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Anotacija 

Straipsnyje šiuolaikinio prancūzų kraštovaizdžio architekto, parkų kūrėjo Pascal Cribier (1953–2015) kūrybos 

pavyzdžiu analizuojama augalų – pirmiausia sumedėjusių augalų – taikymo ir naudojimo kraštovaizdžio architektūros 

sprendiniuose ekologiniai ir estetiniai aspektai. Tokia gamtamokslinio ir estetinio (meninio) pažinimo, suvokimo 

samplaika yra neišvengiamai reikšminga ir būtina kraštovaizdžio architektų kūryboje. Straipsnyje akcentuojama 

šiuolaikinė parkų, skverų, promenadų kūrimo patirtis ir dėsningumai, kurių pažinimas yra reikšmingas tolesnei Lietuvos 

parkų meno raidai, kraštovaizdžio architektų ir aplinkos dizaino specialistų ugdymui. 

Reikšminiai žodžiai: parkas, želdynai, Vezo donžono sodas, Mery sur Oise parkas, Pascal Cribier, Prancūzija. 

 

Abstract 

This article provides a review of the creation of French landscape architect Pascal Cribier (1953–2015). The 

article analyses the ecological and aesthetical aspects of the application and use of plants – especially woody plants – in 

landscape solutions. Such combination of botanical, environmental, and aesthetical knowledge is inevitably relevant 

and necessary for landscape architect’s creativity. The experience of green spaces – parks, squares and promenades – 

development and its consistent patterns are highlighted – to acknowledge these as important for the further development 

of park and garden art, for education of landscape architects and garden designers in Lithuania.  

Key words: park, greenery, Garden of Donjon de Vez, Jardin de Mery sur Oise, Pascal Cribier, France. 

 

Įvadas 

 

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

svarbūs ir gali pasitarnauti sprendžiant nūdienos parkotvarkos ir želdynų kūrimo 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, 

estetinių tradicijų ir jų idėjų sklaidos, kuri ir lemia želdynų pobūdį, jų raidą.  

Jau nekart esame minėję reikšmingesnius senosios prancūziškosios miesto parkų tradicijos 

kūrėjus, jų idėjų sklaidą ir regionines interpretacijas. Šiuo tyrimu norime apžvelgti šiuolaikinio 

prancūzų kraštovaizdžio architekto Pascalio Cribier (1953–2015) kūrybą. Pirmosios užuominos apie 

šį kraštovaizdžio architektą (liet. Paskalį Kribjė) ir jo kūrybą lietuviškai publikuotos bene 2007 m. 

(Nemeikaitė, 2007; Pilkauskas, 2007). 2013 m. Parkų užrašuose 2013–2014 jam jau skirtas atskiras 

straipsnis, vėliau pakartotas Parkų knygoje 2015–2016. Šio kraštovaizdžio architekto arba, kaip jis 

pats save dažniau vadino, sodininko veikla buvo daugiabriaunė ir plati – nuo šiuolaikinės 

dekoratyviosios sodininkystės ir kraštovaizdžio architektūros miesto ir sodybų erdvėse iki didelių 

urbanistinio ar prerijų (Montanos valstija, JAV) kraštovaizdžio kompleksų vystymo projektų. 

Užsienio parkotyros literatūroje – pirmiausia prancūzų ir ypač po jo tragiškos mirties 2015 m. 

lapkričio pradžioje – P. Cribier minimas nuolat (Mosser, 2002; Brunon et Mosser, 2006; 

Vincendon, 2009, 2015; Sautot, 2011; Guerrin, 2013,  2015; Mennessier, 2015). Jis paliko ryškų 

pėdsaką prancūzų kraštovaizdžio architektūroje, parkuose ir Prancūzijos sodininkystės bendrijos 

(Société nacionale d‘horticulture de France, SNHF) veikloje, parkų meno periodikoje, kitose 

visuomenės informavimo priemonėse. Apie tai plačiau – tyrimo rezultatų skirsnyje. 
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Tyrimo ir straipsnio tikslas – apžvelgti P. Cribier kūrybos faktus ir principus bei meninės 

raiškos priemones, apibendrinti žinias apie šio parkų kūrėjo veiklą, akcentuojant augalo, pirmiausia 

sumedėjusio augalo, meninio pritaikymo 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 želdynuose 

metodai. Darbas taip pat paremtas kitų autorių kraštovaizdžio architektūros tyrimų publikacijomis ir 

apžvalgine analize. 

Labai svarbūs šiuo požiūriu buvo ir išlieka keli leidiniai. Pirmiausia tai autorinis, 2009 m. 

kraštovaizdžio architekto su bendraautoriais (Monique Mosser, Patrick Ecoutin ir kt.) išleistas 

veikalas Pascal Cribier: Itinéraires d’un jardinier („Paskalis Kribjė: Sodininko maršrutai“, leidykla 

Editions Xavier Barral) su panoraminėmis nuotraukomis. Ši knyga 2010 m. laimėjo René Pechère 

(1908–2002), Belgijos kraštovaizdžio architekto, buvusio IFLA vadovo, kraštovaizdžio 

architektūros literatūrinę premiją. Hervé Brunono ir Monique Mosser leidinys (2006) apie 

šiuolaikinius parkus ir jų kūrėjus, kitos publikacijos ir šių autorių profesinė draugystė bei 

bendradarbiavimas su P. Cribier teikia puikių menotyrinių įžvalgų. 

P. Cribier darbų paroda Paryžiuje (2008) ir Tulūzoje (2009) „Šaknys turi lapus“ (Les racines 

ont des feuilles) ir kita veikla trumpai atspindima gausiuose periodikos, tarp jų ir internetinės (Le 

Monde, Le Figaro, Libération), puslapiuose, Prancūzijos kraštovaizdžio federacijos tinklalapio 

puslapiuose (Audouy 2015). Parkų kūrėjas paliko gana daug interviu ir autorinių tekstų. Puikus 

straipsnis, aptariantis P. Cribier kūrybos principus ir darbus, publikuotas 2011 m. žurnale 

L‘Archtecture d‘aujourd‘hui, (Architektūra šiandien) (Sautot, 2011, p. 124–145).  

P. Cribier kurtus parkus Paryžiuje ir Varanževilyje (Varangeville) 2007 m., taip pat vėliau 

(2013–2014) kai kuriuos kitus parkus Prancūzijoje tyrinėjome in situ. Daugelis straipsnio 

iliustracijų yra iš šių tyrimų ir iš interneto publikacijų, paties p. Cribier nuotraukos.  

 

2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 

2.1. P. Cribier biografijos faktai. Gimė 1953 m. Louviers (Eure), augo su dviem broliais 

rytiniame Paryžiuje. Nemėgo mokytis mokykloje ir skaityti, mėgo mašinas (Vincendon, 2009; 

Guerrin, 2015). 16-metis nusipirko kartingą. Septyniolikmetis jis jau buvo Prancūzijos kartingo 

rinktinės narys (1971–1974), visam gyvenimui liko aistringas automobilių sporto gerbėjas 

(Vincendon, 2009). Rinkosi meno studijas. Diplomuotas vaizduojamojo meno (1976) ir 

architektūros (1978) specialistas P. Cribier po studijų daug stažavosi pas sodininkus ir 

želdynininkus. Kaip sakoma, rankomis lietė žemę ir augalus, susivokė esąs Sodininkas (pranc. le 

jardinier). Studijų metais susipažino ir pradėjo bendradarbiauti su būsimuoju urbanistu Patricku 

Ecoutinu (patriku Ekutenu, g. 1951). Nuo 1982 m. trys gyvenimo draugai Robert‘as Morelis, Ericas 

Choquet ir Pascalis Cribier ėmėsi kurti privačios sodybos parką prie Lamanšo skardžių 

Varengeville-sur-Mer miestelyje. Šis parkas dabar vadinamas Bois de Morville. 

Turtingos klientūros kviečiamas kurti želdynus jis dirbo kaip laisvai samdomas kūrėjas 

pavieniui ir įvairiose kūrybinėse grupėse. Dirbo privatiems ir viešiesiems užsakovams. Visada 

mokėjo įsiklausyti į užsakovo pageidavimus, įsigilinti į socialines ir gamtines vietos sąlygas, 

įsijausti į vietos estetiką. Kuriamas želdynas jam nebuvo dekoracija, tai greičiau pagarbi vieta, kur 

kuriamas sodas.  

1990 m. jis su bendraautoriais L. Benech’u (g. 1957) ir F. Rouband’u (1958–1995) laimėjo 

Paryžiaus Tuileries parko atgaivinimo konkursą, tačiau didelio ir miesto planavimo požiūriu 

svarbaus parko segmentų atgaivinimas buvo patikėtas trims ekipoms. Belgų kraštovaizdžio 
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architekto J. Wirtz’o (g. 1924) vadovaujama grupė tvarkė Karuselės sodą – arčiausiai Luvro esančią 

dalį, Amerikos kino I. Ming Pei grupė – požeminio pravažiavimo terasą, o P. Cribier darbavosi ten, 

kas išties vadintina tikruoju Tuileries sodu – tvarkė Didįjį Kvadratą ir bosketus link Concorde 

(Santarvės) aikštės (1 pav.). Šis projektas pelnė kraštovaizdžio architektui tarptautinį pripažinimą ir 

daugybę profesinių ryšių.  

Jis buvo nuolat kviečiamas į universitetų konferencijas, seminarus. Nuo 1994 m. pradėjo 

dėstyti Paryžiaus nacionalinėje aukštojoje dekoratyviojo meno mokykloje (École nationale 

supérieure des arts décoratifs) ir Versalio nacionalinėje aukštojoje kraštovaizdžio mokykloje (École 

nationale supérieure du paysage de Versailles). 1995 m. pradėjo bendradarbiauti su būsimuoju 

Picasso muziejaus direktoriumi Laurent‘u Le Bonu (g. 1969). Daugelį savo projektų ir darbų 

P. Cribier sukūrė bendradarbiaudamas su Patricku Ecoutinu, Patricku Blanc‘u (g. 1953), Louis 

Benech‘u. Pastarasis – nepamainomas juostinių gėlynų meistras (1 pav.). 

 

  

1 pav. Tuileries parko Paryžiuje parteriai su gėlynais. Projekto autoriai P. Cribier ir L. Benech (1991–1996) 

Fig. 1. Tuileries park parterres with flower-beds in Paris. Projected by P. Cribier and L. Benech (1991–1996) 

 

Kraštovaizdžio architektas ir sodininkas P. Cribier mėgo ir galėjo puikiai laipioti po medžius, 

genėti, retinti jų lajas, kurti estetinę šviesos ir šešėlių, lajų siluetų ir spalvinių dėmių žaismę. Buvo 

socialiai aktyvus ir angažuotas, jaunystėje – kairuoliškų pažiūrų, nors vėliau dirbo turtingiems 

užsakovams. Dalyvavo daugelyje architektūrinių konkursų. Jis nuoširdžiai bendradarbiavo su parkų 

meno istorike Monique Mosser (g. 1947), botaniku ir dendrologu Francis Hallé (Francisu Alė, 

g. 1938), savo kūrybos užsakovais ir projektų bendraautoriais. Paskutinieji jo darbai buvo susieti su 

Bordo miesto kraštovaizdžio ir želdynų tvarkymu, taip pat su dideliu nekilnojamojo turto plėtotės 

projektu – 90 000 kv. metrų ploto biurų centru Les Dunes Société Générale Val de Fontenay 

(architektai Anne Démians, Jack Weinand ir kt., kraštovaizdžio architektas P. Cribier, darbų 

vykdytojas SOGECAMPUS, užbaigimo data – 2015–2016; darbų kaina 210 mln. eurų).  

2.2. Svarbiausieji P. Cribier darbai. Sukurtų parkų analizės aspektai. P. Cribier 

suprojektavo apie 180 privačių ir viešųjų parkų Prancūzijoje ir užsienio valstybėse. Žymiausi jo 

darbai (1 lentelė) yra Vezo donžono sodas (1988), Tuileries parko atgaivinimo projektas (1990–

1996), Woolton House parkas (Anglija, 1996–2000), Lijono „chemijos koridoriaus“ kraštovaizdžio 

studija (1998) ir atskirų želdynų projektai (2000–2004), Selkircho rančos (žirgų ir galvijų auginimo 

ūkio teritorijos (36 000 ha) sutvarkymo projektas (Montanos valstija, JAV), parko Méry-sur-Oise 

atgaivinimo projektas vandens tema (1996–2000), sausas sodas Le Plaisir Gardo departamente 

(1996–2004), želdynas Bora-Bora atole (Prancūzijos Polinezija, 2000) ir sodyba Varangeville-sur-

Mer, žinoma, Bois de Morville vardu (1982, nuolat, iki 2015).  

Paanalizuokime keletą P. Cribier sukurtų parkų. Pradėkime nuo didžiausio parkotyrininkų 

dėmesio sulaukiančio istorinio Tuileries parko Paryžiuje. Kaip minėta, 1990 m. P. Cribier su 

bendraautoriais L. Benech’u ir F. Rouband’u, laimėję Paryžiaus Tuileries parko atgaivinimo 

konkursą, darbavosi toje parko dalyje, kas išties vadintina tikruoju Tuileries sodu – tvarkė Didįjį 

Kvadratą (1 pav.) ir bosketus link Concorde (Santarvės) aikštės. Šioje Tuileries parko dalyje bene 
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svarbiausi senojo Paryžiaus miesto dvasią išsaugantys ir perteikiantys sprendiniai žavi lankytoją 

savo daugiaprasmiškumu ir estetine raiška. André Le Nôtre dvasia naujame projekte išsaugota ir 

subtiliai modifikuota išsaugant ir akcentuojant atviras Didžiojo Kvadrato erdves su margaspalviais 

ir nuolat žydinčiais gėlynais, vandens baseiną ir perkuriant bosketus (boskètas – tai tanki aukštų 

medžių ir krūmų giraitė, juosianti gėlyną, aikštę arba parko statinį (pranc. bosquet; it. boschetto — 

miškelis, giraitė), suteikiant jiems šiuolaikišką ekologinį ir estetinį užtaisą. 

 
1 lentelė. Svarbiausi P. Cribier projektuoti parkai 

Table 1. Highlights parks of Pascal Cribier 

Nr. 

No 

Pavadinimas, vieta 

Park name, location 

Kūrimo metai 

Established 

Plotas, ha 

Area, ha 

Pastabos, nuotrauka 

Notes of description, photo 

1. Vezo donžono sodas 1988 3,5 

 

2. Tuileries sodas Paryžiuje 1990–1996 20 (25,5) 
1 ir 2 pav. aprašymas pateiktas Brunon et 

Mosser, 2006, p. 27–31. 

3. 
Woolton House parkas, 

Anglija, JK 
1996–2000 200 

 

4. 

Méry-sur-Oise parkas su 

eksperimentiniu sodu, 

Prancūzija 

1996–2000 27 

 

5. 

Lijono pramonės zonos 

kraštovaizdžio konversija, 

Prancūzija 

1998 

(2000–2002) 
n. d. 

Dirbo su urbanistu P. Ecoutinu; Lijone jie 

abu vėliau projektavo ir tvarkė keletą 

miesto želdynų ant Fourvière kalvos šlaito. 

6. 

Le Plaisir sodas Aramone, 

Gardo departamente, 

Prancūzija 

1996–2004 5,0 

 

7. 
Ūkio (rančos) Montanos 

valstijoje, JAV, teritorija 
2000–2002 36 000 

Aprašymas prancūzų ir anglų kalbomis su 

iliustracijomis pateikiamas Sautot, 2011. 

8. 
Želdynas Bora-Bora atole, 

Prancūzijos Polinezija 
2000–2002 n. d. 

Persodinta 1100 kokosinių palmių (Sautot, 

2011). 

9. 
Privatus botanikos sodas 

Antibuose (Cap d‘Antibes) 
2008 12 

Rusų milijardieriaus vilos aplinka su 

požeminiu lietaus vandens rezervuaru 

laistymui. 

10. Varangeville sodybos parkas 1982–2015 8,0 

 

Pastabos. Lentelės iliustracijų (nuotraukų) autorius – Pascal Cribier, šaltinis Brunon et Mosser, 2006. Skirtingi autoriai 

nurodo skirtingus parkų kūrimo metus – tai ne vienerių metų kūriniai; čia pasikliauta Brunono ir Mosser (2006, p. 119) 

nuorodomis  

 



S. Deveikis, V. Deveikienė / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 43–53 

47 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

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

Išskirtinai daugiaprasmė yra vieno bosketo kompozicija „Balsingasis medis“, Arbre des 

voyelles (skulpt. Giuseppe Penone, g. 1947, Arte povera protagonistas). Nuvirtęs bronzinis medis, 

savo 450x1200 cm dydžiu ir spalva akcentuoja gyvą floristinę kompoziciją – prie 5 bronzinių šakų, 

ten kur jos remiasi į žemę, pasodinti alksnis, uosis, tuopa, kukmedis ir ąžuolas. Negyvas, bronzinis 

medis (2 pav.) tarsi tęsia savo funkciją, meninę ir fizinę, vaizdinio ir garsų… Kokią gilią ir naują 

prasmę šis balsingasis medis – monumentalus gyvas-negyvas floristinis artefaktas – įgaus dabar, po 

parkų kūrėjo mirties!  
 

 

2 pav. Floristinė kompozicija „Balsingasis medis“ (skulpt. Giuseppe Penone)  

Tuileries sode, Paryžiuje (S. Deveikio nuotrauka, 2007) 

Fig. 2. Arbre des voyelles (sculpt. Giuseppe Penone) in Tuileries Garden, Paris (photo by S. Deveikis, 2007) 

 

Susitikime su Lietuvos kraštovaizdžio architektais (2007) P. Cribier kritikavo belgų 

kraštovaizdžio architekto Jacques‘o Wirtz’o (g. 1924) vadovaujamos grupės tvarkytą Karuselės 

sodą. Anot P. Cribier, J. Wirtz’as įgyvendino prezidento F. Miterano (1916–1996) patarėjo 

sugalvotą programą, kuri visai priešinga A. Le Nôtro (1613–1700) idėjoms. P. Cribier negailėjo 

kritikos Wirtz‘ui už nesuderintus aukščius, už nutiestus takus ir susodintus krūmus, vaizduojančius 

tekančios saulės spindulius (3 pav.), kurie nors ir gerai atrodo plane, tačiau skaldo erdvę, užuot ją 

kūrę (Pilkauskas, 2007). Tačiau J. Wirtz‘as – didelis topiarinio meno estetikos išpažinėjas. Jo 

kurtuose želdynuose gausu nuolat žaliuojančių banguotų, vilnijančių gyvatvorių ir žalitvorių. 

Laiptuotais ir banguotais jų paviršiais tarsi sukuriamas daugiaplanis vaizdas, formų ekspozicija, 

želdyno lankytojo žvilgsnis nukreipiamas į semantines detales.  
 

 

3 pav. J. Wirtzo projektas Karuselės sode: Grindinio rašto spindulius pratęsia krūmų eilės.  

Grindinius ir veją skiria pusmetrio aukščio laiptas (M. Pilkausko nuotrauka, 2007) 

Fig. 3. Carrousel Garden by J. Wirtz: the radiant system of pavement and plants (photo by M. Pilkauskas, 2007) 
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Vezo donžono sodas (bendraautoris P. Ecoutinas) pradėtas kurti 1988 m. kaip minimalistinis 

sodas, kur geometrinis aiškumas „žaidžia“ ir susilieja su viduramžių pilies koplyčios aplinkos 

detalėmis. Vilkdalgių eilės, ornamentinis bordiūras, žaliatvorė, žydintys kupsteliai ir krūmai, 

vandens baseinas dvelkia kilnia sodų meno impresija (4 pav.). 

Kituose P. Cribier kurtuose parkuose taikyti mišraus planavimo – geometrinio planavimo ir 

tapybiško (pittoresque) parko su išplėtota natūralizuotų gamtovaizdžių dalimi, gamtovaizdžių 

atkartojimo ir profesionalių imitacijų, inovacijų principai. Sukuriama taip, kad atrodo, jog žmogaus 

čia nekurta, pati gamta veši ir teikia grožį. Tas labai ryškiai atsiskleidžia Varengeville sodybos 

parke Bois de Morville. Sodybos kūrėjų nuomone, augalai, svetimi Varengevilio gamtai, neturi 

kristi į akis, todėl savininkams mielų geltonlapių augalų darželis ir prieskoninių augalų lysvės 

apjuostos kukmedžių gyvatvorėmis. Medžių lajos išgenėtos, kad šviesa pasiektų žolynus. Bet 

svarbiausia – banguotasis lomos paviršius, drenuojantis vandens perteklių (5 pav.). 
 

  
4 pav. Vezo donžono sodas. P. Cribier nuotrauka, 2009 

Fig. 4. Garden of Donjon de Vez. Photo by P. Cribier, 2009 

5 pav. Drenuojamas paviršius Bois de Morville 

Fig. 5. Draining surface at Bois de Morville 

 

Du P. Cribier parkai yra vandeningi. Pirmiausia tai Méry-sur-Oise pilies, kuri naudojama kaip 

seminarų ir konferencijų centras, parkas, sukurtas XVIII a. (teigiama, kad pagal gamtininko 

Georges-Louis Buffono (1707–1788) konsultacijas) ir perprojektuotas XIX a. (1846) Louis Sulpice 

Varé (1808–1883). Vivendi Universal grupė panoro atnaujinti šį parką. Vandenų gausa – šalia Uazo 

upė (Oise), dalis parko retkarčiais užliejama jos potvynių – padiktavo sprendimą ir inovacijas 

(Brunon et Mosser, 2006; Quentin, 2015). P. Cribier pilies prieigose įrengė du vandens telkinius 

vejose. Senojo parko dalyje išsaugoti medžiai ir esama struktūra (6 pav.). Senojo vaismedžių sodo 

vietoje buvo sukurtas eksperimentinis „taikomųjų strategijų“ sodas – trys atskiri bosketai, 

eksperimentinės erdvės su skirtingais vandens augalais. Botanikas Patrickas Blanc‘as čia „pakvietė“ 

lankytoją į įvairiausias pasaulio augimvietes ir augalų bendrijas (iki Nilo papirusų ar Sibiro 

vilkdalgių). Pasikeitus Vivendi grupės vadovybei ansamblis buvo perleistas merijai.  

Woolton House – karalienės Viktorijos laikų parko Hampšyre – vandens baseinas ir jo 

pakrantės taip pat tapo gamtinių ekspozicijų vieta. Veidrodiniai vandens paviršiai atspindi augalų 

spalvų ir faktūrų žaismę, angliškojo parko raiškos ir tradicijos tęsinį. Visiškai priešingas kūrinys – 

sausasis sodas Le Plaisir (liet. Malonumas) Gardo departamente, Aramone prie Nimo. Čia karpomų 

buksmedžių eilutės-lysvės sukuria vynuogynų kraštovaizdžio vaizdinį. Lysvės ir takeliai atsiremia į 

grakščių (genėtų) tuopų eilę. Už jų – dirbtinės kalvelės kaip aplinkinių kalvų, banguoto horizonto 

atkartojimas (7 pav.). Toks pat sausas, Viduržemio jūros pakrančių kraštovaizdžiams būdingas 

sodas įrengtas ir privačios vilos teritorijoje Antibuose (1 lentelės 9 pozicija). Čia projekto autorius 

įtikino rusų milijardierių nugriauti pastatą ir jo vietoje įrengti požeminį lietaus vandens rezervuarą. 
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6 pav. Mery-sur-Oise parko plano vaizdai (šaltinis: Google Maps, 2015) 

Fig. 6. Plans of the Mery-sur-Oise Park, France (source: Google Maps, 2015) 

 

Geometrinių formų ir vingrių siluetų pynė parkuose atskleidžia šio vyro kūrybos braižo 

esmę – japoniškas gamtos sudvasinimas ir angliško parko spalvų bei prancūzų barokinio patoso 

simbolių, kuriuos visada rasi geometrinio plano parkuose, kalba, pagauli ir daugiaprasmė erdvės, 

želdyno elemento plano, tūrio ir silueto išraiška. Šio meistro kūryboje persipynė prancūziškos 

tradicijos nuo André le Notre (1613–1700) iki Achille Duchêne (1866–1947) modifikacijos, 

perlietos kitokia gamtos cikliškumo pajauta, angliško parko, pirmiausia Capability (Lancelot) 

Browno (1716–1783) apologetika. Kaip juokaujama ir rimtai teigiama parkų meno literatūroje, šie 

parkai nėra nei prancūziški, nei angliški, tai kribjė parkai. Juos P. Cribier gražiai atskleidė ir pateikė 

savo ir kitų autorių knygos „Pascal Cribier. Itinéraires d’un jardinier“ (liet. Sodininko maršrutai; 

2009, Editions Xavier Barral; antroji laida, 2011) panoraminėse nuotraukose. Kaip teigia prancūzų 

autoriai (Mennessier, 2015; Guerrin, 2015; Vincendon, 2009), jis sakydavo: „Aš nežinau, ar esu 

kraštovaizdžio architektas, architektas ar sodininkas“. Buvo visais trimis vienu metu ir viename 

asmenyje.  

 

 
7 pav. Le Plaisir sodas Gardo departamente. Projekto ir nuotraukos autorius P. Cribier (Brunon ir Mosser, 2006) 

Fig. 7. Le Plaisir Garden, Gard department, France. Project and photo by P. Cribier (Brunon &Mosser, 2006) 
 

Kraštovaizdžio architektas ir sodininkas P. Cribier genėdavo medžius, išryškindamas kamieno 

vertikalę (iki 5–8 m aukščio) ir taip įleisdamas šviesos pomedžio žolynui. Lajos praretinimas 

padeda medžiui atlaikyti vėjų gūsius. Kuplios medelių aukštai pakeltos lajos ševeliūros būdingos 

daugeliui P. Cribier želdynų. Gal tai buvo ir lieka žmogaus subtilaus bendravimo su augalu – 

medžiu ar žydinčiu krūmu – pavyzdžiai. Juk P. Cribier būdinga aiški kūrybos tezė ir parafrazė – 

medis yra svarbus žmogui kaip sociokultūrinės aplinkos elementas – tai ateina iš Rojaus sampratos, 
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mitologijos slėpinių, XIX a. vidurio viešųjų miesto parkų sąjūdžio, ekologinio XX a. pabaigos 

požiūrio. 

2.3. Kiti daugialypės P. Cribier kūrybinės veiklos aspektai. Parkų kūrėjas ir 

kraštovaizdžio architektas P. Cribier daug kūrybinių jėgų paskyrė ekologinio judėjimo idėjoms 

propaguoti ir diegti praktikoje. Jis buvo aktyvus želdininkystės, sodų meno pasiekimų 

propaguotojas. Jo darbų paroda Paryžiuje (2008) ir Tulūzoje (2009) „Šaknys turi lapus“ (Les 

racines ont des feuilles) paliko įspūdį amžininkams intelektualams. „Mes matome tik pusę 

medžio“ – teigė parodos autorius ir kvietė matyti viską. 2010 m. P. Cribier kartu su kitais pasisakė 

prieš Tréporto vėjo jėgainių projektą atviroje jūroje (140 įrenginių, iki 154 m aukščio, 75 kv. km 

ruože skardingoje pakrantėje) Jis kalbėjo apie kraštovaizdžio ekologiją, nors karčiai pastebėjo, kad 

„ne kraštovaizdžio architektai kuria kraštovaizdį, o ekonomika, politika, administraciniai 

sprendimai“ (Allix, 2010).  

Kraštovaizdžio ekologijos (pranc. écologie paysagère) projektams P. Cribier buvo pasišventęs 

nuo savo kūrybinės veiklos pradžios. 1982 m. su kolega urbanistu P. Ecoutinu jis įvykdė nuotekų 

vandens tvenkinėlių projektą Ermenouville gyvenvietėje. Tais pat metais P. Cribier, P. Ecoutinas ir 

R. Morelis parengė ir įgyvendino miško parko tvarkymo projektą Limesy vietovėje. 1 lentelėje 

minėti projektai Montanoje ir Prancūzijos Polinezijoje taip pat sprendė ekologijos problemas 

(Sautot, 2011). Pažymėtini ir du neįvykdyti (neįgyvendinti) projektai: 2003 m. Maroko kiemo 

teritorijos (geležinkelio zonos) konversijos projektas Paryžiuje (įgyvendintas kitų autorių, garsių 

kraštovaizdžio architektų Michel Carajoud (1937–2014) ir Claire Carajoud (g. 1941) projektas, 

Eolo parkas); 2004 m. dirbtinės salos ir Energijų sodo (Jardin des énergies) Cattenomo atominės 

elektrinės aušinimo ežere projektas, konkurso laureatas. 

2010 m. P. Cribier už savo Sodininko maršrutus, knygą „Itinéraires d’un jardinier“, laimėjo 

René Pechère (1908–2002), Belgijos kraštovaizdžio architekto, buvusio IFLA vadovo, 

kraštovaizdžio architektūros literatūrinę premiją ir prizą. Paskutiniais metais rūpinosi kaimyninės 

valdos – kraštovaizdžio architektūros paminklo – Bois des Moutiers parko (irgi lietuvių 

kraštovaizdžio architektų 2007 m. lankyto objekto) išsaugojimu, palaikymu, kviesdamas čia į 

susitikimus-diskusijas botanikus, dendrologus ir kraštovaizdžio architektus. Tokie susitikimai įvyko 

2012, 2013, 2014 metais. 2015 m. susitikimas vyko be P. Cribier. 

Savo mintis P. Cribier išdėstė ne tik savo Sodininko maršrutuose ar minėtoje parodoje, bet ir 

kitose knygose (Corbou, 2011), gausiuose Le Monde, Libération, Télérama ir kitų leidinių 

žurnalistų interviu ir straipsniuose (Allix, 2010; Sautot, 2011). 

Minėtinas aktyvus P. Cribier dalyvavimas urbanistiniuose projektuose, būtent: Evry miesto 

sąsajų su automagistrale A6 projektas (1994); Bristolio geležinkelio stoties kvartalo ir Avono upės 

(Jungtinė Karalystė) urbanistinė studija (2003); naujojo kvartalo Lilio mieste (Lille-Five) projektas 

(2007). Daug dėmesio kartu su urbanistu P. Ecoutinu paskyrė Lijono miesto urbanistiniams 

projektams – pradedant Lijono „chemijos koridoriaus“ kraštovaizdžio studija (1998), tęsiant 

pramoninių zonų Feyzine, Chassieu (liet. Šasiu), La Mouche konversijos projektais (2000–2004), 

baigiant atskirų želdynų (sodų) tvarkymo projektais Aukštumų parke (pranc. Parc des Hauteurs) 

Fourvière kalvos šlaite, svarbiausias čia Vizitiečių sodo (Jardin de la Visitation) projektas. 

Paskutiniais kūrybos metais P. Cribier daug dėmesio skyrė visuomeninių pastatų želdynams: 

2009 m. Necker ligoninės Paryžiuje, 2010 m. Pompidou centro Mece (pranc. Metz), 2014 m. 

Prancūzijos elektros bendrovės tyrimų ir plėtros centro Saclay (liet. Saklė) technologijų klasteryje 

prie Paryžiaus ir minėto Les Dunes verslo biurų centro su sodu Val de Fontenay kvartale į rytus nuo 

Paryžiaus projektams. Ir dar dviem parkų projektams – Araso priemiesčio parko Lilyje (pranc. Parc 

du Faubourg d‘Arras, 2013) ir Bordo miesto dešiniojo Garonos (Garonne) kranto Parc aux 

Angéliques (2014–2015; liet. „Parkas su skudučiais“, taip pavadintas endeminio Prancūzijos ir 

Europos upių žiočių (estuarijų) augalo Angelica heterocarpa J. Lloyd 1859, mūsų miškinio 

skudučio, Angelica sylvestris L., gentainio, garbei ir apsaugai) projektams (8 pav.). 
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8 pav. Parc aux Angéliques Bordo mieste vaizdai.  

Projekto autoriai P. Ecoutinas ir P. Cribier, 2014–2015 (Bordeaux Euratlantique, 2015) 

Fig. 8. Views of Bordeaux city park Parc aux Angéliques.  

Projected by P. Ecouten and P. Cribier, 2014–2015 (Bordeaux Euratlantique, 2015) 

 

Bordo miesto Garonos krantų urbanistinio vystymo projektai XXI a. pradžioje sukvietė 

žymiausius Prancūzijos urbanistus ir kraštovaizdžio architektus P. Ecoutiną, M. Carajoud, 

P. Cribier ir kitus. Projektas yra kompleksinis ir daugiaplanis, ilgalaikis (Bordeaux-Euratlantique, 

2015). Dešiniojo kranto parkas Parc aux Angéliques lankytojams atidarytas 2015 m. spalio mėn., jis 

liks gražiu gyvuoju paminklu sodininkui ir kraštovaizdžio architektui P. Cribier. 

 

3. Apibendrinimas ir išvados 

 

Galima pabrėžti pagrindinius Pascalio Cribier kūrybinės veiklos aspektus ir asmenybės 

bruožus:  

 savotiškas mišraus plano – geometrinio ir tapybiško – parko samplaikos meistras, 

perėmęs geriausias prancūziškojo parko tradicijas ir mokėjęs jas tęsti ekologinio 

sąjūdžio sąlygomis, mokėjęs išgauti gamtos mokslų (botanikos, dendrologijos) ir 

meno, kompozicinės dermės sinergiją;  

 plati kūrybos geografija, vietovės gamtinių ir socialinių sąlygų pažinimas ir adaptacija 

dirbant konkrečiame objekte; iš Paryžiaus viešųjų parkų ateinantys parkų estetikos 

elementai nekartojami ir netiražuojami, jie adaptuojami su novatorišku sodininko 

polėkiu; 

 augalo ir jo augavietės (aplinkos) estetinis adaptavimas, susiejimas į bio-geo-eko-

architektonines konstrukcijas; aukšto medžių kamienų genėjimo ir lajų retinimo 

šalininkas, gilus šios inovacijos ir tradicijos puoselėtojas, tuo pranokęs epochos madą 

ir parkų estetikos nuostatas; 

 iškilus ekologinio požiūrio kraštovaizdžio architektūroje tęsėjas, tribūnas (lot. tribun 

plebi horti) ir diskusijų meistras, mokėjęs pateikti savo nuomonę ir ją ginti 

profesiniuose ginčuose, bendravęs su mokslo ir meno intelektualais, žurnalistais; 

 žmogus, kuriam sodininko vardas buvo savotiškai šventas ir kilnus, pasišventęs 

kraštovaizdžio tvarkymo ir formavimo organizatorius ir vykdytojas, visuminį 

kraštovaizdžio formavimą (konstravimą) laikęs prigimtiniu sodininko uždaviniu.  

Atskirai pabrėžtina P. Cribier švietėjiška ir visuomeninė veikla, leidusi jam aktyviai dalyvauti 

želdininkystės ir parkotvarkos, netgi urbanistinio vystymo sambūriuose ir projektuose (Lijono 

pramonės koridoriaus studija, 1998 ir vėliau; Bordaux miesto tvarkymo projektai, 2013). 

Prancūziškoji kraštovaizdžio architektūros mokykla nuolat išlaiko aktyvų miesto planuotojų, 

urbanistinės struktūros ir žaliosios (ekologinės) infrastruktūros puoselėtojų sąlytį (pvz., Michel 

Carajoud, Gilles Clément ir kt. kūryba įvairiuose Prancūzijos miestuose), gamtos mokslų inovacijų 

ir meno estetikos sinergiją.  

P. Cribier būdinga A. Le Nôtre (1613–1700) geometrinė erdvinė estetika ir Capability 

Browno (1716–1783) kraštovaizdinio parko kūrimo, aplinkinio kraštovaizdžio užvaldymo, 
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adaptavimo, formavimo žaismė. P. Cribier sukurtuose parkuose augantys šimtamečiai vietiniai 

medžiai ar introdukuotų medžių ir krūmų želdiniai yra sujungiami ekologinės ir estetinės minties, 

kartu ir išraiškos diktatui, želdiniai formuojami, estetizuojami, struktūruojami, telkiami į adaptuotas 

bendrijas, kol tampa sociokultūrinėmis vertybėmis, teikiančiomis ne tik ekologinių žinių ar 

bioįvairovės puoselėjimo patyrimo, bet ir stiprių estetinių įspūdžių. 
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Plant as Natural and Socio-cultural Structure Element –  

Pascal Cribier’s (1953–2015) Creative Biography Sketches 
(Received in January, 2016; Accepted in April, 2016; Available Online from 10th of May, 2016) 

 
Summary 

 
French landscape architect Pascal Cribier (1953–2015) is a famous author and co-author of many (about 180) 

parks and green spaces creations. He had worked in own country, also in USA, French Polynesia, UK, and others 

countries. The article about his creative biography is prepared according to the data collected by the authors. Our 

research carried out over the following years (since 2007) led to many documents, publications, and much information 

being assembled; this information now deserves to be shared.  
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Many authors – Brunon & Mosser, 2006; Corbou, 2011; Guerrin, 2013, 2015; Mosser, 2002; Quentin, 2015; 

Sautot, 2011; Vincendon, 2009, 2015; also the Lithuanian authors Pilkauskas, 2007; Nemeikaitė,  2007; Deveikis & 

Deveikienė, 2013, 2014, 2015 – described and analysed Pascal Cribier’s creative biography and works. In our article the 

experience of green spaces creation by P. Cribier – parks, squares and promenades – are described and judged as 

important examples for the further development of park and garden art. P. Cribier’s garden is built on affinities, human, 

culture and plant. He is a sculptor of nature and landscape, the climate is his chisel. Erudite handy-man, botanist of 

emotions, he orders the landscape with humility. Some important examples are overviewed in our article (Table 1).  

The minimalist garden taking its inspiration from medieval iconography at the Donjon de Vez was created in 

1988–1989 by Pascal Cribier with Patrick Ecoutin, architect urbanist. At the centre of this garden P. Cribier has set beds 

of gaura as an evocation of “thousand flowers” (mille-fleurs) medieval carpets. In addition the garden is embellished 

season by season with vivid flowerings of Siberian iris, flax, yellow and black tulips. At the foot of the chapel he has 

created a mirror pool that reflects the walls of old fortified residence.  

Tuileries garden, created by André Le Nôtre (1613–1700), is the most important and the oldest French garden 

in Paris. The French Government spent six years (1991–1996) restoring and rejuvenating this garden. Landscapers L. 

Benech, P. Cribier and F. Roubaud preserved most of the landscape that Le Nôtre had originally designed. 

Unfortunately, the December 1999 storms which ravaged northern France stripped the Tuileries gardens of some of its 

oldest trees: the centennial chestnuts around the two central oval ponds are now the most senior. In recent years, some 

modern sculptures have been placed around the Tuileries garden. The imagery Arbre des voyelles (sculpt. Giuseppe 

Penone) in Tuileries Garden (Figure 2) is presented as an artefact, innovative and evocative.  

Mery-sur-Oise Park, the castle park, now owned by the town, covering an area of twenty-seven hectares, offers 

the public its majestic spaces deployed around large ornamental ponds (Figure 6). Recently renovated, recreated in 

1996–2000 by Pascal Cribier and Patrick Blanc with their botanical experimental gardens around the water theme this 

park is very innovative (Quentin, 2015). 

In 2000–2002, he had to transform a landscape of largest (36 000 ha) ranch for William Kriegel in Dillon, 

Montana, USA. Designed geometry of the watering places, roads network integrates the geometry of the natural 

landscape; it is an optical reference between the angles and tops of the mountains, of horizontal lines and of the linear 

void.  

“Gardens are artificially organized for pleasure”, P. Cribier wrote about his own work in Motu Tane (Bora Bora, 

French Polynesia). The one thousand and hundred trees of coconut palm there were replanted (Cribier et al, 2009; 

Sautot, 2011). The autobiographical and self-made park Bois de Morville at Varangeville-sur-Mer is one of the few 

important creations of P. Cribier. The gardener’s craft is intimately bound to nature basic wisdom lies in listening, 

observing, giving self-time and giving plants enough time to show what they can do, and allowing them several 

chances. To be a gardener is to participate in the creation of the garden and world human. The gardener is a human 

device of communication and of desire for harmony. Nothing is fixed in the plant world, therefore the pruning and 

cutting back existing trees and new plantations, the clearing are essential action in greenery management. 

The Nature, Garden, Landscape – in which it is naturally a question of plants, of the absence or of presence of 

human beings, of spontaneity, devices, efficiency. These three terms struggle to coexist each in their own specific way, 

as between them they have relationships that are made ambiguous due to popular expressions such as “wild or natural 

garden” or “gardened landscape”. Some say that this separation is philosophically indefensible, that it may under no 

circumstances claim to have a conceptual theory. These three terms, however, designate three clearly expressed 

intentions, dissociated from each other in Pascal Cribier’s work.  

The changes in gardens no longer concern a style but more their management. The increasing strength of winds, 

climatic fluctuations and climatic conditions of site, also certain type of soil are much important variables difficult to 

anticipate. In addition to these climatic restrictions comes water management question: drainage, sanitation, collection, 

redistribution. Water management is very important (for plants and for humans) in all the greenery Cribier’s projects. 

His involvement in the very specific field of the requalification of industrial areas began in 1997–1998, through 

a series of projects conducted with Patrick Écoutin for the Lyon urban community. Subsequently they prepared the 

projects for Bristol city (UK, 2003), Lille urban community (2007–2013) and Bordeaux city agglomeration. This last 

project was extended as a Parc aux Angeliques (2013–2015; “Angelica Park” in glories Angelica heterocarpa J. Lloyd; 

Figure 8). 

The educational and social activities of P. Cribier also are very large and important. The publication of the 

monograph by Pascal Cribier, itinéraires d’un jardinier (“Pascal Cribier, routes of a gardener”, 2009, 2011, Éditions 

Xavier Barral), teaching in Versailles national school of landscape (since 1994), participation in various horticultural 

expositions, particularly Les racines ont des feuilles (”The roots have leaves“, 2008, 2009) – all the work of a landscape 

architect and gardener Pascal Cribier remains important to the history of landscape architecture. 

 


