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Anotacija  

Straipsnyje pristatoma ir nagrinėjama britų kraštovaizdžio architektų, parkų kūrėjų Williamo Robinsono (1838–

1935) ir Gertrude‘os Jekyll (1843–1932) veikla ir kūryba. Jų idėjų ir tradicijos plėtotė tęsiasi ir šiandien. Straipsnyje 

akcentuojami kraštovaizdžio architektūros objektų kūrimo patirtis ir dėsningumai, laukinio sodo ir žydinčio sodo 

tradicijos aspektai, kurių pažinimas yra reikšmingas tolesnei Lietuvos kraštovaizdžio architektūros raidai. 

Reikšminiai žodžiai: Williamas Robinsonas (1838–1935), Gertrude Jekyll (1843–1932), laukinio sodo tradicija. 

 

Abstract 

This article provides a review of the activity and creativity of the British landscape architects and park creators 

William Robinson (1838-1935) and Gertrude Jekyll (1843-1932). The development of their ideas and tradition is being 

continued still today. The article focuses on the architectural landscape of objects and patterns of development 

experience, a wild garden and flowering garden tradition aspects of cognition are important for further development of 

the Lithuanian landscape architecture. 
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Įvadas 

 

Nedidelės ir glaustos užuominos lietuviškoje kraštovaizdžio architektūros literatūroje apie 

britų kraštovaizdžio architektus ir želdynininkus Williamą Robinsoną (1838–1935) ir Gertrude‘ą 

Jekyll (1843–1932), Menų ir dailiųjų amatų (angl. Arts and Crafts) judėjimo atstovus, 

kraštovaizdžio architektūros novatorius, iš esmės pakeitusius požiūrį į daugiamečių laukinių žolynų 

ir gėlynų kūrimą, diegusius laukinio sodo (angl. Wild Garden) ir žydinčio sodo (angl. Flower 

Garden) idėjas, skatina atidžiau pažvelgti į jų kurtų tradicijų raidą ir raišką, įtaką ir plėtotę.  

Menų ir dailiųjų amatų judėjimas, užgimęs XIX a. pabaigoje Anglijoje ir plitęs Vakarų 

Europoje, tuomet nepasiekė Lietuvos. Tačiau šio judėjimo kraštovaizdžio architektūros estetinės 

idėjos plito ir vėliau, faktiškai per visą XX a. Todėl natūraliai kyla klausimai, kaip persipina 

laukinio sodo ir žydinčio sodo idėjos, ar turime šių idėjų tęsėjų Lietuvos kraštovaizdžio 

architektūroje, kiek tos idėjos svarbios dabar – XXI a. pradžios kraštovaizdžio architektūros meno 

kūrėjui ir vartotojui, urbanizuotam, nuo gamtos nutolintam žmogui. 

Kiek laukinio sodo, daugiamečių žydinčių žolynų ir krūmynų idėja tinka nūdienos miestui, 

šiuolaikiniam miesto vietovaizdžiui? Kiek ir kaip taikoma nešienaujamų (retai šienaujamų) vejų 

technologija Vakarų Europos miestuose? Ar galime specializuoti ir orientuoti agrotechnologijas ir 

želdininkystės patirtį miestų želdynuose pereiti (sugrįžti) prie daugiamečių gėlynų? Architektūrinė 

botanika ir architektūrinė dendrologija (Bacevičius, 2013) turėtų būti naujai permąstoma ir taikoma 

praktikoje, kraštovaizdžio architektūros edukacijoje.  

Tyrimo ir straipsnio tikslas – apžvelgti šių britų kraštovaizdžio architektų kūrybos faktus ir 

principus bei meninės raiškos priemones, apibendrinti žinias apie jų veiklą ir įtaką kraštovaizdžio 

architektūros ir dizaino raidai, akcentuojant idėjos plėtotės aspektus, pateikti svarbiausių darbų 

analizę ir išryškinti kūrybinio palikimo bruožus bei vertinguosius elementus. 
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Mus domina laukinio sodo ir žydinčio sodo tradicijos ir raiškos tęstinumas. Todėl tyrimas 

išplečiamas į XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios laikotarpį, analizuojant Europos ir Šiaurės 

Amerikos kraštovaizdžio architektūros pavyzdžius. Kvebeko miesto gatvių žolynų juostos (rabatės), 

Olandijos (Nyderlandų) kraštovaizdžio architektų darbai, Lietuvos daugiamečių gėlynų ir 

dekoratyviųjų žolynų tradicijos užuomazgos (ir atgimimas) taip pat yra mūsų tyrimo objektas.  

 

1. Tyrimo metodika ir šaltiniai 

 

Pagrindiniai tyrimo segmentai. Rengiant šį straipsnį taikyti bibliografinių ir ikonografinių 

šaltinių, mokslinių publikacijų, elektroninių (interneto) išteklių analizės, apžvalginių tyrimų vietoje 

ir jų metu gautų duomenų sugretinimo ir palyginimo, apibendrinimo (sintezės) metodai. Darbas 

paremtas kraštovaizdžio architektūros tyrimų publikacijomis ir apžvalgine analize. 

Tyrimo turinys ir rezultatas susietas su dviejų žymių britų kraštovaizdžio architektūros, 

želdininkystės atstovų – W. Robinsono ir G. Jekyll – kūrybinių biografijų ir kūrybos artefaktų 

analize, fotografavimu ir interpretacija. Mus domino laukinio sodo ir žydinčio sodo tradicijos ir 

raiškos tęstinumo analizė. Todėl tyrimas „pratęstas“ į XX a. pabaigos – XXI a. pradžios laikotarpį; 

analizuojama latvių kraštovaizdžio architektės, kūrusios Lietuvoje, Rūtos Kiškės (1931–2000) 

kūrybos pobūdis ir pavyzdžiai, Olandijos (Nyderlandų) kraštovaizdžio architektės Mien Ruys 

(1904–1999) sodai (Scholma, Hollander, 2015), Pieto Oudolfo (g. 1944) darbai, Kvebeko miesto 

gatvių žolynų juostos (rabatės) ir kt. mūsų tyrimo segmentai.  

Straipsnio iliustracijos parinktos iš ikonografinių šaltinių, kitų autorių publikacijų, straipsnio 

autorių profesinių tiriamųjų kelionių Prancūzijoje, Kvebeke, Anglijoje, Nyderlanduose ir kitur 

fiksuotų vaizdų. Pažintinių išvykų ir apžvalginių tyrimų visuma suteikė empirinės medžiagos, kurią 

galėjome palyginti su nagrinėjamų kraštovaizdžio architektų autoriniais tekstais. Tyrimas atliktas 

2007–2015 metais. 

Šaltinių ir publikacijų apžvalga. Abu kraštovaizdžio architektai buvo puikūs publicistai, savo 

patirties populiarintojai, daug rašė. Jų publikacijos anglų kalba buvo ir yra tebeleidžiamos, 

verčiamos į kitas kalbas. Vertimai arba veikalų naujos laidos palydimos įvairia analize, 

komentarais. Dvi interneto svetainės-bibliotekos pateikia plačią abiejų parkų ir sodų kūrėjų knygų 

lentyną (www.goodreads.com ir https://archive.org). W. Robinsono ir G. Jekyll pagrindinių 

elektroninių skaitmenizuotų knygų sąrašai pateikiami straipsnio priede. Pabrėžtina, kad G. Jekyll 

straipsnių rinkiniai formuojami iš naujo ir leidžiami naujais originaliais leidiniais. Abiejų kūrėjų 

kūrybą ir veiklą yra aptarę R. Bisgrove (1992; 2006; 2008), P. Hobhouse (2004) ir kiti autoriai. 

Svarbus analizės ir metodinių nuostatų šaltinis yra S. Ruthenford knyga apie menų ir dailiųjų amatų 

sodus The Arts and Crafts Garden (2013). Pirmasis įspūdis yra toks, kad G. Jekyll kūrybos analizė, 

ypač anglų kalba,  yra gausesnė nei W. Robinsono. 

Trumpi abiejų kūrėjų kūrybiniai portretai yra pateikti Parkų knygoje 2015–2016 (2014, 

p. 39, 42). W. Robinsono Laukinio sodo, Wild Garden laida prancūzų k. yra aptarta Kraštovaizdžio 

architektūros forumo‘2015 mokslo darbų leidinyje (Deveikienė ir Deveikis, 2015). Ten pat 

pateikiama ir glausta laukinio sodo tradicijos raidos analizė. Abiejų kūrėjų, kaip ir kitų nagrinėjamų 

kraštovaizdžio architektų (M. Ruys; P. Oudolf), kūrybai viešinti yra sukurti interneto tinklalapiai. 

Kaip minėta, skaitmeninėse bibliotekose galima skaityti W. Robinsono ir G. Jekyll knygas – 

literatūros sąraše ir prieduose pateikiame nuorodas, kur ir kaip jas galima rasti. Įdomios medžiagos 

apie natūralistinį (gamtišką) sodą teikia įmonės „Prerijų sodai“ tinklalapis.  

 

2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 

2.1. W. Robinsono kūrybinės biografijos bruožai. Williamas Robinsonas sodininko arba 

želdynininko karjerą pradėjo aristokratų dvaruose. 1861 m. žiemą jis patyrė šiltnamio gaisrą, 

pražudydamas daug vertingų augalų, todėl gavo ieškoti naujų darbų. Šeimos draugų padedamas 
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įsidarbino Londono Regent Park botanikos sode, kur prižiūrėjo daugiamečius žolynus. Nepaisant to, 

kad Karališkosios sodininkystės draugijos (Royal Horticultural Society) Kesingtono sodininkai 

žavėjosi šiltnamiuose auginamais augalais ir juos diegė želdynuose, jaunasis airių sodininkas 

ginčijosi su jais pirmenybę teikdamas vietiniams žydintiems žoliniams ir sumedėjusiems augalams.  

1866 m. W. Robinsonas tapo Linėjaus draugijos (Linnean Society), įsteigtos ir globojamos 

Charles‘o Darwino, James‘o Veitch‘o, Davido Moore ir kitų žymių botanikų ir želdynininkų. Jis 

paliko Regent Park ir tapo sodininkystės žurnalistu, rašė The Gardener‘s Chronicle ir The Times. 

1867 m. vyko į pasaulinę Paryžiaus parodą atstovaudamas Veitch‘o sodininkystės firmai. Rašė apie 

Paryžiaus ir Prancūzijos želdynus: Gleanings from French Gardens, 1868 („Kai kurie faktai apie 

Prancūzijos parkus“); The Parks, Gardens and Promenades of Paris, 1869. 1870 m. išleidžia Alpine 

Flowers for Gardens („Alpių gėlės soduose“) ir garsųjį Wild Garden („Laukinis sodas“). 1871 m. 

jis pradeda leisti savo sodininkystės laikraštį The Garden („Sodas“). Šiame leidinyje publikavosi 

daug žymių menininkų: Johnas Ruskinas (1819–1900), Gertude Jekyll (1843–1932), Williamas 

Morrisas (1834–1896) ir kt. Vienas The Garden 1895 m. vasaros numeris (XLVII) buvo paskirtas 

E. André (1840–1911) kūrybai pristatyti, išspausdino E. André portretą su palinkėjimais. 2014 m. 

E. André produkraitė savotiškai sugrąžino skolą ir atidavė pagarbos ženklus garsiam Jungtinės 

Karalystės želdynininkui (1 pav.), išleisdama jo veikalo vertimą prancūzų kalba (2 pav.) su įvadiniu 

esė (André, 2014). 

1870 m. laidos Wild Garden knygoje buvo tik viena iliustracija, šią priešlapio (frontispice) 

iliustraciją E. André išspausdino savo Sodų meno veikale (1879, p. 691, 382 pav.). 1881 m. Wild 

Garden laida iliustruota beveik šimtu graviūrų, parengtų Alfredo Parsonso (1847–1920; 3 pav.); 

1894 m. (ketvirtoji) laida turi 156 iliustracijas. Penktoji Wild Garden laida 1895 m. išleista 

nedideliu tiražu kaip prestižinis, puikiai ir gausiai iliustruotas leidinys (Deveikienė ir Deveikis, 

2015).  

 

   

1 pav. W. Robinsono portretas (iš 

Gravetye manor archyvų) 

Fig. 1. W. Robinson portrait (from 

Gravetye Manor archives) 

2 pav. Wild Garden knygos 

prancūzų kalba viršelis, 2014 

Fig. 2. French edition of Wild 

Garden, book cover, 2014 

3 pav. Baltasis gluosnis Hampšire 

Fig. 3. Willow (Salix alba) in 

Hampshire 

 

Jo knyga The English Flower Garden („Anglų žydintis sodas“), išleista 1883 m., iki 1933 m. 

sulaukė penkiolikos laidų ir tapo tikra dekoratyviosios sodininkystės Biblija. Ne mažiau dėmesio ir 

po keletą laidų nusipelnė ir kitos W. Robinsono knygos. Minėtina, pavyzdžiui, jo God‘s Acre 

Beautiful or The Cemeteries of The Future („Gražusis Dievo akras“), kur kalbama apie bažnyčių 

šventorių ir kapinių tvarkymą. 1906 m. išleistas W. Robinsono veikalas The Garden Beautiful, 

Home Woods and Home Landscapes („Žavusis sodas, namų želdynai ir namų kraštovaizdžiai“) 

buvo pakartotinai išleistas 1914 m. ir 1920 m. 
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W. Robinsonas bendravo su Šiaurės Amerikos kraštovaizdžio architektūros ir dekoratyviosios 

sodininkystės atstovais Charles’u Sprague Sargentu (1841–1927), pirmuoju JAV Harvardo 

universiteto Arnoldo arboretumo Bostone direktoriumi, ir Fredericku Law Olmstedu (1822–1903). 

W. Robinsonas tapo pripažintu Menų ir dailiųjų amatų judėjimo parkų ir sodų meno lyderiu (André 

Olivier, 2014). W. Robinsonas produktyviai bendravo ir bendradarbiavo su Gertrude Jekyll, kuri 

nuolat rašė The Garden leidinyje, jis padėjo jai projektuoti parką Munstead Wood, ji parinko 

augalus jo Gravetye Manor.  

Paminėtinas ir asmeninės patirties kupinas W. Robinsono leidinys apie nuosavą dvarą 

Gravetye Manor or Twenty years’ Work Round an Old Manor House (1911). Šis dvaras (apie 440 

ha) buvo visų W. Robinsono idėjų praktinio realizavimo vieta, tikra angliško laukinio parko 

apoteozė, o knyga padeda išsaugoti šio dabar garsaus kultūros paveldo objekto dvasią ir autentišką 

kontekstą. Kaip sakė šis garsus britų sodininkas, „kraštovaizdžio architektūra visada prasideda nuo 

paties kraštovaizdžio, nėra nė vieno sodo ar parko Anglijoje, kuris už savo grožį ir šlovę nebūtų 

skolingas kraštovaizdžiui“. Šią mintį palaiko ir tęsia daugelis ekologinės pakraipos sodininkų ir 

kraštovaizdžio architektų (André Olivier, 2014). Apie W. Robinsoną taikliai parašė Regimantas 

Pilkauskas (2009, p. 10), gindamas vietinių augalų prioritetą Lietuvos želdynuose. 

2.2. G. Jekyll kūrybinės biografijos bruožai, svarbiausi nuopelnai. Ši britė, augusi ir 

gyvenusi kaimiškoje Surėjaus grafystėje (angl. Surrey) greta Londono, baigusi meno studijas Pietų 

Kensingtono meno mokykloje, atsidėjo parkų ir sodų menui, buvo nepamainoma žydinčio sodo 

kūrėja. G. Jekyll draugavo ir bendradarbiavo su Williamu Robinsonu (1838–1935), vėliau, nuo 

1889 m., su jaunuoju architektu Edwinu Lutyensu (1869–1944). Glaudus ir šmaikštus jų 

bendradarbiavimas (4 pav.) buvo ypač vaisingas ir turtingas išraiškingais sprendimais. Tęsdama 

W. Robinsono laukinio sodo tradicijas ir paklusdama formaliam E. Lutyenso kompozicijų principui 

G. Jekyll išvystė naują žydinčių daugiamečių gėlynų šiltų ir šaltų spalvų, jų atspalvių derinimo 

meną (5 pav.). 

 

 
 

4 pav. E. Lutyenso pieštas draugiškas G. Jekyll šaržas ir G. Jekyll gėlynų projektų faksimilės 

Fig. 4. E. Lutyens painted friendly cartoon of G. Jekyll and G. Jekyll flowerbeds projects facsimiles 

 

Vieni garsiausių jos projektų yra Munstead Wood parkas ir Upton Grey Manor parkas (1908) 

leidėjo Charles‘o Holme‘o dvare. Daugiamečių gėlių ir žydinčių krūmų kompozicijas ji kūrė ir 

Normandijoje, netoli Dieppo, ir Varengevillio Mallet (Malė) šeimos parke Bois des Moutiers, kur E. 

Lutyens projektavo Art and Crafts epochos rūmus. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos 

išvykos dalyviai, tarp jų ir straipsnio autoriai, 2007 m. lankėsi šiame parke ir apžvalginių tyrimų 

metu galėjo analizuoti G. Jekyll kūrybos principus (Mallet, 1996).  

Savo kūrybos principus įtakingiausia XX a. pradžios Anglijos parkų kūrėja išdėstė 15 knygų, 

pradėdama nuo Wood and Garden (1899), bei apie 1000 straipsnių žurnaluose Country Life, The 

Garden ir kituose, kurių daugelis, ypač apie spalvų komponavimą – Colour in the Flower Garden 

(1908) – lieka aktualūs iki mūsų dienų. Jos knyga Old West Surrey (1904) su 300 fotografijų yra 

puikus Anglijos kaimo etnografijos ir sodų meno istorinis dokumentas. 1984 m. britai pakartotinai 

išleido G. Jekyll patirties apibendrinimus atskira knyga On Gardening. Sudaromi nauji publikacijų 
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rinkiniai (Jekyll and Wood, 2006), leidžiamos knygos apie jos kūrybą (Bisgrove, 1992, 2006; 

Rutherford, 2013 ir kt.), o projektų archyvas išsaugotas Kalifornijos Berklio (JAV) universitete. 

Veikia interneto svetainė www.gertrudejekyll.co.uk 

Žydinčio sodo, gėlynų šiltų ir šaltų spalvų, tekstūros ir augalų formos derinimo principai 

G. Jekyll kūryboje yra kiek kitokie nei esame įpratę Lietuvoje – nevengiama kontrasto, šaltos 

spalvos iškeliamos į gėlyno priekinę pusę, priešais žiūrovą. Nevengiama geometrinio plano 

elementų ir modelių, gėlynų lysvės atribojamos takeliais, sienutėmis. Kiemas, atribotas mūro tvora, 

paverčiamas žydinčiu sodu, dažnai suskaidomas į atskirus teminius sodelius. Tai ypač būdinga 

želdynuose, kurtuose kartu su architektu Edwinu Lutyensu – pvz., Hestercombe parke (5 ir 6 pav.) 

ar Bois des Moutiers  parke (7 ir 8 pav.).  
 

  

5-6 pav. Hestercombe parko gėlynai. Projekto autoriai G. Jekyll ir E. Lutyensas, 1904 

(šaltinis: www.hestercombe.com) 

Fig. 5-6. Hestercombe Flower Gardens by G. Jekyll and E. Lutyens, 1904 (source: www.hestercombe.com) 

 

2.3. Laukinio sodo ir žydinčio sodo idėjų persipynimas ir tęstinumas. Laukinio sodo ir 

žydinčio sodo idėjų suliejimą galime stebėti ir analizuoti Bois des Moutiers parke, mūsų ir LKAS 

išvykos grupės tyrinėtame 2007 m. (7 ir 8 pav.). Robert‘as Mallet (Malė) pristatė daug W. 

Robinsono ir G. Jekyll knygose aprašytų spalvinių ir gėlynų išdėstymo sprendinių (Mallet, 1996, p. 

38–39). G. Jekyll patarimai ir projektas buvo realizuotas su didele atida ir šiuo metu išlieka bene 

svarbiausiu G. Jekyll kūrybos Prancūzijoje (taip pat ir Europoje) pavyzdžiu. Želdyno, vilos sodo 

skirstymas atskirais teminiais, spalviniais ir faktūros sodeliais (7 pav.) leido kūrėjai žaisti spalvine 

gama.  
 

  
7-8 pav. Bois des Moutiers sodelių išdėstymas prie rūmų (vilos). Projekto autoriai G. Jekyll ir E. Lutyens, 1898 

Fig. 7-8. Bois des Moutiers: the groves layout and arrangement around the Palace (Villa).  

The project authors G. Jekyll and E. Lutyens, 1898 
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Geometrinių, stačiakampių E. Lutyenso erdvių kampus G. Jekyll užsodindavo gėlynais 

(Mallet, 1996, p. 49–50). Toks gėlynų išdėstymas (7 pav.) ir takų pakraščiais pasodintos rabatės 

(angl. borders, pranc. plate-bandes) – juostiniai gėlynai labiausiai atspindi ir išsaugo G. Jekyll 

kūrybos principus. Mallet šeimos archyvuose yra išsaugoti parko ir dekoratyviųjų sodų kūrėjų kai 

kurie brėžiniai ir laiškai su patarimais kaip sodinti, komponuoti, derinti augalus (Mallet, 1996, 

p. 163). Laukiniame sode ir žydinčiame sode visada paliekama vietos želdyno savininko (užsakovo) 

interpretacijai ir gamtos korekcijoms. Tik taip išsaugomas želdyno natūralumas ir jo organiškas 

susiliejimas su aplinka, gebėjimas vystytis ir būti išties daugiamečiu sprendiniu. 

Rožės, magnolijos, azalijos ir rododendrai, kiti gražių, išraiškingų žiedų krūmai pasodinti 

Bois des Moutiers parke, nes menų ir dailiųjų amatų judėjimas, G. Jekyll ir W. Robinsosno rašto 

darbai, projektai kvietė sodinti nuolat žydintį sodą ir parką. 

2.4. Rūta Kiškė (1931–2000) – Latvijos ir Lietuvos gėlynų meistrė. Keletą Lietuvos 

kraštovaizdžio architektų galėtume priskirti G. Jekyll tradicijos – gėlynų ir rabačių, juostinių 

gėlynų, kūrimo – tęsėjams. Bene ryškiausia tokios tradicijos – sąmoningai, mokslingai ar 

intuityviai – tęsėja yra Rūta Kiškė. Ji su savo vyru, žymiu Latvijos ir Lietuvos kraštovaizdžio 

architektu Alfonsu Kiškiu (1910–1994), yra parengusi ir įgyvendinusi Lietuvoje keliasdešimt 

projektų, tarp kurių įspūdingiausi ir mūsų nagrinėjamu požiūriu įdomiausi yra Juknaičių 

gyvenvietės-parko (Šilutės r.), Klausučių gyvenvietės (Jurbarko r.), Pagirių gyvenvietės 

(Vilniaus r.), Mažeikių miesto želdynų projektai.  

Apie R. ir A. Kiškių kūrybą rašyta įvairiuose leidiniuose (Mituzas, 2010; Parkų knyga 2015–

2016, p. 97–98; Linare, 2014). Daugiausia dėmesio skiriama Juknaičių gyvenvietės želdynų 

projektams (9 ir 10 pav.), apie jų kūrimą yra publikuota autentiškų kūrėjų atsiminimų ir dienoraščio 

užrašų (Pakelti akis, 2010, p. 124–142). Tačiau R. ir A. Kiškių kūrybos ištakos ir meniniai principai 

nagrinėti kiek mažiau. Išsilavinusiai šeimai, studijavusiai sodininkystės ir želdininkystės mokslus, 

be abejonės buvo žinomos W. Robinsosno ir G. Jekyll knygos bei darbai, laukinio sodo ir žydinčio 

sodo kraštovaizdžio architektūros ir dizaino principai.  

 

  
9-10 pav. Juknaičių gyvenvietės (Šilutės r.) parko vaizdai.  

Projekto autoriai Alfonsas ir Rūta Kiškiai. Nuotraukos Alvydo Mituzo (2010) 

Fig. 9-10. Juknaičiai village (Šilutė district) Park views.  

Project‘s authors Alfonsas Kiškis and Rūta Kiškė. Photos by Alvydas Mituzas (2010) 

 

Pirminė analizė leidžia įžvelgti buvus pakankamai glaudžias R. Kiškės ir G. Jekyll gėlynų 

sprendinių sąsajas. Skirtumus rastume spalvų derinimo sprendiniuose, bet architektūrinės botanikos 

(ir dendrologijos) ekologinės ir estetinės sampratos – labai panašios. Mes neatlikome dviejų autorių 

gėlynų projektų rūšinės sudėties analizės ir palyginimo, tą būtų galima (ir reikėtų) atlikti, siekiant 

sugrąžinti daugiamečių gėlių, dekoratyviųjų žolynų tradiciją į Lietuvos želdynus ir kraštovaizdžio 

architektūros sprendinius. Rūtos Kiškės kūryba nusipelno gilesnės analizės ir profesinio 
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kraštovaizdžio architektų dėmesio, kaip praktikoje išbandytų architektūrinės botanikos ir 

architektūrinės dendrologijos pavyzdžiai. 

2.5. Olandiška patirtis ir prerijų sodų tradicijos sklaida. Žinoma, lietuviškoji 

kraštovaizdžio architektūros mokykla visą laiką dairosi į užsienio patirtį. Įtakos mums turi stiprios 

olandiška, vokiška, skandinaviška, angliška mokyklos. Visose jų jaučiamas varpinių žolių ir 

žydinčių daugiamečių gėlynų ir žolynų atgimimas kraštovaizdžio architektūros sprendiniuose. 

Ryškiausi sekėjai, „naujojo daugiamečių judėjimo“ (angl. New Perennial Movement) atstovai yra 

Mien Ruys (1904–1999; Wilhelmina Jacoba (Mien) Moussault-Ruys) ir Piet Oudolf (g. 1944). 2015 

m. LKAS grupės išvyka į Olandiją (Nyderlandus) leido patyrinėti šių kraštovaizdžio architektų ir 

sodininkų kūrybą.  

Dedemsvaarto mieste yra sodyba muziejus Tuinen Mien Ruys (Mien Ruys sodai), kuriame yra 

apie 30 teminių sodelių, kurtų kraštovaizdžio architektės įvairiu metu nuo 1924 m. iki XX a. 

devintojo dešimtmečio. Jos tėvo draugystė su G. Jekyll padėjo suvokti ir perimti dekoratyviųjų sodų 

kūrimo patirtį (11 pav.). M. Ruys kartu su savo vyru leidėju Theo Moussault nuo 1954 m. leido 

žurnalą Onze eigen tuin („Mūsų nuosavas sodas“). Žymiausia jos knyga – Het vaste plantenboek 

(„Daugiamečių augalų knyga“) (Scholma, Hollander, 2015). Ši kraštovaizdžio architektė laikytina 

tiesiogine G. Jekyll idėjų tęsėja. 
 

   
11 pav. Mien Ruys teminiai sodeliai (šaltinis: Tuinen Mien Ruys / Gardens Mien Ruys, 2015) 

Fig. 11. Gardens of Mien Ruys (source: Tuinen Mien Ruys / Gardens Mien Ruys, 2015) 

 

Kitas ne mažiau garsus 

šiuolaikinis olandų kraštovaizdžio 

architektas Pietas Oudolfas (g. 1944) 

savo projektuose plačiai taiko žydinčių 

daugiamečių žolynų ir varpinių augalų 

grupes ir kilimus kaip meninės raiškos 

priemonę. Kai kurie jo kurti želdynai, 

žolynai dvelkia laukiniškumu, tačiau jo 

kompozicijos Niujorke (pvz., High 

Line, 2006; Battery Park, 2003), taip 

pat kai kurie objektai Anglijoje, 

Švedijoje, Vokietijoje ar gimtoje šalyje 

yra išties įspūdingi užmoju, spalvine 

gama, natūralia faktūrų derme. Tiesiog 

objektas-ikona yra jo su kraštovaizdžio 

architekte Kathryna Gustafson (g. 1951) 

sukurtas „prerijų sodas“ Lurie Garden 

ant Čikagos Tūkstantmečio parko 

(Millenium Park) automobilių 

stovėjimo aikštelės stogo (2003; 

12 pav.). Savo tinklalapyje 

 
 

 

 
 

 

12 pav. Lurie 

Garden Čikagos 

Tūkstantmečio 

parke (Oudolf, 

2016) 

Fig. 12. Lurie 

Garden at 

Millenium Park, 

Chicago (Oudolf, 

2016)  

 
13 pav. Želdyno 

kūrimas pradedamas 

projektu.  

Autorius P. Oudolfas 

(Oudolf, 2016) 

Fig. 13. The process 

of making begins 

with project. 

Author P. Oudolf 

(Oudolf, 2016) 
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kraštovaizdžio architektas eksponuoja įspūdingas projektuotų objektų nuotraukas, iliustruoja 

kūrybos procesą (13 pav.), pateikia knygų (daugiausia parengtų su bendraautoriais; 9 pavadinimai) 

ir kitų publikacijų sąrašą. 

Naudojant gerai prie vietos sąlygų prisitaikiusius augalus, galima sukurti pusiau natūralius 

želdinius, kurių priežiūra kainuoja nedaug ir kurie itin praturtina urbanizuotus kraštovaizdžius. Kad 

tokie želdiniai būtų estetiški ilgą laikotarpį, turi būti naudojamos ne tik vietinės, bet ir egzotinės 

augalų rūšys, ypač šalyse, kuriose yra mažai vietinių augalų rūšių. Žiedų spalva, lapų tekstūra, 

žiedynų išsidėstymas – visa kartu yra labai svarbu. Nepaisant minimalių priežiūros sąnaudų, 

želdiniai turi atrodyti dekoratyviai. Žinojimas apie pirminį augalų retinimą, augalų šienavimą yra 

labai svarbus kaip ir augalų fiziologijos, augimo ir prisitaikymo sąlygų išmanymas.  

Pasaulinis klimato atšilimas tik sustiprino susidomėjimą šiomis idėjomis. Iš vienos pusės, 

natūralistiniai želdiniai gali prisidėti prie CO2 išsiskyrimo sumažinimo, iš kitos pusės – tai suteikia 

galimybes auginti rūšis, kurios prieš tai nebuvo naudojamos dėl šaltesnio klimato. Lietuvos 

kraštovaizdžio architektams žinoma įvairi natūralistinių žolynų veisimo praktika, tarp jų ir Jungtinės 

Karalystės kraštovaizdžio architekto ir sodininko James‘o Hitchmough‘o technologijos 

(Kanapeckaitė, 2014). 

P. Oudolfo stiliaus natūralistiniai žolynai sukuriami augalus sodinant, t. y. naudojami didesni 

ar mažesni augalų daigai, išauginti augyne (Oudolf, 2016, process of making). Pagal James‘o 

Hitchmough‘o sukurtą technologiją natūralistiniai žolynai sukuriami sėjant augalų sėklas tiesiai į 

vietą. Pieto Oudolfo stiliumi sodinami vienos rūšies augalai dideliais plotais (nuo 2 m²; kuo didesni 

plotai, tuo pieva charakteringesnė, dramatiškesnė). Šalia sodinamas didelis plotas kitos rūšies 

augalų. Šalia jų – dar kitos. Taip sukuriamas daugiarūšis želdynas, sudarytas iš didelių plotų, kurių 

kiekvieną sudaro vienarūšiai augalai. Kiekvienas plotas paprastai prižiūrimas skirtingai 

(Kanapeckaitė, 2014 ). 

James‘o Hitchmough‘o stiliumi įrengiant želdyną sėjamas augalų rūšių mišinys. Viename 

kvadratiniame metre gali būti apie 10 skirtingų augalų rūšių. Visam želdynui taikoma vienoda 

priežiūros technologija. Žinoma, prieš sėjant turi būti parenkami tokie augalai, kurie atitinka 

aplinkos sąlygas ir kurie reikalauja vienodos priežiūros. James‘o Hitchmough‘o stiliumi įrengti 

natūralistiniai želdiniai pranoksta Pieto Oudolfo stiliumi įrengtus natūralistinius želdinius 

sunaudojamų resursų atžvilgiu, tačiau P. Oudolfo želdiniai norimą estetinį rezultatą (vaizdą) 

pasiekia greičiau, lyginant su J. Hitchmough‘o želdiniais. Čia planuojamas rezultatas sulaukiamas 

kitais metais po pasėjimo. Abiem būdais įrengti natūralistiniai želdiniai yra naudingi bioįvairovės 

palaikymo požiūriu (Kanapeckaitė, 2014).  

Kraštovaizdžio architektė S. Kanapeckaitė aprašo savo kraštovaizdžio dizaino sprendinius 

Palangos kiemuose (Prerijų sodo tinklalapis, 2015). Dažname Palangos kieme dėl metamo šešėlio, 

augalų nuokritų, medžių šaknų konkurencijos ir nederlingo dirvožemio veją puoselėti tampa našta ir 

bėda. Tenka dažnai grėbti medžių nuokritas, jau nekalbant apie vejos pjovimo, laistymo, tręšimo, 

aeravimo, išplikusių vietų atsėjimo darbus. Tokie atvejai itin gerai iliustruoja pažangių šalių 

pripažintą faktą, kad veja nėra tvarus kraštovaizdžio elementas. JAV paskutinį dešimtmetį veja 

vadinama „žaliu asfaltu“, nes ji nekuria bioįvairovės. Išpuoselėtos vejos plotai yra nepatraukli niša 

jokiai gyvybei pradedant vabzdžiais, paukščiais ir smulkiaisiais žinduoliais. 

Puikią alternatyvą vejai demonstruoja „Prerijų sodų“ įrengtas „miško sodas“ Palangoje. 

Subrendusių eglių, pušų, beržų bei tujų masyvai, supantys vasarnamio kiemą iš visų pusių, 

šeimininkams teikia uždangą nuo praeivių ir pavėsį kaitrios vasaros metu, o „Prerijų sodų“ vietoj 

vejos pasodino daugiamečius žolinius augalus, kurie imituoja miško augaliją. Visos parinktos 

augalų rūšys pakenčia šešėlingas ar pusiau šešėlingas vietas ir gali augti nederlingame dirvožemyje. 

Be to, daugelis rūšių plečiasi šaknų atžalomis ir ilgainiui suformuoja kilimą. Žolinės augalijos 

masyvo priežiūrai tereikės skirti kelias valandas per metus – vėlai rudenį arba anksti pavasarį 

nupjauti augalų antžeminę dalį. Medžių nuokritos tarnaus kaip mulčas. Sode pasodinta 11 

daugiamečių žolinių augalų rūšių, galinčių augti vietos klimato sąlygomis. Tai garantuoja sodo 
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dekoratyvumą ištisus metus, formų, spalvų įvairovę, kaitą sezono eigoje ir ilgaamžiškumą (Prerijų 

sodo tinklalapis, 2015). 

Prie jūros, tuoj pat už kopų, pušų apsuptyje įsikūrusiems „Palangos Žuvėdros“ poilsio 

namams „Prerijų sodai“ suprojektavo ir įrengė gėlynus bei atokaitos žolynus, išsiskiriančius 

tapatumu su natūralia gamtine aplinka bei spalvine derme su viešbučio vizualiniais elementais. 

Poilsio namų vėliava, iškabos bei kiti išskirtiniai ženklai yra oranžinės, mėlynos, baltos spalvų. Tai 

padiktavo spalvinę gamą kraštovaizdžio architektei parenkant gėlynui daugiamečių žolinių augalų 

rūšis. Mėlynai žydintys šalavijai (Salvia), katžolės (Nepeta), kelių veislių kraujažolės (Achillea), 

taip pat raktažolės (Primula), žydinčios įvairiais oranžinės spalvos atspalviais, dera ne tik 

spalviškai. Visi parinkti augalai yra prisitaikę augti vietos ekologinėmis sąlygomis, tai garantuoja 

gėlyno ilgaamžiškumą ir ekonominę, ekologinę bei estetinę naudą. Taip pat buvo kreipiamas 

dėmesys į augalų žydėjimo laiką didžiausių lankytojų srautų (liepos–rugpjūčio) mėnesiais. 

Viešbučio teritorijai būdingi smėliai ir priesmėliai. Todėl vietoj įprastinės vejos, reikalaujančios 

drėgnos ir derlingos dirvos, suprojektuotas ir įrengtas žolynas, į kurio sudėtį įtraukti kopų augalai – 

gubojos (Gypsophila), pelėžirniai (Lathyrus), eraičinai (Festuca), šluotsmilgės (Deschampsia). 

Laisvai augančiai gyvatvorei parinktas hibridinis raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa Hybr.). Tai 

užtikrina želdynų ilgaamžiškumą su minimalia priežiūra bei suteikia viešbučio aplinkai tapatumo 

supančio kraštovaizdžio kontekste (Prerijų sodo tinklalapis, 2015).  

Miestų atvirų erdvių vejose, ypač šlaituose, turėtų rastis natūralių pievų, kurių šienavimas 

neturėtų būti skubinamas. Natūraliai augantys, sausrą pakeliantys, žydintieji augalai, pvz., mėlynai 

žydintys paprastieji ežeiniai (Echium vulgare); geltonai – aitrieji šilokai (Sedum acre); įvairios 

ramunės (Matricaria), čiobreliai (Thymus) ir kt., kartu su varpinėmis žolėmis ilgam sukurtų 

dekoratyvią, ekologišką ir ekonomišką (retai šienaujamą) žolynų dangą atvirose miestų erdvėse. 

Pusiau natūralių, išreikštos tekstūros varpinių ir kitų daugiamečių žolių-gėlių nereikėtų vengti ir 

juostiniuose gatvių, šaligatvių, dviračių takų želdynuose. Gražius tokių gatvės žolynų pavyzdžius 

teko stebėti Kvebeko mieste, kituose Šiaurės Amerikos miestuose, Roterdame ir kitose Olandijos 

miestuose. 
 

3. Apibendrinimas ir išvados 
 

Airių sodininkystės praktiko ir žurnalisto W. Robinsono idėjos ir knygos, laukinio arba 

natūralaus (gamtinio) sodo principai ilgam paveikė ir suformavo britų sodybų ir parkų želdinimo 

tradicijas. Jis buvo Meno ir dailiųjų amatų (Arts and Crafts) judėjimo atstovas, vienas pirmųjų 

praktikų, kuriančių daugiamečių žolinių augalų gėlynus ir kompozicijas. Jis pirmasis ėmė 

želdynuose taikyti alpinius, taip pat gruntą dengiančius augalus. 

Britų kraštovaizdžio architektė G. Jekyll buvo sodų ir parkų novatorė, Meno ir dailiųjų amatų 

(Art and Crafts) judėjimo dalyvė, padariusi perversmą juostinių gėlynų (lysvių, rabačių, bordiūrų) 

spalvų paletėje. Domėjosi sodybų želdinimo tradicijomis, žydinčių augalų panaudojimo plėtote. 

Bendraudama ir bendradarbiaudama su W. Robinsonu sėkmingai suliejo laukinio sodo ir žydinčio 

sodo principus, kūrybingai juos plėtojo.  

Šiuos du žmones siejo pomėgis žoliniams augalams ir publicistinis užtaisas – abu buvo įtaigūs 

sodo idėjų propaguotojai, parkų meno mokovai, ilgam iki šių dienų (XXI a.) nepraradę aktualumo ir 

turintys savo idėjų tęsėjų Europoje ir Š. Amerikoje. Straipsnio priede pabaigoje pateikiame 

nuorodas, kur galima rasti ir skaityti skaitmenizuotas W. Robinsono ir G. Jekyll knygas. Literatūros 

sąrašo pabaigoje pateikiame nuorodą Margaretės Hastings and Michael’o Tooley sudarytą G. Jekyll 

publikacijų sąrašą (Complete list of books, 2015). Tai pravers ateities tyrinėjimams ir studijoms.  

Laukinio sodo ir žydinčio sodo kraštovaizdžio architektūros ir dizaino principai išliko 

gyvybingi ir dabartiniais laikais. Jie išsaugomi, vystomi ir naujai interpretuojami daugiamečių 

gėlynų ir žolynų, „prerijų sodų“ projektuotojų darbuose. Tradicija lieka gyvybinga ir yra aktuali 

kraštovaizdžio architektūroje ir aplinkos dizaine. Žydinčio sodo tradicija ir sprendiniai yra Lietuvos 

ir daugelio Europos šalių kraštovaizdžio architektūros siekiamybė. Trumpai apžvelgėme „Naujojo 
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daugiamečių gėlynų judėjimo“ atstovų M. Ruys, P. Oudolf, Lietuvos ir Latvijos kraštovaizdžio 

architektės, gėlynų specialistės Rūtos Kiškės kūrybą. Daugiamečių gėlynų ir žolynų, pusiau 

natūralių pievų įveisimas turėtų būti svarbi želdininkystės, kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos 

dizaino sritis. 

Reikia siekti, kad Lietuvos miestų atvirose erdvėse – gatvių ir kelių iškasų ir pylimų šlaituose, 

pusiau natūralių želdynų pievose, pagaliau, pačiose gatvių želdinių juostose – viešėtų „prerijų sodai 

ir pievos“, natūralios ar pusiau natūralios žydinčių ir savitos lapų tekstūros žolinių augalų bendrijos, 

kurios būtų rečiau šienaujamos, teiktų ekologinę ir bioįvairovės išsaugojimo naudą. 
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The Expression of William Robinson (1838–1935) and  
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Summary 

 
William Robinson (1838–1935), Irish practical gardener and journalist, and Gertrude Jekyll (1843–1932), one of 

the most influential of all English garden designers, represent the perfect expression of the Arts & Crafts movement 

gardens. The Arts and Crafts movement espoused values of simplicity, craftsmanship and beauty quite counter to 

Victorian and Edwardian industrialism. Though most famous for its architecture, furniture and ornamental work, 

between the 1890s and the 1930s the movement also produced gardens all over Britain whose designs, redolent of a lost 

golden era, had worldwide influence.  

Naturalistic (or wild) gardens also enjoyed a heyday during the Arts & Crafts period. William Robinson, the 

prophet of wild gardening, was among the earliest to advocate the cultivation of hardy plants rather than bedding plants. 

His books, The Wild Garden and The English Flower Garden, influenced generations of home and professional 

gardeners alike, including Gertrude Jekyll. Gravetye Manor, his home in England (now a luxury hotel), was a proving 

ground for thousands of his favourite flowers, including hundreds of varieties of carnations, clematis, and roses. Vine-

covered pergolas and arbours enclosed the formal gardens near the house, and thousands of bulbs and wildflowers 

bloomed in the surrounding meadows and woods. Robinson’s incorporation of both formal and informal areas was one 

of the lasting legacies of the Arts & Crafts garden.  

One of the most influential Arts & Crafts gardeners in England is Gertrude Jekyll – no one did more to enlighten 

people about appropriate gardens for the Arts & Crafts houses that were built in the early 1900s. Jekyll’s books Wood 

and Garden, Home and Garden, Colour in the flower garden (1908) extolling the finer points of horticulture and design 

are still excellent resources for gardeners today. Gertrude Jekyll is best known for the superb use of colour schemes in 

her hallmark flower borders, she combined an early training in art with self-taught horticultural skills. Early influences 

included William Morris, John Ruskin and William Robinson, but it is her partnership with the architect Sir Edwin 

Lutyens (1869–1944) that produced some of the most distinctive of Edwardian houses and gardens. Her gardens at 

Munstead Wood, Hestercombe, Upton Grey Manor, and Bois des Moutiers (France) which represent the perfect 

expression of the symbiotic nature of house and garden, evolved over time rather than followed a strict plan. Here, she 

designed a series of “garden rooms” that led from one area to another, each one with a distinct personality and 

providing a vista to the house.  

Mrs. G. Jekyll designed over 400 gardens across Britain and Europe, and some in America – where her archive 

of designs and drawings is now held. Mrs. G. Jekyll and Sir E. Lutyens, were engaging and romantic combinations of 

manor-house garden formalism and the naive charms of the cottage garden – but from formally clipped topiary to 

rugged wild borders, nothing was left to chance. The tradition of flowering garden was born. Hestercombe Gardens 

(Fig. 5 and 6) also the Bois des Moutiers (Fig. 7 and 8) represent the peak of the collaboration with Gertrude Jekyll and 

Edwin Lutyens.   

Our article focuses on the architectural landscape of objects and patterns of development experience, a wild 

garden and flowering garden tradition aspects of cognition are important for further development of the Lithuanian 

landscape architecture. Lithuanian and Latvian landscape architect Rūta Kiške (1931–2000) is indirect successor of G. 

Jekyll’s flowerbeds tradition. An example of her work is Juknaičiai Village Park (Fig. 9 and 10).  

Dutch landscape and garden architects Mien Ruys (1904–1999) and Piet Oudolf (b. 1944) are leaders in the 

“New Perennial Movement”. The making small gardens of perennials and experiments on her father’s land helped Ruys 

to become one of most notable landscape and garden architects of the Netherlands. M. Ruys is highly respected. Her 

gardening legacy is maintained in the Dutch town of Dedemswart, which is home to the Tuinen Mien Ruys (Fig. 11). 

Piet Oudolf is among the world's most innovative garden designers and a leading exponent of naturalistic planting, a 

style that takes inspiration from nature but employs artistic skill in creating planting schemes. Oudolf's extensive work 

over 30 years of practice includes public and private gardens all over the world. He is best known for his work on the 

High Line and Battery Park in New York, the Lurie Garden in Chicago's Millennium Park (Fig. 12), Potters Field in 

London, and his own private garden at Hummelo in the Netherlands. 

The prairie gardens and meadows of naturalistic herbaceous vegetation for use in urban parks and greenspace 

with experience of prof. James Hitchmough (the Department of Landscape, University of Sheffield) and Sandra 

Kanapeckaité (Klaipėda, Lithuania) are analysed and discussed in our article. 

 



V. Deveikienė, S. Deveikis / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 31–42 

42 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

 

Straipsnio priedas / Annexe to Article 
 

Skaitmenizuotos W. Robinsono ir G. Jekyll knygos 

elektroninėse bibliotekose, 2016 

(Sudaryta straipsnio autorių) 

The digitized books by W. Robinson, Jr. G. Jekyll are 

in the electronic libraries, 2016 
(Developed by the authors) 

 

William Robinson 

 Gleanings from French gardens (2nd ed.). London: F. Warne and co. 1869. 

<https://archive.org/details/cu31924001286313>  

 The parks, promenades, & gardens of Paris (1st ed.). London, J. Murray. 1869. 

<https://archive.org/details/parkspromenades00robigoog>  

 The subtropical garden, or, Beauty of form in the flower garden (1st ed.). London : J. Murray. 1871. < 

https://archive.org/details/subtropicalgarde00robi>  

 The parks and gardens of Paris (2nd ed.). London: MacMillan. 1878. 

<https://archive.org/details/parksgardensofpa00robi>  

 God's acre beautiful; or, The cemeteries of the future (3rd ed.). London: John Murray, 1883.  ISBN 978-1-4368-

6001-7. < https://archive.org/details/cu31924003471574>  

 The English Flower Garden: Design, Arrangement, and Plans (4th ed.). London: John Murray, 1895. ISBN 978-

0-7475-3833-2. <https://archive.org/details/englishflowergar00robi > 

 Alpine flowers for gardens : rock, wall, marsh plants, and mountain shrubs (3rd ed.). London: J. Murray, 1903.  

<https://archive.org/details/alpineflowersgar00robirich>  

 The garden beautiful; home woods and home landscape (1st ed.). London, J. Murray. 1907. 

<https://archive.org/details/gardenbeautifulh00robi>  

 

Gertrude Jekyll 

 Jekyll, G. Wood and Garden. London, [New York and Bombay]: Longmans, Green and Co., 1899. 

<https://archive.org/details/woodandgardenno03jekygoog>  

 Jekyll, G. Home and garden. London, [New York and Bombay]:  Longmans, Green and Co., 1900. 

<https://archive.org/details/homegardennotest00jeky>  

 Jekyll, G. & Mawley, E. Roses for English Gardens (London: Country Life, 1902). 

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/52828>  

 Jekyll, G. Wall and water gardens (London: Country Life, 1902). 

<https://archive.org/details/wallwatergardens00jeky> 

 Jekyll, G. Lilies for English gardens (London: Country Life, 1903). 

<https://archive.org/details/cu31924002845935> 

 Jekyll, G. & Elgood, G. S. (illustrator), Some English gardens (Longmans, Green & Co., 1904)  

<https://archive.org/details/someenglishgarde00jeky>  

 Jekyll, G. Old West Surrey. London, [New York and Bombay]: Longmans, Green, and Co., 1904. 

<https://archive.org/details/oldwestsurrey00jeky> 

 Jekyll, G. Colour in the flower garden (London: Country Life, 1908). 

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/109826> 

 Jekyll, G. Annuals & biennials (London: Country Life, 1916) http://www.biodiversitylibrary.org/item/118707  

 Jekyll, G. Children and gardens ( London: Country Life, 1908). 

<https://archive.org/details/childrengardens00jeky> 

 Jekyll, G. & Weaver, Sir Lawrence. Gardens for small country houses (London: Country Life, 1914). 

<https://archive.org/details/gardensforsmallc00jekyrich>  

 Jekyll, G. Colour schemes for the flower garden (London: Country Life, 1919). 

<https://archive.org/details/cu31924002831117> 


