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Anotacija 

Straipsnyje pristatoma ir nagrinėjama žymaus prancūzų kraštovaizdžio architekto, parkų kūrėjo Edouardo André 

(1840–1911) biuro ir mokyklos įtaka Europoje ir pasaulyje. Straipsnyje akcentuojama parkų, skverų, promenadų 

kūrimo patirtis ir dėsningumai, kurių pažinimas yra reikšmingas tolesnei Lietuvos parkų meno, miestų planavimo raidai, 

kultūros paveldo apsaugai. 

Reikšminiai žodžiai: miesto parkas, parko projektas, želdynai, Prancūzija, Edouard André. 

 

Abstract 

This article provides a review of the creation of famous French landscape architect Edouard André (1840–1911) 

and its former collaborators from E. André’s landscape agency. The article is prepared according to the data collected 

by the authors. The experience of public green spaces – parks, squares and promenades – development and its 

consistent patterns are highlighted – to acknowledge these important for the further development of park and garden art, 

town planning, and cultural heritage protection in Lithuania.  
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Skiriama parkų kūrėjo Edouardo André 

175-osioms gimimo metinėms 

 

Įvadas 
 

Parkotyros literatūroje vis dažniau minima ir akcentuojama žymaus prancūzų kraštovaizdžio 

architekto E. André (1840–1911) privataus biuro arba privačios kraštovaizdžio architektūros 

agentūros (agence) veikla ir įtaka ne tik Prancūzijoje, bet ir pasaulyje. 2011 m. konferencijų 

publikacijos ir parodos, skirtos šio kraštovaizdžio architekto šimtosioms mirties metinėms atskleidė 

naujų faktų ir įžvalgų tiek Prancūzijoje, tiek kitose šalyse. Ši sukaktis gražia gaida buvo paminėta ir 

Lietuvoje – paroda Palangos Gintaro muziejuje (2013 m. parodos stendai prof. P. Grecevičiaus 

rūpesčiu buvo perkelti į E. André auditoriją Klaipėdos universitete) bei tarptautine konferencija 

„Edouard‘o André šiaurės parkų kelias“ (2011). Konferencijos pranešimuose ir straipsniuose, 

parodų kataloguose (André-Olivier, 2011; Courtois, 2011; Deveikis, 2011a; Mosser, 2011b; 

Wildner-Nurek, 2011) buvo pateikta užuominų, kurios reikalauja gilesnės analizės, atidesnių 

studijų.  

E. André biuro, agentūros ar mokyklos tema tampa reikšminga norint suvokti XIX a. antros 

pusės – XX a. pirmojo dešimtmečio ar laikotarpio iki Pirmojo pasaulinio karo kraštovaizdžio 

architektūros, parkų, ypač viešųjų parkų, meno raidą ir plėtotę, pagrindinius meninės kūrybos 

principus ir sprendinius, taip pat prancūziškosios miesto parkų tradicijos globalią sklaidą ir 

regionines interpretacijas. Šio laikotarpio ir E. André mokyklos kraštovaizdžio architektų veikla 

buvo daugiabriaunė ir plati – nuo dekoratyviosios sodininkystės ir memorialinių skulptūrų 

aplinkumos architektūros iki didelių viešųjų parkų ir urbanistinių sprendinių, nekilnojamojo turto 

vystymo projektų. 
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Užsienio parkotyros literatūroje – ypač prancūzų, japonų, bulgarų, lenkų, ispaniakalbės Pietų 

Amerikos autorių tekstuose – André mokyklos įtaka minima nuolat (Courtois, 2011, Durnerin, 

2001; Stoyanova, 2001; Maki et al., 2006; Maki, 2007, Berjman, 2001; Montañez, 2011; 

Omilanowska, 2009; Wildner-Nurek, 2011). Lietuvos autoriai (Pilkauskas, 2011; 2013; Deveikis, 

2011a; Parkų užrašai, 2013; Deveikienė et al., 2013; 2014) aptaria E. André mokyklos atstovų 

darbus, susiedami juos su E. André biuro veikla ir asmeniu. 

Mūsų tyrimo ir straipsnio tikslas – išryškinti esmines meninės E. André parkų mokyklos 

idėjas, raiškos priemones ir jų sklaidą Europoje bei pasaulyje, žinoma sutelkiant didžiausią dėmesį 

Europai, ir pirmiausia, rytinio Baltijos kranto šalims – Lietuvai, Lenkijai. Norime atskleisti kūrybos 

faktus ir principus bei meninės raiškos priemones, akcentuodami mišraus plano parko idėjos 

plėtotės aspektus, taip pat pateikti E. André mokyklos atstovų svarbiausių darbų analizę ir išryškinti 

kūrybinio palikimo bruožus bei vertinguosius elementus. 

Keliami tokie tyrimo uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti E. André kūrybos principų ištakas, pirmiausia J.-P. Barillet-Deschamps 

(1824–1873); A. Alphand‘o (1817–1891) idėjų raidą ir plėtotę E. André kūryboje. 

2. Nustatyti esminius E. André mokyklos želdynų kūrimo kompozicinius principus, 

elementus ir akcentus (pittoresque). 

3. Palyginti būdingus sprendinius, kompozicijų elementus ir jų regionines interpretacijas 

įvairiuose miestų parkuose. 

4. Aptarti tokių kompozicinių elementų išsaugojimo ir restauravimo problemas, 

pateikiant pasiūlymus ir rekomendacijas. 

 

1. Tyrimo metodika ir šaltiniai 

 

Rengiant šį straipsnį taikyti ikonografinės ir rašytinės medžiagos, ankstesnių mokslinių 

publikacijų, elektroninių (interneto) išteklių analizės, sugretinimo ir palyginimo, apžvalginių tyrimų 

vietoje ir jų metu gautų duomenų analizės bei apibendrinimo metodai. Darbas paremtas išsamia 

naujausių bibliografinių ir biografinių šaltinių analize. Pagrindiniai šaltiniai yra parodų katalogai ir 

kraštovaizdžio architektūros istorinių tyrimų darbai (Mosser, 2011a; 2011b; Courtois 2011, 

Omilanowska, 2009; Wildner-Nurek, 2011). 

Labai svarbūs temos požiūriu buvo ir išlieka keli mokslo darbų leidiniai: 2001 m. 

Prancūzijoje išleistas straipsnių rinkinys (sudarytojos Florence André ir Stéphanie de Courtois) 

„Edouard André (1840–1911), un paysagiste botaniste sur les chemins du monde“; 2011 m. 

konferencijos Lietuvoje „Edouardo André šiaurės parkų kelias“ mokslo darbų rinkinys (sudarytojai 

ir atsakingieji redaktoriai Vaiva ir Steponas Deveikiai); parodos Versalyje katalogas (2011), taip pat 

interneto portalai. Daug medžiagos ir informacijos teikė interviu su Florence André-Olivier (2011; 

2013), Isabelle Glais (2011), Monique Mosser (2011), Ivanna Stojanova (2000), Margarita 

Montañez (2012) ir kitais tyrėjais. Už tai esame jiems dėkingi. Naujų įžvalgų ir informacijos suteikė 

2013 m. gegužės mėn. išvyka ir plenero darbo savaitė E. ir R. André gyvenimo ir kūrybos regione 

Turenėje (Touraine), darbas asmeninėje Florence André-Olivier ir municipalinėje La Croix-en-

Touraine bibliotekose. Kai kuriuos parkus Prancūzijoje, Bulgarijoje, Urugvajuje, Italijoje ir kitur 

tyrinėjome in situ. Daugelis straipsnio iliustracijų, ypač senųjų, yra iš anksčiau nurodytų publikacijų 

ir asmeninių archyvų, interneto portalų. 

Tyrimo turinys ir rezultatai susideda iš dviejų dalių – bendrųjų principų apžvalgos ir atskirų 

E. André mokyklos atstovų kūrybinių biografijų pristatymo. Tyrimo rezultatų aptarimas ir 

apibendrinimas sujungia šių dviejų dalių rezultatus ir pateikiamos išvados susieja XIX a. pab.–XX 

a. pradžios parkų meno ir želdininkystės tradicijas kaip bendrą reiškinį, tebesitęsiantį antai jau 

daugiau kaip šimtmetį. Pateikiamos lentelės ir iliustracijos apibendrina esminius straipsnio sandus.  
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2. Tyrimo rezultatai  

 

2.1. E. André kūrybos braižo ir stiliaus formavimasis ir esminiai principai. Garsaus 

parkų kūrėjo, miestų viešųjų parkų ir privačių rezidencijų želdynų projektų autoriaus kūrybinis 

credo ir braižas formavosi XIX a. antroje pusėje, kai barono Haussmanno (1809–1891) Paryžiaus 

renovacijos padarė perversmą urbanistikos praktikoje ir teorijoje, želdynų kūrimo tradicijose. Šių 

permainų aspektai straipsnio autorių jau yra apžvelgti (Deveikienė et al., 2012; Deveikis et al., 

2013), todėl čia nekartojami.  

E. André ir jo mokyklos kūrybinio arsenalo šaltinius pristatome glaustu sąvadu (1 lentelė). 

Tikėtina, kad ankstesnės įvairių autorių ir amžininkų publikacijos, taip pat gamtovaizdinių (pranc. 

paysager) parkų kūrimo patirtis turėjo lemiamos įtakos E. André kūrybos stiliui ir principams. 

Ypatingą dėmesį turėtume atkreipti į Arthuro Mangino (1867), Jeano-Pierre‘o Barillet-

Deschamps‘o (Žano Pjero Barijė Dešamo) (Limido, 2002), Jeano-Charles‘o-Adolphe‘o Alphand‘o 

(1867–1873) darbus ir veikalus. 

 
1 lentelė. E. André mokyklos kūrybinio arsenalo šaltiniai (sudaryta autorių) 

Table 1. E. André’s school creative arsenal sources (authors′) 

Autorius, šaltinis, publikacija 

Author, source, publication 

Trumpas aprašas, esminiai bruožai ir teiginiai 

A brief description of the essential features and statements 

1 2 

Gabriel Thouin (1747–1829) 

Plans raisonnés de toutes les espèces 

de jardins, 1820 (1823, 1828) 

(Visų rūšių parkų aiškinamieji planai) 

Įvadinis tekstas, trumpi sodų, parkų planų aprašai ir 56 spalvoti lakštai 

(trečioje laidoje – 58), kuriuose pateikiami „visų rūšių“ parkų pavyzdžiai. 

Jau vartojama tapybiško parko (jardin pittoresque) sąvoka. Sodai ir parkai 

skirstomi į ūkinius daržus, vaismedžių sodus, botanikos sodus ir malonumų 

ar dekoratyviuosius sodus (parkus). Daug dėmesio skiriama gamtiškiems 

parkams (Thouin, 1828; Mosser, 2011b).  

Arthur Mangin (1824–1887) 

Les jardins: histoire et description, 

1867 (Želdynai: istorija ir aprašymas) 

Keturių dalių veikalas aptariantis parkų meno raidą nuo Senovės civilizacijų 

iki nūdienos (XIX a. vidurio). Gausiai iliustruota knyga, kurioje pateikiama 

daug konkrečių parkų aprašymų. Gamtiškam arba gamtovaizdžių parkui 

prognozuojama puiki ateitis (Mangin, 1867). 

Jean-Pierre Barillet-Deschamps, 

(1824–1873) 

Les travaux et sa conception d‘un 

jardin paysager (Jo darbai ir gamtiško 

parko koncepcija) 

Jis išpuoselėjo gamtovaizdžių arba angliško parko sampratą. Pagrindiniai šio 

parkų kūrėjo postulatai ir parko bruožai nusakomi taip: banguotas parko 

paviršius; reikšmingos pievelės ir atviros erdvės; takų ir alėjų tinklas – 

koncentriški lankstai; želdiniai yra pagrindinis kompozicijų elementas, 

turėtų būti parinkta dominuojanti, regionui būdinga medžių rūšis; vandens 

tėkmės, telkiniai, kriokliai, kaskados, uolos, kiti elementai turi kuo 

natūraliau atitikti parko reljefo ir gamtinį pobūdį (Limido, 2002). 

Jean-Charles-Adolphe Alphand 

(1817–1891)  

Les Promenades de Paris, 1867–1873 

(Paryžiaus promenados) 

Dvitomis puikiai ir gausiai iliustruotas veikalas, aptariantis svarbiausių 

Paryžiaus želdynų (promenadų) – Bulonės miško, Venseno miško ir vidinių 

miesto promenadų projektus. Įvadiniame tekste (59 psl.) apžvelgiama parkų 

meno raida ir svarbiausi pavyzdžiai. Leidinyje yra 590 iliustracijų (487 

medžio raižiniai, 80 metalo raižinių ir 23 chromolitografijos) (Alphand, 

1867–1873; Santini, 2011). 

William Robinson (1838–1935) 

Wild Garden, 1870 (Laukinis sodas) 

Knygelėje propaguojama augalų ekologija arba augalų pritaikymas prie 

vietos sąlygų. Siekiama, kad anglų želdynai (parkai) nebūtų tarpusavyje 

nesusietų grožybių chaosas. Pakartotos knygos laidos padarė didžiulę įtaką 

gamtiško parko raidai ir plėtotei pasaulyje (Robinson, 1870, 2014). 

Edouard André (1840–1911) 

L‘art des jardins. Traité général de la 

composition des parcs, 1879 (Sodų 

menas. Traktatas apie parkų ir sodų 

kūrimą) 

„Aš norėjau parašyti naudingą knygą“, – rašo autorius veikalo pratarmėje. 

Tai naujoviška menotyrinė ir didaktinė knyga apie parkus, nagrinėjanti ne 

tik parkų ir sodų raidą, bet ir jų meninę raišką, kūrimo principus. Knyga 

gausiai iliustruota (520 pav. ir 11 chromolitografijų lakštų). Ją sudaro dvi 

dalys: pirmoji pavadinta „Sodų menas“ (200 p.), antroji – „Praktika“ (673 p., 

486 pav.) (André, 1879; André-Olivier, 2011; Courtois, 2011). 
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1 lentelės tęsinys 

1 2 

Edouard André, 1900 

« Coup d‘oeil sur l‘art moderne des 

jardins », in Revue horticole, 1900, 

p. 656–658 (Modernaus sodų meno 

apžvalga) 

Dar 1866 m. E. André publikavo (Correspondant, 25/07/1866) Prancūzijos 

parkų apžvalgą, aptarė svarbiausius jų kūrimo principus. Naujoji publikacija 

(1900) apibendrino ilgametę parkų kūrėjo patirtį, pateikė reikšmingų 

meninių įžvalgų (Courtois, 2011). 

Albert Maumené et René André, 

1911 

« L‘évolution du jardin paysager du 

XVIIIe au XXe siècle », in La vie à 

la campagne, 15 mars 1911 

Trumpa menotyrinė studija, ex professo, akcentuojanti mišrų parko 

planavimą (style mixte) (Courtois, 2011). 

 

Gamtiško, laukinio parko sprendiniai nuo XIX a. vidurio imti taikyti ir miestų erdvėse. Šią 

epochą yra puikiai aptarusios prancūzų parkų istorikės (André-Olivier, 2011; Courtois, 2011; 

Limido, 2002; Mosser, 2011a ir 2011b), taip pat užsienio autoriai (Montañez, 2011; Omilanowska, 

2009; Wildner-Nurek, 2011). Paryžiaus parkų ir urbanistinių sprendinių tradicija buvo gili ir 

patraukli daugeliui pasaulio miestų – Liverpuliui, Liuksemburgui, Montevideo ir kt. (Deveikis et 

al., 2013; 2014). Garsioji E. André knyga L‘art des jardins. Traité général de la composition des 

parcs (1879; liet. Sodų menas) aiškiai propaguoja mišrųjį parkų planavimą, suliejant geometrinio 

plano ir gamtiškojo plano elementus. 

Įdomu tai, kad tuo metu Lietuvoje ir Lenkijoje – Rusijos imperijos glėbyje – dvarų parkų 

savininkų meninį skonį formavo panašių idėjų ar programinių nuostatų kupinos knygos. Pirmiausia 

tai J. Strumilos (1774–1847) veikalas „Ogrody połnocne“ (Šiaurės sodai; tiktų vadinti „Šiaurės 

želdynai“), parašytas ir pirmąkart išleistas 1820 m., su papildymais sulaukęs 7 laidų (septintoji laida 

publikuota 1883 m.). Galime palyginti šio leidinio teorinį parko projektą su prancūzų autorių 

teoriniais ir praktiniais projektais (1 ir 2 pav.). 
 

  

1 pav. Teorinis dvaro sodybos parko projektas.  

Iš J. Strumilos veikalo Ogrody połnocne, 1883 

Fig. 1. Theoretical project of manor estate,  

by Juozas Strumila. From Ogrody połnocne  

("The Northern Gardens''), 1883 

2 pav. Teorinis parko modelis iš E. André veikalo  

(1879, p. 396, 174 pav.) 

Fig. 2. Theoretical project of the park from  

E. André‘s treatise (1879, p. 396, fig. 174) 
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1838 m. ir 1856 m. mokslingas architektas Karolis Podčašinskis (K. Podczaszynski, 1790–

1860) išspausdino straipsnius, kur išdėstė požiūrį į puošnių sodų arba parkų kūrimą. Jo nuomone, 

parkai žmonėms reikalingi, kad po sunkių darbų atgautų jėgas, pailsėtų gamtos prieglobstyje su 

šeima ir artimais bičiuliais. Pateikdamas įvairių pavyzdžių jis palygino ir išryškino prancūziškojo 

bei angliškojo stiliaus parkų privalumus ir trūkumus. Išspausdinta publikacija „Architektūros 

pradmenų akademiniam jaunimui" (Początki architectury dla użytku młodzi akademickiej) 

trečiajame tome (1856) turėjo didelę įtaką Lietuvos dvarų sodybų planavimui (Levandauskas, 

2000). 

2.2. E. André mokyklos gijos pasaulyje. Gausiems užsakymams vykdyti E. André turėjo 

savo biurą ir patikimų bendradarbių ratą. Tačiau projekto bendraautorių E. André niekur 

nenurodydavo (Pilkauskas, 2013). Šiame biure sėkmingai dirbo daugelis vėliau garsių ir 

savarankiškai daug nuveikusių kraštovaizdžio architektų, parkų kūrėjų (2 lentelė). Keletas iš jų 

lietuviškose publikacijose jau pristatyti. Esame apžvelgę belgo J. Buyssens‘o (1872–1958), 

C. Thays (1849–1934), H. Martinet (1867–1936), iš dalies ir René André (1867–1942) kūrybines 

biografijas ir svarbiausius meninės kūrybos objektus (Deveikienė ir Deveikis, 2013; Deveikis et al., 

2013; 2014; Parkų užrašai, 2013). 

 
2 lentelė. E. André biuro arba agentūros bendradarbių sąvadas 

Table 2. Digest of collaborators of the E. André Office or Agency 

Eil. 

Nr. 

No 

Kraštovaizdžio 

architektas 

Landscape architect 

Gyvenimo metai 

Life years 

Darbas André 

biure  

Years of working 

in André Office 

Tolimesnė veikla, pasiekimai 

Further activity, achievements 

1. Charles Thays* 

(Šarlis Tays) 

1849–1934 Iki 1889 m. Argentinoje (P. Amerikoje) nuo 1889 m. 

Buvo Buenos Airių miesto Želdynų 

direktorius (1891–1914), kūrė privačius ir 

viešuosius miestų parkus Buenos Airėse, 

Montevidėjuje ir kituose P. Amerikos 

miestuose; Igvazu nacionalinio parko 

iniciatorius 

2. Hugo Poortman 1858–1953 1880–1890 Olandijos parkų specialistas; dirbo 

Weldamo ir Twickelio parkuose 

3. Henri Nivet 

(Anri Nivė) 

1863–1941 1883–1885 

1899–1900 

Darbų vadovas, daug bendravo su 

H. Martinet; turėjo želdininkystės įmonę 

Limože, vykdė įvairius projektus 

4. Henri Martinet** 

(Anri Martinė) 

1867–1936 1888–1893 Įkūrė leidybos firmą, nuo 1897 m. iki 

1921 m. dirbo Versalio sodininkystės 

mokykloje, projektavo parkus įvairiuose 

Prancūzijos miestuose, Japonijoje (Maki 

et al., 2006; 2007) 

5. René André 1867–1942 Nuo 1890 m. iki 

mirties 

Perėmė E. André biurą ir kitus darbus nuo 

1906 m.; kūrė parkus Prancūzijoje, 

Kuboje, išsaugojo Pagode de Chanteloup; 

6. Jules Buyssens* 1872–1958 1896–1904 Belgijos kraštovaizdžio architektų 

sąjungos įkūrėjas; Briuselio želdynų 

direktorius; žurnalo Le Nouveau Jardin 

Pittoresque leidėjas, parkų projektų 

autorius 

7. Octave Godard 

(Oktavas Godaras) 

1877–1958 n. d. Žydrojo kranto želdynų specialistas; 

leidinio „Jardins de la Côte D‘Azur“ 

(1927) autorius 

Pastabos: viena žvaigždute (*) pažymėti kraštovaizdžio architektai, kurių kūryba straipsnio autorių jau yra analizuota 

atskiruose ankstesniuose straipsniuose; dviem žvaigždutėmis (**) pažymėtas buvęs E. André biuro bendradarbis, kurio 

kūrybinė biografija apžvelgiama atskirame straipsnyje šiame leidinyje. 

 



V. Deveikienė, S. Deveikis / Miestų želdynų formavimas 2015 1(12) 24–37 

29 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015                                                    http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Daugelis šių bendradarbių buvo Versalio nacionalinės sodininkystės mokyklos auklėtiniai, 

glaudžiai susiję tarpusavyje ir su mokytoju E. André. Jų projektai ir darbai nuolat buvo diegiami 

įvairiuose Europos ir pasaulio vietose (Durnerin, 2001a; 2001b).  
 

3. Rezultatų aptarimas. Diskusija 
 

3.1. Atskirų bendradarbių kūrybinių biografijų aspektai. C. Thays, J. Buyssens‘o ir 

H. Martinet kūrybinės biografijos lietuviškai jau aptartos ir pristatytos. Daugiau dėmesio skirsime 

2 lentelėje paminėtiems, Lietuvos parkų meno ir urbanistikos tyrėjams ir praktikams mažiau 

žinomiems, E. André biuro bendradarbiams, kurie paliko ryškų pėdsaką miestų parkų plėtotės 

baruose.  

Hugo Poortmano (1858–1953) darbas E. André biure ir vėliau sietinas su dviejų Olandijos 

parkų – Weldamo ir Twickelio – tvarkyba. Šių parkų pavyzdžiai įrodo, kad E. André ir jo mokyklos 

atstovai galėjo projektuoti ir restauruoti ir geometrinio plano parkus (3–7 pav.). 
 

      
3 pav. Twickelio pilies parko raida (iš kairės): 1654–1692 m. planas; 1794 m. planas; E. André projektas, 1886 

Fig. 3. Twickel Castle Park development (from left): plan of 1654–1692; plan of 1794; project by E. André, 1886 
 

  
4 pav. Twickelio pilies parko projektas. E. André, 1885 

(šaltinis: www.twickel.nl) 

Fig. 4. Formal garden of Twickel castle by E. André, 

1885 (source: www.twickel.nl) 

5 pav. Twickelio pilies parko projektas. H. Poortman, 

1907 (šaltinis: www.twickel.nl) 

Fig. 5. Formal garden of Twickel castle by H. Poortman, 

1907 (source: www.twickel.nl) 
 

  

6 pav. XIX a. Twickelio pilies parko planas 

Fig. 6. Twickel Castle Park plan, XIX century 

7 pav. Dabartinis Twickelio pilies parko ortofoto vaizdas 

Fig. 7. Current orthophoto view of Twickel Castle Park 

http://www.twickel.nl/
http://www.twickel.nl/
http://www.twickel.nl/
http://www.twickel.nl/
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Weldamo dvaro parko projekte (1886) E. André užrašė, kad dvaro valdytojas grafas 

Williamas de Bentickas pavedė E. André restauruoti, pakeisti ir išplėsti šiuos sodus, dalį 

prancūziškuoju Le Notre stiliumi, dalį dideliu peizažiniu parku (8 ir 9 pav.). H. Portmanas 1890–

1915 m. čia dirbo dvaro savininko patikėtiniu ir kraštovaizdžio architektu. 

 

 

 

 

 
 

 

8 pav. Weldamo pilies parko projektas.  

E. André, 1886 

Fig. 8. Formal garden of Weldam castle  

by E. André, 1886 

9 pav. Dabartinis Weldamo pilies parko ortofoto vaizdas 

Fig. 9. Current orthophoto view of Weldam Castle Park 

 

Henri Nivet (1863–1941) žinomas kaip E. André biure išaugęs želdininkystės darbų 

organizatorius ir didelių projektų vykdytojas. Dirbdamas pas E. André 1883 m. jis vadovavo 

patrono projektuoto Laversine pilies parko tvarkymo darbams, 1884 m. – Croix Saint-Jacques parko 

Melune tvarkymo darbams (Durnerin, 2001a). Vėliau, nuo 1885 m. jis turėjo sėkmingą, plačiai 

pripažintą želdininkystės įmonę Limože (10 pav.), vykdžiusią parkų kūrimo ir restauravimo darbus 

visoje Prancūzijoje (Durnerin, 2001a). H. Nivet veikla atspindi kraštovaizdžio architektų paslaugų 

proveržį ir profesijos pripažinimą rinkoje XX a. pradžioje.  
 

  

10 pav. H. Nivet želdininkystės (sodų ir parkų) įmonės dokumentai su aiškiu rinkodaros užtaisu, XX a. pradžia 

Fig. 10. H. Nivet‘s Greenery company documents with a clear marketing charge, the beginning of the XX century 
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1899–1900 m. H. Nivet vėl dirbo su E. André, vykdė Nexono parko tvarkymo, Marso lauko 

parko Montpeljė mieste želdinimo ir vandens baseino įrengimo darbus (Durnerin, 2001a). 

Bendradarbiaudamas su kitu buvusiu E. André biuro darbuotoju Henri Martinet (1867–1936), jis 

vykdė viešojo Théodore Jouvet parko (1905) Valence mieste kūrimo darbus. H. Nivet darbo 

brėžiniai moderniški, techniški, pasižymi inžinerinės grafikos išbaigtumu, geometrizuoto plano su 

lanksčiomis trasomis raiška ir puikiu projekto įjungimu į urbanistinę situaciją. 

Geometrizuoto želdyno ovališkai lenktų trasų plano elementų taikymo, dendrologinių 

kompozicijų formavimo kontekste minėtini kiti, jaunesni, E. André biuro bendradarbiai, tarp jų ir 

sūnus René-Edouard André (1867–1942), paskutinį XIX a. dešimtmetį įsijungęs į tėvo 

kraštovaizdžio architektūros biuro veiklą, o nuo 1906 m. perėmęs visus projektinius ir rašto darbų, 

publikacijų reikalus.  

Straipsnio autoriai tikisi išplėsti R.-E. André kūrybos analizės mastą ir parengti atskirą 

straipsnį. Čia pateikiami tik svarbiausi faktai, visų pirma pažymint, kad R.-E. André buvo vienas iš 

Prancūzijos urbanistų bendrijos (Société française d‘urbanisme) steigėjų 1911 m. ir 1923 m. prie 

savo dėstomo ir vadovaujamo dalyko (kurso) programos Versalio sodininkystės mokykloje 

pavadinimo pridėjo ir urbanistiką.  

R.-E. André projektai pasižymi ne tik gamtine, bet ir urbanistine pajauta. Aišku, jo didžioji 

gyvenimo ir profesijos žvaigždžių valanda buvo Pagode de Chanteloup (Šantelupo pagodos) 

istorinio paveldo ir giminės paminklo išsaugojimo programa. Kol kas išsamiausiai R. André kūryba 

lietuviškai yra aptarta „Parkų užrašuose“ (2013), leidinyje „Laiškai Ty – Les lettres Ty“ (2011), iš 

dalies R. Pilkausko straipsnyje (2013). 

Dar vienas E. André biuro auklėtinis, Octave Godard (1877–1958) pratęsė savo mokytojo vilų 

prie Viduržemio jūros kūrimo (André Olivier, 2011) tradicijas. Kaip nurodyta 2 lentelėje, tai buvo 

Prancūzijos Žydrojo Kranto želdynų specialistas, leidinio apie šio regiono želdynus (1927) autorius. 

Savo darbais jis grįžo prie reguliaraus (geometrinio) planavimo principų, „neoantikinio“ stiliaus. 

Vilų soduose ir kiemuose svarbu yra ne tik horizontalusis, bet ir vertikalusis erdvinis planavimas, 

vaizdų ir aplinkinio kraštovaizdžio eksponavimas (11 ir 12 pav.). Žymiausi šio kraštovaizdžio 

architekto darbai yra sukurti ir išlikę Nicoje (Villa des Palmiers, Villa Bellanda, Roselando abatija 

ir kt.), Kanuose (La Croix des Gardes, 12 pav.), kituose Prancūzijos Žydrojo Kranto miestuose. 

 

  

11 pav. Casino de Monte-Carlo aplinkuma.  

Sukurta pagal E. André projektą, 1879–1880.  

Šaltinis: André Olivier, 2011, p. 26 

Fig. 11. Park and the surroundings of the Casino Monte 

Carlo, created by E. André’s project (1879–1880). 

Source: André Olivier, 201, p. 26 

12 pav. Vilos La Croix des Gardes parkas Kanuose. 

Aut. Octave Godard, 1925 

Fig. 12. Park of the Villa La Croix des Gardes by 

Octave Godard à Cannes 

 

Daugelis Nicos vilų sodų ir parkų yra sukurti išparceliuoto Fabrono pilies parko (25 ha) 

vietoje ir pasižymi egzotiškų augalų gausa. Dabar tai Rumunijos karaliaus Karolio (Carol de 
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Roumanie) ir Indokinijos parkai su vešliomis palmėmis (Phoenix sp., Washingtonia sp.) ir kitais 

egzotiniais augalais, ir nuostabiais vaizdais į Viduržemio jūrą. Įspūdingomis terasomis ir 

egzotiškomis kompozicijomis puikuojasi O. Godard‘o Villa Paloma želdynas Monake. 

3.2. Kraštovaizdžio tvarkymo ir urbanistinių sprendinių vienovės link. Kraštovaizdžio 

architektūros ir urbanistinių sprendinių suliejimas – stiprioji E. André biuro savybė. Paryžiaus 

promenadų (Alphand, 1867–1873), ypač Buttes-Chaumont parko, kūrimo patirtis, taip pat 

Liuksemburgo tvirtovės pertvarkymo projekto ciklas tęsęsis per 30 metų (jį užbaigė R. André 1902–

1906 m.), minėtas Urugvajaus sostinės pagražinimo projektas (1891), E. André Liverpulio Seftono 

parko (1867–1872), C. Thays Sarmiento parko (1889–1911) Kordobos mieste Argentinoje projektai 

(Deveikis et al., 2014) iš esmės pirmiausia buvo urbanistiniai arba miestovaizdžio projektai.  

Jautriu vietovės pajautimu ir kelių tinklo akcentavimu dvelkia dar 1869 m. parengto Otrados 

parko Rusijoje projektas (13 pav.), keliskart publikuotas E. André leidiniuose (Parkų užrašai, 2013–

2014). R.-E. André užrašų knygelėje Lentvario ežero pakrančių analizės abrisas (Deveikienė ir 

Deveikis, 2010; Laiškai Ty, 2011) taip pat atskleidžia rimtą E. André biuro projektuotojų požiūrį į 

vietovės sąlygas ir planavimo ypatybes. 

Kraštovaizdžio architektūros svarbą urbanistikoje atskleidė ir įtvirtino E. André dar 1890–

1891 m. Urugvajaus sostinės želdynų planu (Montañez, 2011; Deveikis et al., 2013) ar kiek 

anksčiau, 1871 m. pradėtu rengti Liuksemburgo tvirtovės pertvarkymo planu (14 pav.) (André, 

1879, p. 777–779). XX a. pradžios urbanistinės teorijos teikė stiprų impulsą ir kraštovaizdžio 

architektams (Deveikienė et al., 2012). R.-E. André savo veiklą vis labiau siejo su urbanistiniais 

sprendiniais.  

 

  

13 pav. E. André parengtas Otrados parko (Rusija) 

projektas. Šaltinis: André, 1879, p. 767,  438 pav. 

Fig. 13. Project of the Otrada Park in Russia by 

E. André. Source: André, 1879, p. 767, fig. 438 

14 pav. Liuksemburgo tvirtovės pertvarkymo planas. 

Šaltinis: André, 1879, p. 779, 443 pav. 

Fig. 14. Luxembourg fortress restructuring plan by 

E. André. Source: André, 1879, p. 779, fig. 443 
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3.2. Parkų kompozicinių elementų palyginimas. Analogijos. Mūsų tyrimas ir analizė 

atskleidė bendruosius E. André mokyklos parkų bruožus. Juos pateikiame porinio palyginimo 

principu 15–22 paveiksluose. Kita vertus, tokie parkų kompoziciniai akcentai ar elementai kaip 

grotos, vandens kaskados, uolynai, šakų ir kelmų betoninės imitacijos, taip pat mišraus plano ir takų 

tinklo sprendiniai yra būdinga daugeliui XIX a. pab.–XX a. pr. įvairių autorių parkų. Tai kildintina 

iš Versalio sodininkystės mokyklos tradicijų, kurias 1892–1906 m. formavo E. Andrė, o vėliau jo 

sūnus René André ir mokiniai.  

 

  
15 pav. Grota Konjako miesto parke, E. André, 1892 

Fig. 15. The grotto with a waterfall in 

Cognac city park by E. André, 1892 

16 pav. Grota Beaumont parke, H. Martinet, 1896 

Fig. 16. The grotto with a waterfall in 

Beaumont park by H. Martinet, 1896 
 

  

17 pav. Ebenraino parko (Šveicarija) parteris. 

Šaltinis: André, 1879 

Fig. 17. Parterre of Ebenrain Park (Switzerland). 

Source: André, 1879 

18 pav. Lentvario parko parteris, aut. E. André. 

1904 m. nuotrauka iš Tiškevičių šeimos archyvų 

Fig. 18. Parterre of the Lentvaris Park, arch. E. André. 

Photo from Earls Tyszkiewicz archives, 1904 

 

André mokyklai būdinga grotų ir uolynų (19 ir 20 pav.) parkuose tradicija. Visuose keturiuose 

Lietuvoje projektuotuose parkuose randame uolynus. Palangos parko uolynas įrengtas kaip Lourdo 

grotos replika. Šiame parke dirbęs J. Buyssens’as (Laiškai Ty, 2011) Briuselio šiaurės vakarų 

priemiestyje Jette 1913 m. įrengė skverą ir Lourdo dievo motinos bažnyčios (Notre Dame de 

Lourdes) aplinką. Prie bažnyčios 1915-08-15 (per Žolinę) pašventinta „Lourdo grota“. Būtų įdomu 

palyginti Palangos parko ir bažnyčios Jette „lurdus“ (Deveikienė, Deveikis, 2013). H. Martinet savo 

parkuose (Beaumont ir Rhonelle) taip pat įrengė uolynus (19 pav.). Logiška, kad tokių uolynų 

turime visuose Lietuvoje E. Andrė projektuotuose parkuose (20 pav.).  
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19 pav. Rhonelle parko uolynas.  

Projekto autorius H. Martinet, 1905 

Fig. 19. Man-made boulders in Rhonelle Park.  

Project author H. Martinet, 1905 

20 pav. Lentvario parko uolynas su kriokliu. 

E. André ekipos kūrinys; fotografuota 1904 m. 

Fig. 20. Man-made boulders in Lentvaris Park created 

by E. André’s team; photo from 1904 

 

Kita įdomi – matyt, laikmečio mados detalė – medžio šakų imitacijos iš betono (21 ir 

22 pav.). Tokių imitacijų gausu ir Lietuvoje E. André projektuotuose parkuose, ypač Palangos, 

Lentvario (Sebeckas et al., 2001; Deveikienė ir Deveikis, 2010). Garsus prancūzų kraštovaizdžio 

architektas Edouard‘as Redont‘as (1862–1942) savo parkų projektuose Reimso mieste (Prancūzija), 

taip pat Rumunijos Krajovos miesto (rum. Craiova) parke sėkmingai taikė André mokyklai 

būdingus minėtus elementus: grotas, kaskadas, „kaimiškus tiltelius“ (22 pav.) ir pan. 

 

  

21 pav. Konjako miesto parko tiltelis, E. André, 1892 

Fig. 21. Countrified footbridge in Cognac city park. 

Author of project Edouard André,1892 

22 pav. Reimso arboretumo tiltelis, 1898.  

Projekto autorius E. Redontas (1862–1942) 

Fig. 22. Countrified footbridge in Reims Arboretum, 1898. 

Aauthor of project Edouard Redont (1862–1942) 

 

Tokių analogijų būtų galima eksponuoti ir aptarti gerokai daugiau. Japonijos kraštovaizdžio 

architektūros mokslininkų atlikta H. Martinet kūrybos analizė atskleidė ir kompozicinių principų 

tapatumą (Maki et al., 2006; Maki, 2007). Įdomių architektūrinių ir architektoninių panašumų 

E. André kurtuose Lietuvos ir Lenkijos parkuose įžvelgia Lenkijos (Omilanowska, 2009; Wildner-

Nurek, 2011) ir Lietuvos (Deveikienė ir Deveikis, 2010; 2011; Pilkauskas, 2011) parkotyrininkai. 

Stilistikos ir kompozicinių detalių apsaugai E. André Lietuvoje projektuotuose parkuose turi būti 

skiriamas nuolatinis dėmesys. Parkų projektų analogijos gali būti svarbios siekiant išlaikyti 

pirminio parkų kūrėjo sumanymo esmę ir dvasią.  
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4. Apibendrinimas ir išvados 

 

Pagrindinius E. André mokyklos kūrybinio palikimo bruožus, principus ir aspektus galima 

apibūdinti kaip tęstinius ir išliekančius svarbius parkų meno kūrėjams. Tai būtų: 

– Mišraus plano tapybiško parko tradicija ir iš Paryžiaus Haussmanno ir A. Alphand‘o 

epochos viešųjų parkų ateinantys parkų estetikos elementai. 

– Urbanistinė pajauta, mokėjimas integruoti miesto ar gyvenvietės planavimo principus į 

kraštovaizdžio architektūros sprendinius ir atvirkščiai, kraštovaizdžio architektūros sprendinius į 

miesto struktūrą (E. André, R. André, C. Thays ir kt.). 

– Plati E. André biuro atstovų kūrybos geografija, nuo Rusijos iki Egipto ir Pietų Amerikos, 

vietovės sąlygų pažinimas ir kūrybingas panaudojimas, kūrybiška projektų adaptacija. 

– Prancūziškosios  ir vietos tradicijų sanglauda projektuose, išsaugota ir pasireiškianti ir po 

šimtmečio, padėjusi išlikti parkų struktūroms ir esminiams elementams. 

– Pagarba žydintiems augalams, rožynų tradicijos puoselėjimas, tuo atitikęs epochos madą ir 

parkų estetikos nuostatas. 

– Dendrologinių kolekcijų apologetika (J. Buyssens, H. Martinet), kartu ir vietinės 

dendrofloros išteklių naudojimas (E. André, C. Thays). Kai kurių mokyklos atstovų sukurtuose 

parkuose augantys šimtamečiai introdukuoti medžiai – sekvojos, metasekvojos, Libano ir Himalajų 

kedrai, araukarijos, ginkmedžiai, kukmedžiai, platanai, taksodžiai, tulpmedžiai, kanadinės cūgos, 

kaštonai, magnolijos ir kt. yra dendrologinės vertybės, teikiančios ne tik estetinių pojūčių, bet ir 

ekologinių žinių bei bioįvairovės puoselėjimo patyrimo. 

– Straipsnyje pristatyti kraštovaizdžio architektai buvo spausdinto žodžio šalininkai; 

minėtinas J. Buyssens‘o leistas žurnalas Le Nouveau Jardin Pittoresque , H. Martinet leidykla ir 

žurnalai Le Jardin, Le Petit jardin.  

– Kraštovaizdžio tvarkymo ir formavimo verslo organizatoriai, darbų vadovai (H. Nivet ir 

kt.), kas iš esmės būdinga E. André biuro ir Versalio sodininkystės mokyklos alumnams. Toks 

profesijos proveržis padėjo įtvirtinti želdynų tvarkybos pagrindus. 

Atskirai pabrėžtina E. André mokyklos atstovų švietėjiška ir visuomeninė veikla, leidusi jiems 

aktyviai dalyvauti želdininkystės ir parkotvarkos, netgi nekilnojamojo turto plėtros, urbanistinio 

vystymo sambūriuose. Prancūziškoji arba E. André kraštovaizdžio architektūros mokyklos atstovai 

buvo aktyvūs miesto planuotojai, urbanistinės struktūros ir infrastruktūros puoselėtojai. Ne veltui 

keletą pavardžių minima ir kraštovaizdžio architektūros, ir urbanistikos istorijoje – tarp jų 

Charles Thays (1849–1934), René André (1867–1942), H. Martinet (1867–1936) ir kiti. 

Toks kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąlytis galėtų būti plačiau analizuojamas ir 

pritaikomas ir naujomis XXI a. sąlygomis kraštovaizdžio architektų (o iš kitos auditorijos pusės – 

urbanistų) ar technologijų srities želdynų tvarkymo specialistų rengimo ir ugdymo procese. Būtina 

saugoti glaudų E. André projektuotų parkų ir aplinkos ryšį ir sąlytį bei vidinius parkų kompozicijos 

elementus. Pasaulinė praktika teikia daug pavyzdžių, kurie sėkmingai galėtų ir turėtų būti taikomi ir 

Lietuvos parkuose, jiems tampant miestų viešaisiais parkais. Parkų įrenginių (grotų, kaskadų, 

uolynų ir kt.) išsaugojimas yra esminis nūdienos kultūrinis uždavinys. 

Analogų sprendiniai ir jų restauravimo ar išsaugojimo gerosios praktikos pavyzdžiai turėtų 

būti nuolat analizuojami. E. André didaktiniai tekstai apie parkų meną (1879; 1900) turėtų būti 

išversti į lietuvių kalbą ir galėtų tarnauti ne tik kaip istorinis kultūrinis artefaktas, bet ir konkreti 

metodika jo kurtiems parkams išsaugoti. 
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Summary 

 
This article provides a review of the creation of French landscape architect Edouard André’s landscape agency. 

E. André’s school arsenal of creative sources are presented in Table 1 and include the old publications of Gabriel 

Thouin (1747–1820), Arthur Mangin (1824–1887), Adolphe Alpand (1817–1891) also the famous treatise of Edouard 

André L’art des jardins (1879) and famous Wild Garden (1870) of William Robinson.  

 Many landscape architects’ and former collaborators’ as Dutch Hugo Portman (1858–1953), French Henri Nivet 

(1863–1941), René André (1867–1942), Octave Godard (1877–1958) creative biographies are presented and discussed 

in this article. French-Argentine landscape architect Charles Thays (1849–1934), Belgian Jules Buyssens (1872–1958) 

and French Henri Martinet (1867–1936) were formerly presented in several own articles (2013, 2014, 2015). 

The main principles of André’s school creation are: 

– the tradition of mixed planning picturesque park; 

– all parks very well integrated in urban context; 

– excellent knowledge of the area conditions; 

– the harmonisation of French and local traditions; 

– great respect for local plants, wide use of flowering plants, especially roses; 

– apologetics for the dendrological collections using the resources of local dendroflora. 

The article is prepared according to the data collected by the authors. The analogies of park features and 

picturesque elements are analysed and presented by pictures. The experience of public green spaces – parks, squares 

and promenades – development and its consistent patterns are highlighted. Final remarks and conclusions provide the 

main principles of E. Andre's school in park creations and will be important materials for the cultural heritage 

protection and for the further restauration works and development of parks created by E. André in Lithuania.  
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