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Anotacija 
Straipsnyje pateikiama Urugvajaus sostinės Montevideo želdynų sistemos kūrimo apžvalga. Montevideo želdynų 

sistemos kūrimą 19 a. pabaigoje savo projektais pradėjo prancūzų kraštovaizdžio architektas E. Andrė, vėliau dirbęs ir 
Lietuvoje. Apibūdinama ir įvertinama pasiūlytų urbanistinių transformacijų reikšmė, realizavimo pobūdis ir dabartinė 
būklė. Straipsnis parengtas remiantis duomenimis, kuriuos autoriai surinko tyrinėdami Montevideo želdynus in situ ir in 
visu bei bendraudami su E. Andrė kūrybos tyrinėtojais. Akcentuojama viešųjų miesto parkų kūrimo patirtis ir 
dėsningumai, kurių pažinimas yra reikšmingas tolesnei parkų meno raidai ir kultūros paveldo apsaugai Lietuvoje. 

Prasminiai žodžiai: miesto parkas, parko projektas, želdynai, Montevideo, Urugvajus. 
 
Abstract 
This article provides a review of the development of greenery systems in Montevideo, the capital of Uruguay. 

The development of greenery systems in Montevideo was started in the end of the 19th century by the projects of French 
landscape architect E. André (1840–1911), who had also worked in Lithuania after. The importance of proposed urban 
transformations, the character of their realisation and the current state are described and assessed. The article is prepared 
according to the data collected by the authors while exploring the greenery of Montevideo in situ and in visu as well as 
collaborating with the researchers of the works of E. André. The experience of public parks development and its 
consistent patterns are highlighted – to acknowledge these is important for the further development of parks art and 
cultural heritage in Lithuania. 
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Įvadas 
 

Urbanizacijos ir pramonės proveržis pasaulio didmiesčius XIX a. viduryje paskatino ieškoti 
miestų pagražinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo (dabar sakytume – miestų humanizavimo) 
sprendinių. Miesto želdynų – viešojo parko, apželdintų aikščių, skverų, alėjų ir bulvarų idėja 
užgimė ir augo bei buvo realizuojama su didžiuliais užmojais ir didele atida daugelyje didmiesčių, 
pramonės centrų ir šalių sostinių.  

Paryžiaus pertvarkymas pagal barono Hausmano (Georges-Eugène Haussmann, 1809–1891) 
planą, kurį realizuojant kartu su kitais aktyviai dalyvavo kraštovaizdžio architektas ir parkų kūrėjas 
Edouardas Andrė (1840–1911), paliko ryškų pėdsaką urbanistikos ir želdynų planavimo teorijoje 
bei praktikoje, buvo gražus ir sektinas pavyzdys daugeliui to meto pasaulio miestų vadovų ir 
bendruomenių, tarp jų ir Lotynų Amerikos miestams. Todėl aktyvus Paryžiaus parkų kūrėjas vėliau 
sėkmingai darbavosi daugelyje Europos ir pasaulio šalių, vykdė urbanistinių transformacijų 
projektus Liuksemburge ir Urugvajuje. Turime gražų jo kurtų parkų vėrinį ir Lietuvoje.  

Plati E. Andrė ir jo biuro ar agentūros bei mokinių kūrybinė veikla pasaulyje paliko kultūrinio 
kraštovaizdžio artefaktų, kurie ir toliau lieka tuo socialiniu, ekonominiu, estetiniu paveldu, galinčiu 
tarnauti šiandienos visuomenės poreikiams. Šio paveldo pažinimas ir analizė globaliame pasaulyje 
negali apsiriboti vien tik mūsų šalies ar Prancūzijos erdve. Turime daug E. Andrė praktinės ir 
akademinės veiklos, botaniko tyrėjo ir publicisto talento apraiškų, išsaugotos gausios 
korespondencijos, projektų ir publikacijų faktų, kurie leidžia giliau analizuoti kūrybos principus ir 
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juos adaptuoti šiandienos želdynų, pirmiausia istorinių želdynų, projektuotų šio autoriaus, 
išsaugojimui ir pritaikymui visuomenės poreikiams. 

Lietuvos parkotyros publikacijose užsienio šalyse E. Andrė atlikti darbai apžvelgiami gana 
taupiai ir nedrąsiai. Daugeliu atvejų pasitenkinama kukliu paminėjimu, trumpa apžvalga ar 
ikonografinės medžiagos pateikimu. Gerokai plačiau jo kūryba nušviesta tarptautinės konferencijos 
„E. Andrė šiaurės parkų kelias“, vykusios Lietuvoje 2011 m. rugsėjo mėnesį, mokslo darbų 
leidinyje (2011) ir dar 2001 m. Prancūzijoje išleistoje monografijoje (André et Courtois, 2001). 

Šio tyrimo ir straipsnio objektas – Urugvajaus sostinės Montevideo E. Andrė ir jo mokinių, 
kitų prancūzų kraštovaizdžio architektų pasiūlytų miesto pertvarkymo ir želdynų formavimo 
projektų raida ir realizavimas. Straipsnio tikslas – atskleisti esminius E. Andrė taikytus miesto 
viešųjų želdynų kūrimo principus ir dėsningumus. Šių principų suvokimas ir pažinimas galėtų būti 
reikšmingi mūsų šalyje tvarkant ir puoselėjant E. Andrė sukurtus parkus, juos išsaugant ir 
integruojant į šiuolaikinius socialinius ir ekonominius poreikius atitinkantį urbanistinį Vilniaus ir jo 
priemiesčių, Trakų bei Palangos kontekstą. 

 
Tyrimo metodika 

 
Darbe 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. Svarbia darbo dedamąja dalimi laikytina 
šiuolaikinių paveldosaugos vadybos koncepcijų analizė ir taikymo gairių formulavimas 
(Gražulevičiūtė-Vileniškė et al., 2012), šių gairių adaptavimas E. Andrė kūrybos paveldo funkcijų 
kaitos ir integravimo miestų plėtros (urbanistinės ekspansijos) sąlygomis.  

Darbas paremtas išsamia bibliografinių ir biografinių šaltinių analize (André, 1879; 1895a; 
André et Courtois, 2001), ankstesnių mūsų tyrinėjimų ir publikacijų medžiaga (Deveikienė et al., 
2008; Deveikienė ir Deveikis, 2011; Sebeckas et al., 2001), Lotynų Amerikos autorių (Berjman, 
2001; Montanez, 2001; 2011; Abraira, 2010) mokslinėmis publikacijomis ir šio straipsnio autorių 
tyrimų in situ 2012 m. lapkričio pabaigoje medžiaga. Pagrindiniai šaltiniai yra Urugvajaus 
topografinio paveldo konspektas-katalogas (Franco, Yuguero et al., 2012) ir architektūros istorikės 
Margaritos Montañez (2011) kompiliacinis straipsnių rinkinys Paisaje y sociedad (Kraštovaizdis ir 
visuomenė), kuriame radome daug mūsų tyrimui svarbių tekstų. 

Urbanistinio aplinkos formavimo patirtis, miestietiškos estetikos darna ir tvarumas, kiti 
urbanizacijos veiksniai ir kriterijai analizuojami globalesniame kontekste, apžvelgiant didmiesčių 
viešųjų parkų raidą, ją apibendrinant Urugvajaus sostinės pavyzdžiu. Tyrimas atliktas vadovaujantis 
palyginamosios ir sisteminės analizės metodais. Atidi mūsų ir kitų tyrėjų surastos ir publikuotos 
ikonografinės medžiagos analizė bei mūsų teiktos E. Andrė Lietuvoje kurtų parkų istorinės ir 
meninės raidos tyrimų įžvalgos (Deveikienė ir Deveikis, 2011) leidžia formuluoti straipsnio išvadas 
ir apibendrinimus.  

Darbo sėkmei reikšmingi buvo susitikimai ir pokalbiai bei išvykos į parkus su Urugvajaus 
kraštovaizdžio architektų asociacijos (AUDADP) vadovais Margarita Montañez ir Rafaeliu Dodera 
– už tai jiems tariame ačiū. 

 
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 
Miesto aplinkos pagerinimo bei pagražinimo doktrina ir viešųjų miesto želdynų raida. 

Literatūroje pateikiama daug faktų ir įžvalgų apie miestų viešųjų parkų kūrimą ir tokių veiksmų 
paskatas (André, 1879; Haussmann’s renovation, 2012). Viena jų – miesto sveikos aplinkos ir 
poilsio (rekreacinių) erdvių kūrimas. Paminėsime keletą sodriausių ir su mūsų tema sietinų 
pavyzdžių: Miuncheno Anglų sodo (Englischer Garten, English Garden, 1789 ir vėliau), Niujorko 
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Centrinio parko (Central Park, 1857–1858), Paryžiaus Biut-Šomono (Buttes-Chaumont, 1864–
1867) ir Liverpulio Seftono (Sefton Park, 1867–1872) parkus.  

Bavarijos sostinės Anglų sodo kūrimo pagrindas buvo privačios krašto valdovo valdos 
perleidimas miestui ir pavaldiniams, panašia tik gerokai mažesne privačia valda (quinta) 
pasinaudota ir kuriant Montevideo El Prado parką (1873). Miuncheno Anglų sodo (1 pav.) kūrėjai 
buvo seras Benjamin Thompson (1753–1814; vėliau pavadintas grafu Rumford’u), Reinhard von 
Werneck (1757–1842) ir Friedrich Ludwig von Sckell (1750–1823). Šiuo metu tai vienas didžiausių 
viešųjų miesto parkų pasaulyje. Parko plotas 3,7 kv. km arba 370 ha (910 akrų) yra didesnis nei 
Niujorko Centrinio parko, bet mažesnis nei Londono Richmond’o parkas. 

Niujorko Centrinis parkas suprojektuotas JAV kraštovaizdžio architektų Calvert Waux (1824–
1895) ir Frederiko Olmstedo (Frederick Law Olmsted, 1822–1903), draugavusio su mūsų 
nagrinėjamu parkų kūrėju E. Andrė, ilgą laiką liko geru modeliu daugelio miestų, tokių kaip San 
Francisko, Tokijo, Vankuverio ir kitų, miesto parkams. Niujorko Centrinio parko (2 pav.) plotas 
siekia 3,41 kv. km arba 341 ha (843 akrus) ir savo reikšme urbanistiniame audinyje, miesto 
struktūroje išlieka vienu svarbiausiu miesto parkų JAV ir pasaulyje. E. Andrė savo veikale irgi 
aprašė šį parko išspausdino parko plano iliustraciją (André, 1879). Šio parko plano ir struktūros 
elementai, skulptūrų (tarp jų ir mums įdomaus karaliaus Jogailos paminklo) išdėstymas gali tarnauti 
geru pavyzdžiu šiuolaikinių miesto parkų scenarijams.  

 

 
1 pav. Miuncheno Anglų sodo schema 

Fig. 1. English Garden in Munich, Bavaria. 
2 pav. Niujorko Centrinio parko vaizdas 
Fig. 2. Central Park in New York, USA 

 

 
3 pav. Paryžiaus Biut-Šomono parko schema 

Fig. 3. Park Buttes-Chaumont in Paris, France 
 

4 pav. Liverpulio Sefton parko projektas, 1867 
Fig. 4. Project of Sefton Park in Liverpool, UK 
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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. E. Andrė iš šių darbų epochos išsinešė tvirtus meninės raiškos 
principus ir tapybiškumo (pitoresque) filosofiją, kuriuos jis sėkmingai diegė, pritaikė daugelyje 
vėlesnių darbų ir projektų, o pirmiausia Liverpulyje. Paryžiaus Biut-Šomonas, Buttes-Chaumont 
(3 pav.) yra epochos paryžietiško miesto parko kvintesencija ir apoteozė.  

Liverpulio miesto Seftono parkas (André, 1879) buvo jau ir urbanistikos sprendinių projektas 
(4 pav.); vėliau tokie urbanistinio planavimo sprendiniai autoriaus buvo sėkmingai demonstruoti ir 
pritaikyti Liuksemburgo miesto tvirtovės (André, 1879) pertvarkyme (1871–1892) ir Urugvajaus 
sostinėje (1890–1891). 

Urugvajaus sostinės urbanistinės raidos bruožai. Senoji topografinė medžiaga (Franco, 
Yuguero et al., 2012), Urugvajaus autorių publikacijos (Abraira, 2012; Montañez, 2011) padeda 
suvokti Montevideo raidą bei augimą ir šio miesto planuotojų, matininkų bei architektų įžvalgas ir 
projektus. 

 

 
5 pav. Senasis Montevideo planas, 1811. 

Fig. 5. Old Montevideo plan, 1811 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6 pav. 1829 m. Montevideo planas (matininkas José 

Maria Reyes) 
Fig. 6. City plan of Montevideo in 1829 (ing. surveyor 

José Maria Reyes) 
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Miestas kaip kolonizatorių ispanų karinė bazė prie Rio de la Plata (Urugvajaus ir Paranos upių 
žiočių marių – estuarijos) įkurtas 1724 m. Pirmasis jo valdytojas – karinis La Plata vadovas Bruno 
Mauricio Zabala. Miestas buvo apsuptas gynybine siena, jo planas – aiškus ir paprastas (5 pav.). 
Toks miesto planas iš esmės liko iki 1811 m., kai liaudies masių karinio vadovo José G. Artigas 
(1764–1850) pastangomis prasidėjo išsivadavimo kovos ir vėliau buvo suburta nauja nepriklausoma 
valstybė – Rytų Urugvajaus respublika. To laikotarpio miesto plane matome ir dvi mums svarbias 
vietas – vieną aikštę prie bažnyčios ir Cabildo rūmų (dabar Konstitucijos aikštė-skveras, Plaza 
Constitucion) ir miesto-tvirtovės valdytojo Zabalos rūmus, kurių vietoje 1890 m. buvo sukurtas 
skveras. 

1829 m. šalies Steigiamojo susirinkimo sprendimu tvirtovės sienos buvo nugriautos. Forto 
vietoje imta formuoti Nepriklausomybės aikštę (Plaza Independencia), kuri gerai matoma 
vėlesniuose miesto planuose ir yra išsaugota iki šių dienų. Karo topografo ir matininko José Maria 
Reyes 1829 m. sudarytas Montevideo planas (6 pav.) fiksuoja esamą būklę su senuoju miestu 
(Ciudad Vieja) ir ateities Naujojo miesto (Ciudad Nueva) projektą. Miestas taip ir augo, plėtėsi, 
formavo naujas aikštes, kurios labai svarbios ispaniškos kultūros miestuose (Montañez, 2011). 
Būtent aikštė yra tikrojo ispaniško miesto bruožas. 

1867 m. plane (7 pav.), sudarytame matininko Pedro D’Albenas, matome daugiau aikščių, 
pvz. Plaza Libertad (dabar čia Plaza Cagancha), Taikos paminklo vietą ir pan. Miesto augimo ir 
vystymo kryptis suformuota labai išmintingai prisitaikant prie vietos sąlygų, žengiama į ūkių, 
quintas zoną, formuojamas „balkonas žvelgti į Rio de la Plata vandenų tolybes“. Ankstesnį, 1843–
1851 m., Urugvajaus pilietinio karo laikų, miesto ir apylinkių vaizdą mums teikia to laikotarpio 
planas (8 pav.). Kelių tinklas padėjo formuotis miesto valdų ir gatvių tinklui.  

Kartu su prancūzų specialistų korpusu Montevideo mieste atsirado tradicija želdinti aikščių 
perimetrą. Aikštė prie bažnyčios, Plaza Constitucion, Konstitucijos skveras buvo pirmoji medžiais 
apsodinta Montevideo miesto viešoji erdvė, joje 1871 m. įrengtas fontanas. 

Montevideo miesto augimas 19 a. pabaigoje susijęs maisto pramonės klestėjimu ir su 
prancūzų Belle epoque gyvenimo būdo, architektūros bei miesto tradicijų atkartojimu. Miesto 
administracijos palankumo prancūzų kultūrai nuostatos leido darbuotis prancūzų miesto planavimo 
specialistams, kurie čia paliko aiškų ir gana gilų pėdsaką. Kaip teigia Lotynų Amerikos ir pasaulio 
urbanistikos specialistai, Montevideo buvo ir išlieka europietišku miestu Pietų Amerikoje. 

Šiuo metu Montevideo, kaip sako urugvajiečiai, yra tvarus ir darnus, nedidelis (Lotynų 
Amerikos masteliais) miestas, kuriame gyvena apie 1,5 mln. gyventojų (iš viso Urugvajuje gyvena 
apie 3,3 mln. gyventojų). Išlikusi 19 a. antroje pusėje ir 20 a. pradžioje suformuota miesto ašies 
gatvių su aikštėmis ir pajūrio kelių (rambla) struktūra. Naujoje miesto dalyje ir priemiesčiuose 
gausu želdynų. Generolo Artigas bulvaras, Liepos 18-osios gatvė ir kitos pagrindinės urbanistinio 
karkaso gatvės apželdintos vešliais želdiniais. 

Montevideo miesto želdynų kūrimo istorinė apžvalga. Prancūziškoji tradicija. Kaip minėta, 
Paryžiaus Belle epoque nuotaikos Montevideo mieste skatino ir kvietė čia puikiai jaustis prancūzų 
techninius specialistus: architektus ir miesto planavimo specialistus, kraštovaizdžio architektus, 
želdynų technikus. Jie buvo kviečiami ir godojami.  

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). Pirmasis prancūzų tradicijos Montevideo miesto kraštovaizdžio specialistas ir 
aikščių želdintojas buvo Pedro Antonio Margat (1806–1890) (Montañez, 2011b). 

Urugvajaus vyriausybės ir Montevideo miesto administracijos (Junta Económica 
Administrativa, JEA) kvietimu E. Andrė atvyko su sūnumi Renė Andrė (1867–1942) 1890 m. 
antroje pusėje garlaiviu „Portugalija“ (Portugal). Savo straipsnyje (André, 1895b) jis rašo, kad 
buvo sudarytos sąlygos aplankyti visą šalį ir gerai pažinti vietinę florą. Kelionėje jį lydėjo 
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Urugvajaus botanikos profesorius José de Arechavaleta ir savivaldybės administracijos Parkų ir 
sodų komisijos sekretorius Carlos Cantera (Montañez, 2011b) ir, žinoma, sūnus Renė. 

 

 
7 pav. Montevideo 1867 m. planas. Matininkas Pedro D’Albenas (Franco et al., 2012) 

Fig. 7. Montevideo plan in 1867 by surveyor Pedro D’Albenas (Franco et al., 2012 
 

 
8 pav. Montevideo ir jo apylinkių planas, 1843–1851 (Šaltinis: Montevideo savivaldybė) 

Fig. 8. Plan of Montevideo and its surroundings, 1843–1851 (Source: Montevideo municipality) 
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E. Andrė parengė išsamų projektą, pavadindamas jį „Montevideo miesto pertvarkymo ir 
pagražinimo projekto ataskaita (Rapport sur le projet de transformation et d’embellissement de la 
ville de Montevideo, 1891), savotišką generalinį miesto želdinimo planą, kurį jis pasirašė ir pasiuntė 
JEA iš Paryžiaus 1891 m. vasario mėn. (9 pav.). Tai 42 sunumeruotų lapų rankraščio ir 10 
nenumeruotų lakštų planų (brėžinių) dokumentas (Montañez, 2001).  

 

 
9 pav. E. Andrė Montevideo miesto pertvarkymo ir pagražinimo projekto tekstinė dalis, 1891 

Fig. 9. Textbook of the Project presented to Administration of Montevideo city by E. André in 1891 
 

Šiuo dokumentu Montevideo administracijai buvo pateiktas miesto generalinis planas 
(10 pav.), Miguelete (dabar Prado) parko esamos būklės ir išplėtimo planas, restorano ir pramogų 
pastato šiame parke eskizas, Miguelete parko pertvarkymo planas (11 pav.), Centrinio parko planas 
(12 pav.), aprėpiantis zoologijos ir botanikos sodus bei gamtos (gamtos istorijos) muziejų, šio parko 
perspektyvos vaizdas, Nepriklausomybės aikštės (Plaza Independencia) planas ir bendros 
perspektyvos vaizdas, Konstitucijos aikštės (Plaza Constitucion) planas; taip pat ant vieno lapo 
keletas aikščių-skverų planų – Flores, Artola (dabar – Plaza Treinto y Tres) ir Sarandi (Montañez, 
2001). 

E. Andrė pasiūlė keturis miesto parkus. Jis pasiūlė apželdinti esamas aikštes ir San José (San 
Chosė) forto vietą, kuri pagal 1878 m. įstatymą turėjo tapti aikšte, taip pat pasiūlė keturias naujas 
aikštes, generaliniame plane (10 pav.) jų pavaizdavo (planuojamose gatvių sankryžose) dar daugiau. 
Iš viso numatyta 12 ha skverų (plazas) ir 223 ha parkų bei aikščių (Montañez, 2001; 2011). Taip jis 
nurodė esmines Montevideo želdynų formavimo gaires, kurios dėl 1890 m. šalį ištikusios krizės 
nebuvo iškart realizuotos. Jos buvo realizuotos miesto administracijos ir jo mokinių bei tradicijų 
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tęsėjų vėliau, jau 20 a. pradžioje. Flores ir Sarandi aikščių-skverų projektai nebuvo realizuoti 
(Montañez, 2001; 2011). 

 

 
10 pav. E. Andrė pateiktas generalinis Montevideo želdynų planas.1891 (Montanez, 2011) 

Fig. 10. Master plan of the Greenery of Montevideo city, designed by E. André in 1891 (Montanez, 2011) 
 

 
11 pav. E. Andrė Miguelete parko planas. Šaltinis: Revue horticole, 1895 
Fig. 11. Miguelete Park plan by E. André. Source: Revue horticole, 1895 
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Aikštėms ir skverams E. Andrė skyrė išties daug dėmesio. Jis įrengė du skverus dar iki 
pateikdamas savo galutinį projektą-ataskaitą. Vienas jų – Zabalos (13 pav.) buvo atidarytas 1890 m. 
gruodžio 31 d. Kiek vėliau, 1931 m. čia iškilo monumentas Montevideo įkūrėjui Bruno Mauricio 
Zabalai. Skverą po 122 metų (2012) radome kiek apleistą ir restauruojamą, tačiau išlaikiusį pirminį 
autoriaus sumanymą ir saugomą kaip Urugvajaus kultūros paminklą (14 pav.). Kitas skveras – 
tuomet Laisvės aikštė, Plaza Libertad, dabar Plaza Cagancha, vėliau turėjo daug autorių, buvo 
keičiamas. 

E. Andrė daug dėmesio skyrė Nepriklausomybės aikštei (Plaza Independencia) dėl jos 
ypatingos reikšmės mieste, kaip jungiančiosios grandies tarp Senojo ir Naujojo Montevideo. Jis 
pasiūlė paplatinti gatves, kurios supa šią aikštę, įrengti keturis simetriškus parterio segmentus ir 
pasodinti Kanarų datulines palmes (Phoenix canariensis Hort.). Vėliau šias idėjas realizavo buvęs 
E. Andrė bendradarbis ir sekėjas, Argentinoje gyvenęs ir dirbęs Charles (Carlos) Thays (1849–
1934) – apie jo kūrybą Montevideo užsiminsime kiek vėliau, nors tai ištisa atskira tema (Abraira, 
2010; Montañez, 2011b). Su E. Andrė ir jo mokinių bei sekėjų vardais sietinas ir platanų (Platanus 
acerifolia), kitų medžių sodinimo Montevideo gatvėse pradžia 1891 m., todėl trumpai apžvelgsime 
ir kitų prancūzų želdynininkų veiklą. 

Pirmiausia minėtinas Louis-Ernest Racine (1861–1903), 1880 m. laidos Versalio 
sodininkystės mokyklos auklėtinis. 1890 m. jis atvyko į Montevideo, kur dirbo vyriausiuoju miesto 
ir jo departamento sodininku. Publikacijose teigiama, kad L-E. Racine kūrė arba tvarkė Montevideo 
aikščių – Zabala (1890), Flores (1892), Treinta y Tres (1891), Cagancha (1896) – želdynus ir kad 
nuo 1890 m. užsiėmė Prado parko pertvarkymu (André et Courtois, 2001). Po jo ankstyvos mirties 
miesto vyriausiuoju želdynų specialistu ir Prado vyriausiuoju sodininku (1904–1908) tapo kitas 
Versalio sodininkystės mokyklos (pirmosios laidos) auklėtinis Edouard Gauthier (Eduaras Gotjė, 
1855–1929), vėliau tapęs Urugvajaus Agronomijos instituto profesoriumi (André et Courtois, 2001; 
Montañez, 2011). 
 

 
12 pav. Montevideo Centrinio parko projektas. E. Andrė, 1891 (André et Courtois, 2001) 

Fig. 12. Project of Central Park in Montevideo by E. André, 1891 (André et Courtois, 2001) 
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13 pav. Plaza Zabala skveras, projektuotas E. Andrė 1890 m. Šaltinis: www.montevideo.gub.uy 

Fig. 13. Square Plaza Zabala, designed by E. André, 1890. Sourse:www.montevideo.gub.uy 
 

  
14 pav. Zabalos skvero (Plaza Zabala) vaizdai 2012 m. lapkritį. Nuotr. aut. S. Deveikis 
Fig. 14. Views of the Plaza Zabala, Montevideo in November 2012. Photo S. Deveikis 

 
L-E. Racine brolis Charles Racine (1859–1934), 1877 m. Versalio sodininkystės mokyklos 

absolventas, nuo 1886 m. dirbo įvairiose Lotynų Amerikos šalyse, o 1902 m. įsikūrė Montevideo 
mieste, kur dirbo vyriausiuoju Prado parko Botanikos sodo sodininku, rašė straipsnius, projektavo 
privačius ir viešuosius želdynus (André et Courtois, 2001, p. 306–307; Montañez, 2011 b). Kartu su 
kitais projektavo Rodo parką. Vienas reikšmingiausių jo darbų – Prado parko rožyno 
suprojektavimas ir įrengimas (kartu su urugvajiečių architektu Eugenio Baroffio, 1877–1956) 
1907–1912 m. Šio rožyno su 12 000 rožių sodmenų inauguracija 1912-11-17 buvo didžiulė miesto 
šventė (Montañez, 2011a, p. 158–162). Atšventęs 100 metų sukaktį Montevideo Prado Rozariumas 
(La Rosaleda) dar žavi lankytojus (ir laukia atidaus restauratorių dėmesio). Visas Prado parkų 
masyvas (15 pav.), kupinas senų medžių paveldo, taip pat galėtų būti atskira tyrimo tema.  

Daug Urugvajuje, ne tik Argentinoje pasidarbavo jau minėtas prancūzas, E. Andrė 
bendradarbis ir sekėjas, Argentinos kraštovaizdžio architektas Charles (Carlos) Thays. Montevideo 
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mieste yra daug jo realizuotų projektų. Jo darbus Montevideo, kurie sutapo su Urugvajaus 
prezidento José Batlle y Ordoñez kadencijų (1903–1907 ir 1911–1915) laikotarpiu, gražiai pristatė 
ir aptarė M. Montañez (2011 b), kiti autoriai. Išvardinsime jo darbus, kurie buvo savotiškas 
E. Andrė minčių ir pasiūlymų tęsinys: Plaza Libertad/Cagancha (1906), Artigas bulvaras (1908), 
Parque Urbano (dabar Rodo; 1911), E. Andrė pasiūlytas Centrinis parkas (dabar Parque José 
Batlle y Ordoñez; 1907–1911), Plaza Independencia (1905) (16 pav.), pagaliau urbanistinis 
Karasko (Carrasco) kurorto projektas (1912) (Montañez, 2011b). 

 

   

15 pav. Montevideo Prado parkų masyvo vaizdai. 2012 m. Nuotr. aut. S. Deveikis 
Fig. 15. Views of Prado Park in Montevideo, 2012. Photo S. Deveikis 

 

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

Fig. 16. Plaza Independencia in Montevideo. The project by C. Thays (1905) and view in 1930. 
 

Buvęs E. Andrė biuro bendradarbis C. Thays, nuo 1889 m. gyvendamas Argentinoje, 
Montevideo mieste paliko didesnį pėdsaką ir paveldą nei E. Andrė. Kita vertus, C. Thays darbai 
20 a. pradžios laikotarpiu buvo E. Andrė projekte 1891 m. numatytų sprendinių įgyvendinimas, 
pritaikymas naujomis miesto poreikių sąlygomis. 

Parkų kūrėjų pamokos – parko daugialypės paskirties link. Ką ir kaip pritaikysime 
Lietuvoje? Urugvajuje ir Lietuvoje E. Andrė darbavosi kaip subrendęs parkų kūrėjas, turintis didelę 
viešųjų ir privačių parkų kūrimo, urbanistinių transformacijų (jau minėti Sefton parkas Liverpulyje, 
Konjako (Cognac) miesto parkai, Liuksemburgo karinės tvirtovės pertvarkymas, kiti projektai) 
patirtį. Tiek Urugvajaus projektai, tiek parkai Lietuvoje kurti vėliau, nei buvo išleistas pagrindinis 
E. Andrė veikalas apie sodų ir parkų meną (Andrė, 1879).  

Minėtame veikale nerasime Urugvajaus ar Lietuvos aprašymų ir parkų projektų iliustracijų. 
Tačiau šiame veikale aprašytos meninės detalės ir sprendiniai gali būti ir yra sutinkami vėlesniuose 
E. Andrė parkuose ir yra kūrėjo autorystės patvirtinimai. Todėl tiek Montevideo, tiek Palangos 
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parkų kūrimo aprašai Revue horticole žurnale (Andrė, 1895a; Andrė, 1906) yra labai reikšmingi 
parkų autentikos saugojimo programoms. Šiuose tekstuose jaučiama pagarba ir dėmesys vietinei 
florai (Sebeckas et al., 2001; Deveikis ir Deveikienė, 2011). Vietinės augalijos naudojimo tradicijos 
laikėsi ir kiti E. Andrė idėjų tęsėjai ir Montevideo parkų kūrėjai. 

Daugelio Montevideo skverų ir aikščių planavimo, vietos tvermės ir įrengimo istorijos puikiai 
iliustruoja sprendinių politinį, urbanistinį, meninį, pagaliau, fizinį tvarumą. Puikiai parinkta, su 
urbanistine plėtra susieta želdyno vieta sukuria tvarų ir darnų miesto struktūros elementą. Miesto 
vystymo metu suformuota aikštė tampa skveru ir tęsia savo gyvenimą iki šių dienų, išsaugodama 
savo reikšmę ir daugialypę paskirtį. E. Andrė aikštės-skvero modelis (17 pav.) čia labai tinka ir gali 
būti puikiu pavyzdžiu: aptverta tvorele erdvė, į kurią patenkama gatvių susikirtimuose, lankstūs, kur 
reikia dėl lankytojų srauto išplatinti takai. 

 

 
17 pav. Montevideo Plaza Flores. E. Andrė projektas, 1891 m. (André et Courtois, 2001) 

Fig. 17. E. André’s project of the Plaza Flores in Montevideo, 1891. (André et Courtois, 2001) 
 

Montevideo Prado parkų sistemos kūrimas iliustruoja kaimiško paveldo (quinta sodybos) 
integracijos į urbanistinę struktūrą raidą. Mums kai kuria prasme gali būti aktualu apmąstant ir 
realizuojant Vilniaus priemiesčių parkų (Verkių, Trakų Vokės, Lentvario) išsaugojimo ir naudojimo 
scenarijus. Urbanistinė ekspansija, miesto plėtra turi savo logiką ir kaimo aplinkos reliktų 
integracijos žingsnius, kurių valdymui dera taikyti paveldosaugos ir ūkio (ekonominės) vadybos 
idėjas (Gražulevičiūtė-Vileniškė et al., 2012). 

Įdomi ir daugeliu prasmių pamokanti yra Montevideo Centrinio parko projekto (12 pav.) 
realizavimo raida. E. Andrė 1891 m. plano pirminė idėja buvo realizuota 1907 m. teisės aktu 
patvirtinus parko kūrimą ir 1911 m. C. Thays parengus projektą. Žemės sklypų perleidimai, 
dovanojimai, visuomeninės paskirties statinių statybos, Artigas bulvaro kaip naujos urbanistinės 
ašies reikšmingumas provokavo pompastišką urbanistinį audinį. Sporto erdvių poreikis suponavo 
stadiono įrengimą, vėliau atletikos aikštyno, velodromo, didžiulio futbolo stadiono, kuriame 
1930 m. vyko pirmasis Pasaulio futbolo čempionatas, statybas (Abraira, 2010). Miesto struktūroje 
parkas lieka labai svarbus – iš vešlių želdinių bulvaro patenkama į daugiaplanę įvairių paskirčių 
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sporto, laisvalaikio ir poilsio renginių erdvę (18 pav.). Atviros didžiulio (apie 60 ha) parko erdvės 
buvo užimtos statiniais. Aišku, kilnaus prancūzų gamtiško plano parko išraiška apmenko, bet jo 
funkcijos išsiplėtė. Sporto statinių inkorporavimas didelių parkų erdvėse turi tradicijos tęsinį – 
Paryžiaus Bercy sporto rūmai (Deveikienė ir Deveikis, 2005), Miuncheno Olimpinis parkas ir pan.  

 

 
18 pav. Buvusio Centrinio parko transformacijos – šiandieninis José Batlle y Ordoñez parko vaizdas Montevideo 

urbanistinėje struktūroje 
Fig. 18. Former Central Park transformations – nowadays view of the José Batlle y Ordoñez Park in Montevideo urban 

structure 
 

Tokia urbanistinė raiška, kokią matome 18 pav., iš esmės tapo būdinga viešiesiems miestų 
parkams kartu su sporto kaip kultūros ir gyvenimo reiškinio žingsniais. Ir E. Andrė nesibodėjo 
sporto pievelių ir aikštelių savo projektuose. 

 
Apibendrinimas ir išvados 

 
Montevideo mieste Urugvajuje turime išsaugotą ir saugomą kaip kultūros paveldą prancūzų 

kraštovaizdžio architekto E. Andrė projektuotą Zabalos skverą (Plaza Zabala). Kiti E. Andrė 
projektiniai pasiūlymai ir sprendiniai liko jo 1891 m. parengtame projekte-ataskaitoje (Rapport sur 
le projet de transformation et d’embellissement de la ville de Montevideo, 1891), generaliniame 
miesto želdinimo plane, kur nurodytos esminės gairės, kurios vėliau buvo realizuotos miesto 
administracijos ir jo mokinių bei tradicijų tęsėjų. Daugiausia čia prisidėjo kraštovaizdžio architektai 
broliai Racine, C. Thays, kurio kūrybinis palikimas Montevideo yra didžiausias. 

Montevideo pavyzdžiu galime stebėti miesto plėtros ir želdynų plėtros projektavimo santykį. 
Darnioji miesto plėtra (tuomet dar taip nevadinta) turėjo spręsti ir iš esmės sprendė miesto estetikos 
ir ekologijos, sveikos aplinkos, rekreacinių išteklių formavimo uždavinius. Želdynams numatytos 
vietos išsaugomos tolesniuose miesto plėtros planavimo ir statybos etapuose. Darytina esminė 
išvada, kad kraštovaizdžio (miestovaizdžio) formavimo sprendiniai įgyja tvarumo ir darnumo 
išraišką, jeigu jie yra padaromi urbanistinių sprendinių, miesto struktūros formavimo kontekste, t. y. 
parenkant želdynų vietą pagal poreikio algoritmą, o ne pagal netinkamos statyboms vietos palikimo 
principą (ten kur reikia urbanistinėje struktūroje, o ne ten, kur lieka). Aikščių-skverų kūrimas gatvių 
sankryžose taip pat yra darnus ir tvarus urbanistinis principas, užtikrinantis tokių skverų kaip 
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atgaivos, užteršto oro ventiliavimo, lankytojų atokvėpio vietų gyvybingumą ir tvarumą. Tai 
europietiška, prancūziška tradicija, plačiai taikyta ir Pietų Amerikoje, Rio de La Plata valstybėse.  

E. Andrė projektuotų želdynų vietos ir jų ribų tvarumas yra aukšto profesionalumo ženklas. 
Puikiai parinkta, su urbanistine plėtra susieta želdyno vieta sukuria tvarų ir darnų miesto struktūros 
elementą. Paryžiaus parkai ir skverai, Liverpulio Seftono parkas, Zabalos skveras ir kitų aikščių 
skverai Montevideo mieste yra akivaizdžiai tvarus urbanistinis artefaktas. Istorinių želdynų ribų 
išsaugojimas turėtų būti sektinu pavyzdžiu ir mūsų valstybės miestų planavime. 

Lietuvoje privatiems užsakovams – grafų Tiškevičių giminei E. Andrė sukurtiems parkams 
tampant viešo naudojimo parkais, svarbu vadovautis jo projektuotų viešųjų parkų planavimo 
principais. Tokio pobūdžio želdynuose vyrauja lankstūs, kur reikia dėl lankytojų srauto išplatinti 
takai; atviros erdvės nėra susmulkintos kompozicinėmis detalėmis. Tačiau E. Andrė viešųjų parkų 
projektuose yra taikomi atskiro sodelio ar aikštelių renginiams modeliai – tą iš esmės atitinka 
rožynas ir mažasis geometrinis sodelis Palangos parke, vejos žaidimams Lentvario parke. 
Montevideo kaimiškojo paveldo – apželdintos sodybos quinta El Prado arba Miguelete parko 
integracijos ir transformacijos sprendiniai gali tarnauti puikiu pavyzdžiu Trakų Vokės ir Lentvario 
parkų integracijai į Vilniaus urbanistinę struktūrą ir miesto gyvenimą bei rekreacijos sistemą.  

Labai reikšmingi E. Andrė sukurtų parkų autentikos išsaugojimo požiūriu yra parkų kūrimo 
aprašai Revue horticole žurnale arba jo praktiniame traktate apie parkų kūrimą (1879). Šiuose 
tekstuose jaučiama pagarba ir dėmesys vietinei dendroflorai. Tokia pagarbos kryptis ir vietinės 
augalijos naudojimo tradicija turėtų išlikti renovuojant E. Andrė projektuotus parkus Lietuvoje.  
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Summary 

 
This article provides a review of the development of greenery systems in Montevideo, the capital of Uruguay. 

The development of greenery systems in Montevideo was started in the end of the 19th century by projects of French 
landscape architect Edouard André (1840–1911). In the beginning of 1891 E. André provided Montevideo city 
administration with a report of a project for transformation and decoration of Montevideo city – 42 pages of text and 10 
sheets of plans. 

The doctrine and tradition of improving and decorating city’s environment and developing public greenery was 
formed in the second half of the 19th century. The program of parks development in Paris and renovations in this city 
supervised by baron Haussmann (1809–1891) were a good example for South American cities. The experience of 
E. André and his agency had an international recognition. French tradition of city’s greenery was also established in 
Montevideo: not only E. André, but also the successors of his ideas – the Racine brothers, E. Gauthier (1855–1929) and 
C. Thays (1849–1934) – had been working there. 

This article discusses the development of the most important city’s green spaces from the end of the 19th to the 
beginning of the 20th century – Plaza Zabala, Prado Park and Plaza Independencia. Lots of figures and iconographic 
material are provided. A lot of attention is paid to the development of Montevideo Central Park project proposed by 
E. André, project by C. Thays in 1911 (now it is Park of José Batlle y Ordoñez) and the urban importance of them. The 
sustainability of historic green spaces, squares and plazas in urban structure is stated. Sustainable development of public 
greenery should be an example to follow in our country as well. 
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