoja pas žentą Mėnulį paviešėti. Duktė prikepu-
si ant Mėnulio plikės blynų ir privaišinusi tėvą. P. Dundulienė pažymi, kad Mėnulis 
ir mįslėse dalyvaująs kaip indas arba net maistas, pavyzdžiui, „Vidur dvaro blynas 
karo“ arba „Ant kamino blynas“, „Vidury kiemo guli paplotis“, „Ant kiemo paplotis, 
ant aukštinio blynas“ (Dundulienė, 1990).


