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Kalvystės paveldas ir gyvoji tradicija Lietuvoje
Lietuvių kryždirbystės gyvojoje tradicijoje svarbią vietą užima mažosios architektūros geležinės viršūnės. 
Geležinėmis viršūnėmis buvo puošiami koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės, kryžiai. Kalvių kaltais 
kryžiais puoštos koplyčios, varpinės, bažnyčios. Nors ir sukaupę didžiulį kalvystės palikimą, kaldami 
saulutes, memorialinius paminklus, tvoreles, vartelius, namų puošybos ar naujos paskirties meninės kalvystės 
kūrinius, meistrai vis rečiau naudojasi tradicine technika ir technologija. Dažnai naudojasi naujomis geležies 
ir kitų metalų apdirbimo priemonėmis ir technikomis, kurios diktuoja ir naują meninę išraišką, stilistiką, 
dažnai labai nutolstančią nuo tradicinės regioninės ornamentikos. Naujoji kalvystės kūrėjų karta stokoja ne 
tik techninių ir technologinių įgūdžių, bet teorinių ir ikonografinių tradicinės kalvystės žinių. Bene visuose 
Lietuvos etnografiniuose regionuose pasigendama dekoratyvinės kalvystės židinių, kaltinės kryždirbystės 
kūrybinės iniciatyvos ir sklaidos. Meninė kalvystė, turinti labai gilias etnines tradicijas ir labai platų 
pritaikymą buities, transporto priemonių, mažosios architektūros puošyboje, šiuo metu išgyvena pakilimą – 
kalviai neatsigina darbu. Ir nors kalvystė pakankamai plačiai taikoma eksterjere ir interjere, tačiau nedažnai 
sutinkame tradicine technika ir technologija, etnografiniams kraštams būdinga ornamentika paremtų 
kalviškosios kryždirbystės dirbinių.

Kryždirbystė, unikali lietuvių liaudies meno šaka į UNESCO nematerialiosios kultūros šedevrų sąrašą įrašyta 
2001 m. Kiekvienos tautos ir valstybės gyvavime yra vertybių, kurios niekada nesensta. Bėgant laikui, jos 
įgyja vis didesnę reikšmę ir prasmę. Prie tokių neįkainojamos vertės objektų priklauso ir Lietuvos kryžiai, 
ypač meniniai, kaltiniai paminklai. Dėl įvairių priežasčių jų šiandieninėje Lietuvoje gerokai sumažėję, 
tačiau neišnykę. Unikalų kryžių gyvavimą savotiškai pratęsė savo kūriniuose ne vienas Lietuvos dailininkas. 
Kryždirbystė yra daugiau nei vien tradicinio amato samprata, apsiribojanti kryžiaus sukūrimu. Lietuviškoji 
kryždirbystė yra sinkretinis liaudies kultūros reiškinys, kurio sampratoje telpa visa tradicinio medinio paminklo 
istorija nuo pradžios iki pabaigos: jo idėja, vietos ir meistro parinkimas, visas kūrybos procesas, kryžiaus 
pastatymas, pašventinimas, lankymas ir bendravimas, sunykusio kryžiaus sudeginimas ir jo pakeitimas 
nauju. Formų įvairove pasižymintys lietuviški kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, jose apgyvendintos 
šventųjų statulėlės tarsi peržengia mažosios architektūros paminklų statusą, įgydami gyvybės per žmonių 
tikėjimus, su jais susijusias apeigas bei papročius. Tradiciniai lietuviški kryžiai – unikalus reiškinys. Tai 
savotiška amato, meno bei tikėjimo sintezė, kurioje jungiasi architektūros, skulptūros, kalvystės bei tapybos 
elementai. Lietuvos kryždirbiai sugebėjo suderinti krikščionybę bei archajišką gamtos ir žmogaus santykį. 
Kryžių statymo paprotys atkeliavo iš gilaus mūsų protėvių tikėjimo ir pagarbos dvasiniam pasauliui. 
Jau nuo XV a. Lietuviai statė kryžius norėdami paminėti mirusiuosius, reikšdami pagarbą dvasioms, 
tikėdamiesi malonės, siekdami padėkoti už suteiktą malonę ar ieškodami apsaugos bei dvasinės ramybės. 
Šie paminklai – tarsi pagarbos religijai bei gamtai išraiška. 
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Ankščiau žmonės nepraeidavo pro šalį nenukėlę kepurės arba tiesiog sustodavo pasimelsti, išsipasakoti 
širdies sopulius ar džiaugsmus. Net okupacijos laikotarpiais, kuomet kryžių statymas buvo draudžiamas ar 
ribojamas, kryždirbystė išliko. Šie paminklai įsitvirtino kaip tautinės tapatybės ir vienybės simbolis.
Nuo 2004 metų Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos rengiami  tradicinės kalvystės kūrybiniai 
plenerai, organizuoti siekiant paskatinti kalvių kūrybinį aktyvumą, kalvystės populiarinimą, palaipsniui 
išaugo į respublikinį, tarptautinį renginį, kuriame dalyvavo kalviai iš Lenkijos, Latvijos. Organizuotais 
teoriniais metodiniais seminarais, parodomis siekta suburti patyrusius ir pradedančiuosius šalies kalvius, 
pakelti jų teorinį ir technologinį išprusimą, atsisakant pastarųjų metų stilizacijos ir stereotipų. Kalviai iš 
Latvijos ir Lenkijos pasidalino savo techninėmis ir technologinėmis subtilybėmis. Surengtos kalviškosios 
kryždirbystės parodos ir seminarai Sūduvos krašte ir Lenkijoje – Punske ir Vygrių vienuolyne.
Kaip tęstinio kalviškosios kryždirbystės populiarinimo projekto išdava – 2009 m. atgaivinta respublikinė 
„Lietuvos Kalvių Kalvio“ nominacija. Po dviejų dešimčių metų pertraukos Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
Kauno bendrija atkūrtė „Lietuvos Kalvių Kalvio“ nominaciją ir paskelbė kalviškosios kryždirbystės konkursą. 
2009 m. Zyplių dvaro galerijoje eksponuotoje konkursinėje „Lietuvos Kalvių Kalvio“ nominacijos parodoje 
eksponuoti septynių kalvių kūriniai. Komisija nominavo „Kalvių Kalvį“. Juo tapo vilnietis Vladas Kuzinas, 
Lukšių miesteliui padovanojęs įspūdingą trijų kaltinių kryžių kompoziciją. Vladą Kuziną vainikavo - savo 
rankom kaldintą vainiką uždėjo Lietuvos Kalvių Kalvio vardą garbingai nešiojantis Vytautas Jarutis.
Respublikinė konkursinė „Lietuvos Kalvių Kalvis 2011“ paroda eksponuota ir kalvis karūnuotas Zyplių 
dvare, Lukšiuose. Parodoje eksponuoti keturiolikos autorių, o konkurse dalyvavo dvylikos autorių kūriniai. 
Komisija „Lietuvos Kalvių Kalvis 2011“ nominaciją skyrė Vytautui Kryževičiui, kaldinta damasko plieno 
karūna karūnavo Lietuvos Kalvių Kalvis 2009 Vladas Kuzinas. 
2013 m. kalviškosios kryždirbystės konkursas neatsitiktinai surengtas Žemaitijoje – Žemaičių krikšto 
600 metų paminėjimo metais. Mažeikių, surengta ketvirtoji tarptautinė kalvystės meno ir amatų šventė ir 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija  organizuotas respublikinis karviškosios kryždirbystės 
konkursas susiliejo į bendrą daugiaplanį kalviškosios kryždirbystės, ginklakalystės ir metalo plastikos 
festivalį. Lietuvos Kalvių kalvis Vytautas Jarutis „Lietuvos Kalvių kalvio 2013“ karūna, nukaldinta Ričardo 
Grekavičiaus, karūnavo mažeikiškį Virgilijų Mikuckį. Kalvystės festivalį vainikavo atvirtosiose kalvystės 
dirbtuvėse nukaldintomis „gėlėmis“ padabintas „Kožnas savo laimės kalvis“ medis.
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V-oji tarptautinė kalvystės meno ir amatų šventė Mažeikiuose ir 

Respublikinis kalviškosios kryždirbystės Lietuvos Kalvių Kalvis 2016
2016 m. kalviškosios kryždirbystės konkursas neatsitiktinai antrą kartą surengtas Žemaitijoje. 
Lietuvos kalvių sostine tampantys Mažeikiai, surengę penktąją tarptautinę kalvystės meno ir amatų šventę 
ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos respublikinis konkursas susiliejo į bendrą daugiaplanį 
kalviškosios  kryždirbystės, ginklakalystės ir metalo plastikos festivalį. Bendradarbiaujant Mažeikių rajono 
savivaldybei, Mažeikių muziejui, Mažeikių kultūros centrui, idėjų „generatoriui“ – Lietuvos Kalvių Kalviui 
2013“ – Virgilijui Mikuckiui, sukūriusiam „Paukščių sodą“ ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno 
bendrijai pavyko surengti įsimintiną tarptautinę, respublikinę Kalvystės meno ir amatų šventę.
Nuo gegužės 5 d. Mažeikių muziejuje eksponuota dvylikos autorių respublikinė kalviškosios kryždirbystės 
paroda – konkursas „Lietuvos kalvių kalvis 2016“. Birželio 4 d. Mažeikių muziejuje pristatyta kalvystės 
paroda „Geležinis kodas“, surengta konferencija „Metalo ir ugnies valdovai“, kurioje pranešimą ,,Tradicinių 
šiaudinių sodų simbolika" skaitė dr. Vytautas Tumėnas. Senamiesčio parke,  kalvių iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Gruzijos, Čekijos, Ukrainos, Vokietijos, Rusijos Suomijos, Prancūzijos, užkurtas kalvystės šventės 
žaizdras, pristatyta kalviška skulptūra „Sodas“, surengtos atvirosios kalvystės dirbtuvės. 
Lietuvos Kalvių Kalvio nominacijai vertintos dvylikos autorių: Česlovo Pečetausko iš Viekšnių Mažeikių 
raj.,  Virgilijaus Mikuckio iš Mažeikių, Stanislovo Špuko iš Radviliškio, Sauliaus Kronio ir Vigintos 
Jakubauskienės iš Panevėžio, Vytauto Jaručio ir Kazimiero Babravičiaus iš Alytaus, Ričardo Grekavičiaus 
iš Kauno,  Povilo Malinausko iš Čiobiškio Širvintų raj.,  Juozo Kavaliausko iš Druskininkų,  Juozo 
Stankevičiaus ir Egidijaus Latėno iš Vilnius,   kolekcijos.  Ekspertų komisijos sprendimu, festivalio šventės 
scenoje Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys  ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno 
bendrijos pirmininkas Valentinas Jazerskas, respublikinės kalviškosios kryždirbystės dalyviams įteikė 
padėkas, Ričardui Grekavičiui – diplomą už kolekcijos vientisumą, Virgilijui Mikuckiui – už nuoseklų 
kūrybinį  kalviškosios kryždirbystės plėtojimą.  Lietuvos Kalvių Kalvis Virgilijus Mikuckis paties nukaldinta 
„Lietuvos Kalvių kalvio 2016“ karūna, vainikavo Česlovą Pečetauską Mažeikiai pateisino Lietuvos Kalvių 
sostinės vardą. Kalvystės festivalį vainikavo atvirtosiose kalvystės dirbtuvėse nukaldintais „paukščiais“ 
padabintas geležinis „Sodas“, papuošiantis Mažeikių senamiesčio skverą. 
2016 m. respublikinis kalviškosios kryždirbystės pleneras ir paroda surengta Užventyje, parodos eksponuotos 
Telšių „Alkos“ muziejuje, Kelmės kultūros centre. „Saulutės galerijoje“ Kaune. 

Valentinas Jazerskas
Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
Kauno bendrijos pirmininkas
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Lietuvos Kalvių Kalvis Vytautas Jarutis gimė 1936 m. 
Žagarėje. Vaikystė prabėgo Žemaitijoje, prie senos 
kalvės Dangvietų kaime. Baigęs Užvenčio pradinę 
mokyklą išbandė įvairius amatus. Mirus motinai 
(1967 m.) nukaldino pirmąją „Saulutę“ paminklui. 
Nuo to laiko nepadėjo kalvio plaktuko. Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narys nuo 1967 m. 1976 
m. P.Galaunės vardo Kultūros ministerijos premijos 
laureatas. Surengęs per trisdešimt autorinių parodų. 
Nuolatinis Alytaus krašto ir respublikinių parodų 
dalyvis ir laureatas. Lietuvos Kalvių Kalvis 1986 
m. 1995 m. už nuopelnus lietuvai apdovanotas 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio 
medaliu. 1998 m. dalyvavo pasaulio folkloro 
festivalyje Vašingtone, JAV. Nuolatinis Plenerų ir 
seminarų „Zyplių kalvė“ dalyvis. 2006 ir 2007 m. 
respublikinės konkursinės tautodailės parodos 
„Aukso vainiko“ nominacijai dalyvis ir laureatas. 
2009 m. kūriniai eksponuoti respublikinėje Lietuvos 
vardo tūkstantmečio paminėjimo parodoje Radvilų 
rūmuose, Vilniuje. Nuo 2006 m. dalyvauja Parodose 
ir pleneruose Zyplių dvare ir Užvenčio malūne. 
2009, 2011, 2013 ir 2016 m. kūriniai eksponuoti 
respublikinėje parodoje konkurse „Lietuvos Kalvių 
Kalvis“. Gyvena Alytuje.
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Virgilijus Mikuckis gimė 1967m. Mažeikių rajone, 
Žemalės kaime. 1986 metais baigė Telšių taikomosios 
dailės technikumą. 1992 - 2005m. studijos Algirdo 
Stankaus „karo ir meno" kalvėje akademijoje. 1999 
m. Kūriniai eksponuoti 3- oje pasaulio žemaičių, 
dailės parodoje. Nuo 1993m. Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narys. 2006 metais įkūrė kalvę Mažeikių 
rajone Tirkšlių miestelyje. Kūriniai eksponuoti įvairiose 
Lietuvos bei užsienio miestų bendrose parodose. Nuo 
2006m. Lietuvos kalvių, sąjungos narys. Nuolatinis  
Tarptautinio kalvystės plenero “Keturi vėjai“ dalyvis, 
nuo 2006 m. nuolatinis respublikinės konkursinės 
tautodailės parodos „Aukso vainikas“ dalyvis. 2014 
m. respublikinės konkursinės tautodailės parodos 
„Aukso vainikas“ laureatas. 2009, 2013 ir 2016 
m. kūriniai eksponuoti respublikinėje parodoje 
konkurse „Lietuvos Kalvių Kalvis“. 2012 m. dalyvavo 
tarptautiniame kalviškosios kryždirbystės plenere 
Lenkijoje. 2013 m. respublikinės kalviškosios 
kryždirbystės parodos konkurso laureatas, vainikuotas 
„Lietuvos Kalvių Kalvis“ karūna. Gyvena Mažeikiuose.
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Česlovas Pečetauskas. Tautodailininkas, meninės kalvystės Mažeikiuose 
pradininkas, aktyvus rajoninių, respublikinių ir tarptautinių parodų 
dalyvis, organizatorius bei laureatas.  Č. Pečetauskas gimė 1947 m. 
Šlapaberžėje (Kėdainių r.). Baigęs Stepo Žuko technikumą Kaune,  kurį 
laiką šiame technikume dėstytojavo. Į Mažeikius atvyko 1978 m.  Nuo 
1980 m. ėmė kalviauti, iš pradžių tik laisvalaikiu, vėliau tapo profesionaliu 
kalviu. Jo darbų galima pamatyti Mažeikių ir Viekšnių kapinėse, skveruose. 
Meno kūrėjo statusą turintis  Č. Pečetauskas savo sukauptą patirtį noriai 
perduoda kalvyste susižavėjusiems mokiniams. 2009 metų Mažeikių 
krašto kultūros premijos laureatas. Kūriniai eksponuoti Mažeikiuose 
Viekšniuose, Telšiuose, Plungėje, Palangoje, Klaipėdoje, Vokietijoje 
(Karbeno mieste, 2005 m.). 1991 m. Suomijoje. 2004 m. respublikinės 
konkursinės tautodailės parodos „Auksinio vainikas" laureatas. 2009, 2011 
2013 ir 2016 m. kūriniai eksponuoti respublikinėje parodoje konkurse 
„Lietuvos Kalvių Kalvis“. 2016 m. respublikinės parodos konkurso „Lietuvos 
Kalvių Kalvis“ laureatas. Gyvena ir kuria Viekšniuose.
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Saulius Kronis gimė 1973 metais Panevėžyje. Patirties 
sėmėsi panevėžiečio tautodailininko Vytauto 
Kryževičiaus kalvystės studijoje. Nuo 2007 metų 
dirba savo paties įkurtoje kalvėje. 2009 metais S. 
Kronis  įstojo į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 
Tais pačiais metais vienas iš darbų buvo atrinktas 
į Lietuvos tūkstantmečiui paminėti skirtą liaudies 
meno parodą sostinės Radvilų rūmuose. 2010 metais 
įstojo į Lietuvos kalvių sąjungą, dalyvauja sąjungos 
rengiamuose tarptautiniuose pleneruose „Keturi 
vėjai“. Kasmet dalyvauja Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos Panevėžio bendrijos, respublikinėse, 
tarptautinėse parodose ir pleneruose. 2007 metais S. 
Kronis įgyvendino seną svajonę – įkūrė mobilią kalvę, 
su kuria kalvystės amatą demonstruoja šventėse, 
mugėse, rengia edukacines programas. 2011, 2013 ir 
2016 m. kūriniai eksponuoti respublikinėje parodoje 
konkurse „Lietuvos Kalvių Kalvis“.  2011 metų vasarą 
kūrinius demonstravo tarptautinėje tautodailės 
parodoje Turkijoje, Gelibolu mieste. 2012 m. dalyvavo 
tarptautiniame kalviškosios kryždirbystės plenere 
Lenkijoje. Gyvena ir kuria Panevėžio rajone Velžyje. 
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Stanislovas Špukas gimė 1940 m. Raseinių raj., Šiluvos 
sen., Norvyčių kaime. Baigė Kauno Politechnikumą. 
Kalvyste susidomėjo nuo vaikystės, kadangi tėvas 
buvo kaimo stalius, račius bei kalvis. Menine kalvyste 
ir tautodaile susižavėjo 1971 m., kada susipažino 
su kalviu V. Jaručiu. Nuo tada su pertraukomis 
kalviavo, dalyvavo Radviliškio rajono ir Šiaulių krašto 
tatodailininkų rengiamose parodose. Nuo 2006 m. 
Tautodailininkų sąjungos narys, dalyvauja krašto 
respublikinėse ir tarptautinėse parodose ir pleneruose. 
Kasmet dalyvauja Respublikinėse konkursinėse ,,Aukso 
vainiko“ nominacijos tautodailės parodose. 2015 
m. ,,Aukso vainiko“ nominacijos laureatas. Šiaulių 
regiono ,Aukso vainiko“ nominacijoje pripažinta 
antroji vieta kryždirbystėje. 2011 m. Radviliškio rajono 
Tautodailininko nominacija suteikta už 2010 metus. 
Nuolatinis tarptautinių plenerų Radviliškyje, Užventyje, 
Mažeikiuose. 2011, 2013 ir 2016 m. kūriniai eksponuoti 
respublikinėje parodoje konkurse „Lietuvos Kalvių 
Kalvis“. Aktyviai dalyvauja rajono šventėse, mugėse, 
demonstruoja kalvystę, moko jaunimą kalvystės 
meno. 2012 m. dalyvavo tarptautiniame kalviškosios 
kryždirbystės plenere Lenkijoje. Gyvena ir dirba 
Radviliškyje.    
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Juozas Stankevičius gimė 1954 m. Kapčiamiestyje, 
Lazdijų raj. Baigė Telšių taikomosios dailės 
technikumą. Nuo 1986 m. Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narys. 2009 m. serti�kuotas Tautinio 
paveldo amatų meistras kryždirbystės ir mažosios 
architektūros elementų srityje. Gyvena, restauruoja 
ir kuria Vilniuje.
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Ričardas Grekavičius gimė 1965 m. Kaune.  
Mokėsi Kauno pramonės technikume. Kalvyste 
susidomėjo 1988 m. Nuo 2001m. Lietuvos 
Tautodailininkų sąjungos, nuo 2004 Lietuvos 
kalvių sąjungos narys. Surengė per dešimtį 
autorinių parodų Kaune, Prienuose, Šakiuose. 
Kūriniai eksponuoti Kauno krašto, respublikinėse 
parodose. Kasmet dalyvauja kūrybiniuose 
pleneruose ir seminaruose Lietuvoje, Latvijoje. 
Demonstruoja kalvystės amatą miestų ir amatų 
šventėse, mokyklose. Nuo 2005 m. kasmet 
dalyvauja respublikinėje konkursinėje „Aukso 
vainiko“ parodoje, 2009 m. kūriniai eksponuoti 
respublikinėje Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimo parodoje Radvilų rūmuose, Vilniuje. 
2011 m. „Aukso vainiko“ Kauno krašto turo 
laureatas. Gyvena ir kuria Kaune. 
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Egidijus Latėnas gimė 1962 m. 1982 m. baigė Telšių 
taikomosios dailės technikumą. Nuo 2006 m. Lietuvos 
kalvių sąjungos narys. Gyvena ir kuria Vilniuje.
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autorines parodas. Gyvena ir kuria Čiobiškyje 
Širvintų rajone.



17

Viginta Jakubonienė gimė 1960 m. Akmenės 
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meno mokyklos koordinatorius. Tapo, kuria akmens 
ir druskos skulptūras. Kalviauja nuo 2011 m. Gyvena, 
organizuoja renginius ir kuria Druskininkuose.
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