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 Kas ir parters? Kāpēc dārzā lieto šādu apzīmējumu, kādu zinām
no teātra zāles sēdvietām.

 Vēsturnieki strīdās, vai tas varētu nozīmēt – “pie zemes”, no
franču vārda par terre, jo zemie ornamentālie laukumi pils ēkas
priekšā dārzos ir vienā līmenī ar zemi. Tātad, “pie zemes”. Daži
uzskata, ka apzīmējums nāk no itāļu vārda partiri (dalīt) ,
pieņemot, ka domāts dekoratīvo laukumu sadalījums mazākās
daļās.

 Viduslaiku klosteru dārzos ārstniecības un ēdamie virtuves augi
tika stādīti nelielos taisnstūra laukumos ar celiņiem, lai vieglāk
būtu apkopjami no visām pusēm un nelielā dobē vairāk būtu
iespējams izaudzēt. Par parteru tapšanas laiku var uzskatīt 16.
gadsimtu, kad sāka veidoties īpaši dekoratīvi dārzi, kuros centās
ieviest arī ornamentālus stādījumus. Tas tka pārņemts no itāļu
dārziem, kuros bija laukumi ar sarežģītiem zemo dzīvžogu
veidotiem rakstiem.



 Jēdziens franču dārzs ietver vairāku dārzu veidus. Franču
dārzi nav tikai Versaļas baroka dārza varianti, bet ilgo
parteru veidošanas vēsturi var izsekot tieši renesanses
dārzos.

 Speciālisti izdala renesanses laika franču dārzu un baroka
laika franču dārzu. Lai saprastu atšķirības, nepieciešams
apskatīt šāda tipa dārzu veidošanās procesu. Renesanses
dārzi Francijā 16. gadsimtā veidojās no viduslaiku klosteru
dārziem un itāļu dārzu iespaidiem dažādās variācijās. Bet
17. gadsimtā dārzu plānojumā notika izmaiņas, kas
orientētas uz konkrētu arhitektūru.

 Tieši parteri un to formu maiņa vislabāk parāda atšķirības
un attīstības procesu, salīdzinot, kā pārveidojas viens un tas
pats dārzs dažādos periodos.





Dž.B.Falda, 1677



Étienne DuPérac





.





 Tirgotāji, diplomāti un karotāji Itālijas dārzu priekšstatus un idejas
pārnesa visā Eiropā, kur līdz tam vairāk izplatītās bija
saimniekošanas rokasgrāmatas, kas orientētas uz padomiem, kā
stādīt un kopt augļu un virtuves dārzus, nevis iekopt dekoratīvus
dārzus. Itāļu dekoratīvo dārzu iespaidi dažādās zemēs varēja
izpausties ļoti atšķirīgi.

 Francijā tas varēja notikt Šarla VIII (1483-98) laikā pēc Itālijas
karagājiena 1495. gadā atvestā itāļu dārznieka Pačello da Merkonliano
(Pacello de Mercogliano) iespaids , kas ieviesa Itālijas dārzu modi karaļa
pilīs Bluā, Ambuāzā, Šenonso un Fontenblo. Galvenā atšķirība no
viduslaiku dārzu stingri norobežotajiem apjomiem bija atklājums, ka
dārzs var papildināt un izcelt arhitektūru, ar perspektīves ieviešanu
un dārza laukumu orientēšanu uz ēku. Renesanses laikā veidojās pils
un dārza ansamblis. Parādījās pirmie ornamentālie parteru laukumi,
kas varēja sastāvēt no broderijām un koku cirptajām formām -
topiāriem, kas iestādīti noteiktā zīmējumā, radīja veidojumu, kas
atšķīrās no dabas. Parādījās krāsaini augu stādījumi. Dārzu attīstību
veicināja arī aizraušanās ar eksotiskiem augiem. Francijā tā bija
sākusies jau Anžū hercoga un Neapoles karaļa Renē (René
d`Anjou,1409-1480) laikā ar citrusu kokiem un citiem ievestajiem
dienvidu augiem viņa dārzā.



Diserso ap 1570.





 Francijā 17.gadsimtā ir vairāki dārzi, kuri veidoti pēc karaļa
Anrī IV un Marijas Mēdiči dārzu intendanta Žaka Buaso de
la Baroderī Jacques Boyceau de la Baroderie (1560-1635) un
Kloda Molē Claude Mollet (~1564-~1649) zīmējumiem. Klods
Molē bija abu Francijas karaļu Anrī IV un Luija XIII
dārznieks. Viņš strādāja Tilerī dārzā kopā ar Andrē Lenotra
tēvu Žanu Lenotru, Fontenblo, Sanžermenanlē un Versaļā
pēc 1639. gada. Viņa dēls Andrē Molē (~1600- 1665) André
Mollet ieviesa franču dārzus Holandē, Anglijā un Zviedrijā
- karalienes Kristīnes dārzos. Viņa Stokholmā izdoto
grāmatu ilustrēja brāļi Žaks, Klods II un Noels. Puķu dārza
nodaļā viņš minējis saulespuķes, kāršu rozes, īrisus, spāņu
genistu, samtenes, peonijas, neļķes, lefkojas, ķeizarkroņus,
martagonlilijas, tulpes, anemones, ranunkulus, prīmulas,
vizbulītes, baltas un sarkanas lilijas, fritilārijas, baltas un
zilas hiacintes, krokusus, kā arī puķes, kuras jau aug dārzā
pašas, kā kumelītes, margrietas, gaiļpieši un maijpuķītes.















 Renesanses laika dārzi Holandē tika veidoti kā noslēgtie dārzi, parasti
ietverti ar žogu, vai slēgtu pergolu. Laukumi galvenokārt kvadrātiski, ar
dažādu ornamentālu dobju un stādījumu izvietojumu. Reizēm tika
ievērota simetrija nelielu atsevišķu laukumu dekorācijā.

 Vredemana de Vrīza 16. gadsimta beigās attēlotajos dārzos ir stingrs
dalījums lielos laukumos, bet iekšējā dobju dalījumā parādās variācijas.

Krispins van de Pase (Crispijn van de Passe) 1614. gadā izdotā grāmatā
“Hortus floridus” attēlojis simetriskas puķu dobes ar zemu dzīvžogu
malu norobežojumu.

 Holandiešu attieksme pret savu tradicionālo dārza veidu saglabājās vēl
visu 17. gadsimtu, Jana Grūna 1670. gada grāmatā „Den Nederlandtsen
Hovenier” ir atsevišķifranču parteru attēli, bet lielāko daļu aizņem
holandiešu iemīļotie ģeometriskie raksti.





















 Vācijas pilsētu dārzi sacentās savā starpā daudzveidības ziņā.
Pazīstami ir pilsoņu dārzu attēlojumi Nirnbergā, Heidelbergā, Ulmē,
Frankfurtē un Hamburgā.

 Galma aptiekāra Filipa Stefana Šprengera dārzs Heidelbergā ir bijis
ne tikai ārstniecības augu dārzs, bet reizē arī botānisks augu krājums
un izpriecu dārzs ar puķu dobēm. To rāda 1597.gada augu saraksts
un dobju zīmējumi. Sprengera dārzā bija 26 tulpju šķirnes, turklāt
laikā pirms vēl bija sākusies tulpomānija. Dārzā bija daudz ievesto
augu - divu veidu ķeizarkroņi, trīskrāsu amaranti, sešu veidu
samtenes, eņģeļu taures, dzīvības koki, saulespuķes, ceriņi, 15 veidu
anemones, 15 dažādas akvilēgijas, 29 neļķu veidi. 7 mežvīteņu veidi, 7
veidi vēlziedes, piecu krāsu bruņniekpieši, 9 veidu krokusi, 10 veidu
rudzupuķes, 15 gerāniju veidi, gladiolas, 24 dažādas sīpolpuķes kā
hiacintes un muskares, 29 īrisu veidi, 3 dienaslilijas,15 malvas, 10
narcises, 11 šķirņu peonijas, 14 šķirnes magoņu, 13 šķirnes Āzijas
gundegas un 14 rožu veidi. Viņš licis pamatus botāniskajam dārzam.

 Klēvē Nasavas- Zīgenes firsta Johana Morica dārzs nav tradicionāls
renesanses dārzs, bet izceļas ar vērienīgu barokālu plānojumu.
Lielākie ierīkošanas darbi notika 1653.gadā.













Matiass Merians, 1654

Johann Royer
(1574-1655)





























































































 Pāreja no renesanses dārza baroka dārzā konstatējama
kopējā dārza plānojumā un parteru laukumu dalījumā.
Atšķiras arī broderiju rakstam izmantotais akantu arabeskas
ornaments. Ar apzīmējumu baroka dārzs tiek ietverts plašs
periods no 17. gadsimta otras puses līdz 18. gadsimta otrajai
pusei, jo nav stingru robežu starp baroka un rokoko
dārziem, tāpat kā stila izpausmēm dažādās Eiropas zemēs.
Atšķirības uztveramas uzskatamāk tieši parteru puķu dobju
dekorācijā. Sākotnējais un greznākais variants bija
laukumus ietverošās dobes plates-bandes vai decoration, kā tās
nosauktas Dezaljē D`Aržanvila „La Theorie et Pratique de
Jardinage” angļu tulkojumā. Tieši puķu dobei bija jārada
nepārtrauktas ziedēšanas efekts ar trīskārtēju dobes puķu
nomaiņu. Luija XIV laikā Trianona dobes svētku laikā
nomainīja pat vienā naktī, izmantojot podos stādītas puķes.
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