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Kalēja arodu vēsturiski ir ietekmējušas sociālās un ekonomiskās reformas.
Latgalē nebija savu organizāciju, amatnieki piederēja Vitebskas vai Rīgas cunftēm.
Muižnieki uzturēja savus kalējus, kas izgatavoja kvalitatīvus izstrādājumus un
izlietoja vairāk dzelzs nekā kalēju darbnīcas, kas apkalpoja zemniekus.
Miestu amatnieki apkalpoja arī lauku iedzīvotājus un ražoja tirgum.
Latgalē bija saglabājies paradums, ka pasūtījumus deva savas ticības vai
tautības amatniekiem, te strādāja daudzi poļu, krievu un ebreju amatnieki.
Lai darītu savu darbu, kalējam bija nepieciešami līdzekļi – iemācīties amatu un
uzceltu smēdi. Kalēja amats bija pieprasīts, tāpēc veidojās kalēju dzimtas, kurās dēli
mācījās arodu no saviem tēviem.
Smēdes (kalves, kuzņas) bija atsevišķi celtas guļbaļķu ēkas ar lubu, skaida vai māla
kārniņu jumtiem. Tās atradās attālāk no pārējām ēkām, biežāk ceļa malā un ūdens
tuvumā. Zemnieki, kas kalēja darbus strādāja tikai savas saimniecības vajadzībām,
kalšanai pielāgoja arī citas telpas, piemēram, pirts priekšnamu.
Smēdē vienmēr bija ēze. Tā bija mūrēta no laukakmeņiem vai ķieģeļiem. Smēdē
vienmēr atradās plēšas, darinātas no biezas ādas un koka, jo bez spēcīgas gaisa
strāvas liesma nevarēja būt pietiekoši karsta. Telpas vidū stāvēja lakta. Tai apkārt
vai pie sienām – darba rīki.

“Kalēja amats ir viens no
senākajiem. Tas ir spēka,
vīrišķības un veiklības
apliecinājums.”

“ Pirmskara Latvijā bija vairāk nekā 4000 kalvju, caurmērā 7 smēdes uz katru
pagastu. Padomju laikā, sākoties kolektivizācijai, individuālie kalēji bija spiesti
pārkvaliﬁcēties kolhozu mehāniskajās darbnīcās par mehāniķiem un
atslēdzniekiem…”
(A.Auziņš.” Amatu noslēpumi”)
2021. gada ekspedīcijā atklājām tikai dažus kalēja
aroda pratējus un dažas vecās smēdes.
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Valērijs Konstantinovs
metāla mākslai pievērsās pirms vairāk nekā desmit gadiem, pirms tam apceļojis
pasauli, būdams jūrnieks, tagad Līvānu rūpnieciskajā Celtnieku ielas rajonā kaļ
fantāzijas metālā.
Lakta ir viens no svarīgākajiem smēdes darba instrumentiem – masīvs tērauda
veidojums, uz kā atbalsta apstrādājamo materiālu, kaļot ar roku darbarīkiem.
Kā mūzikas instrumentam, tā arī katrai laktai ir sava skaņa – dobja, ilgi džinkstoša
vai spalga. Kad Valērijs nolēma kļūt par kalēju, lakta bija pirmais darba
instruments, dāvana no drauga. Kalēja profesiju izvēlējies, jo nespējot būt
moderns, smejot saka, ka pats nejūtas savā vēstures laikā. “Man patīk vecie
lampu radioaparāti un televizori, lampu tehnika. Neesmu mūsdienīgs cilvēks.
Es bieži sev uzdodu jautājumu – kādā laikmetā gribētu dzīvot? Vislabāk devītajā,
vikingu gadsimtā. Vai 16.–17. gadsimtā, kad Kolumbs gāja Ameriku atklāt.”
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Sendienu smēdē ēzē šaujas liesmas, gail nokaitētais metāls, uz koka bluķa
nostiprinātās laktas gaida smagais āmurs, netālu skrūvspīles, kalējam rokā metāla
stangas. Pa ķērienam arī citi darbarīki un instrumenti – knaibles, naglīzeri, meiseļi,
āmuri, veseri, cirtņi, urbji, vītņgrieži. Tā būs Lūznavas muižas atjaunotājā smēdē.

Katrs varēs arī pats iemēģināt roku kalšanas procesā un liešanā no alvas.
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Vēsturiskās ekskursijas, kurās kalējs demonstrē dzelzs kalšanu, rūdīšanu un stāstu
par dzelzs apstrādes tehnoloģijām.
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Latgaliskie nosaukumi smēdes
rīkiem un darba procesiem
kuzņa - smēde, kalve
kaļvs - kalējs
duntavys - plēšas
škrubstaks - skrūvspīles
škruba - vītne vai skrūve
kļubys - knaibles
dorņiks - caurumsitis
vasars - veseris, āmurs lelais vasars - lielais uzsitējāmurs
bleķis - metāls
lyuškys - stangas - lūkšas
apcyngys - knaibles naglu izvilkšanai,
(asās - naglu nokniebšanai)
kaļvīne - kalēja sieva
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rašpiļs - plakana vīle (darba instruments)
muterka - uzgrieznis
gorņa - ēze
lokta - lakta
pojaļņiks - lodāmurs
artavuot - rūdīt (metālu)
nītavot - kniedēt
meiseļs, zubila - āmuriņš ar asu galu dzelzs ciršanai,
cirtnis metāla gabala atciršanai
kruceņš - (kalēja) kruķis ogļu bikstīšanai, rušināšanai
loktas rok(g)s un loktas lapa – laktas asais gals un
laktas plakanā virsma
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Tautas daiļamata
meistars
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Jānis Ļubka ir viens no pazīstamākajiem Latgales kalējiem.
Meistara smēde ir izvietota Zaļmuižas pārbūvētajā muižas
kungu dzīvojamajā ēkā. Interese par kalēja amatu ir nākusi
no bērnības, kad vectēvs - Mikitānu kalējs - smēdes
karstumā palaikam uzsauc: „Puika, papūt!” Jānis stāsta,
ka bērnībā piedzīvotais uz mūžu saistās ar kalēja smēdi kā
aizraujošu cirka izrādi, cilvēka, uguns un metāla rotaļu.
Tāpēc pēc daudziem darba gadiem Rīgā Jānis Ļubka
izveidoja savu smēdi Rēzeknes novada Zaļmuižā.

Kalēja radošajā veikumā ir dažādi sadzīves priekšmeti –
aproces, pulksteņi, svečturi, spoguļi, drēbju pakaramie,
krēsli un durvju eņģes. Darbos atklājas arheoloģiskie motīvi,
kuros melnais metāls spēj uzziedēt dzīvā lapā un ziedā,
ornamenta rakstā izvīties līdz graﬁski smalkai svītriņai.
“Savu rokrakstu smalkos spoguļu ietvaros, pakaramajos un
iespaidīgos svečturos viņš izveidojis, studējot tautas mākslas
meistaru paaudzēs pārmantotās tradīcijas un izmantojot
paša radošos jauninājumus.

Rīgā Jānis Ļubka ilgus gadus vadīja tautas mākslas studiju
„Zīle”, kuras uzdevums bija metālkalēju – tautas daiļamata
meistaru – amata prasmes izkopšana, tautas ornamentu
apgūšana, folkloras un etnogrāﬁjas zināšanu uzkrāšana.
Metālkalumi izstādēs ir apceļojuši daudzas pasaules valstis
un atrodas privātkolekcijās.

Jānis Ļubka ir saņēmis daudzas atzinības, goda rakstus par
nozīmīgu ieguldījumu tautas mākslas attīstībā, par radošām
mākslinieciskām veiksmēm metāldarbu darināšanā un par
tīrās latviskās stīgas skanējuma saglabāšanu” .
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Bez patikšanas
darbs netop
Sudraba, zelta miniatūras, rotas – man patīk mazās
formas, arī visdažādākajās tehnikās. Latvijas Mākslas
akadēmijā mācām precīzās liešanas tehniku, tajā izpildu
pats savus darbus, jo ir milzīgi daudz iespēju gan no dabas
kopēt, to integrēt, gan izmantot kompozīcijās. Ja runājam
par rotām, pirmajā vietā ir pusdārgakmeņi un dārgakmeņi
karstā emālijā, gan dzintars, gan sudrabs, arī titāns vai
dzelzs, tās ir dažādas kombinācijas. Bet vairāk patīk zelts,
jo tā ir maz un dārgs (smejas). Kad tu strādā ar šo
materiālu, nevari būt nevīžīgs, jāpārtaisa, ja kas gadās.
Tas ir arī attieksmes jautājums. Pirmkārt, ir gan krāsa,
gan noturība pret oksidēšanos, otrkārt, tā ir vērtība.
Daudz ir arī sudraba darbu, ja gribi noskaņu, tos var zeltīt.
Mākslinieka talants ir ieraudzīt to īsto izejmateriālu
metāllūžņu pasaulē, jo metālmāksliniekiem metāllūžņu
kaudzes ir kā paradīze. Ja tu ieraugi dzelžu kalnu, pa galvu

rosās radošas un mākslinieciskas idejas. Arī praktiski
no tā dzelžu kalna var uztaisīt daudzas lietas. Paradīze
pēdiņās, bet tā ir laba izejmateriālu ieguves vieta.
Sen nav būts metāla nodošanas punktos. Ja ir sarūsējis,
saņurcīts, viņam ir jau dabas pieskariens, rūsu pēdas,
faktūra, forma – tas sāk rosināt, turpmākais - tava izvēle.
Vienmēr jau ir izvēle, vai mēs to pieņemam, vai mūs tas
uzrunā, tad ņem to gabalu, grozi un skaties, liec klāt vai
ņem nost kaut ko – tā arī var strādāt. Ja neizdodas, darbu
pārtaisi. Tā jau priekšrocība, ja nepatīk, to pārkausē un
taisi kaut ko jaunu.

Idejas un radošumu
digitālais neiznīcinās
Pie mums bez tā roku darba neiztiksi, arī izmantojot kādu
tehnoloģiju palīdzību. Gala rezultātu rada roku darbs.
Bet jāiet laikam līdzi un jāizmanto. To pašu gredzenu var
uzprojektēt 3D, var izprintēt kā jebkuru dizaina produktu.
Iespēju ir pulka, salīdzinot ar tām pirms 30 – 40 gadiem, kad
mocījāmies, zīmējām burtiņus no rokas, fotografējām un
tad attīstījām ﬁlmiņas. Tagad uzklinšķini un viss notiekās.
Ir daudzi darbi, kur noder tehnoloģijas, lai lieki netērētu
laiku. Taču kaligrāﬁjas gravēšanai neviena mašīna tā īpaši
nevar palīdzēt, var tikai cilvēka roka. . Arī metālistiem ir
jābūt centīgiem un precīziem, jābūt kompozicionālajai
sajūtai. Ar ļoti akurātu, precīzu darbu tu vari pārsteigt.
Īpaši maza apjoma darbi kā gredzentiņu prasa precizitāti.
Jebkurā materiālā un jebkurā formā var iztikt bez kāda
komentāra vai stāsta. Es vēl esmu vecās skolas pārstāvis,
uzskatot, lai darbu skatās un vērtē. Rotā vai objektā, kas
nonāk izstādē, jau to veidojot, mēģinu ielikt ideju vai
koncepciju, lai neprasītos lieki komentāri. Bet, ja kuram ir
tikai strīpiņa un kaut kāda pļeka, tad ir vajadzīgs koncepts
un atbilde - kāpēc. Ja paviršība, tur arī vajadzīgs koncepts.
Mēs ar materiālu izpildām savas vēlmes. Dalīt, kad darbā ir
vairāk māksla un kad ir dizains, īsti negribas, jo tas viss ir
radošs process: gan māksla, gan arī dizains. Ja runājam par
unikālo dizainu no idejas līdz materiālam, par industrālo
dizainu, kur arī ir zināšanas par materiālu, ekseperimenti,
talants, tas viss ir saistīts ar radošo.

Lauki, kas papildina
radošumu
Lauku mājas atrodas Sēlijā, kur īstenoju savas intereses. Tās
ir manu vecāku mājas. Par citiem man grūti pateikt, par sevi
ir skaidrs – man tā ir bērnība, mana vectēva zeme. Smejos,
ka esmu kā suns, kas apskrējis riņķi, tagad uz vecumu atkal
atgriežas. Cilvēks sākt to novērtēt, jo ar laiku esi palicis
gudrāks, jo te ir tas miers, un vari zīmēt, strādāt ar metālu
un darīt ko vien gribi. Restaurēju šķūni, pļauju zāli – arī tas
ir radoši.
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Dievišķais kalēja arods
Kaļva omots ir vysvaira dīviškuotais, koč voi partū ka
daudzuos pasauļa tautu mitologejuos zyna Dabasu Kaļvi.
Ari latvīšu Pārkiuņs kaļ dabasūs i bierdynoj dzierksts
Daugovā i sevkurs latvīts sovu laimi kaļ pats. Varbyut tei
vysa nūslāpumaineiba nu guņs stihejis, ar kuru juomuok
vysā procesā sasastruoduot?

Darbs kā hobijs
Pryncypā vyss kaļva dorbs suokts nu nuļlis. Tepat natuoli, pi ūzula,
bierneibā beja muna smiļšu kaste. Nikur tuoli es naasmu nūguojs.
Itamā vītā beja vīnkuorši teirums, tagad ir muna „atpyutys“ ustoba.
Piec specialitatis asmu traktorists, tod suoču iz mašynys braukt,
dūmovu, nikas navar byut lobuoks. Veseleiba suoce klybuot. Tai
izdūmovu, ka vajag kū radikalai pamaineit. Kod vyss darbneicai
tyka salaseits, tod saprotu, ka juosuoc dareit viņ itys. Jau kai iz
kaļšonys viņ, rudiņ byus desmit godu. Juosaprūt ari, ka na ar kotru
amatnīceibu var dzeiveibu izviļkt. Viņ babeņa peņsionare var
atsaļaut hobeju adeit cymdus i zečis vysu dīnu, a cyts nu tuo
izdzeivuot navar. Pa dzeļžim vēļ var.
Muns pryncyps, ka dzeivē vysakas juopamieginoj. Na viņ vīnu
dorbu juostruodoj, juorauga piec seve koč kū atstuot. Nasabreineju

par sevi, ka varātu vēļ koč kū suokt i koč kur dzili īsakuļt. Da
armejis nūsadorbovu ar fotograﬁešonu, tūlaik cīš patyka.
Personeigi skaitu, ka gryuts ir viņ tys dorbs, kurs tev napateik.
Vokorā juobyun pateikamam nūgurumam, ka pa dīnu tū i tū
izdareji.
Te tymss. Pi ituo dorba taida pustymsuma vajag, lai metalu lobuok
redzēt, kod sorkons, kod padziss. Kod saule lāc, vyspuor navar
pastruoduot.
Da pīcu sešu pastruoduosi i vyss. Kod beja cyti dorbi, da 11, da
diveju nakts kolu. Bet vysa dorba navar padareit. Mozuok dorba
napalīk, viņ vairuok.

Uguns un naglas ﬁlozoﬁja
Guņs, nogla, vasars – tuos ar kaļva dorbu vysupyrma saisteituos
lītys. Guņs vīnkuorši pateik. Kod pierteņu īkur, kod mežā zorus
dadzynoj, var vīnkuorši atsasēst i vērtīs iz juos. Te dadzynoju
akmiņūglis – antracitu. Nu suokuma taiseju vysu piec kuortys,
kū kam vajadzēja. Vairuok jiemūs ar pasyutejumim – vairuok
saimnīcyskys montys, kai rūkturi, eņdžis, iz kaidim tiergim
nūbrauču.
Restauracejis dorbim ir termeņš, partū ka projekti. Ar vīnu aci verīs
iz kalendaru, kod beidzās, ar ūtru – iz stuņdinīku kab viņ paspēt.
Steigšonuos eisti nav muns. Kod breivai struodoj, ir pavysam cyta
sajiuta. Reizem vīnu pasyutejumu jamam divatā: tī lelī lukturi
kūpdorbs ar Juoni – jis viersus, es zamaškys.

Vajaga vysakū paraudzeit, tod izškiruot, kas īt, kas naīt, kas pateik,
kas napateik. Pasyuta, suoc taiseit, a eisti nasaīt. Nūlic da reita, pie
tam vysod lobuok īt. Ka naīt koč kaids dorbs, nūlīc i aizej paceli,
padori kuo cyta. Ka mieginuosi mūceit, nikuo nasaīs. Apnyka, nūej
zuoli papļauņ, buļbis izvogoj, iz mežu molkys pagrīz. Kod beiguos
vyss saguojs, pošam pateik.
Kod kū leluoku taisi, tuos pošys margys, div treis nedelis atsit vysu
dīnu i vēļ gola naredzi, tik metala čupeņa. Kod vysu salic kūpā, tod
viņ redzi gotovu. Ka taisi lelūs žūgus, tod struodoj pi tuo, tod vari
laiku izplanavuot. Struodoju tikai ar malnū metalu. Ar kruosanajim
koč kū deļ seve kaļu, deļ cytu nā.
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Metālmākslinieka Norberta Kudiņa
ieteikumi smēdes iekārtošanai
Smēde ir vieta, kur notiek kalšanas darbi, tajā ir kalēja instrumentu
klāsts un darba vieta. Atbilstoši laikmetam, smēde tiks iekārtota
Lūznavas muižas vēsturiskajā smēdes ēkā. Vecākā smēde tur tika
atvērta 1911. gadā. Smēdes instrumenti ir laktas, āmuri, spīles,
stangas, ēze, kuvaldiņas un kuvaldas, skrūvspīles, urbmašīnas,
šmirģelis. Otrā smēdes daļa darbojās Lūznavas lauksaimniecības
tehnikuma laikā, tāpēc tiks iekārtota ar padomju laika
instrumentiem, ieskaitot elektroinstrumentus.

Kalšanas instrumenti
Ar kalšanu visvairāk asociējas lakta – mazas vai arī līdz pat 200 kg
smagas laktas. Laktas var iedalīt bezragu laktas, laktas ar vienu
ragu un laktas ar diviem ragiem. Labā smēdē kalējam jābūt divām
laktām – vienai lielai un vienai mazākai, vai arī vienai liela izmēra
laktai, kurai tiek pievienotas mazākas laktiņas.

Laktas sejai ir jābūt maksimāli gludai, bez izsitumiem un malām
deviņdesmit grādu leņķī, viena mala taisna un otra ieapaļota.
Laktas eja ir rūdīta, tajā tiek iestrādāts cietmetāla sakausējums. Pati
lakta tiek lieta no tērauda, marka 45 vai 40. Pārējās laktas detaļas
netiek rūdītas. Laktai ir pēdiņas, kvadrātveida un apaļveida atvere
urbums, kur tiek pievienotas dažādas ierīces, kuras palīdz kalt un
cirst slīpumā.

Āmura kātus izgatavo no lapu koka materiāla - ābele, pīlādzis,
bumbieris. Tik pat labi var būt arī bērzs, tiem ir struktūra, kura
izturīga un neplīst.

Katrai laktai ir sava vēsture. Laktai vajag skanēt, pieskaroties ar
āmuriņu.

Pirms darba kubulā ar ūdeni iekšā saliek āmurus, lai koks uzbriest
un āmurs kalšanas laikā paliek savā vietā.

Sist stiprāk ar āmuru pa laktu bez metāla starpposma ir sliktais
tonis, metāla starpposms pasargā no izsitumiem un izkalumiem.
Kalēja smēdē ar āmuru pa pliku laktu sist ir tāpat kā sist pa seju.

Āmuri ir dažādi. Parasti āmuru kaļ no tērauda 40/45. Oglekli
pievienojot tēraudam, tas kļūst cietāks. Āmuram ir jāsit tā, lai
tērauds neplīst.

Stangas var līdzināt pa savai rokai.

Ir arī proﬁla āmuri, lai paplestu urbumu, kamēr tas ir sarkans, tā
izstrādājumam iegūst plastiku. Tam tiek izmantoti arī konusa
āmuri.

Stangas bieži ir saliektas, lai varētu materiālu kalt, saglabājot
biezāko detaļu.

Āmuriem ir ķīlis. Kalējam vajadzīgs metāla ķīlis, kalts ar
atskabargu, lai āmurs nestaigātu pa kātu. Ķīli ievieto diagonāli, lai
ieķīlētu iekšā un āmurs nevarētu izkrist ārā.

Cirklis ir ārmurs, kurš cērt metālu.
Kalēji dalījās vienročos, divročos un trīsročos. Vienrocis ir kalējs,
kurš kala viens pats – pats turēja un pats kala. Divrocis, kuram bija
palīgs, turēja metālu, tāpēc kalējs varēja kalt ar abām rokām un
lielāko āmuru. Trīsroči, kad nepieciešams sakalt lielākas detaļas viens tur detaļu, otrs iesit, uzreiz nāk nākamais un zvētē. Tā ar
sitieniem iet riņķī. Notiek rotācija, lai uzspētu, kamēr dzelzs ir
karsts.
Lai stangas saturētu, operētu un grozītu, ir vajadzīgs spēks un
izveicība.
Āmurs ir darba rīks, kurš sver līdz 2 kg. Smagākas ir kuvaldiņas,
bet virs 10 kg jau ir kuvaldas. Šie instrumenti ir dažādu izmēru, lai,
nokaļot lielumu, līdzinātu, aplocītu un ielocītu metālu vajadzīgajā
formā.
Kuvaldu trīs veida sitieni - vidēji stiprs sitiens ir elkoņa sitiens.
Praktiski strādā elkonis un roka. Tālāk ir sitiens no pleca, kārtīgs
darbs. Un pēdējais ir atvēziens.

Nekad necērt uz laktas. Labam kalējam vienmēr ir bieza metāla
plāksne, uz kuras tiek cirsts.
Kalēja skrūvspīles ir piestiprinātas pie galda malas ar atbalstu pie
kājas, vai arī ar atbalstu pie bluķa.
Kalēja skrūvspīlēm visas daļas ir kaltas no tērauda, tās ar
augšžokļiem iespiež metālā gropīti un līdz ar to iztur sitienu.
Kalēja urbjmašīna ir pieskrūvējama pie sienas, tā stumj un griež
metālu.
Šmirģelītis ir metāla asināmais rats.
Restaurējot metālu, var iemācīties un uzzināt jaunas lietas un darba
paņēmienus, instrumentu pielietojamību.

Ekspedīciju laikā saņemtie
ieteikumi un novērojumi
Nekad nav par vēlu mācīties un apgūt jaunus amatus.
Roku darba un darinājumi vienmēr būs cieņā.
Metāls noveco kā cilvēks – cienīgi un skaisti.
Pētot savas senču tradīcijas, uzzini arī par savu dzimtu, ciemu
un rodas iespēja jaunā skatījumā tās pilnveidot un atjaunot.
Katru darbu jāmācās izdarīt labāk un labāk, jo profesionālajai
pilnveidei nav robežu.
Nepieciešams izglītot iedzīvotājus par kalēja amatu.
Fantāzija un iztēle – tas ir vienīgais, kas mūs atšķir no robotiem un
tehnoloģijām.
Vietējo metālkalēju ražojumu popularizēšana un izvietošana
pilsētvidē, telpu interjerā, tādejādi attīstot kalēju darba
pieprasījumu un radot tikai reģionam raksturīgu vidi.
Latgales kalēju izstrādājumu apkopošana un digitalizēšana, tā
saglabājot radošo Latgales reģiona kalēju devumu.
Sabiedrības viedokļa veidošana - izvēlēties kvalitatīvu un vietējās
tradīcijās balstītu produktu.
Veidot videi saudzīgu attieksmi, izvēloties to, kas patiesi vajadzīgs
un kalpos ilgi arī kā sava laika liecinieks.
Popularizēt jau atjaunotās smēdes Viļakā, Lūznavā, Līvānos,
Zaļmuižā un citur, tā atgādinot par kalēja amata prasmēm un
meistarību.

Vecās smēdes meklēja un dokumentēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Ināra
Groce, Alvis Berngards, Norberts Kudiņš, Māris Justs, Inga Čekša-Ratniece, Sandra Ūdre,
Silvija Ivanovska, Silvija Berezovska, Kaspars Ratnieks, Vjačeslavs Fomins. Paldies par
informāciju Lūznavas muižai, Preiļu Lietišķās mākslas un vēstures muzejam.
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Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts
kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas valsts meži ﬁnansialu atbalstu
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