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Šįkart jo sukurtas įspūdingo
dydžiohoreljefasyra skirtasmū
šiuiprieRadviliškio,kuriameprieš
100metų buvo sutriuškinta ber
montininkųarmija.

Horeljefekovosprieš
bermontininkus

TautodailininkoE.Gaubodve
jusmetuskurtashoreljefaskolkas
„tebesiilsi“dirbtuvėsevisuome
nėjodarnematė.Tačiaunetrukus
jisreprezentuosRadviliškiorajoną
sausiopabaigoje„Litexpo“parodų
rūmuosevyksiančiojetarptautinė
jeturizmoiraktyvauslaisvalaikio
parodoje„Adventur“.
1,5metro aukščio ir 3metrų

ilgiodarbasužimabemažvisądirb
tuviųsieną.Jame1919metųru
denįprieRadviliškiovykusiomū
šiopriešbermontininkusscenos.
Edmundo rankomisnugludin

tos, akimis nuglostytosmedinės
kariųfigūrėlės,jųginklai,fonema
tomimiestopastataitokietikro
viški, kad, regis, tai tiesiog su
stabdytalietuviamslemtingomū
šioakimirka.
„Perverčiaunemažai literatū

ros,senųnuotraukų,kolsusidariau
vaizdą,kokstaismetaisbuvoRad
viliškis,kokiestovėjonamai,kokia
buvolietuviųirbermontininkųka
riųapranga,apavas,ginklai.
Nesakau, kad viskas atkurta

100procentųtiksliaitaipadaryti
būtųneįmanoma,todėlnorineno
ritekopasitelktiirsavofantaziją,
įsivaizdavimą“,sakokurtiistori
netematikamėgstantisautorius.
PasakE.Gaubo,kurianthorel

jefą,benesunkiausiabūnasukurti
vientisą kompoziciją numatyti,
kaskurstovės,kuriskarysbėgs,
okurisgulėspašautas,kokiukam
pubuspasisukusi viena figūra, o
kaip palinkusi kita, kur bus nu
kreiptasginklas,kaipkrisdrabužio
klostėirpanašiai.
„Prisipieši tų eskizų, bet kai

imidrožti ir išdrožtas figūrasdė
liotiįvietas,regis,viskaspasikei
čiairtenkajasnetikperdėlioti,bet
irnekartąkoreguoti,perdrožtiiš
naujo“,horeljefokūrimosubtily
besaiškinatautodailininkas.
Pasakjo,koreguotikompozicines

detalesgalimatol,koljosdarnebūna
pritvirtintos.Tiesa,yrairtokiųfigū
rų,kuriosužsimaunaantkaiščio,tad
šiomsnėrabaisu,jeiguirnulūžtųko
kiašautuvobuožėtuometautoriui
tektųperdrožtijąišnaujo.

PasiekėLietuvosrekordą
Mūšio prieš bermontininkus

atvaizdavimas horeljefe ne pir
mastokiomastoE.Gaubosukurtas
istoriniskūrinys.

Priešdevyneriusmetus,Lie
tuvos tūkstantmečiui ir Žalgirio
mūšio 600osioms metinėms,
E.Gaubas sukūrė kitą įspūdingą
medžiohoreljefą„Žalgiris.Lietu
viaisugrįžo“.
E.Gaubosukurtamepanorami

niamebataliniamehoreljefepavaiz
duotasVytautoDidžiojovadovau
jamos kariuomenės puolimas po
geraiapgalvotoirsuplanuotoatsi
traukimomanevro.
Šįdviejųdalių3,4metroilgioir

1meroaukščiokūrinįautorius„lip
dė“penkeriusmetus.E.Gaubassu
skaičiavo:horeljefeišskaptuotos63
raiteliųir82pėstininkųfigūros.

E.Gaubo kūrinį Lietuvos re
kordusfiksuojantiagentūra„Fac
tum“užregistravokaipdidžiausią
šalyjedrožinįpaveikslą.Horelje
fasbuvoeksponuojamasTrakųis
torijosmuziejuje,Valdovųrūmuo
se,Gniezne (Lenkija), įvairiose
parodose.
„Kurdamasšįhoreljefą,daril

giausėdėjaubibliotekoje,perver
čiau kalnus istorinės literatūros,
kadgalėčaunetikgeriauįsigilinti

į tuomečius įvykius,bet ir į tuo
metęmūšiodalyviųginkluotę,ap
rangą, vietovę.Sunkiaubuvogal
irdėlto,kadtoksdarbasmanbu
vopirmas“,sakėautorius.

Kūrybosįvertinimas
Lietuvos istoriją formavusių

asmenybiųbeiįvykiųgausuirki
tuoseEdmundokūrybiniuoseeta
puose.
Vienipirmųjųjodarbų,sukur

tiireksponuotidarsovietmečiu
karaliausMindaugo,didžiųjųku
nigaikščių Algirdo, Gedimino,
Kęstučio,Vytenio,Vytautobarel
jefai.

ŠiandienEdmundasirjuokiasi,
irstebisi,kaipniekamneužkliuvo
tuometinėjejodarbovietėje,Rad
viliškiomašinųgamykloje, spalio
revoliucijosmetinėmsskirtojepa
rodoje pristatyta Lietuvos kuni
gaikščiųbareljefųekspozicija.Juo
labkadkunigaikštisAlgirdasbuvo
pavaizduotasMaskvosKremliaus
apsiaustiesfone.
Kūriniainetikneužkliuvoso

vietiniamscenzoriamsjųautoriui

buvoįteiktapadėkaužpuikiusdar
bus.E.Gaubasgarsiaisvarsto:gal
tamturėjoįtakostai,kadtuometu,
1987aisiais,įšalįjaunenumaldo
maibeldėsiAtgimimolaikotarpis?
Apdovanojimą„Užmeistrišką

reljefokūrimą“pelnėir1999me
taisbermontininkųtemasukurtas
jo darbas ąžuolinis bareljefas
„Lietuvoskariuomenėpuolaber
montininkus“.
2009metaisŠiauliųkraštotau

todailėsšventėjeautoriuspripažin
tas geriausiu Šiaulių apskrities
meistru,„Auksovainiko“regioni
niameturepelnėIvietą.
Būtairkitokiųpagarbosautoriui

išraiškosformų:E.Gaubasirjoho
reljefasŽalgiriomūšiuiatmintipa
tekoįRimantoDichavičiausalbumą
„Laisvėspaženklinti“šaliakitųgar
siųšaliesmenininkųkūrinių.
„Pasijutaulygantsparnųkur

jau čia: savamokslį drožėją kartu
sužymiausiaismenininkaissugre
tino“,kuklinosiEdmundas.

Dumenininkai
„Manopatididžiausiamokykla

buvožiūrėti,kaiptėvasmeistrauja
stalus, kėdes, spinteles.Bet dro
žyba jis nesidomėjo, o aš paban
džiau armijoje ir man tai „prili
po“,pasakojameistras.
Keliolikametųbendrabutyjesu

šeimagyvenęsE.Gaubassavona
mus buvo pavertęs dirbtuvėmis.
Kaippatssakošiukšlindavotie

siogkambaryje:drožinėdavo,dai
lindavo,tačiauvisuometsavodar
bovietąsusitvarkydavo.Galtodėl
žmonadėltovėjųnekeldavo.
O štai sūnų Martyną tėvo

„šiukšlinimai“, pasirodo, įkvėpė
šiandien menininkas Martynas
Gaubasyrapuikiaižinomasmeni
ninkasnetikLietuvoje,betirsve
čiosešalyse.
Nenusakomo grožio smėlio,

sniego,ledoskulptūras„kaldinan
tis“irtarptautiniusauksospalvos
apdovanojimus nuolat pelnantis
M.Gaubasdirbairsumedžiu,ak
meniu,bronza,metalubeikitomis
medžiagomis, o tėvas didžiuojasi
sūnumi: „ Jis mane jau seniai
praaugo“.
Ar klausia vienas kito patari

mo?
„Kartaispasitariame,betnevi

sadaašjįsuprantu,ojismane.Aš
esu tradicinio meno šalininkas,
Martynaspuikiaiįvaldęsmoder
nųjįmeną.Betabuvienaskitouž
mojusiridėjaspalaikome“,sako
medįįsimylėjęsirsukitomisme
džiagomisdraugautinepanoręsEd
mundas.

Svarbiasdatasįprasminędarbai
Jeitikpavykdavosuderintisu

darbu, dažniausiai per atostogas,
E.Gaubas stengdavosi dalyvauti
medžio drožėjų pleneruose. Juos
Edmundas vadina ir tobulėjimo
mokykla,irsielosatgaiva,kursu
sirenkabūrysbendraminčių.
„Ir pasitariam, ir vienas kitą

perdantįpatraukiame.Žiūrėk,vie
nasskulptoriusdainuoja,kitasgi
tarą atsiveža vos ne ansamblis
susiburia.Betiratsakomybėsple
neraimoko.Juoseperdaugneat
sipalaiduosi juk turi per savaitę
suplanuotą darbą padaryti.Nepa
sakysi žmonėms: atsiprašau, ne
spėjau...“,sakotautodailininkas.
E.GaubodarbųvienRadviliškio

miesteperdešimtį.Patspirma
siskartusutėvudarytatrijųkry
žių kompozicija prie Radviliškio
parapijosbažnyčios(pernaiE.Gau
buivėlbuvopatikėtatojepatvie
tojesukurtinaująkompoziciją,ku
ripakeitėperkelisdešimtmečius
estetiniovaizdonetekusįsenąjįkū
rinį).
BūdamasLietuvoskariuome

nėssavanoris,E.Gaubaspriebu
vusio savanorių komendantūros
pastato 1992metais,minint 600
metų, kai VytautasDidysis tapo
Lietuvosvaldovu,sukūrėįspūdin
gąstogastulpį„VytautasDidysis“.
Kelios skulptūros puikuojasi

miestoparke.Benegarbingiausią
vietą jameužimaE.Gauboskulp
tūrinėkompozicija„Lietuvostūks
tantmetis“(2009metai).
Paskutinisjodarbas,kątikbaig

tashoreljefaslietuviųpergaleiprieš
bermontininkus atminti, ko gero,
skirtas ne tik šiai svarbiai datai.
KartutaibusirasmeninįE.Gaubo
jubiliejų įprasminęs darbas šių
metų sausio 4ąjąkūrėjui sukako
65eri.

Parengta pagal „Šiaulių kraštą“

Tautos istorija - medžio drožiniuose
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�Naujausiasradviliškiečiodarbaslietuviųpergaleipriešbermontininkusskirtashoreljefas

�Pirmąjįsavohoreljefą,skirtąŽalgiriomūšio600osiomsmetinėms,EdmundasGaubaskūrėpenkeriusmetus

 � E.Gau bo kū ri nį Lie tu vos re kordus 
fik suo jan ti agen tū ra „Factum“ 
užre gist ra vo kaip di džiausią 
ša ly je dro ži nį-pa veiks lą


