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Anotacija 

Straipsnyje pristatoma ir nagrinėjama žymaus prancūzų kraštovaizdžio architekto, parkų kūrėjo Henri Martinet 

(1867–1936) veikla ir kūryba. Jis savo patirtį ir kūrybines idėjas ugdė E. André biure, vėliau nuėjo gražų savarankiškos 

kūrybos kelią. Jo darbų geografija pakankamai plati ir įspūdinga – nuo Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės, 

Prancūzijos Pirėnų priekalnių iki Japonijos sostinės imperatoriškojo Shinjuku Gyoen parko, nekilnojamojo turto 

vystymo projekto Hendaye pliažo zonoje. H. Martinet leido ir redagavo sodininkystės žurnalus, buvo aktyvus 

Prancūzijos nacionalinės sodininkystės draugijos narys, ilgametis Versalio sodininkystės mokyklos profesorius. 

Straipsnyje akcentuojama parkų, skverų, promenadų kūrimo patirtis ir dėsningumai, kurių pažinimas yra reikšmingas 

tolesnei Lietuvos parkų meno raidai, kultūros paveldo apsaugai. 

Reikšminiai žodžiai: miesto parkas, parko projektas, želdynai, Shinjuku Gyoen parkas, Beaumont parkas, 

Prancūzija. 

 

Abstract 

This article provides a review of the creation of French landscape architect Henri Martinet (1867–1936), former 

collaborator in E. André’s landscape agency. He had worked in own country, also in Bulgaria and others. His proposed 

landscape transformations to imperial Shinjuku Goyen Garden in Tokyo, Japan and other cities are described and 

judged. 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, and cultural heritage protection in Lithuania.  

Key words: city park, park project, greenery, Shinjuku Goyen park, Beaumont park, France. 

 

Įvadas 

 

Miesto želdynų kaip socialinio, ekonominio, estetinio paveldo pažinimas ir analizė išlieka 

svarbūs ir gali pasitarnauti sprendžiant nūdienos parkotvarkos problemas. Lietuvos parkotyros 

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

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

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

ir lemia miestų želdynų raidą. Problemos suvokimui ir sprendimui ypač reikšmingi gali būti 

prancūziškosios miesto parkų tradicijos, jos sklaidos ir atstovų bei regioninių interpretacijų tyrimai, 

kuriuos ir norime pateikti apžvelgdami dar vieno E. André kraštovaizdžio architektūros mokyklos 

atstovo kūrybą. 

Pirmosios užuominos apie Henri Martinet (Anri Martinė, 1867–1936) Lietuvoje, susiejant jas 

su E. André biuro veikla ir asmeniu, publikuotos bene 2011 m. (Deveikis, 2011a). 2013 m. „Parkų 

užrašuose“ H. Martinet jau skirtas atskiras straipsnis, viena kita detalė ar užuomina pakartota 

straipsniuose apie Bulgarijos parkus. Šio kraštovaizdžio architekto veikla buvo daugiabriaunė ir 

plati – nuo dekoratyviosios sodininkystės ir memorialinių skulptūrų architektūros iki urbanistinių 

sprendinių ir nekilnojamojo turto vystymo projektų. 
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Užsienio parkotyros literatūroje – ypač prancūzų, japonų, bulgarų – H. Martinet minimas 

nuolat (Durnerin, 2001; Stoyanova, 2001; Maki et al., 2006; Maki, 2007). Jis paliko ryškų pėdsaką 

prancūzų kraštovaizdžio architektūroje, parkuose ir Prancūzijos sodininkystės bendrijos (Société 

nacionale d‘horticulture de France, SNHF) veikloje, parkų meno periodikoje, Versalio 

nacionalinėje sodininkystės mokykloje (1897–1920). Bulgarų populiarioje parkų meno istorijos 

literatūroje H. Martinet pavardė dažnai įvairiai ir neteisingai transkribuojama kirilica. Apie tai 

plačiau – tyrimo rezultatų skirsnyje. 

Straipsnio tikslas – apžvelgti H. Martinet kūrybos faktus ir principus bei meninės raiškos 

priemones, apibendrinti žinias apie šio parkų kūrėjo veiklą, akcentuojant mišraus plano parko idėjos 

plėtotės aspektus, pateikti svarbiausių darbų analizę ir išryškinti kūrybinio palikimo bruožus bei 

vertinguosius elementus. 
 

1. Tyrimo metodika ir šaltiniai 
 

Rengiant šį straipsnį taikyti bibliografinių ir ikonografinių šaltinių, mokslinių publikacijų, 

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

metodai. Darbas paremtas kraštovaizdžio architektūros tyrimų publikacijomis ir apžvalgine analize. 

Ankstyvoji H. Martinet kūryba ir veikla glūdi po E. André biuro „skėčiu“, tačiau jo, kaip 

patikimo darbų vadovo, projektų vykdytojo, vėliau savarankiško kraštovaizdžio architekto veikla 

aprėpė ne tik Prancūziją, bet ir Bulgariją, Japoniją, todėl domėjomės ne tik prancūzų šaltiniais ir 

tekstais, bet ir minėtų šalių tyrėjų ir autorių publikacijomis. Labai svarbūs šiuo 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“ (Alaino Durnerino straipsniai; Ivannos Stojanovos straipsnis; iliustracijos); 

2011 m. konferencijos Lietuvoje „Edouardo André šiaurės parkų kelias“ mokslo darbų rinkinys 

(sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Vaiva ir Steponas Deveikiai); Japonijos interneto portalas 

„Asia Science and Technology Portal“ (http://astp.jst.go.jp) ir kiti interneto portalai. 

Bulgarijos parkus Varnoje ir Euksinograde 2000 m., taip pat kai kuriuos parkus Prancūzijoje 

tyrinėjome in situ. Daugelis straipsnio iliustracijų, ypač senųjų – iš interneto publikacijų.  

 

2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 
 

2.1. Biografijos faktai – sąsajos su E. André mokykla. Gimęs 1867 m. Luaros slėnyje – 

Prancūzijos pilių ir parkų krašte, Indre-et Loire departamente Azay-le-Rideau (Azė le Rido), tik 20 

km į vakarus nuo Tours (Turo) H. Martinet turėjo tapti saviškiu E. André aplinkoje ir biure.  

Baigęs studijas Versalio sodininkystės mokykloje (1883) ir metus stažavęsis Anglijoje, 

H. Martinet nuo 1888 m. pradėjo savo karjerą E. André biure braižytoju, o vėliau (nuo 1890 m.) 

dirbo sekretoriumi ir darbų patikėtiniu bei vadovu Bulgarijoje. Apie šį jo veiklos laikotarpį daug 

medžiagos pateikia profesorė Ivanna Stojanova (Stoyanova, 2001), kiti autoriai. 

Vėliau, nuo 1894 ar 1896 m. H. Martinet dirbo savarankiškai, o nuo 1897 m. iki 1920 m. buvo 

Versalio sodininkystės mokyklos dekoratyvinės, pramoninės ir komercinės sodininkystės 

(horticulture industrielle et commerciale) profesorius, dirbo vyriausybinėse struktūrose, Versalio 

parkų direktoriumi. Jis buvo aktyvus Prancūzijos nacionalinės sodininkystės bendrijos (SNHF) 

narys, viceprezidentas (1910–1911). 1899 m. H. Martinet tarptautinėje Sankt Peterburgo 

sodininkystės parodoje buvo Prancūzijos vyriausybės įgaliotasis komisaras ir ne konkurso tvarka 

eksponavo dvi dešimtis savo vykdytų darbų stendų (panneaux). Pirmoji šios parodos premija parkų 

projektų konkurse už keturiolika parkų Rusijoje planų buvo paskirta E. André (Durnerin, 2001a). Ši 

Sankt Peterburgo išvyka 1899 m. išsamiai aprašyta ir René André (1867–1942) laiškuose (Laiškai 

Ty, 2011; Deveikis, 2011). 

1888 m. H. Martinet publikavo savo Prancūzijos sodų architektūros istorijos apžvalgą (Coup 

d‘oeil sur l‘histoire de l‘architecture des jardins en France), kur paminėjo Bulonės miško ir kitus 
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Paryžiaus parkus bei jų kūrėjus kraštovaizdžio architektus Louis-Sulpice Varé (1803–1883), 

A. Alphand‘ą (1817–1891), Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824–1873), Jeaną Darcel‘į (1823–

1907), taip pat įvairių parkų projektų konkursų laureatus – E. André, H. Lusseau, H. Duchêne, E. 

Deny (Durnerin, 2001b). 

Savarankiškus H. Martinet parkų kūrimo darbus ir kitą veiklą apžvelgsime kiek vėliau. Dabar 

susitelksime ties Bulgarijos parkų Juodosios jūros pakrantėje – Varnoje ir Euksinograde – tema. 

Netoli Varnos ant Juodosios jūros kranto 1881–1893 m. buvo kuriama Bulgarijos valdovų vasaros 

rezidencija – pastatyti įspūdingi Liudviko XIII stiliaus rūmai (arch. Viktoras Rumpelmayeris, vėliau 

Hermann‘as Mayeris ir Nikola Lazarovas), nuo kurių atsiveria puikus vaizdas į jūrą. Čia kurtis 

pradėjo dar pirmasis po šalies išsivadavimo (1878) iš turkų jungo Bulgarijos monarchas 

Aleksandras Battenbergas, statybas baigė kitas monarchas (didysis kunigaikštis, vėliau caras) 

Ferdinandas I Koburgas (1861–1948). Rūmai ir vietovė vadinosi Sandrovo vardu (Anonimas, 

2014a; Stoyanova, 2001). 

Pirminį parko projektą valdovo Aleksandro I pakviestas 1881 m. parengė ir per dvejus metus 

įgyvendino vokiečių architektas Karlas Eduardas Petzoldas (1815–1891). Politinės permainos į 

Bulgarijos sostą atvedė minėtą Ferdinandą I, kurio motina buvo Prancūzijos princesė Clémentine 

d‘Orleans (Klementina Orleanietė, 1817–1907), todėl visai suprantama, kad 1889 m. naujasis 

Bulgarijos valdovas pakvietė prancūzų kraštovaizdžio architektą E. André parengti parko projektą. 

Darbams vietoje vadovavo André biuro bendradarbis Henri Martinet. 1893 m. projektas buvo 

įgyvendintas. Carienės pageidavimu rezidencija buvo pavadinta Euksinogradu, pagal graikišką 

Juodosios jūros (Euxinos Pontos) pavadinimą ir slavišką miesto sąvoką grad. Prof. I. Stojanova 

(Stoyanova, 2001) plačiai apžvelgė Euksinogrado rezidencijos parko kūrimą, E. André komandos 

indėlį, citavo H. Martinet laiškus.  

E. André ir H. Martinet projektas išsaugojo pagrindinius K. Petzoldo plano principus ir sukūrė 

prancūziškosios geometrinės plano dalies ir gamtovaizdiškosios (angliško tipo) parko dalies 

harmoniją (Deveikis, Deveikienė, 2013, p. 125). E. André suprojektavo du tiltus – metalinį ir 

betoninį su cementinėmis medžio šakų imitacijomis, taip pat kitų įrenginių, skulptūrų vietų (pvz., 

bronzinė Neptūno skulptūra). Daugiau kaip 50 000 medžių sodmenų (per 300 rūšių) buvo nupirkta 

Marselyje ir sodinant parke patręšti upelių dumblu (Anomimas, 2014a).  

Lankant šį parką apžvalginių tyrimų metu (2000) į akis krito savotiška neobarokinė parko 

išraiška, spygliuočių medžių gausa ir įvairovė. Dendrologinė kolekcija čia išties gausi, o 

neobarokinės parterio formos (1 ir 2 pav.) išskiria šį parką iš kitų E. André mokyklos parkų, bent 

jau lietuviškų. Turime aiškų regionalizmo pavyzdį. Dabar Euksinogrado ansamblis yra Bulgarijos 

prezidento ir Vyriausybės vasaros rezidencija. E. André projektuoti įrenginiai – metalinė pergolė, 

metalinė pavėsinė – buvo nuardyti apie 1930 m. (Deveikis, Deveikienė, 2013). 
 

  
1 ir 2 pav. Bulgarijos Euksinogrado parko parterių vaizdai, 2000–2005 

Fig. 1 and 2. Views of parterres of the Euxinograd Park, Bulgaria, 2000–2005 
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Nuo dr. Jono Basanavičiaus (1851–1927) laikų lietuviams pažįstama Varna – Juodosios jūros 

uostas ir rekreacijos centras – saugo ir puoselėja savo Pajūrio parką (bulg. Mopcката градина, 

Jūros sodas). Viešo naudojimo želdynas už miesto sienos jūros pakrantėje tarp dabartinio Jūros 

kazino ir Observatorijos pradėtas kurti dar Osmanų imperijos (turkų okupacijos) laikais – apie 1862 

m. (Genčev, 1999/2000). Po Bulgarijos išlaisvinimo iš turkų jungo antrasis Varnos miesto vadovas 

Michailas Koloni pasirūpino pajūrio tvarkymu, pakviesdamas 1890 m. parengti parko (2,6 ha) 

projektą prancūzų inžinierių Henri Martinet. Tenka apgailestauti, kad interneto šaltiniuose ši 

pavardė iškraipoma ir rašoma „French engineer Martinice“ (Anonimas, 2014b) arba „френският 

инжинер Х. Мартинс“ (Gančev, 1999/2000). 1897 m. miesto plane (3 pav.) parkas jau pažymėtas.  

 

 

3 pav. Varnos miesto plano ištrauka, 1897. H. Martinet projektuoto Pajūrio parko (2,6 ha) vaizdas plane 

Fig. 3. The Excerpt of the Varna City Plan, 1897. The Sea Garden was expanded to 26 000 m² and further developed 

according to the plan of Henri Martinet. Source: wikipedia 

 

Projekto įvykdymu rūpinosi kitas garsus to meto parkų specialistas, iki 1894 m. dirbęs Vienos 

imperatoriaus parkuose, čekas Antonas Novakas (Anton Novak) (Anomimas, 2006; Genčev, 

1999/2000; Anonimas, 2014b). Čia buvo plečiamos augalų kompozicijos ir memorialiniai, 

skulptūriniai elementai. 1905 m. Pajūrio parkas buvo išplėstas iki 9 ha.  

2000 m. vasarą apžvalginių tyrimų metu senoji Varnos Pajūrio parko dalis savo išplanavimo 

principais ir atskiromis detalėmis – kokių galima rasti Buttes-Chaumont ar Palangos, Lentvario ir 

kituose parkuose mums atskleidė aiškią E. André mokyklos įtaką ir pittoresque dvasią. Parko 

dendroflora atitinka regiono klimatines ir geobotanines ypatybes. Tai, aišku, ne vien tik H. Martinet 

pasirinkimas, bet ir vėlesnių parko plėtotojų nuopelnas. 

2.2. Svarbiausieji H. Martinet darbai. Sukurtų parkų analizės aspektai. Žymiausi 

H. Martinet Prancūzijoje ir kitur sukurti ir išsaugoti parkai yra nurodyti lentelėje. Šiuose parkuose 

taikyti mišraus planavimo tapybiško (pittoresque) parko su išplėtota natūralizuotų gamtovaizdžių 

dalimi, gamtovaizdžių atkartojimo ir profesionalių imitacijų principai. Šiuose parkuose auga 

šimtamečiai introdukuoti medžiai: sekvojos, kedrai, araukarijos, kaštonai, magnolijos, ginkmedžiai, 

taksodžiai, metasekvojos, tulpmedžiai, kanadinės cūgos. 
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Lentelė. Svarbiausi Henri Martinet projektuoti parkai 

Table. The most important parks designed by Henri Martinet  

Nr. 

No 

Pavadinimas, vieta 

Park name, location 

Kūrimo metai 

Established 

Plotas, ha 

Area, ha 

Pastabos 

Notes of description 

1. Euksinogrado parkas, Bulgarija 1889–1892 55,3 Mišraus plano, daug spygliuočių. 

H. Martinet buvo E. André 

patikėtinis ir darbų vadovas 

2. Varnos pajūrio parkas, Bulgarija 1890–1892 2,6 Vėliau projektas išplėstas kitų 

autorių. Projektą diegė A. Novakas. 

3. Beaumont parkas Pau mieste, 

Prancūzijos Pirėnai  

1896–1898 

(iki 1899) 

12 Viešasis miesto parkas vietoje 

privačios pilies parko 

4. Rhônelle parkas, Valenciennes, 

šiaurinė Prancūzija 

1901–1904 5 Viešasis miesto parkas gynybinės 

sienos vietoje. Dendrofloros svarba 

5. Jouvet parkas Valence mieste, 

Dromo departamentas, Prancūzija 

1903–1905 7,3 Viešasis miesto parkas; projekto 

organizatorius ir vadovas 

6. Shinjuku Gyoen parkas Tokijuje, 

Japonija 

1906 58,3 Įrengtas imperatoriaus sodininko 

Hayato Fukubos. Renovuojamas 

 

Beaumont parkas Pau mieste (lietuviškai, Gražiakalnio parkas Po mieste) yra gražus pavyzdys 

kaip privačios pilies parkas, savivaldybei nupirkus nuosavybę, buvo transformuotas į viešąjį miesto 

parką. H. Martinet Beaumont parko projekte (1896–1898) atsiskleidė kaip sumanus E. André 

mokyklos (ir bendrai prancūziškosios mokyklos) viešųjų parkų kūrimo tradicijos tęsėjas (4–7 pav.). 

Parko tyrėjai vadina jį pastoraliniu (Anonimas, 2008). Įspūdingi seni parko medžiai tą įvaizdį dar 

labiau sustiprina. Dendrologinė parko kolekcija didelė ir įdomi – Kalifornijos sekvojos, Himalajų 

kedrai, Pietų Amerikos kalnų araukarijos, Balkanų riešutmedžiai, Judėjos cerciai (Judo medžiai) ir 

kt. 
 

 4  5 
    

 6  7 

4–7 pav. Beaumont viešojo parko vaizdai. Projekto autorius H. Martinet, 1896–1898 

Fig. 4–7. Views of the Beaumont Park in Pau, France. Designer H. Martinet, 1896–1898 
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Kitas H. Martinet kurtas (1901–1904) parkas, kupinas tapybiško viešojo miesto parko 

kompozicinių elementų, yra Prancūzijos šiaurėje – Valenciennes (Valensjeno) mieste, tai Rhônnelle 

parkas. Autoriaus parko plane (8 pav.) ir sename atviruke (9 pav.) matome tapybiško (pittoresque) 

parko modelį su svarbiausiu kompoziciniu akcentu – vandens telkiniu ir uolynu prie jo. Kaip tai 

primena Užutrakio ar Lentvario parkų uolynus. Japonijos parkotyrininkai (Maki et al., 2006, Maki, 

2007) atliko H. Martinet kurtų parkų kompozicinę analizę (10 pav.). 

 

 
8 pav. H. Martinet parengtas Rhonelle parko projektas, 1901. Šaltinis: Les journées du Patrimoine, 2010 

Fig. 8. Project of Rhonelle Park in Valenciennes by H. Martinet, 1901. Source: Les journées du Patrimoine, 2010 

 

 

9 pav. XX a. pradžios atvirukas su Rhonelle parko vaizdu 

Fig. 9. Old postcard with a view of the Rhonelle Park, Valenciennes, France 
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10 pav. Japonų parkotyrininkų (Maki et al., 2006, Maki, 2007) Beaumont ir Rhonelle parkų kompozicinė analizė 

Fig. 10. Analysis of Beaumont and Rhonelle parks by Japanese researchers (Maki et al., 2006; Maki, 2007) 

 

Atskiro paminėjimo ir analizės nusipelno Valence (Valanso) miesto viešasis parkas, Jouvet 

(Žuvė) parkas. Šis parkas Dromo departamente Ronos upės (Rhône) slėnyje Ardešo kalnų apsuptyje 

turi painoką kūrimo istoriją. 1902 m. Théodore Jouvet (1837–1905), Bordo vynų pirklys, 

padovanojo miestui lėšų įsigyti sklypą parkui kurti. Tais pačiais metais buvo organizuotas 

nacionalinis parko kūrėjų konkursas, kuris sulaukė per 14 pateiktų pasiūlymų. Henri Martinet buvo 

konkurso žiuri narys. Konkurso laureatų Jules Vacherot (1862–1925) ir Edouard Rédont (1862–

1942) pasiūlyti projektai buvo labai brangūs, todėl galutinį vykdytiną projektą parengti buvo 

patikėta H. Martinet. Darbus vykdyti (1903) buvo patikėta Henri Nivet (1863–1941), nuo 1883 m. 

dirbusio E. André biure ir vėliau bendravusio su H. Martinet, įmonei (Parc Jouvet, 2014). Po dvejų 

metų darbai buvo baigti. Mišraus planavimo parko parterio esplanada su įspūdingais laiptais, 

vandens baseinais ir fontanais bei Ronos slėnio ir kalnų apžvalgos aikštelėmis teikia didingą įspūdį 

(11 pav.). 
 

  
11 pav. Jouvet parkas Valence mieste mena H. Martinet 

veiklą ir sprendinius 

Fig. 11. Jouvet Park in Valence created by H. Martinet 

12 pav. Henri Martinet, 1906 

Fig. 12. Portrait of Henri Martinet, 1906 

 

Pagal H. Martinet (12 pav.) į pasaulinę Paryžiaus parodą atvykusiam Japonijos imperatoriaus 

sodininkui Hayato Fukubai (1856–1921) pasiūlytą parko idėją, nubraižytą ir įteiktą projektą 1902–

1906 m. buvo sukurtas parkas Japonijos sostinėje. Tai mišraus planavimo Shinjuku Gyoen parkas 

(58 ha) imperatoriaus botanikos sodo vietoje Tokijo centre (Maki et al., 2006; Courtois, 2006). 

Japonai šį nacionalinių sodų paveldo objektą (13, 14 ir 15 pav.) priskiria reikšmingiems H. Martinet 

darbams. 
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13 pav. Japonų parkotyrininkų (Maki et al., 2006, Maki, 2007) Shinjuku Gyoen parko kompozicinė analizė  

Fig. 13. Analysis of Shinjuku Gyoen park by Japanese researchers (Maki et al., 2006; Maki, 2007) 

 

  

14 pav. Shinjuku Gyoen parko ortofoto vaizdas 

Fig. 14.Orthophoto view of Shinjuku Gyoen Park 

15 pav. Prancūziškasis sodas Shinjuku Gyoen parke 

Fig. 15. French Garden in Shinjuku Gyoen Park 

 

Shinjuku Gyoen parką sudaro harmoningai sujungtos 3 dalys: prancūziškas, angliškas ir 

tradicinis japoniškas želdynas. Įdomu tai, kad per šimtmetį prancūziško ir angliško stiliaus parko 

želdiniai dėl genėjimo ypatybių įgavo japonišką pobūdį ir bruožų. Pastebimos japoniškos 

apraiškos – platanų genėjimas atskirais kūgiais vietoje žaliasienės, debesų formos azalijų krūmai ar 

kukmedžių ovalai. 2012 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartis (Ambassade de France au Japon, 

2012), Prancūzijos, ir pirmiausia Versalio parko, specialistai rūpinasi parko restauravimu. Apie tai 

plačiai rašoma periodikoje (Bevelier, 2013; Kleiber, 2013; Le Point, 2013). 

2.3. Kiti daugialypės H. Martinet kūrybinės veiklos aspektai. Parkų kūrėjas ir 

kraštovaizdžio architektas H. Martinet daug kūrybinių jėgų paskyrė viešbučiams ir jų aplinkai 

projektuoti. Teigiama, kad jis projektavo 50 viešbučių, taip patikusių tuometės epochos 

inteligencijai (Journées du Patrimoine, 2010). Jis buvo aktyvus želdininkystės pasiekimų 

propaguotojas – pasaulinės Paryžiaus parodos (1900) ir kongreso organizacinio komiteto narys, 

Versalio sodų intendantas.  

Juo buvo pasitikima tarptautiniu mastu. Nuo 1893 m. jis tapo Bulgarijos monarcho 

Ferdinando I rūmų sodininku, beje tuo pat metu (nuo 1893 m.) rūmų gydytoju buvo pakviestas ir 
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Jonas Basanavičius. 1899 m. H. Martinet tarptautinėje Sankt Peterburgo sodininkystės parodoje 

buvo Prancūzijos vyriausybės įgaliotasis komisaras ir ne konkurso tvarka eksponavo dvi dešimtis 

savo vykdytų darbų stendų (panneaux). Pirmoji šios parodos premija parkų projektų konkurse už 

keturiolika parkų Rusijoje planų buvo paskirta E. André (Durnerin, 2001a). René André šią parodą 

yra aprašęs savo laiškuose (Deveikis, 2011; Laiškai Ty, 2011)). 

H. Martinet 1891 m. įkūrė leidybos firmą Librairie horticole (Sodininkystės knygynas), kuri 

nuo 1894 m. leido žurnalą Le jardin („Sodas“) vėliau Le Petit Jardin illustré („Mažasis iliustruotas 

sodas“) – buvo šių leidinių direktorius ir redaktorius. Le Jardin išspausdino Beaumonto parko 

aprašymus ir vaizdą (16 pav.), o 1902 m. straipsnį apie Japonijos želdininkystės tradicijas 

(L‘horticulture au Japon, p. 84). Šiuo požiūriu H. Martinet lygiuojasi į kitus to laikotarpio 

kraštovaizdžio architektus, kuriems rūpėjo švietėjiškas leidybos darbas, jį galima lyginti su J. 

Buyssens‘u (1872–1958), G. Jekyll (1843–1932) ir kitais to meto kraštovaizdžio architektais-

„rašytojais“, žurnalų leidėjais. 1921 m. jis tapo prestižinio žurnalo „Revue horticole“ redaktoriaus 

pavaduotoju. 

Nuo 1897 m. iki 1921 m. H. Martinet dirbo Versalio nacionalinėje sodininkystės mokykloje 

kaip dekoratyviosios pramoninės ir komercinės sodininkystės (horticulture industrielle et 

commerciale) profesorius. Jis buvo aktyvus Prancūzijos nacionalinės sodininkystės bendrijos 

(SNHF) narys, o 1910–1911 m. ir viceprezidentas (Parkų užrašai, 2013; Durnerin, 2001a).  

 

 

16 pav. Beaumont parkas Pau mieste, Prancūzijos Pirėnuose. Iliustracija iš Le Jardin 

Fig. 16. Scenery of Beaumont Park in Pau city, French Pyrenees (Source: Le Jardin; Durnerin 2001b) 
 

1906 m. H. Martinet kartu su kolega architektu Edmondu Durandeau (1878–1960, Diurando) 

įsteigė nekilnojamojo turto bendrovę baskų krašte – paatlantės Pirėnuose Hendaye pliažo zonai, 

kuri užėmė 410 ha, vystyti Pajūrio kurortu. Čia jis projektavo viešbučius, vilas, gatves, sodino 

atvežtines medžių ir krūmų rūšis. Kaip minėta, dendrologinė aistra ir entuziazmas sodinti 

introducentus stebimas visuose lentelėje nurodytuose ir tekste aptartuose parkuose. 

 

3. Apibendrinimas ir išvados 

 

Galima pabrėžti pagrindinius H. Martinet kūrybinio palikimo bruožus ir aspektus: 

– mišraus plano tapybiško parko tradicijos tęsėjas, iš Paryžiaus viešųjų parkų ateinantys 

parkų estetikos elementai; 
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– plati kūrybos geografija, vietovės sąlygų pažinumas ir adaptacija; 

– europietiškos ir japoniškos tradicijos sanglauda, pasireiškianti ir po šimtmečio; 

– pagarba žydintiems augalams, rožynų tradicijos tęsėjas ir puoselėtojas, tuo atitikęs 

epochos madą ir parkų estetikos nuostatas; 

– dendrologinių kolekcijų žinovas ir formuotojas (tuo panašus į kitą buvusį E. André 

bendradarbį J. Buyssens‘ą); 

– publicistas ir leidėjas, redaktorius – spausdinto žodžio šalininkas, čia jį galima lyginti su 

J. Buyssens‘u (1872–1958), G. Jekyll (1843–1932) ir kitais to meto kraštovaizdžio 

architektais-„rašytojais“, žurnalų leidėjais; 

– kraštovaizdžio tvarkymo ir formavimo verslo organizatorius, darbų vadovas, kas iš esmės 

būdinga E. André biuro ir Versalio sodininkystės mokyklos alumnams.  

Atskirai pabrėžtina H. Martinet švietėjiška ir visuomeninė veikla, leidusi jam 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. Neveltui keletą 

pavardžių minima ir kraštovaizdžio architektūros, ir urbanistikos istorijoje – tarp jų Charles Thays 

(1849–1934), René André (1867–1942), Henri Martinet (1867–1936). 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.  

H. Martinet 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, bet ir ekologinių žinių bei bioįvairovės puoselėjimo patyrimo. 
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Summary 

 
French landscape architect Henri Martinet (1867–1936), former collaborator in E. André’s landscape agency, is 

famous author and co-author of many parks creations. He had worked in own country, also in Bulgaria, Belgium, 

Austria and others countries. The article about his creative biography is prepared according to the data collected by the 

authors. The experience of public green spaces by Henri Martinet – parks, squares and promenades – in French towns: 

Valenciennes (Rhonelle Park), Pau (Beaumont Park), Valence (Jouvet Park) are described and judged as important 

examples for the further development of park and garden art.  

His proposed landscape transformations to imperial Shinjuku Goyen Garden in Tokyo, Japan and other cities are 

described in many Japanese sources or publications. Shinjuku Gyoen National Garden, the leading example of western-

style gardens in the Meiji era, was completed in 1906 as one of the Imperial Gardens. The entire garden was designed 

by Henri Martinet, the French horticulturalist, based on a concept formulated by Hayato Fukuba, a Meiji and Taisho era 

agricultural scientist. This extensive garden is composed of three distinctive-styled gardens described below, each of 

which harmonizes with the others, followings: 

1) English Landscape Garden: An extensive lawn, dotted with zelkova, tulip tree and other large trees that 

create an open atmosphere in this garden; 

2) French Formal Garden: This beautifully symmetrical garden is featured by central rose beds and rows of 

sycamore trees on both sides. 

3) Japanese Traditional Garden: Appreciate the garden’s distinctive Japanese beauty by strolling along the 

stream flowing through it. 

The Bulgarian parks or Black Sea gardens are created after the Liberation of Bulgaria by French team of 

landscape architects: H. Martinet and E. André. It very famous is the Euxinograd Palace and Park, the arrangement of 

which began in 1890 and took several decades, said to be picked out by duke Ferdinand himself. It occupies an area of 

over 55 hectares. The park is a combination of both the English and French landscaping styles. It has two bridges, a 

metal one and cement one, which imitates a fallen tree. The area is surrounded by vineyards. The park also features a 

small lake full of lilies, French-made bronze figures and a sculpture of Neptune. More than 50,000 trees were purchased 

from Marseille and fertile soil was brought from the mouth of the Kamchiya River. In Varna city the mayors suggested 

the arrangement of a city garden and a seaside park. As a result the Sea Garden was expanded to 26,000 m² and further 

developed in 1890–1892 according to the plan of French landscape engineer and landscape architect H. Martinet. 

The educational activities of H. Martinet also are very large and important. The publishing house’s activities, 

teaching of commercial and industrial horticulture in Versailles national school of horticulture (1897–1921), 

participation in various horticultural expositions, vice-president of French Horticultural Society, SNHF (1910–1911), 

deputy editor of French magazine Revue horticole since 1921 – all the work of Henri Martinet remains important to the 

history of landscape architecture.  
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