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Pastarųjų amžių tikrovėje iškylantis kalvio port-
retas ne mažiau įdomus ir spalvingas nei mitologi-
joje bei tautosakoje ir iš dalies atitinka mitinio 
kalvio įvaizdį, iš dalies jį papildo.

Kalvio paveikslas kaimo ir miestelio gyveni-
me atskirai nėra tyrinėtas, todėl, apžvelgus kalvio 
vaidmenį mitologijoje ir tautosakoje, buvo įdomu 
palyginti jį su tikrove. Rekonstruojant XIX a. pa-
baigos–XX a. kalvio portretą daugiausia remtasi 
skelbta (mažiau archyvine) kraštotyros medžia-
ga bei pačios autorės Anykščių krašte surinktais 
lauko tyrimo duomenimis, kurie ir toliau kaupia-
si. Tačiau išskirti vien kalviui būdingus bruožus 
nėra paprasta, nes dar visai neseniai dauguma kai-
mo vyrų pakenčiamai išmanė kelis svarbiausius 
amatus ir mokėjo patys pasigaminti ar susitaisyti 
daugelį ūkio rykų. Vis dėlto kalvystė reikalauja ir 
nemažai ypatingų, specifinių, tik šios srities spe-
cialistams įkandamų žinių bei gebėjimų. 

KALVIO STATUSAS VISUOMENĖJE

Metalurgai – lydytojai ir kalviai – dėl sunkaus ir 
labai reikalingo jų darbo visur, taip pat ir baltų 
kraštuose, nuo senų senovės užėmė ypatingą vietą 
visuomenėje. Tai liudija ir kalvių kapų savitumas: 
Europoje nuo seniausių laikų jie laidoti ne tik su 
asmeninėmis įkapėmis, bet ir su puošniais indais 
bei metaliniais daiktais, o pasižymėję kalviai – ir 
su asmeniniais profesijos ženklais, rodančiais pa-
dėtį visuomenėje; vikingų epochoje bei vėliau – ir 
su ginklais, šarvais1. Ir Lietuvoje geležies amžiuje, 
kai metalas tebebuvo brangus, todėl tausotas, kal-
vių palaidojimuose įkapėmis dėti jų darbo įran-
kiai – replės, kūjeliai ir kt.2 Vietiniai kalviai išliko 

1 Palaidojimai nuo geležies amžiaus Lateno laikotarpio iki 
viduramžių Austrijoje, Vidurio Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Danijoje ir kitur, žr. Pleiner 2006: 72–73.

2 Luchtanas 2011: 465.
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svarbūs iki pat XX a. II pusės, nes gamino ir taisė 
ne tik žemės ūkio, žūklės ir buities padargus, bet 
ir ginklus, įrankius kitiems amatininkams, todėl 
ir kitų amatų atžvilgiu jų statusas buvo išskirtinis. 
Tai rodo ir žmonių pasakymai, kaip antai: Seno-
vėj be kalvio nieko nebuvo ir dabar nieko nėra; Kal-
vis reikalingas visiems: ir bagotiems, ir biedniems; Be 
kalvio niekas nieko negali padaryti. Be kalvio žemės 
nears. Kalvio reikia ir žiemą, ir vasarą; Kalvis visiems 
reikalingas, visi kalvį brangina, nes kalvis jau apšvies-
tas žmogus, atseit mokytas, specialistas.3 Sumanius, 
gerai dirbančius kalvius tauragiškiai api būdindavo: 
Kalvis ir ant akmens sėdėdamas duoną valgys; o apie 
Dusmenų (Trakų r.) rudnios savinin kus kalvius 
Paplauskus vietiniai pagarbiai sakydavo, kad tai 
buvę puikūs kalviai, mokėję iš dumblo geležį gimdy-
ti4. Dažniausiai kalvio amatą pasirinkdavo vyrai, 
kuriuos nuo vaikystės viliojo geležis ir technika, 
išskirtinai vyriškas darbas, įgalinantis suvaldyti 
kietą medžiagą. Tai vaizdingai apibūdino Skirs-
nemunės (Jurbarko r.) kalvis Andrius Leopoldas 
Bataitis, karštą metalą prilygindamas minkomai 
duonai: [Ž]aizdre įkaitintas metalas leidžia jį „min-
kyti“ kaip mama minko duonos tešlą5. 

Ypatingą statusą liudija ir kalvių socialinė 
padėtis: baudžiavos laikais jie dažniausiai būda-
vo atleidžiami nuo lažo ir mokesčiais prilyginti 
miestiečiams, t. y., kaip ir miestiečiai, temokė-
jo činšą; gana dažnai dvaras parūpindavo kal-
viui gyvenamąjį būstą, skirdavo žemės sklypą, 
už kuriuos mokėta nuoma nebuvo didelė. Todėl 
iki XX a. I pusės nemaža dalis kalvių priklausė 
prie pasiturinčiųjų. Antai Tauragnuose (Utenos r.) 
gyvenęs kalvis Juozas Kulakauskas (g. 1895 m.) 
išlaikė žmoną, du sūnus ir keturias dukras, kurios 
beveik visos buvo lankiusios ar baigusios pradžios 

3 Stravinskas 2004: 245.
4 Navasaitis 2004: 113.
5 Stravinskas 2004: 275.
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mokyklą6. O mokslas dar ir XX a. I pusėje dau-
geliui nebuvo prieinamas. Prisiminimuose nuro-
doma, jog kalvio amatas ne vieną išgelbėjo ir nuo 
pokario represijų7. Ir atsidūrę tremtyje kai kurie 
kalviai išvengdavo sunkių miško darbų, nes ir ten 
jų amatas buvo reikalingas ir vertinamas (pavyz-
džiui, Jonas Motiejūnas iš Viešintų, Anykščių r.8). 
Kolūkiams ir tarybiniams ūkiams kalviai irgi 
buvo labai reikalingi – jie ne tik kaustė iš ūki-
ninkų nusavintus arklius, bet ir taisė žemės ūkio 
padargus bei mašinas, išmanesni turimą žemdir-
bystės techniką bei įvairius agregatus netgi pato-
bulindavo. Jiems ir mokėta daugiau nei kitiems: 
Beržoniškio kame (Andrioniškio sen., Anykščių 
r.) buvusiame kolūkyje dirbęs kalvis Antanas Če-
pokas prisimena, kad pagal numatytą tvarką kolū-
kyje kiekvienam darbininkui buvo skirta 1 kg grūdų 
už darbadienį, tačiau dėl menko derliaus tiek niekas 
negaudavo, o kalvis už darbadienį garantuotai gau-
davo 1,5 kg grūdų. Kaimo vyrai sakydavo, kad mes 
pusbadžiu gyvenam, o kalvis mėnesio gale užsidėjęs 
ant pečių maišelį vos paneša9. Panašūs įkainiai buvo 
ir Kurtinių kaimo (Debeikių sen., Anykščių r.) 
kolūkyje „Socializmo pilis“: kalvis už vieną dar-
bo valandą gaudavo 20 g grūdų ir 2 kapeikas10. O 
Dieveniškių kolūkyje (Šalčininkų r.) iki 1965 m. 
kalviui kas mėnesį buvo užrašomi 25 darba-
dieniai, ir už kiekvieną jis gaudavo po 2 kg javų ir 
50 kapeikų; nuo 1965 m. – 30 darbadienių, ir už 
kiekvieną – po 2 kg javų ir 70 kapeikų11. Iki pat 
sovietmečio pabaigos kalviai Lietuvos kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose buvo išskirtiniai – gau-
davo garantuotą ir didesnį už kitus atlyginimą, 
turėjo po 60 arų žemės, savo reikmėms augino 
karvių, kiaulių, naminių paukščių12. 

Iškiliausieji kalviai buvo ne tik darbštūs, pa-
reigingi, bet dažniausiai ir smalsūs bei sumanūs, 
gebantys ne tik taisyti ar net patobulinti visokią 
techniką, bet sukurti kai ką savita. Neretai kal-
viai išmanė ir kitus amatus, verslą, garsėjo kaip 
sodininkai, bitininkai, aludariai, net muzikantai 
ar kitokie kultūrininkai. Keli gabumai kartais net 
būdavo paveldimi ir plėtojami ištisų kalvių amato 
dinastijų. Tokius verslius ir kūrybingus kalvius, 
„visų galų meistrus“, kaip ir kitus sumanius ama-
tininkus – siuvėjus, puodžius, dailides, – žmo-
nės apibūdindavo kaip turinčius auksines rankas, 

6 Stravinskas 2004: 234
7 Karkauskienė 2014: 47. 
8 Uža 2012: 135.
9 Musteikis 2014a. 
10 Musteikis 2015c. 
11 Stravinskas 1968: 84.
12 Stravinskas 1968: 40, 89.

nagingus, Dievo apdovanotus (ru. от Бога ‘nuo 
Dievo’13), jie vadinti gabiais į visas puses (Skirsne-
munė, Jurbarko r.)14. Tokie žmonių apibūdinimai 
verčia į vietinį kalvį įsižiūrėti įdėmiau.

NE TIK KALVIS

Kaip ir kiti kaimo vyrai, dauguma kalvių kartu 
buvo statybininkai – jei nepaveldėdavo, patys pa-
sistatydavo kalves, susimūrydavo žaizdrus. To-
kių pavyzdžių iš XX a. I pusės Lietuvoje apstu, 
nemažai jų ir Anykščių krašte: tai Jonai (tėvas 
ir sūnus) Juodeliai, Antanas Sriubas, Petras Uža 
ir daugelis kitų. Kai kurie kalviai dirbo ir medį, 
turėjo šiam tikslui skirtą kalvės dalį su medžio 
apdirbimo staklėmis bei darbastaliu. Tokių at-
vejų būta nemažai, ne apie visus šiandien beži-
noma, tačiau bent kelis verta paminėti. Viešintų 
krašto Šileikiškių kaimo kalvis Antanas Baltrūnas 
(1898–1962) sumeistraudavo gražias lineikas, te-
kino ratų stebules, buvo račius, gamino baldus15. 
Stalius buvo ir kalvis Antanas Mikėnas iš Būtėnų 
kaimo (Svėdasų sen.)16. Albinas Žebuolis iš Nau-
jasodės kaimo (Troškūnų sen.) pats susikonstravo 
medžio tekinimo stakles ir tekino ratų stebules, 
gamino ratus, lengvus darbinius vežimus17. Anta-
nas Sriubas (1906–1953) iš Buivydų kaimo (Skie-
monių sen.), nuo mažens imlus amatams, kal-
viauti pradėjęs nuo 18 metų, dar paauglystėje irgi 
pats pasidarė medžio tekinimo stakles ir tekino 
verpimo ratelių dalis, pasidirbo sau reikiamus bal-
dus18. Medines rogių dalis ir kitus medžio darbus 
dirbo ir kalvis Antanas Pirinauskas iš Kurtinių 
kaimo (Debeikių sen.)19. Kalvis Edvardas Korsa-
kas (1904–2004) iš Svėdasų taip pat buvo ir račius, 
darė lineikas20. Anicetas Žemaitis (1896–1975) iš 
Trakinių kaimo (Kurklių sen.) pasidarė sau baldus 
ir langus, iš skaldytų eglės šaknų pynė kerelius – 
krepšius bulvėms, gamino įrankius šienui vežti21. 
Povilas Sunkurys (1903–1978) iš Užubalių kaimo 
(Anykščių sen.) su medžiu pradėjo dirbti po karo 

13 Pateikėjas – Algis Pranckevičius, Anykščiai. Autorės 
archyvas, 2020.06.12.

14 Stravinskas 2004: 100–101. 
15 Uža 2010: 18–19.
16 Guobis 2020: 149.
17 Musteikis 2015a.
18 Musteikis 2015b. 
19 Musteikis 2015c.
20 Pateikėjas – sūnus Petras Korsakas, g. 1949 m. Autorės 

archyvas, 2020.06.12.
21 Pateikėja – duktė Angelė Žemaitytė, g. 1931 m. Autorės 

archyvas, 2020.08.09.
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ir gamino sau bei kaimynams baldus, darė kars-
tus22. O minėtas arklių kaustytojas A. Čepokas 
medžio darbams atsidėjo tik išėjęs į pensiją – ir 
iki šiol tebegamina kubiliukus, puskubilius (rėč-
kas), taburetes23. Pranas Motiejūnas (1903–2003) 
iš Jotkonių kaimo (Svėdasų sen.) įvairius smulkius 
medinius daiktus gamino tik žiemą: pasak dukters 
Danės, žiemos metu į virtuvę atsinešdavo varstotą ir 
meistraudavo. Darė lovius, ušėtkus, kubilus, bačkas, 
aplinkinių kaimų gyventojus aprūpindavo tais rakan-
dais, net drožė didelius šaukštus virti uogienėms24. Su 
medžiu dirbti kalviams buvo paranku ne tik prisi-
duriant pragyvenimui, bet ir dėl sugebėjimo pa-
tiems pasigaminti reikiamą įrangą: įvairias stakles, 
kaltus ir kitus įrankius. Polinkį medžio darbams 
galėjo paskatinti ir noras dirbti su minkštesne nei 
metalas medžiaga, ir daugeliui Lietuvos kaimo 
vyrų nesvetimas savarankiškumas. 

Dalis kalvių neapsiribodavo papildomais 
medžio darbais, bet mielai imdavosi ir kitų amatų 
bei veiklų. Tai liudija nemažai pavyzdžių iš visos 
Lietuvos, iš kurių paminėsime vos porą: kalvis 
Aleksandras Šidlauskas (g. 1901 m.) iš Šešaičių 
kaimo (Kretingos r.) dar buvo malūninkas ir alu-
daris, o kalvis Aloyzas Bogušis (g. 1898 m.) iš 
Antalgės kaimo (Ignalinos r.) – akmentašys ir 
stalius25. Nemažai tokių būta ir anykštėnų: Medi-
nų kaimo (Viešintų sen.) kalvis Antanas Kolaitis 
buvo ne tik stalius, bet mėgo ir siūti26; Petras Uža 
(1902–1978) iš Laičių kaimo (Viešintų sen.) buvo 
ir stalius, dirbęs roges, kubilus, avilius, ir kailia-
dirbys, dargi vėlęs minkštus veltinius, ir sodinin-
kas bei bitininkas27; Albertas Korsakas buvo ir 
stalius, ir stogdengys (drauge su broliu Edvardu, 
irgi kalviu), ir siuvėjas28; „kavoliu“ vadintas Ka-
zys Tamošiūnas iš Kuzmiškių kaimo (Debeikių 
sen.) buvo ne tik „auksinių rankų kalvis ir tik-
ras savo amato meistras“, bet ir karstų gamintojas 
bei laikrodininkas – taisydavo Baravainių mo-
kytojų laikrodžius29; Troškūnų dvare buvusiame 
tarybiniame ūkyje kalviu dirbęs Antanas Mame-
niškis buvo bitininkas30; kalvis Vladas Semėnas 

22 Pateikėjas – sūnus Vytautas Sunkurys, g. 1946 m. Autorės 
archyvas, 2020.08.20.

23 Musteikis 2014a.
24 Pateikėja – duktė Danė Bokša, g. 1951 m. Jotkonių k. 

Autorės archyvas, 2020.05.06. 
25 Stravinskas 2004: 78, 215.
26 Uža 2017: 134.
27 Uža 2010: 188; pateikėjas – sūnus Tautvilis Uža. Autorės 

archyvas, 2020.08.01.
28 Guobis 1997: 1.
29 Karkauskienė 2014: 59, 227.
30 Pateikėja – Jūratė Musteikienė, g. 1964 m. Autorės 

archyvas, 2020.08.05.

iš Ardiškio kaimo kaimynus mielai apkirpdavo, 
buvo ir geras mūrininkas – statė krosnis, klojo 
pamatus31; Jonas Juodelis (jaunesnysis) iš Anykš-
čių buvo ir gėlininkas, miesteliuose netgi skaitė 
paskaitas apie sodybų apželdinimą, turėjo sukau-
pęs didelę augalams skirtą biblioteką (apie 3000 
knygų) įvairiomis kalbomis32; viešintiškis Povilas 
Jurkštas (1919–2006), prieš karą kaustęs arklius ir 
dirbęs šaltkalviu, po karo dėl sutrikusios sveikatos 
pragyvenimui užsidirbti remontuodavo smulkią 
buitinę techniką, dviračius, liejo babito guolius 
traktoriams, iš knygų išmokęs fotografuoti, tapo 
Viešintų miestelio fotografu, dirbo ir kraštotyros 
srityje – iš melioracijos metu griaunamų sodybų 
rinko vertingas senienas, užrašinėjo senolių pasa-
kojimus apie krašto senovę (už šią veiklą 2000 m. 
apdovanotas Krašto kultūros paveldo saugotojo 
medaliu ir diplomu)33. Kiti kalviai mokėjo ir ak-
menis tašyti, antai Pranas Yla iš Rundžių (Kurklių 
sen.), pasidaręs sau girnas, beje, jis ir slides gami-
no34; o Tumiluvkos kaimo (Skiemonių sen.) kalvis 
Jonas Nargėla (1885–1930) tašė gumbuotus, medį 
nukirstomis šakomis vaizduojančius akmeninius 
antkapinius kryžius, reikalavusius kruopštaus ir 
lėto darbo, todėl gana brangius35. 

Kalviai menininkai bei kryždirbiai, Kupiš-
kio krašte vadinti gražiakalviais36, neapsiribojo 
vien menine kalvyste, nes ne kasdien žmonėms 
puošnių vyrių, skrynių apkaustų ar kryžių reikė-
jo. Tokių irgi būta visoje Lietuvoje, antai Tadas 
Leliūga (g. 1903 m.) iš Alsėdžių (Plungės r.) ne 
tik gražius kryžius ir peilius kalė, bet buvo ir 
mūrininkas, stalius bei batsiuvys, o Augustinas 
Petravičius iš Vėliūnų kaimo (Ignalinos r.) buvo 
ne tik kryždirbys, bet ir dirbo žemės ūkio padar-
gus (pjautuvus, plūgus), taisė armonikas bei laik-
rodžius, gamino metalines tabokines37. Analogiš-
kų pavyzdžių esama ir Anykščių krašte: XX a. 
3-ajame dešimtmetyje iš Molėtų krašto į Skiemo-
nis atsikėlęs Antanas Baranauskas kalė paminkli-
nius kryžius, skarda dengė stogus, liejo betoninius 
antkapių kryžius38; kryždirbys Pažarskas iš Kurk-
lių apylinkių nesibodėdavo ir žemės ūkio mašinas 
remontuoti39, o Viešintose gyvenęs Ambraziejus 
Jurkštas (1914–1996), XX a. 3–4 dešimtmečiais 
nukalęs nemažai antkapinių kryžių, susikonstravo 

31 Musteikis 2019
32 Musteikis 2014b.
33 Uža 2010: 292, 297.
34 Šilkaitė-Stravinskienė 1984: 220.
35 Guobis 2000: 54.
36 Petrulis 2011: 90.
37 Stravinskas 2004: 215.
38 Guobis 2000: 54.
39 Šapolas 2011: 395.
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specialias stakles ir iš skardos gamino bulvių šu-
tintuvus, dirbo kokybiškas akėčias, plūgus bei 
kitus padargus40; Jonas Turla ne tik kalė metali-
nius kryžius bei tvoreles, bet ir gamino plūgus 
bei šutintuvus41. Gaila, kad apie senuosius kalvius 
kryždirbius itin mažai žinių belikę, tačiau pateikti 
pavyzdžiai liudija, kad menininkai kalviai išmanė 
ir kitus amatus. Iš dalies jais seka ir šiandienos 
tautodailininkai kryždirbiai: Valentas Survila (g. 
1959 m.), Anykščių krašte žinomas kaip geležinių 
viršūnių ir medinių paminklų kūrėjas; Robertas 
Matiukas (g. 1960 m.), derinantis medinę bei kal-
višką kryždirbystę su juvelyrika (gamina senovės 
baltų papuošalų kopijas ir kt.). 

Ir atvirkščiai – žemės ūkio padargų gamin-
tojai bei arklių kaustytojai išmėgindavo jėgas 
kryždirbystėje: minėtas E. Korsakas ne tik plūgus, 
noragus bei kitus ūkio rykus dirbo, bet ir nukalė 
geležinę viršūnę 1928 m. Svėdasuose pastatytam 
Nepriklausomybės stogastulpiui, netoli Leliūnų 
pakelėje prie upelio pastatė iki šiol tebestovintį 
metalinį koplytstulpį; Blažiūnas (vardo pateikė-
jas neprisimena) iš Vajėšių kaimo (Debeikių sen.) 
buvo neeilinis kalvis, kaip žmonės sakydavo – ot 
boga, viską mokėjo, gamino ir žemės ūkio padargus, 
tad galėjo kalti ir kryžius42. 

40 Uža 2012: 291.
41 Ražanskas 2014: 47.
42 Pateikėjas – Algis Pranckevičius, g. 1959 m. Autorės 

archyvas, 2019.06.12.

Kalvis verslininkas

Dalis sumanių bei veiklių kalvių, greta kitų ama-
tų, gebėjo ir verstis. Iki II pasaulinio karo Lietu-
vos miesteliuose gyvenę ir dirbę kalviai dažnai 
turėjo (arba nuomojo) netoli kalvės karčemą, iš 
kurios prasimanydavo papildomų lėšų. Ne vienas 
kaimo ar miestelio kalvis buvo pasistatęs lentp-
jūvę, kurioje zeimeriu pjaudavo žmonėms lentas. 
Kai kas pasigamindavo (rečiau pirkdavo) ir kulia-
mąją, kuria sezono metu padėdavo ūkininkams 
sudoroti derlių. Štai Povilas Skargas iš Čekonių 
kaimo (Debeikių sen., Anykščių r.) žemės turėjo 
labai mažai, tik 1 ha nederlingo smėlio, tad, bū-
damas nagingas kalvis, pasigamino javams kulti 
mašiną ir rudenį bei žiemą kuldavo javus kaimo 
bei artimiausių apylinkių ūkininkams, o pasida-
ręs dar ir zeimerį, aprūpindavo kaimą lentomis43. 
Su kuliamąja papildomai uždarbiavo ir J. Juodelis 
(1 pav.). Kalvio amatas ir technikos išmanymas 
tokiems verslams buvo labai palankus. Dėl to kai 
kurie kalviai apylinkėje buvo gerokai prakutę, 
kaip antai A. Sriubas, malęs miltus ant Lekaniš-
kio kalno pasistatytame vėjo malūne, vandens jė-
gaine gaminęs elektrą (1946 m. ją turėjo vienin-
telė jo sodyba!), zeimeriu pjovęs lentas ir kartu 
kalviavęs (jam talkino ir samdyti darbininkai)44. 
O štai svėdasiškiui kalviui E. Korsakui su verslu 

43 Čekonys 2014: 9–10.
44 Musteikis 2015b.

Jonas Juodelis prie kuliamosios su talkininkais. XX a. I p. Iš Arklio muziejaus archyvo.
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nepasisekė – XX a. 4 dešimtmetyje su dalinin-
ku Čiukuose buvo nusipirkęs lentpjūvę, malūną 
ir terpentino fabrikėlį, bet atėję sovietai viską at-
ėmė, tad teko pragyventi vien iš kalvystės45.

Kalvis gydytojas

Daugiau nei kitiems amatininkams kalviams tek-
davo turėti reikalų tiek su veterinarija, tiek su me-
dicina. Bent šiokių tokių veterinarijos žinių reikė-
jo kiekvienam arklius kaustančiam kalviui, nes 
prieš dedant pasagą derėjo išvalyti kanopą, taip pat 
mokėti pritaikyti pasagas sužalotoms (skilusioms) 
kanopoms, kad arklys mažiau kentėtų ir žaizdos 
geriau sugytų. Kolūkiuose ypač dažnai tekdavo 
gydyti pūliuojančias pusbadžiu laikomų arklių 
galūnes: jos būdavo kruopščiai išvalomos ir kaus-
tomos žaizdą pridengiančia vadinamąja akląja pa-
saga, o ant suskilinėjusių kanopų pasagas dėdavo 
įkaitintas, šitaip kartu žaizdą dezinfekuodami46. 

Būta ir kalvių gydytojų. Viena iš specia-
lizacijų – nuo seniausių laikų žinoma „dantisto“ 
paslauga. Pasak A. Stravinsko, kalvių „dantistų“ 
Lietuvoje buvo ne vienas. Antai Skliausčių kaimo 
(Jurbarko r.) Gudavičių dinastijos kalviai turėjo 
pasidarę net dvejas specialias repliukes žmonėms 
nuo skausmų gelbėti: vienos buvo skirtos traukti 
krūminiams, kitos – priekiniams dantims. Kalvis 
Steponas B. iš Smagurių kaimo (Šiaurės Lietuva) 
medicinos išmoko iš knygų ir laikraščių, o įgy-
tas žinias pritaikydavo apylinkėse gydydamas tiek 
žmones, tiek gyvulius ir, beje, garsėjo kaip oro bei 
ateities spėjikas; Rietavo apylinkėse vietinė legen-
da buvo kalvis Kazragis, turėjęs nepaprastą galią 
žmones užburti, ilgai prisimintas ne tik kaip kal-
vis, bet ir kaip magas47. Deja, apie Anykščių apyli-
nkių kalvius „dantistus“ ar „gydytojus“ nepavyko 
žinių aptikti, tačiau žiniuoniams galima priskirti 
Henriką Otoną (Ottoną) Pretkelį (1868–1947), apie 
1928 m. apsigyvenusį Trumbatiškio kaime (Skie-
monių sen., Anykščių r.), kuris, būdamas stambus 
ūkininkas, tik pripuolamai tekalviavo, užsiėmė 
liaudies medicina, kartais ir užkalbėdavo48. 

Be minėtų pavienių žyniavimo atvejų, kon-
tekstines sąsajas su tautosakos kalviais magais 
galima įžvelgti ir kai kuriuose kituose jų buities 
epizoduose. Pavyzdžiui, nuo ilgo, sunkaus dar-
bo dideliame karštyje kalvis įgaudavo tam tikrų 

45 Pateikėjas – sūnus P. Korsakas, g. 1949 m. Svėdasuose. 
Autorės archyvas, 2020.08.12.

46 Musteikis 2014a; 2015a.
47 Stravinskas 2004: 76, 80, 160.
48 Karkauskienė 2014: 46.

paprastiems žmonėms nebūdingų kūno savybių, 
suteikiančių jam ypatingų galių. Vienas tokių 
pavyzdžių – žmonių prisiminimuose išlikusios 
Obeliuose (Rokiškio r.) kalviavusio Antano Lau-
žacko (gim. XIX a. pradžioje) rankos, kurios nuo 
karščio ir geležies buvo sugargažėjusios ir kietos. Jis 
galėjo pasagą, įkaitintą iki raudonumo, paimti į ran-
kas49. Dar vienas kontekstinis pavyzdys (tiesa, 
būdingas ne vien kalviams) – gebėjimas rasti 
požeminio vandens gyslą. Toks atvejis atmena-
mas Svėdasų seniūnijos (Anykščių r.) Pakalninės 
kaimo kalvio Jono Žygės (1888–1953) gyvenime: 
sunkiai versdamasis prastoje žemėje, jis Smetonos 
laikais <...> su ievos arba vyšnios virgule surasdavo 
vandens ir kasdavo bei pilnai įrengdavo žmonėms šu-
linius50. (Vandens po žeme suradimas irgi papildo-
mai susieja kalvį su požemiu.)

Kalvis muzikantas

Ne vienas iš nagingesnių kalvių buvo neabejin-
gas ir muzikai, gamindavo muzikos instrumen-
tus. Antai minėtų Gudavičių kalvių dinastijos 
atstovas Izidorius griežė savos gamybos smuiku; 
kalvis Antanas Gaižauskas iš Sarapiniškių (Taura-
gnų r.) irgi buvo pagarsėjęs kaip geras muzikantas, 
pats gaminantis muzikos instrumentus; armonika 
vestuvėse ir vakarėliuose grieždavo ir Edvardas 
Šiaulys (g. 1904 m.) Alsėdžiuose bei Vincas Jo-
nauskas (g. 1880 m.) Šešaičiuose (Kretingos r.) – 
pastarasis, pasak žmonių, ir mirė ne su kūju, o su 
armonika rankose51. Muzikuojančių kalvių netrūko 
ir Anykščių krašte: geri muzikantai buvo Juozas 
Puodžiūnas (1906–2008) iš Kirdeikių (Debeikių 
sen.), Antanas Baltrūnas iš Šileikiškių (Viešintų 
sen.)52, daug vestuvių ir vakaronių armonika at-
grojo Antanas Ivanauskas iš Morkūniškių (Svė-
dasų sen.)53, E. Korsakas nuo jaunų dienų iki pat 
ilgo gyvenimo pabaigos Peterburgską armoniką 
virpino54, tokį pat instrumentą ir smuiką jaunys-
tėje mėgo ir P. Uža55, J. Juodelis (jaunesnysis) irgi 
nemažai vestuvių bei vakarėlių akordeonu atg-
rojo, yra net dalyvavęs meno mėgėjų veikloje, o 

49 MAPGVK: 5.
50 Pateikėjas – sūnaitis Robertas Grižas, g. 1961 m. Daujočių 

k. Autorės archyvas, 2020.11.29.
51 Stravinskas 2004: 76–77.
52 Karkauskienė 2014: 263; Uža 2010: 19.
53 Pateikėja – Milda Lašaitė iš Savičiūnų k. Autorės archyvas, 

2020.04.15.
54 Pateikėjas – sūnus Petras Korsakas, g. 1949 m. Autorės 

archyvas, 2020.08.12.
55 Pateikėjas – sūnus Tautvilis Uža, g. 1946 m. Autorės 

archyvas, 2020.08.01.

Mokslinia i  tyrimai



22

BŪDAS. 2021. Nr. 3 (198)

dainavimas, iškalba, žinoma, buvo būdingi ne 
vien kalviams, tačiau šie bruožai esmingai papil-
do ir jų portretą, taip jį vėlgi savaip priartindami 
prie mitinio kalvio paveikslo. 

Kalvis išradėjas

Kaip matyti, mitinio kalvio kūrybiškumas, išra-
dingumas kuriant visokius stebuklingus, nepa-
prastus daiktus būdingas ir tikriems nagingiems 
vietos kalviams, gebėjusiems ne tik sudėtingą 
techniką pataisyti, bet ir pasigaminti. Verta prisi-
minti, kad pirmąjį pedalais minamą dviratį iš kal-
tos geležies 1839 m. pagamino irgi kalvis – anglas 
Kirkas Patrikas Makmilanas (Kirk Patric Mac-
millan), antrąjį 1865 m. – kalvis prancūzas Pjeras 
Mišo (Pierre Michaux)62. Lietuvoje XX a. pra-
džioje dviratį irgi sumeistravo kalvis – K. Šuopis 
(o 1905 m. kalviai pagamino ir pirmąjį triratį)63. 
Ir Anykščių rajone pirmąjį dviratį prieš I pasaulinį 
karą Kuklių apylinkėje pasigamino kalvis Grigiškis 
(vardas šaltinyje nenurodytas)64. Kalviai dviračius 
ir remontuodavo. Pavyzdžiui, Nikodemas Pretke-
lis (g. 1907 m.), minėto Otono sūnus, vienintelis 
ir šešių kalvių Trumbatiškio apylinkėse mokėjo 
prikelti dviratį antram gyvenimui, net buvo pasi-
gaminęs specialų įtaisą lūžusioms dalims sujungti 
(taisė ir motociklus, kurių ne vieną pats turėjo)65. 
Dviračius taisė ir viešintiškis P. Jurkštas66. 

Kalviai prasimanydavo bei pasigaminda-
vo ir kitokių nepaprastų įrenginių. Pavyzdžiui, 
Gegužių kaimo (Šakių r.) kalvis Antanas Vaičiū-
nas (m. 1930) buvo pasigaminęs siuvimo maši-
ną mediniu korpusu67. Kalvis iš Krasnyko kai-
mo (Druskinin kų r.) 1935 m. buvo pasigaminęs 
sklandytuvą, o veliuoniškis K. Žilaitis, ne tik kal-
vis, bet ir stalius bei mūrininkas, su sūnumi Jur-
giu – arklių traukiamą skiedrų drožimo mašiną68. 
Kartais kalviai įsirengdavo vėjo turbinas – viena 
tokių buvo gabaus konstruktoriaus, račiaus ir kal-
vio zanavyko Jono Vaičiūno sodybos kalvėje Ge-
gužių kaime (Šakių r.)69. Iš ilgų karčių pasistatęs 
bokštą su generatoriumi bei sparnais Smetonos 
laikais elektrą gaminosi ir minėtasis viešintiškis 

62 Pagal <http://rtn.elektronika.lt/mi/0002/main.html> ir 
<http://www.vartiklis.lt/science/inventions/dviratis.htm> 
(žiūrėta 2020.04).

63 Stravinskas 2004: 7–8, žr. pav. 36, 37.
64 Kurkliai 2011: 51.
65 Karkauskienė 2014: 79.
66 Uža 2012: 292.
67 Vaičiūnas 1982: 68. 
68 Stravinskas 2004: 79, 287.
69 Stravinskas 2004: 98.

garbaus amžiaus būdamas dargi šoko „Vorutos“ 
kolektyve56. Kai kurie kiti kalviai žmonių atmin-
tyje išliko kaip turėję gerą balsą: antai minėtasis 
Steponas P. iš Rytų Lietuvos ne tik daktaravo, bet 
ir garsėjo kaip puikus giedorius bažnyčioje bei pa-
kasynose, giesmes mokėjęs mintinai57. Balsingų 
būta ir tarp kalvių anykštėnų: žinomas giedorius 
buvo kalvis Martynas Kukta iš Trakinių kaimo 
(Kurklių sen.), savo balsu palydėjęs visus pastarų-
jų laikų Trakinių ir Didžiakaimio mirusiuosius, 
juo vestuvėse dažnai užtraukdavęs58; dainingas 
žmonių prisimenamas ir P. Antanėlis iš Mal-
deikių kaimo (Viešintų sen.)59. 

Turėjo sumanūs kalviai anykštėnai ir kito-
kių gebėjimų: antai kryžius kalęs Jonas Turla 
buvo puikus pasakotojas, žinojęs daug visokių 
istorijų60; nutikimus iš dviejų pasaulinių karų 
vaikams bei vaikaičiams vaizdingai pasakodavo 
ir minėtas Pranas Motiejūnas61. Muzikavimas, 

56 Musteikis 2014b.
57 Stravinskas 2004: 80.
58 Pateikėja – duktė Regina Kuktaitė-Platkevičienė, g. 

1955 m. Autorės archyvas, 2020.07.10.
59 Uža 2017: 122.
60 Ražanskas 2014: 98.
61 Pateikėja – D. Bokša, g. 1951 m. Autorės archyvas, 

2020.08.04. 

Jonas Juodelis jaunystėje. Iš Arklio muziejaus archyvo.
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A. Jurkštas70. Neatsiliko ir anykštėnai: Adolfas 
Janulis iš Būtėnų (Svėdasų sen.) pats pasigamino 
šautuvą, kuriuo nusišaudavo kokį kiškį71, Antanas 
Leščius iš Kurklių apylinkių – bombą72, o anykš-
tėnas mechanikas ir kalvis Bronius Budreika 
(g. 1942 m.), kalęs geležines paminklų viršūnes 
bei visokius kitokius dekoratyvinius dirbinius, 
pats nuliejo patranką, kurios šūviai ir šiandien 
Anykščiuose tebeaidi per įvairias šventes. Jonas 
Kirdeikis iš Svėdasų, prie medinio vežimo vietoj 
arklio pritaisęs variklį zituką, juo linksmai vež-
davo šieną miestelio gatvėmis: prieš kryžkelę iš-
lipdavo, nubėgdavo už kampo pažiūrėti, ar nėra 
automobilio, ir parbėgęs važiuodavo toliau iki 
kito posūkio73. A. Čepokas pats pasigamino ne-
didelį traktorių namų ūkio reikmėms. O šių eilu-
čių autorės tėtis Bronius Algirdas Zabulis (1934–
2004), XX a. 6–7 dešimtmečiais gyvenęs ir dirbęs 
Anykščiuose savamokslis šaltkalvis-mechanikas, 
iš metalo vamzdžių pasidarė atvirą spor tinį auto-
mobilį, paskui (pats vienas, be niekieno pagal-
bos) – vikšrinį traktorių, statybinį kraną, didžiu-
les medžio obliavimo stakles ir plastikinių kabelių 
liejimo liniją, ir vis svajojo pasigaminti vartaliotą 
(sraigtasparnį) arba katerį. 

70 Pateikėjas – Julijonas Malinauskas, g. 1936 m., Viešintos. 
Autorės archyvas, 2020.11.20.

71 Guobis 2020: 147-148
72 Kurkliai 2011: 56.
73 Pateikėjas – Petras Korsakas, g. 1949 m. Autorės archyvas, 

2020.06.12.

KALVIO ASMENYBĖS BRUOŽAI

Kalvis savo apylinkėje buvo išskirtinis žmogus, 
nes kalvė buvo dar ir patogi vieta susitikti, kur 
užsukę su reikalais vyrai kartu išpasakodavo savo 
bėdas bei žinias apie kitus, kur suplaukdavo viso-
kios naujienos. Užtat kalvis visada apie viską bei 
visus žinojo, dažnai galėjo patarti ar kitaip padėti, 
neretas dar ir nusimanė apie politiką74. Dar ir to-
dėl kalvis turėjo nemažą autoritetą, kuris tik pa-
kildavo sunkiais Lietuvai laikais. XIX a. per su-
kilimus kaimų kalviai sukilėliams taisė ir gamino 
ginklus, vėliau aktyviai prisidėjo prie knygnešys-
tės. Pasak Juozo Mažeikos iš Vainuto, 1926 m. 
apie tai pasakojusio Antanui Tamošaičiui, po 
geležies laužo krūvomis kalviai slėpė uždraustą 
spaudą, todėl kalvės buvo tapę jos platinimo vie-
tomis, o žandarams buvo sunku susekti, kas čia 
atėjo paprastu buitiniu reikalu, o kas – politiniu75. 
Gerbiami kalviai buvo ir Anykščių apylinkė-
se: minėtas V. Semėnas Ardiškio kaimo žmonių 
gerbtas už sumanumą, darbštumą ir duoto žo-
džio tesėjimą76; jau prakutusiu verslininku tapęs 
A. Sriubas net ir aplinkiniuose rajonuose garsėjo 
kaip neišdidus, visiems vienodai prieinamas, ne-
atsisakantis atlikti smulkesnių darbų, darbštus ir 
sumanus specialistas77. Vietos žmonių pasitikė-
jimą ir pagarbą pelnę kalviai būdavo išrenkami 

74 Mažiulis 1958: 368; Tamošaitis 1984: 205, Puzinas, 
Mažiulis 1958: 364 ir kt.

75 Tamošaitis 1984: 205.
76 Musteikis 2019.
77 Musteikis 2015b.

Albinas Čepokas prie savo darbo traktoriaus. Iš Arklio muziejaus archyvo.
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į oficialius bendruomenės atstovus: Respublikos 
laikais J. Motiejūnas tapo išrinktas Viešintų mies-
telio viršaičiu78; A. Pirinauskas 20 metų išbuvo 
Kirdeikių kaimo (Debeikių sen.) seniūnu ir, nors 
ramaus būdo, pasižymėjo principingumu – nepa-
sidavė kaimo žydų paperkamas, kad popieriuose 
padidintų jų skaičių, kartodamas, kad vis tiek vieno 
žydo trūksta79. Principingumu, užsispyrimu garsė-
jo ir viešintiškis P. Jurkštas: jis taip nekentė sovie-
tų valdžios, kad per visą gyvenimą niekad nėra 
dirbęs valdiško darbo, o kalbinamas įsidarbinti 
atkirsdavo: Tik pamanykit, aš dirbsiu, o valdžiai mo-
kėsiu pinigus. Pasakiau – niekados!80 Atkaklumas 
matyti ir Grikapelių kaimo kalvio Antano Šiau-
čiūno gyvenimo istorijoje: kartą kolūkyje žiemą 
jis nušalo pirštus, kurių netekęs, įsigudrino dir-
želiais prisirišti prie plaštakų plaktukus ir vis tiek 
dirbo kalvio darbus81. O kiek dar tokių istorijų 
nuėjo užmarštin?! 

Nors apie kitų amatininkų statusą bend-
ruomenėje nėra pakankamai duomenų, susidaro 

78 Uža 2012: 133.
79 Musteikis 2015c. 
80 Uža 2012: 294.
81 Pateikėjas – Gintautas Vincevičius iš Grikapelių k. 

Autorės archyvas, 2019.05.13.

įspūdis, kad kalvis pagarbą pelno ne tik sunkia 
bei labai reikalinga savo profesija, bet ir žmogišku 
atsakingumu, patikimumu kaimo bendruomenės 
reikaluose. Tai prisimena ir ne vienas šiandien jau 
garbaus amžiaus sulaukęs senųjų kalvių palikuonis, 
kaip P. Motiejūno duktė Danė Bokša. Jos žodžiais, 
nors gyvenimas nebuvo lengvas, bet [tėvelis] buvo pil-
nas energijos ir optimizmo, nežinojo žodžio „negaliu“, 
imdavo ir darydavo, to reikalavo ir iš vaikų82.

KALVIO IŠVAIZDA 

Kalvio portretas nebūtų baigtas be išorinės iš-
vaizdos potėpių, kurie daug kuo atitinka mitinio 
kalvio įvaizdį. Dėl paties darbo pobūdžio kelia-
mų grėsmių, neretas kalvis buvo patyręs vienokių 
ar kitokių traumų ir turėjo atitinkamą luošumą. 
Ypač sunkus ir pavojingas buvo lydytojų ir kalvių 
darbas rudniose, aprašytas poeto talentą turėju-
sio XVII a. Lenkijos kalvio Valento Roždzenskio 
(Walenty Rożdzieński) poemoje (vertimas iš len-
kų k. Jono Navasaičio):

Negyjančias žaizdas ilgai kęsti tenka,
Nuo kūjų baisaus trenksmo mažai ką tegirdžiu!
Yra dėl to daug kurčių ir luošų tarp mūsų, 
Ir nežinau, kad sveikas visiškai kas būtų83. 

Kadangi darbo sąlygos per ilgus amžius ne-
daug tesikeitė, retas kuris balų rūdos lydytojas 
ir kalvis teišvengdavo luošumo iki pat XIX a. 

82 Pateikėja – Danė Bokša, g. 1951, Jotkonių k. Autorės 
archyvas, 2020.05.06.

83 Navasaitis 2004: 112.

Antanas Pirinauskas. XX a. 4 deš. Iš Arklio muziejaus archyvo.

Pranas Motiejūnas – Lietuvos kariuomenės ulonas. 
XX a. 3 deš. Iš Danės Bokšos asmeninio albumo.
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pabaigos, kai liovėsi veikusios vietinės rudnios. 
Pasitaikydavo ir apakti: antai Utos kaime netoli 
Dusmenų (Trakų r.) kalviavęs Vladas Trakima-
vičius neteko regėjimo tiesiog nuo žaizdro kait-
ros84; A. Jurkštas – per nelaimingą atsitikimą, 
kai naktį dirbant užsikišo suvirinimo aparato filtras 
ir šis sprogdamas sunkiai sužalojo kalvį, vos gyvas 
liko, o pasveikęs viena akimi beveik nematė85. Kitus 
suluošindavo ne tiesiog jų amatas, o koks nors 
sveikatos negalavimas, prie kurio kilmės vis dėlto 
galima įtarti prisidėjus kalvystę. Minėtas viešin-
tiškis P. Jurkštas po rimtos ligos sunkiai vaikščio-
jo, abi kojos nelabai jo beklausė, todėl rimtiems 
kalvystės darbams nebetiko ir daugiausia taisė 
buitinę techniką86. O raišumas, kaip matėme, – 
ryški dažno mitinio kalvio savybė, kartu su aklu-
mu mitologijoje priklausanti velnio sričiai. 

Kitas kalvį su velniais suartinantis išvaizdos 
bruožas – nuolatinis suodinumas, juodumas. Kaip 
ir požeminėse šachtose dirbę angliakasiai, rudnių 
lydytojai ir kalviai paprastai buvo „juodi“. Tai pa-
brėžiama kitose V. Roždzenskio poemos eilutėse:

Išvaizda sava aš nuo tavęs skiriuosi,
Kad visas esu juodas ir suodinas labai?
Esu aš kalvis, tad ir išrodau, kaip matai!87

Šis bruožas neką tepasikeitė ir XX a., nes 
prie ugnies nuolat dirbusio kalvio paprastai ir vei-
das, ir „drabužiai nuo suodžių bei paišų suodini, 
juodi“88. Antai Janapolio (Traupio sen., Anykščių 
r.) kalvis Šapolas, kurio vardo pateikėjas neatsi-
mena, buvo aukštas, labai stambių rankų ir stam-
baus rūstaus pajuodusio veido vyras89, o Graužėnų 
kaimo (Jurbarko r.) kalvį vietiniai net ir pravar-
džiavo velniu, nes jis esą niekada nesiprausdavęs, 
visada būdavęs suodinas ir juodas90. Palyginimui 
pridursiu anglišką kalvio pavadinimą blacksmith, 
sudurtą iš dviejų žodžių: black ‘juodas’ ir smith, 
kuris pats vienas irgi reiškia kalvį. 

Iškilusį prieš akis kalvio portretą belieka įrė-
minti paslaptimi – kai kurių iš jų stebėtinu ilga-
amžiškumu. Apie visos Lietuvos kalvių nugyventą 
amžių trūksta duomenų, bet paminėtinas žemaitis 
Dapšių kaimo kalvis ir knygnešys A. Semenavi-
čius-Semėnas, nugyvenęs 102 metus91. Iš anykš-

84 Navasaitis 2002: 7.
85 Pateikėjas – Julijonas Malinauskas, g. 1936 m., Viešintos. 

Autorės archyvas, 2020.11.20.
86 Uža 2012: 292.
87 Navasaitis 2004: 111.
88 Petrulis 2011: 90.
89 Pateikėjas – Tautvydas Kontrimavičius, g. 1964 m. 

Autorės archyvas, 2020 05 26
90 Stravinskas 2004: 289.
91 Stravinskas 2004: 314.

tėnų ilgaamžis buvo ne vienas žmonių gerbiamas, 
sumanus, daugelio amatų meistras: J. Puodžiūnas – 
102 metus, E. Korsakas ir P. Motiejūnas – po 100 
metų, J. Juodelis – 89 metų, o A. Žebuolis pradėjo 
devintą dešimtį. Tad gal tikrai išradingieji kalviai 
sugeba nusikalti ir ilgą gyvenimą?  

APIBENDRINIMAS

Kalvio vaidmuo įvairių kraštų mitologijose neat-
sitiktinai toks ypatingas – nuo senų senovės jis iš-
siskyrė dėl savo amato svarbos tiek ūkio, tiek karo 
reikaluose. Svarbus jis išliko ir XIX–XX a.: bau-
džiavos laikais kalvis nėjo lažo ir net sovietiniame 
kolūkyje turėjo šiokį tokį ūkinį savarankiškumą. 
Daugelį kalvių žmonės gerbė dėl jų profesinio 
sumanumo, išradingumo, nemažą dalį jų – ir už 
papildomus sugebėjimus užsiimant kitais amatais 
(staliaus, siuvėjo, mūrininko, stogdengio, akme-
nskaldžio ir kt.) bei verslais. Kalviai turėjo autori-
tetą ir buvo patikimi įvairių žinių saugotojai, kai 
kuriais atvejais net užimdavo vadovaujančias pa-
reigas bendruomenėse. 

 Dalis mitiniam kalviui būdingų bruožų 
įžiūrimi ir XIX a. pabaigos–XX a. kalvio portrete: 
tai sumanumas, išradingumas, gebėjimas gydyti 
(tiek kaustomą arklį, gyvulį, tiek kartais žmogų, 
antai ištraukti skaudamą dantį), neretai muzika-
lumas (muzikavimas akordeonu bei smuiku), re-
čiau – geras balsas bei pasakotojo talentas. Visa tai 
nuo seno buvo siejama su magija. Su chtoniškuo-
ju pasauliu kalvį dargi sieja išvaizdos ypatybės – 
būdingas juodumas, dažnas luošumas, atskirais 
atvejais dargi aklumas. Pasakų veikėjus kartais 
primena kai kurių kalvių būdas: ne tik sumanūs, 
gudrūs, bet ir sąžiningi, principingi, drąsūs bei at-
kaklūs. Įdomu, kad nemaža dalis Anykščių rajono 
daugelyje sričių pasižymėjusių, auksines rankas 
turėjusių meistrų perkopė 100 metų amžių, o ir 
likusieji amžiumi negali skųstis. Dėl to susidaro 
įspūdis, kad, be visų minėtų gebėjimų, jie įsigud-
rino dar ir ilgą gyvenimą nusikalti. 
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PORTRAIT OF A BLACKSMITH  
IN REALITY

Jolanta ZABULYTĖ

Some of the blacksmith traits recorded in mythology can also 
be traced to portraits of blacksmiths of the late 19th c. and 
the second half of the 20th c.: their ingenuity and creativity, 
of those making horseshoes – their links to medicine, for 
others – the practice of dentistry and folk healing, and many 
of them – related to the creative beginning, i.e. the founder of 
blacksmithery, Velnias (Devil) is characterised by musicality 
and depicted as playing an accordion and violin, and, less of-
ten, possessing a good singing voice and narrator’s talent. In 
addition to artistic activities, the field of magic also includes 
certain cases of the use of folk medicine. The blacksmith of 
reality is connected to the heavenly world, and especially the 
chthonic world, not only by creativity and ingenuity in the 
field of technology, but also by their outward appearance of la-
meness and a blackened colour, since the nature of their work 
made blacksmiths actually black, often lame and limping, 
and sometimes they were even blinded. The characteristics of 
many blacksmiths link them also to the smiths in fairy tales, 
since many of them were not only intelligent, but also energe-
tic, principled, brave, and persistent.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, 
Muitinės g. 4, LT-44280, Kaunas 

E. paštas: jolanta.zabulyte@vda.lt 
Gauta 2021 01 20, įteikta spaudai 2021 06 23


