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Anotacija 

Straipsnyje pateikiama Argentinoje ir Urugvajuje nuo 1889 m. dirbusio prancūzų kilmės kraštovaizdžio 

architekto, buvusio E. Andrė biuro bendradarbio, Charles Thays (1849–1934) kūrybos apžvalga. Apibūdinami ir 

įvertinami jo urbanistinių transformacijų ir žaliųjų erdvių kūrimo darbai Buenos Airėse, Montevideo ir kituose Pietų 

Amerikos miestuose. Akcentuojama europinė tradicija, parkų, skverų, promenadų kūrimo patirtis ir dėsningumai, kurių 

pažinimas yra reikšmingas tolesnei Lietuvos parkų meno raidai ir kultūros paveldo apsaugai. 

Prasminiai žodžiai: miesto parkas, parko projektas, želdynai, Buenos Airės, Argentina, Urugvajus. 

 

Abstract 

This article provides a review of the creation of landscape architect Charles (Carlos) Thays (1849–1934), former 

collaborator in E. André’s landscape agency, who had worked in Argentina and Uruguay since 1889. His proposed 

urban transformations and created green spaces in Buenos Aires, Montevideo and other cities of South America are 

described and judged. The article is prepared according to the data collected by the authors. The experience of public 

green spaces development within European tradition and its consistent patterns are highlighted – to acknowledge these 

important for the further development of park and garden art, and cultural heritage protection in Lithuania.  

Key words: city park, park project, greenery, Buenos Aires, Argentine, Uruguay. 

 

Skiriama kraštovaizdžio architekto 

Charles Thays (1849– 1934), kurio parkuose 

tebesilanko Argentinos ir Urugvajaus lietuviai, 

165-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms 

 

Įvadas 

 

Senojo žemyno (Europos) ir Naujojo pasaulio (Amerikos) miestų aplinkos humanizavimo ir 

sveikatinimo, viešųjų želdynų formavimo uždaviniai, taigi, ir idėjos gyvuoja ir realizuojamos jau 

tris pusšimčius metų. Šie uždaviniai tebėra aktualūs ir spręstini ir XXI a. pradžioje. Miesto želdynų 

kaip socialinio, ekonominio, estetinio paveldo pažinimas ir analizė išlieka svarbūs ir gali 

pasitarnauti sprendžiant nūdienos problemas.  

Norime pratęsti 2013 m. mokslinėje publikacijoje (Deveikis et al., 2013) pradėtą Pietų 

Amerikos šalių – Argentinos ir Urugvajaus – miestų želdynų kūrimo analizę, plačiau atverti 

prancūziškosios tradicijos kraštovaizdžio architektų kūrybos klodus ir artefaktus. Šie klodai gana 

tolimi geografiškai, bet artimi kultūrine Europos tradicijų Argentinos ir Urugvajaus urbanistikoje 

prasme. Šių šalių sostinėse europietiško – ispaniško, itališko, prancūziško, lietuviško – etnoso 

buities ir būties išraiškų bei tradicijų mišinys sulydė nuostabius urbanistinius ir architektūrinius 

derinius. Argentinos ir Urugvajaus miestų ūkio ir viešųjų erdvių tvarkymo pavyzdžiai yra įdomūs 

kaip Vakarų Europos urbanistinės patirties (pirmiausia Ispanijos, vėliau Prancūzijos ir kitų Europos 

šalių) diegimo placdarmas ar regionas. 

Manome, kad tai reikšminga ir Lietuvos miestų viešųjų parkų kūrėjams. Patirtis yra globali, 

miestų augimo (ir tuštėjimo), ekonominių ciklų poveikio problemos yra panašios. Viešųjų erdvių 
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formavimo, tvarkymo, investavimo į jas uždaviniai ir sprendimo būdai galėtų ir turėtų remtis 

platesne kapitalistinio gyvenimo būdo pasaulio miestų analize. Lietuvos parkotyros publikacijose 

užsienio šalių patirtis ir parkų kūrėjų darbai apžvelgiami gana nedrąsiai. Daugeliu atvejų 

pasitenkinama kukliu paminėjimu, trumpa apžvalga, vienos kitos ikonografinės medžiagos ar 

šiuolaikinio vaizdo pateikimu. Nesistengiama apčiuopti urbanistinių tradicijų ir idėjų sklaidos, kuri 

ir lemia miestų želdynų raidą. 

Barono Haussmanno (1809–1891) renovacijų Paryžiuje tradicijos (Haussmann’s renovation, 

2012) buvo geidžiamos ir godotinos Pietų Atlanto ir Rio de la Plata pakrantės miestuose-sostinėse. 

Šiems miestams prancūzų kraštovaizdžio architektai buvo puikus pasirinkimas, nulėmęs Argentinos 

ir Urugvajaus miestų aplinkos tvarkymo, želdinimo tradicijas. 

Vienu tokiu ryškiausiu sėkmingai pasirinktu autoriumi, parkų kūrėju Pietų Amerikoje buvo 

Charles Thays (1849–1934), buvęs E. Andrė bendradarbis, kuris pakviestas 1889 m. į Argentiną 

atsivežė barono Haussmanno, A. Alphand’o (1817–1891) ir E. Andrė (1840–1911) idėjas bei 

intelektinį užtaisą. Kaip rašė Sonia Berjman (2001), Paryžiaus ir Pietų Amerikos miestų ryšį 

užmezgė ir sustiprino Alphand’o, Andrė ir Thays trijulė, ir tas ryšys pasireiškė daugelyje miestų 

želdynų planavimo projektų.  

Mums neteko betarpiškai, in visu, pamatyti Argentinos parkų, tačiau ir Urugvajaus pavyzdžių, 

lankytų in situ ir in visu, užtenka, kad galėtume šio kraštovaizdžio architekto kultūrinį ir žmogiškąjį 

palikimą pažinti ir vertinti. Tyrimo ir straipsnio tikslas – prancūzų kilmės Argentinos kraštovaizdžio 

architekto Charles Thays (1849–1934) kūrybos principų apžvalga ir analizė. Šių principų ir želdynų 

struktūros bei meninės raiškos pažinimas ir suvokimas galėtų būti reikšmingi mūsų šalyje 

sprendžiant miestų parkų ir skverų renovacijos (atnaujinimo) ir jų socialinės funkcijos gaivinimo 

bei plėtojimo klausimus. Globalesnis suvokimas leistų kalbėti apie prancūzų kraštovaizdžio 

architektūros mokyklos (E. Andrė mokyklos) pagrindinius kūrybos principus, svarbius mūsų 

parkotyrai ir parkų apsaugos bei tvarkybos specialistams, ypač kalbant apie E. Andrė Lietuvoje 

kurtus parkus ir jų tapsmą viešaisiais parkais. 

Apie C. Thays kūrybą daug rašyta Lotynų Amerikos architektūros tyrėjų ir mokslo darbuotojų 

(Abraira, 2010; Berjman, 2001; 2009; Montañez, 2011), nestokojama medžiagos, ypač ispanų ir 

prancūzų kalbomis, apie šį kraštovaizdžio architektą ir interneto puslapiuose (www.petitherge.com, 

2012; Thays paisajistas, 2012, 2013; www.wikipedia.org, 2013). Tačiau lietuvių kalba publikacijų 

apie jo kūrybą nebuvo iki 2013 m., kai šio Argentinos prancūzo kūryba probėgšmiais buvo 

paminėta keliose publikacijose (Deveikis et al., 2013; Parkų užrašai, 2013). Todėl šis straipsnis – 

vienas pirmųjų bandymų Lietuvoje analizuoti C. Thays kūrybos principus bei paveldą.  

 

Tyrimo metodika 

 

Atliekant tyrimus ir rengiant šį straipsnį, taikyti istorinės ikonografinės ir rašytinės 

medžiagos, ankstesnių mokslinių publikacijų analizės ir palyginimo, vizualinių natūros tyrimų 

vietoje (in situ ir in visu Montevideo mieste) ir jų metu gautų duomenų analizės bei apibendrinimo 

metodai.  

Darbas paremtas išsamia bibliografinių ir biografinių šaltinių analize, pirmiausia Lotynų 

Amerikos autorių (Berjman, 2001; 2009; Montañez, 2011; Abraira, 2010) mokslinėmis 

publikacijomis, ankstesnių mūsų publikacijų (Deveikis et al. 2013; Parkų užrašai 2013) medžiaga. 

Pagrindiniai šaltiniai – architektūros istorikių Margaritos Montañez (2011) kompiliacinio straipsnių 

rinkinio Paisaje y sociedad (Kraštovaizdis ir visuomenė) ir Sonios Berjman (2009) tekstų bei 

sudaryto C. Thays darbų sąrašo įžvalgos ir apibendrinimai. Darbo sėkmei ypač reikšmingi buvo 

tyrimai in situ Urugvajuje 2012 m. lapkričio pabaigoje ir susitikimai, pokalbiai bei išvykos su 

Urugvajaus kraštovaizdžio architektų asociacijos (AUDADP) vadovais Margarita Montañez ir 

Rafaeliu Dodera. Už tai jiems liekame dėkingi. 
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Urbanistinės aplinkos formavimo ir želdynų kūrimo principai aptariami ir nagrinėjami 

pasitelkiant konkrečių želdynų (parkų, aikščių) formavimo ir raidos pavyzdžius, sugretinant juos su 

jų kūrimo metu vyravusiais meninės raiškos principais ir E. Andrė mokyklos (biuro) kūrybos 

principais. Manome, kad tai svarbu parkų ir skverų tvarkybos raidai Lietuvoje. 

Viena iš hipotezių ir uždavinių bei tyrimo krypčių yra vietinės floros (pirmiausia 

dendrofloros) išteklių naudojimo želdynuose apologetika bei vietinės ir svetimžemės dendrofloros 

santykis želdynuose. Šis santykis yra įdomus. Apie E. Andrė ir jo mokyklos pasirinkimus rašyta ir 

tarptautiniuose leidiniuose (Sebeckas et al., 2001). Kita tyrimo grandis – meninės raiškos principų 

bendrumas XIX a. pab. – XX a. pradžios parkuose ir jų išsaugojimas bei tvarumas šiandienos 

gyvensenos sąlygomis. 

 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 

Prancūzų miestovaizdžio mokyklos intelektinis užtaisas Lotynų Amerikai. Paryžiaus 

miesto pertvarkymo (pagražinimo ir sveikatinimo, kaip buvo sakoma tuomet), žaliųjų erdvių, parkų 

ir skverų kūrimo programa, atlikta barono Hausmano ir jo bendražygių sumanymais ir valia, žavėjo 

pasaulį. Programos dalyviai iš šios darbų epochos išsinešė tvirtus meninės raiškos principus ir 

tapybiškumo (pitoresque) filosofiją ir sprendinius, kuriuos jie sėkmingai diegė, pritaikė daugelyje 

vėlesnių darbų ir projektų.  

Paryžiaus Belle epoque nuotaikos Urugvajaus ir Argentinos sostinėse (1 pav.) skatino ir kvietė 

čia puikiai jaustis prancūzų techninius specialistus: architektus ir miesto planuotojus, kraštovaizdžio 

architektus, želdynų technikus. Jie buvo čia laukiami. E. Andrė užsakovų paprašytas dar 1868 m. 

spalio mėn. siuntė laišku savo projektinius pasiūlymus į Buenos Aires (Berjman, 2001, 2005). 

Laiškas su projekto aprašymu yra išlikęs (Archives Museo Historico Sarmiento), brėžinys, deja, 

neišlikęs (Berjman, 2005). Manoma, kad pasiūlymai galėjo būti nubraižyti ant tokio plano, kokį 

matome 2 pav. E. Andrė pasiūlė pasodinti želdinių aikštėse be žalumos, sutvarkyti kranto liniją, 

įrengiant bulvarą ir parką, suformuoti keletą pagalbinių alėjų (aveniu), įveisti didelį parką ir 

pertvarkyti Didžiąją aikštę (Plaza Mayor). Teigiama, kad nuo 1850 m. iki 1880 m. du viešųjų 

aikščių modeliai egzistavo Argentinoje ir kaimyninėse šalyse – ispaniškasis be augalų ir 

prancūziškasis su želdiniais. Nuo 1880 m. prancūziškasis įsigalėjo ir tapo vieninteliu miesto aikščių 

modeliu Argentinoje ir Urugvajuje (Berjman, 2001). Ir tai pasiekta prancūzų specialistų dėka. 

Pirmasis prancūzų tradicijos Urugvajaus sostinės kraštovaizdžio specialistas ir aikščių želdintojas 

buvo Pedro Antonio Margat (1806–1890) (Montañez, 2011).  
 

 
1 pav. Rio de La Plata pakrantėse išaugo Argentinos (dešinėje) ir Urugvajaus (kairėje) sostinės, kuriose dirbo prancūzų 

kilmės kraštovaizdžio architektas Charles Thays (1849–1934) 

Fig. 1. The capitals of Argentina and Uruguay, where landscape architect Charles Thays (1849–1934) had worked, are 

located at the riversides of Rio de La Plata. 
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2 pav. Buenos Airių miesto ir priemiesčių topografinis planas (vadinamas sudarytojo Sourdeaux vardu), 1848 m. 

Fig. 2. Topographical plan of Buenos Aires city and its suburbs (called Sourdeaux plan), 1848. 

 

Charles (Carlos) Thays asmenybė ir darbai. Visos publikacijos apie C. Thays pabrėžia, kad 

jis buvo artimas E. Andrė bendradarbis ir bendražygis (Abraira, 2010; Berjman, 2001; 2005; 2009; 

Montañez, 2011; Petit Hergé, 2012; Thays Paisajistas, 2012). Projektuoti želdynų Pietų Amerikos 

valstybėse C. Thays atvyko iš E. Andrė biuro kiek anksčiau (1889) nei E. André į Urugvajų (1890), 

būtent rekomenduotas turtingam užsakovui E. Andrė ir A. Alphand’o. Šių dviejų pastarųjų 

Paryžiaus pertvarkymo (želdinimo) ir parkų steigimo grandų ryšys buvo ypač stiprus ir vaisingas. 

Anot S. Berjman (2001), Paryžiaus ir Pietų Amerikos miestų ryšį užmezgė ir stiprino Alphand’o, 

Andrė ir Thays trijulė, ir tas ryšys bei prancūziška miesto estetikos dvasia pasireiškė daugelyje 

planavimo projektų. Būtent Paryžiaus pertvarkymo darbuose buvo išmokta žvelgti į miesto aplinką 

planuotojo, urbanisto žvilgsniu. To reikėjo ir Argentinoje. 

Pirmasis C. Thays darbas Argentinoje buvo parko projektas (3 pav.) Kordobos mieste. 

Užsakovas, paskyręs sklypą parkui, numatė jį kaip prabangos veiksnį parduodant šalia 

suprojektuotus individualius sklypus gyvenamųjų namų statybai – kuo ne E. Andrė 1866–1867 m. 

Liverpulio parko projekto urbanistinis ir finansinis sprendimas? Prie šio parko C. Thays dirbo 

22 metus, iki 1911 m. 

1891 m. mirus vyriausiajam Buenos Airių urbanistui, Promenadų direktoriui Wilhelmui 

Schübeckui, miesto Viešųjų Promenadų (isp. Paseos Publicos; dabar sakytume – Želdynų) 

direktoriumi, kai miestas dar neturi parkų, paskiriamas C. Thays. Jis daug dirba kurdamas Buenos 

Airių Botanikos sodą (1892–1898), tvarkydamas miesto aikštes (Plaza de Mayo, 1896 ir kt.), 

gatves, veisdamas parkus. Šiame poste kraštovaizdžio architektas dirbo iki 1913 m. gruodžio 

pabaigos. Per tą laiką C. Thays sukūrė ar pertvarkė 69 aikštes (plazas), promenadas (paseos), 

parkus (parques) Buenos Airėse ir 16 objektų kituose Argentinos miestuose (Cordoba, Catamarca, 

Mendoza, Paraná, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, San Luis ir kt.) (Berjman, 2009). 

Buenos Airių Botanikos sodas (4 pav.) buvo visapusiškos kraštovaizdžio architekto veiklos 

bazė – sumedėjusių ir žolinių augalų pažinimo ir aklimatizavimo, matės (Ilex paraguariensis) 

pramoninio auginimo bandymų, šeimos gyvenimo vieta.  
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3 pav. Sarmiento parko projektas Kordobos mieste – pirmasis C. Thays projektas Argentinoje, 1889 

Fig. 3. Project of Sarmiento park in Cordoba – the first project by Carlos Thays in Argentina, 1889 

 

 

 

4 pav. Buenos Airių Botanikos sodo (1892–1898) planas 

Fig. 4. Plan of the Botanical Garden (1892–1898) of Buenos Aires city 
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Vienas reikšmingiausių C. Thays darbų Argentinos sostinėje buvo buvusios Didžiosios 

aikštės, tuomet jau vadinamos Plaza de Mayo (Gegužės aikštės), pertvarkymas 1894–1896 m. (5 ir 

6 pav.). 2 ha dydžio reprezentacinėje aikštėje C. Thays sodino platanus (Platanus x acerifolia), 

palmes (Phoenix canariensis), vietinius gražiai žydinčius medžius (apie juos kiek vėliau), įrengė 

gėlynus. Šią aikštę po dar vieno pertvarkymo ir paminklų statymo 1906 m. (7 ir 8 pav.) galima 

palyginti su Urugvajaus sostinės Montevideo Plaza Independencia (Nepriklausomybės aikšte) 

(9 pav.), projektuota 1905, panašiu metu kaip Plaza de Mayo pertvarkymai. 

 

  

5 pav. Plaza de Mayo Buenos Airėse, 1894 m. 

Fig. 5. Plaza de Mayo in Buenos Aires, 1894 

6 pav. Plaza de Mayo Buenos Airėse, 1896 m. 

Fig. 6. Plaza de Mayo in Buenos Aires, 1896 

 

  

7 pav. Plaza de Mayo Buenos Airėse, XX a. pr. 

Fig. 7. Plaza de Mayo in Buenos Aires, XX c. 

8 pav. Plaza de Mayo Buenos Airėse, 1918–06–22 

Fig. 8. Plaza de Mayo in Buenos Aires, 22 June 1918 

 

      

9 pav. Montevideo Plaza Independencia, C. Thays projektas (1905), vaizdas apie 1930 m. ir dabartinis vaizdas 

Fig.9. Plaza Independencia in Montevideo: the project by C. Thays (1905), view in 1930 and actual (XXI c.) view 
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Prancūziškos dvasios kraštovaizdžio architektas C. Thays Argentinoje suprojektavo ir įveisė 

ištisus parkų kompleksus, iki kelių šimtų ha dydžio. Buenos Airių Palermo rajono (barrio) parkų 

kompleksas (1902–1912), Bosques de Palermo arba Parque Tres de  Febrero (Vasario Trečiosios 

parkas) su vandens telkiniu, rožynu (El Rosedal), kitais želdiniais (10 pav.) užima apie 400 ha. 

Argentinos sostinėje gausu kitų C. Thays projektuotų parkų, tai Barrancas de Belgrano (1892), 

Lezama (1896), Los Andos, Avellaneda, Ameghino, Centenario (Šimtmečio, 1910) (11 pav.) parkai.  
 

 

10 pav. Buenos Airių Palermo parkų kompleksas, Parque Tres de Febrero (1912–1914) su rožynu 

Fig. 10. Palermo Park Complex – Parque Tres de Febrero (1912–1914) in Buenos Aires 

 

 

11 pav. Šimtmečio parkas, Parque Centenario (1910) Buenos Airėse po šimtmečio nuo įkūrimo 

Fig. 11. Park Centenario in Buenos Aires after centenary since establishment in 1910 

 

Didesniuose Argentinos miestuose būtinai rasime C. Thays prieš šimtmetį projektuotus 

parkus. Liepos 9-sios parkas, Parque 9 de Julio (1910–1916) Tucumane (12 pav.), kur 
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projektuojama teritorija užėmė 400 ha (1000 akrų). Šį parką siūlyta įtraukti į UNESCO Pasaulio 

paveldo sąrašą. Nemažiau garsūs dar du parkai: Generolo San Martino parkas (1896–1900) 

Mendozoje (anksčiau vadintas Parque del Oeste; užėmė 307 ha, vėliau išplėstas dar 86 ha) ir 

Nepriklausomybės parkas, Parque Independencia (1900–1902) Rosario mieste, užimantis 126 ha. 

 

 

12 pav. Liepos 9–osios parkas, Parque 9 de Julio (1910–1916) Tucumane užima 400 ha 

Fig. 12. Park of 9 de Julio (1910–1916) in Tucuman to covering 400 ha 

 

Atskirai paminėtini daugybė želdynų prie ligoninių, karinių dalinių būstinių, viešųjų įstaigų, 

privačių klubų, viešbučių, universitetų, mokyklų. Be to, C. Thays sukūrė per 80 privačių želdynų 

turtingiems klientams, aristokratams (Berjman, 2009). 

Urugvajuje, Montevideo mieste taip pat yra daug C. Thays realizuotų projektų, kurie didžia 

dalimi buvo E. Andrė 1891 m. projekte (Deveikis et al, 2013; Montañez, 2001) numatytų sprendinių 

įgyvendinimas. Šiuos C. Thays darbus Urugvajaus sostinėje – Plaza Independencia (1905) (9 pav.), 

Plaza Cagancha (Libertad, 1906), Generolo Artigas bulvaras (1908), Parque Urbano (dabar – 

Rodo, 1911), E. Andrė pasiūlytas Centrinis parkas (dabar Parque José Batlle y Ordañez, 1907–

1911) (13 ir 14 pav.), vėliau glaudžiai susijęs su pasaulio futbolo istorija, pagaliau, urbanistinis 

Carrasco (Karasko) kurorto projektas (1912), kurie sutapo su Urugvajaus prezidento José Batlle y 

Ordañez kadencijų (1903–1907 ir 1911–1915) laikotarpiu – gražiai pristatė ir aptarė M. Montañez 

(2011), kiti autoriai. 

C. Thays buvo Iguazu krioklių, esančių Argentinos, Brazilijos ir Paragvajaus sienų sankirtoje, 

tyrėjas ir propaguotojas, gamtinio nacionalinio parko steigimo iniciatorius. 1910–1912 m. buvo 

atlikti pirmieji darbai ir parengta nacionalinio parko koncepcija, parkas oficialiai įsteigtas 1934 m., 

įtrauktas į UNESCO Pasaulio Paveldo sąrašą 1984 m. 

C. Thays buvo aktyvus spaudos bendradarbis, publicistas. Prieš atvykdamas į Argentiną, jis 

bendradarbiavo žurnale Revue horticole. 1910 m. C. Thays išleido pirmąją Argentinoje knygą apie 

kraštovaizdžio architektūrą, dedikuodamas ją Buenos Airių Botanikos sodui (leidėjas – Jacobo 

Peusero spaudos namai), aprašydamas kolekcijų augalus, jų tinkamumą miestų želdynams 

(Berjman, 2009). Tarptautiniam miškų kongresui Paryžiuje 1913 m. jis parengė studiją „Les forêts 

naturelles de la République Argentine“ (Argentinos Respublikos gamtiniai miškai), kur aprašė 
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šalies miškus ir gamtos įdomybes, tarp jų ir Iguazu krioklius, Nahuel Huapi ežerą (Wikipedia, 

2013). 

 

 

13 pav. Montevideo Centrinio parko ir jo aplinkos projektas, aut. C. Thays, 1911 (Abreiro, 2010) 

Fig. 13. Project of Central park in Montevideo by C. Thays, 1911 (Abreiro, 2010) 

 

 

14 pav. Šiandieninis José Batlle y Ordoñez parko vaizdas urbanistinėje Montevideo struktūroje 

Fig. 14. Nowadays view of the José Batlle y Ordoñez Park in Montevideo urban structure 

 

C. Thays kūrybos principai ir vietinės floros pripažinimas. XIX a. pab. kraštovaizdžio 

architektai domėjosi augalais, vertino Botanikos sodų kolekcijas. E. Andrė kraštovaizdžio 

architektūros biuro bendradarbiai ar E. Andrė mokyklos atstovai gerbė vietinės floros (žolinės ir 
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sumedėjusios) išteklius, mokėjo juos panaudoti parkų mene, želdynų kompozicijose siekė vietinių ir 

atvežtinių augalų balanso.  

C. Thays buvo vienas iš Pietų Amerikos pampų (stepių) ir miškastepių, kalnų miškų augalų 

tyrėjų. Argentina liko jam dėkinga už matės žolės – paragvajinio bugienio (Ilex paraguariensis) – 

pramoninio auginimo technologiją, už šalies dendrofloros išteklių, gražiai žydinčių vietinių medžių 

ir krūmų sodinimą miestuose. Argentinos ir Urugvajaus miestų želdynuose ir gatvių želdiniuose 

aptiksime autochtonus: tipuanus (Tipuana tipu, ankstesnis pavadinimas Machaerium tipu), mėlynai 

žydinčius palisandramedžius (Jacaranda mimosifolia), įvairiaspalvius balamedžius (Tabebuia sp., 

isp. Lapacho amarillo), argentininę raudūnę (Erythrina crista-galli; isp. ceibo) ir kt. (15 pav.). 

C. Thays Argentinos sostinės aikštėse ir gatvėse sodino platanus (Platanus x acerifolia), Plaza de 

Mayo Buenos Airėse ir Montevideo Plaza Independencia sodino Kanarų palmes (Pheonix 

canariensis), kitus medžius. Jis pirmasis Argentinoje pasodino dviskiautį ginkmedį (Gingko 

biloba). 

Kalbant apie parkų plano sprendinius ir kompozicinius elementus, tenka konstatuoti, kad 

C. Thays siekė projektuoti parkus su vandens telkiniais, kurie daugeliu atvejų tampa svarbiu 

kompoziciniu centru, prie kurio šliejamos architektūrinės detalės (mažieji parkų architektūros 

objektai – baliustrados, pavėsinės, krantinės su kioskais, pergolėmis, regyklomis), o kitame krante 

sukuriama gamtinė aplinka. Tai būtų galima palyginti su Romos Borghezės parko gamtiškosios 

dalies ežero (lago) kompoziciniu sumanymu (Parkų užrašai, 2013). 

Tenka pažymėti dar vieną ypatybę – C. Thays projektavo didžiulius viešųjų erdvių 

kompleksus, daugiatikslės paskirties rekreacines teritorijas, dydžiu pranokstančias minėtą 

Borghezės parkų ansamblį (per 80 ha) ar Niujorko Centrinį parką (341 ha), Miuncheno Anglų sodą 

(370 ha). Lentelėje pateikiame C. Thays projektuotų viešųjų želdynų – parkų kompleksų plotus. 

 
Lentelė. C. Thays projektuotų viešųjų želdynų – parkų kompleksų teritorijų palyginimas 

Table. Comparison of areas of the public greeneries – complex of parks designed by C. Thays 

Eil. Nr. 

No. 

Vietovė, objektas 

Site, object 

Plotas, ha 

Area, ha 

Projekto metai 

Years of project 

1. Palermo Chico, Buenos Airės 400 1892–1912 

2. Generolo San Martino parkas, Mendoza 393 1896–1900 

3. 
Nepriklausomybės parkas, Parque 

Indepencencia Rosario mieste 
126 1900–1902 

4. 
Liepos 9–osios parkas, Parque 9 de Julio, 

Tucumane 
400 1910–1916 

5. 
Centrinis parkas, Parque José Batlle y 

Ordoñez, Montevideo, Urugvajus 

60, papildomai per 100 ha 

parko aplinkuma 
1907–1911 

 

Dideliuose parkuose buvo užsodinti dideli rožynai, kurie kartu su vandens telkiniu tampa 

svarbiais kompoziciniais centrais. Dirbtinis ežeras ar kitas vandens telkinys ir rožynas (El 

Rosedal) – tai jau Pietų Amerikos prancūziškoji tradicija, ji buvo aiškiai išreikšta Urugvajaus 

sostinėje Prado parke (aut. C. Racine, 1912) ir Argentinos sostinėje (10 pav., aut. C. Thays ir Benito 

Javier Carrasco, 1914) (Berjman, 2009; Parkų užrašai, 2013). Vėliau rožynai įrengti 

Nepriklausomybės parke Rosario mieste (1915) ir Generolo San Martino parke Mendozoje (1919). 

Kaip teigia C. Thays kūrybos tyrinėtojai, kraštovaizdžio architektas „laikydavosi tokios 

projekto tvarkos: įrengdavo vandens telkinį, ar tai būtų ežeras, upelis, tvenkinys ar šaltinis, po to 

pridėdavo skulptūrų, pergolių arba proskynų, kad matytųsi šalia esantys laukai. Aplink pagrindinį 

pastatą įrengdavo prancūziškojo stiliaus sodą – griežtą ir geometrinį, o likusioje parko dalyje 

leisdavo į aplinką įžengti gamtai, ieškodavo laisviausio ir labiausiai laukinę gamtą atitinkančio 

projekto“ (Bausili, 2012). Taigi, C. Thays propagavo mišraus planavimo, vaizdingojo parko 

(pittoresque) principus. Parkų takų tinklas, atvirų erdvių ir medynų išsidėstymas primena E. Andrė 

mokyklos braižą, ateinantį iš A. Alphand‘o kūrybos. Vandens telkinio kranto linijos vingrumas, salų 

įrengimas liudija gamtinės ar laukinės dalies imitacines galias. Tai talentingo meistro darbai. 
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C. Thays ėmėsi ir urbanisto, miesto planuotojo darbų 1912 m. projektuodamas Barrio Parque, 

tuometį Palermo Chico, Carrasco (Karasko) rajoną prie Montevideo, rengdamas Lura Roca miesto–

sodo projektą (Partido de San Vicente, Buenos Airių provincija) ir preliminarų Chovet vietovės 

Santa Fe provincijoje projektą. Šiuose darbuose matomas architekto pomėgis naudoti įstrižaines, 

netaisyklingas zonų ribas ir kitus vaizdingojo miesto planavimo, kurio principus pirmas ėmė taikyti 

Argentinoje, elementus (Wikipedia, 2013).  
 

  
 

15 pav. Argentinos ir Urugvajaus želdynų medžių žiedai (iš kairės): argentininės raudūnės (Erythrina crista-galli), 

tipuanos (Tipuana tipu), palisandramedžio (Jacaranda mimosifolia) 

Fig. 15. Flowers of tree from Argentina and Uruguay greeneries (from left to right): Ceibo or Cockspur coral tree 

(Erythrina crista-galli), Tipuana (Tipuana tipu) and Blue Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) 

 

Viešoji erdvė jam visada yra kaip organizacinis centras, kur galimi laisvės, lygybės, brolybės 

jausmai, atokvėpio ir dvasios polėkio, estetinio pasigėrėjimo pojūčiai, tai vienybės ir patriotinio 

proveržio, pažinimo ir gaivaus oro, šventinės nuotaikos vietos. Jo projektuoti didieji parkai turi 

zoologijos sodus, botanikos ir gėlių kampelius, piknikų pieveles, sporto aikštynus, hipodromus, 

atletikos maniežus. C. Thays sakydavo, kad „laimė mieliau įsikuria miško didybėje nei prabangoje 

be žalumos“. Todėl daugelis Buenos Airių aikščių, parkų ir gatvių apsodintos šalies šiaurėje ir 

šiaurės rytuose augančių rūšių medžiais. Gražūs žiedai, žaluma, tvarkinga aplinka, anot jo, „gali 

daryti įtaką žmonių dvasinei būklei“.  

Amžininkai rašė (1916), kad C. Thays „kurdavo sodus, visų pirma tuščiuose plotuose ir išilgai 

alėjų. Ten, kur rasdavo tinkamos žemės, kad ir mažiau kaip dešimties metrų pločio, kruopštus lyg 

japonas, ponas Thays pasirodydavo su savo darbininkais, kad paverstų tą plotą harmoninga 

paunksne. Jis tikrąja to žodžio prasme tykodavo kiekvieno kampo, kur tik buvo įmanoma pridėti 

žalumos ir sodinti tinkamus medžius ar sėti gėles tarp jų“ (Wikipedia, 2013). 

 

  

16 pav. Buenos Airių miesto rožyno atgaivinimo projektą parėmė naftos koncernas YPF (Berjman et Du Bello, 2012) 

Fig. 16. Project of the revitalisation of El Rosedal in Buenos Aires was supported by oil company YPF 
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Parkų ir skverų renovacijos – kokios pamokos tiktų Lietuvai. Argentinos sostinės, kitų 

miestų ekonominio ir politinio, socialinio gyvenimo permainos ne visada buvo palankios želdynų 

paveldui. Keletas C. Thays kurtų želdynų buvo sunaikinti urbanistinės plėtros metu (pavyzdžiui, 

Generolo Paz alėja ir pajūrio bulvaras Mar del Platoje (1903–1910) sunaikinti po 1930 m. statant 

kazino ir provincijos viešbučio pastatus) ar pertvarkant aikštes (skverus) pagal naują politinę madą 

(kaip atsitiko su Plaza Colón ir Plazoleta Teatro Colón Buenos Airėse ir kitomis aikštėmis) 

(Wikipedia, 2013). 

Finansinių išteklių stoka ir politinės valios pokyčiai skurdino želdinių ir želdynų priežiūrą. 

Čia minėtini Ventanos klubo (Club Hotel Sierra de la Ventana) didžiulio, 126 ha parko (1909–

1911) su golfo lauku sunykimo ir vandalų nusiaubto Buenos Aires Lezamo parko (Parque-Paseo 

Lezama, 1896), šiuo metu bandomo restauruoti, paskelbto nacionaliniu paminklu, pavyzdžiai. 

Kita vertus, parkų ir skverų priežiūrai Buenos Airių miesto valdžia ir aktyvioji susipratusi 

visuomenė skiria daug dėmesio. Iškalbingas šiuo požiūriu Buenos Airių El Rosedal, miesto rožyno, 

užimančio apie 3,4 ha plotą su 1189 rožių veislių kolekcija atgaivinimo pavyzdys (Association, 

2012; Berjman et Du Bello, 2012; Lemoine 2011) (10 ir 16 pav.) ar Šimtmečio parko, Parque 

Centenario atnaujinimo darbai (11 pav.). Teigiama, kad Buenos Airių Plaza de Mayo išsaugojo apie 

70 % meistro autentikos, tačiau jos sutvarkymo konkursiniai projektai siūlo padaryti sausą aikštę 

(be fontanų ir gėlynų), nes ji, būdama šalia valdžios institucijų rūmų, Casa Rosada, tampa 

„manifestodromu“ dėl dažnų tautos susibūrimų (Nacion, 2012). 

Visi šie pavyzdžiai susieja Lietuvos ir Argentinos miestų želdynų sistemos formavimo ir 

išsaugojimo, renovavimo problemas. Želdyno kaip gyvojo meno kūrinio raida, kaita, senėjimas yra 

neišvengiami procesai. Urbanistinės struktūros irgi kinta, vystosi, kelia naujus gyvenimo kokybės 

uždavinius. Augantis miestas labiau trypia savo želdynus, tačiau dideliame mieste želdynai – 

neišvengiamai reikalingi (Jakovlevas-Mateckis, 2011; Deveikienė et al., 2012; Gawryluk, 2013; 

Gražulevičiūtė-Vileniškė ir Urbonas, 2013; Deveikis et al., 2013). Jiems turi būti skiriamas 

nuolatinis dėmesys. 

Daugelio Europos, ir ne tik Europos, miestų želdynų raidą lėmė trys pavyzdžiai: barono 

Haussmanno Paryžiaus renovacijos programos želdynai (Haussman‘s renovation, 2012); Niujorko 

Centrinio parko ir E. Howardo miesto-sodo idėjos (Deveikienė et al., 2012). Tiek Lietuvos, 

Latvijos, tiek kaimynės Lenkijos, tiek europietiškos tradicijos Pietų Amerikos miestuose viešieji 

želdynai kurti panašiu laikotarpiu – XIX a. pab. – XX a. pradžioje. Kuklus savo užmoju pirmasis 

Vilniaus viešasis miesto sodas Sereikiškėse (Jakovlevas-Mateckis, 2011; Večerskytė–Šimeliūnė, 

2013) gali būti puikiu idėjų imtuvo pavyzdžiu. Panašios ir globalios yra miestų aikščių tvarkybos 

idėjų pernašos. Paryžiaus, kitų miestų, tarp jų ir Argentinos bei Urugvajaus miestų aikščių 

želdinimas, jų virsmas skverais iš esmės atkartojamas visuose besivystančiuose, augančiuose 

miestuose. Čia galima įžvelgti savotišką grįžtamąjį ar abipusį tradicijų ryšį, stiprias sąsajas globaliu 

mastu – europinės tradicijos tąsą Pietų Amerikos, Europos, taigi, ir Lietuvos miestų želdynuose. 

Šiuolaikinės problemos ir sprendiniai irgi yra globalūs – čia tinka principas „mąstyk globaliai, 

veik lokaliai“. Verta pasimokyti transformacijų (kaitos), renovacijų (atnaujinimo) dalykų ir iš 

Argentinos, Urugvajaus miestų, kur gaji europietiška tradicija, suformuota C. Thays, išsilaikė iki šių 

dienų. Įdomiai istorinių parkų raidos ir jų atkūrimo problemos aspektus apžvelgė prof. K. 

Jakovlevas-Mateckis (2011), mažų miestelių evoliuciją Lietuvai artimame Lenkijos Bialystoko 

regione ir jų skverų pertvarkos tendencijas aptarė Dorota Gawryluk (2013). Tai gali būti teorinis ir 

praktinis pagrindas rastis motyvuotai ir ateities poreikių formuojamai Lietuvos želdynų sistemos 

tvarkybos metodikai, geros praktikos vadovui.  

Vilniaus Bernardinų sodo tvarkybos istorija (Večerskytė-Šimeliūnė, 2013), jo pritaikymas 

nūdienos miesto poreikiams, renovacijos ir autentikos išsaugojimo santykis yra kertinis kriterijus 

sprendžiant želdynų atgaivinimo (revitalizacijos) ir atnaujinimo (renovacijos) uždavinius. Šie 

uždaviniai buvo aktualūs ir sprendžiami Palangos, Birštono, Alytaus, Utenos miesto sodo, 

Marijampolės ir kitų miestų parkų tvarkybos procese. Argentinos ir Urugvajaus miestuose 
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pasaulinio garso kraštovaizdžio architektūros meistrų C. Thays ir jo kolegų sukurtos želdynų 

teritorijos ir sistemos, jų tvarkybos principai ir idėjos lieka ir gali tarnauti geru pavyzdžiu Lietuvos 

miestams. 

I. Gražulevičiūtė-Vileniškė ir V. Urbonas (2013) teigia, kad miestų centrams priimtinesnis 

želdinimo modelis yra „ne miestas, skendintis sode, o sodas mieste“. Miesto pakraščiai, 

priemiesčiai paprastai skendi soduose ir želdiniuose. Tą patvirtina ir Argentinos bei Urugvajaus 

miestų želdynų tvarkybos principai, suformuoti ilgamečio kraštovaizdžio architekto C. Thays. 

Tokio modelio svarbą iliustruoja ir naujai atvertas lankytojams Bernardinų sodas Vilniuje. 

 

Apibendrinimas 

 

Miestų, jų infrastruktūros raidos istorija ir tendencijos yra panašios ir netgi vienodos globaliu 

mastu. Nuo XIX a. antrosios pusės, suvokus želdynų kaip miesto plaučių ir žmonių dvasinės būklės 

stiprintojo (C. Thays teiginiai konkurso medžiagoje, pateiktoje siekiant užimti Buenos Airių Paseos 

Publicos direkcijos vadovo postą) funkciją, buvo projektuojami miesto parkai, skverai, promenados. 

Buenos Airių, Montevideo ir kitų Argentinos ar Urugvajaus miestų pavyzdžiu galime stebėti glaudų 

miesto plėtros ir želdynų plėtros (projektavimo ir įveisimo) santykį. Stipri prancūziškoji 

(Haussmanno) miestų tvarkymo tradicija buvo diegiama ir Pietų Atlanto, Rio de La Plata 

pakrantėse. Ji čia puikiai tiko ir prigijo kaip tvarus urbanistinis artefaktas. Argentinos ir Urugvajaus 

sostinės, kiti miestai yra puikus tokios tradicijos tęstinumo ir saugojimo, želdynų atnaujinimo ir 

atgaivinimo (revitalizacijos) programų pavyzdys. 

C. Thays nuveikti miesto želdynų kūrimo darbai Argentinoje ir Urugvajuje yra puikus 

urbanistinio planavimo ir kraštovaizdžio architektūros pradų (raiškos ir principų) suliejimo 

pavyzdys. Daugelyje savo projektų C. Thays veikė kaip miesto ar jo dalies planuotojas, aiškių 

želdynų vietų ir jų ribų urbanistinėje struktūroje projektuotojas. Viešoji erdvė jam visada yra kaip 

organizacinis centras, kur galimi laisvės, lygybės, brolybės jausmai, atokvėpio ir dvasios polėkio, 

estetinio pasigėrėjimo, gimtojo krašto ir pasaulio pažinimo pojūčiai. Jo projektuoti didieji parkai 

turi zoologijos sodus, botanikos ir gėlių kampelius, piknikų pieveles, sporto aikštynus, hipodromus, 

atletikos maniežus. Kalbant apie jo parkų plano sprendinius ir kompozicinius elementus, tenka 

konstatuoti, kad kraštovaizdžio architektas, parkų kūrėjas siekė projektuoti parkus su vandens 

telkiniais, kurie daugeliu atvejų tampa svarbiu kompoziciniu centru, prie kurio šliejamos 

architektūrinės detalės (mažieji parkų architektūros objektai – baliustrados, pavėsinės, krantinės su 

kioskais, pergolėmis, regyklomis), o kitame krante sukuriama gamtinė aplinka. Vietinės floros 

apologetika, būdinga E. Andrė mokiniams ir sekėjams, C. Thays projektuose buvo puikiai išreikšta.  

Lietuvos miestų parkų renovacijos, atgaivinimo, naujų želdynų formavimo programos turėtų 

būti gerai apgalvotos ir siūlančios naujus naudojimo scenarijus, daugialypes funkcijas. Mažu susietu 

pavyzdžiu čia tiktų nurodyti Utenos miesto parkų ar Vilniaus Bernardinų sodo, kitų miestų viešųjų 

parkų renovavimo projektus. XX a. pirmoje pusėje įveisti ir sukurti miestų sodai ar parkai (Alytaus, 

Birštono, Šiaulių centrinis, Panevėžio, Kauno skverai ir kiti) turėtų išsaugoti savo stilistiką ir kartu 

adaptuoti, priimti daugiau rekreacinių, sporto ar kitų renginių funkcijų. 
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Park’s Creator Charles Thays (1849–1934) – the European Tradition in 

South America and Its Feedback to Us 
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Summary 
 

This article provides a review of the creation of a French-Argentine landscape architect Charles (Carlos) Thays 

(1849–1934), a former collaborator at the agency of French landscape architect Edouard André. C. Thays arrived to 

Argentina in 1889 after he was recommended by J. Alphand and E. André to Argentine real estate developer Miguel 

Crisol, who contracted French landscape architect to design Sarmiento Park in Cordoba (Fig. 3). C. Thays decided to 

spend the rest of his life in Argentina and was named the Buenos Aires City’s Director of Parks and Walkways (Paseos 

Publicos) in 1891. This position gave him significant influence over the design of the city’s open spaces and greeneries 

as well as other cities of South America.  

Major projects in Buenos Aires included tree planting along streets, remodeling and designing public places, 

squares (plazas) and walkways as well as designing completely new parks and expanding older ones – Botanical 

Garden (Fig. 4), Plaza de Mayo (Fig. 5–8), parks Tres de Febrero (Fig. 10), Centenario (Fig. 11), Lezama, etc. Thays’ 

French or European heritage is reflected in many of his designs. One of largest undertakings was the Parque Tres de 

Febrero (Fig.10; created in 1912–1914), a sweeping area of open land covering several square kilometers filled with 

thousands of trees, flowers, many fountains, and monuments, and a rosary El Rosedal (Fig. 16) in the barrio of Palermo 

in Buenos Aires.  

While C. Thays worked primarily in Buenos, Aires throughout the years he also worked on many civic projects 

in other areas of Argentina: the Parque 9 de Julio in San Miguel de Tucuman (over 400 ha, 1910–1916, Fig. 12), the 

Parque de la Independencia in Rosario, the Parque San Martin in Mendoza, grounds of the luxurious Club Hotel de la 

Ventana, etc.; also in Uruguay, Montevideo city: Plaza Independencia (1905; Fig. 9), Plaza Libertad / Cagancha 

(1906), Boulevard Artigas (1908), Parque Rodo (1911); Central Park or Parque José Batlle y Ordoñez (1907–1911; 

Fig. 13 and 14) and urban planning of the residential and resort neighborhood of Carrasco (1912). Many native plants of 

Argentina and Uruguay (Fig. 15), which were ignored in garden-making at the time, have been planted in Buenos Aires 

Botanical Garden and greeneries designed by landscape architect C. Thays. The green spaces of Buenos Aires and other 

cities have planted with the Gingko biloba, Tipuana tipu, Jacaranda mimosifolia, Tabebuia sp., Erythrina crista-galli, 

Platanus x acerifolia, Phoenix canarensis, Cedrus libani, Araucaria, etc.  

C. Thays worked most extensively in Buenos Aires and Montevideo, and other cities precisely at a period when 

the cities’ growth was extremely fast as a result of immigration. It is often noted that some complexes of the public and 

private greeneries designed by C. Thays still exist nowadays (see Table 1). The experience of public green spaces 

development within European tradition and its consistent patterns are highlighted on comparison of current position and 

status of the Lithuanian cities’ public green spaces.  A lot could be learned from these examples. 

 

El creador del parques Charles Thays (1849–1934) – la tradición europea en 

América del Sur y su realimentación a nosotros 
 

Resumida 

 
Carlos Thays (1849–1934), o Jules Charles Thays según su acta de nacimiento, fue un arquitecto, paisajista, 

naturalista, urbanista, escritor y periodista, que realizó  la mayor parte de su obra en Argentina y Uruguay. Él fue 

discípulo del renombrado arquitecto paisajista E. F. André (1840–1911), del que fue su secretario. C. Thays llegó a 

Argentina en 1889.  

Como Director de Paseos de la ciudad de Buenos Aires desde 1891 hasta 1913 Thays concretó y remodeló la 

mayoría de espacios verdes (parques, paseos, plazas) que fueron determinantes para la conformación de la imagen 

urbana nacional. Se le atribuyen creadas, remodeladas o ampliadas entre 69 plazas y paseos públicos en la ciudad de 

Buenos Aires y 16 en las provincias, además de haber realizado importantes obras en Montevideo, Uruguay. También 

construyó jardines para muy diversos edificios públicos, para residencias y estancias e hizo arbolar las calles con 

150 000 ejemplares. Solía decir que “la felicidad anida más en la nobleza de con bosque que en el lujo sin verde”. 

Entre los principales parques y plazas que C. Thays creó, amplió o remodeló en ciudad de Buenos Aires deben 

citarse Plaza de Mayo (fig. 5–8), Jardín botánico (fig. 4), los parques Centenario (fig. 11), Lezama, Los Andes, Los 
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Bosques de Palermo o Parque 3 de Febrero (fig. 10), con miles de árboles y flores, el espléndido Rosedal (fig. 16), – 

obra de su discípulo Benito Javier Carrasco (1877–1958).  

C. Thays realizó sus varios proyectos cívicos en otras ciudades y lugares de Argentina: entre otros Parque 

Sarmiento (fig. 3) en Córdoba,  Parque 9 de Julio en San Miguel de Tucumán (fig. 12), Parque de la Independencia en 

Rosario, Parque General San Martin en Mendoza, Parque Urquiza a ciudad de Paraná. También realizó obras 

paisajísticas y urbanísticas de importancia en Montevideo, Uruguay: Plaza Independencia (1905; fig. 9), Plaza 

Cagancha (1906), Bulevar Artigas (1908), Parque Urbano (hoy Rodó; 1911), el Parque Central (hoy Parque José 

Batlle y Ordoñez; 1907–1911; fig. 13 e 14) y el plan urbanístico del Balneario Carrasco en 1912.  

En el diseño de sus jardines predominaba el estilo mixto combinación del inglés y el francés. En general 

presentaban un mismo patrón de diseño: incorporaba el agua, ya sea en forma de lago, riacho, estanque o fuente y luego 

agregaba esculturas, pérgolas, o abras para ver campos cercanos. Alrededor de la casa principal el jardín era de estilo 

francés, rígido y geométrico, mientras que para el resto del parque dejaba que la naturaleza se adentrara con el entorno, 

buscado un diseño más libre y salvaje.  

Se dice que parques y plazas de Buenos Aires recuerda a parques de París en muchas sentidos. Paisajista Thays 

sin embargo supo aprovechar la hermosa floresta autóctona de modo que a él se debe que muchas plazas, parques y 

calles de Buenos Aires, Montevideo y otros espacios de la ciudad en América del Sur estén arboladas con especies del 

país, como lapachos, ceibos, palos borrachos, ombúes, jacarandas, tipas y yuchanes. Él plantó especies de otras regiones 

del mundo, como araucarias, palmeras, eucaliptos, pinos, cedros del Líbano, plátanos de sombra.  

En lugar de concluir citando la frase final de la Memoria de la Dirección de Paseos (Montevideo, 1920): “La 

cultura de un pueblo está en relación directa con el adelanto de sus paseos y jardines. El arte de la jardinería es al lujo de 

la inteligencia”.  

 


