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Dārzu labirinti

• Pirmās ziņas par dārza labirintiem ir no 14. gadsimta, kur minēta samaksa
par «Deidala mājas» veidošanu dārzā. Dārzu labirinti varēja būt veidoti ar

ziediem, kā tie attēloti Vrēdemana de Vrīza gravīrās 16.gs. beigās. Parasti
tos veidoja no dzīvžogiem, bet varēja būt arī izveidoti zālienā. Tie bija
pārskatāmi un vienkārši izstaigājami, kas prasīja tikai pacietību. Atsevišķi
maldīšanās labirinti Eiropā tika izveidoti jau 15. gs, bet vairāk izplatījās 16.
gadsimtā.

• Manierisma laikā labirintus sāka veidot no augstiem žogiem, kurus nevarēja
pārredzēt vai pārkāpt, tie bija sazaroti un ar strupceļiem: tā bija gājēja paša
izšķiršanās, pa kuru ceļu doties. Sākotnējos labirintus veidoja koka režģa
špaleras ar vīteņaugiem, vēlāk cirpti dzīvžogi.

• Labirintu formas piedāvāja dārznieku rokasgrāmatas. Tie varēja būt veidoti
visdažādākās ģeometriskās formās - aplī, kvadrātā, taisnstūrī, daudzstūrī un
trijstūrī, arī zvaigznes formā.



Labirinti Holandes dārzos

Hans Vredeman de Vries



Vrēdemans de Vrīzs
«Hortorum Viridariorumque Formae». 1583 



Vrēdemans de Vrīzs
«Hortorum Viridariorumque Formae». 1583 



Vrēdemans de Vrīzs
«Hortorum Viridariorumque Formae». 1583 



«Bumbas spēle dārzā». 1589 

Hanss Bols



Labirints «Oude Doolhof»Amsterdamā. 1642

Davids Lindelbahs 



Hendrik Caus «Koninglycke hovenier». 1676 



Van den Groen «Den Nederlandsten Hovenier». 1683 



Zorgflītas (Sorgvliet) dārza labirints.  1690 /1700



Hetlo (Het Loo) pils dārza labirints. 1701-1720

Petruss Šenks



Gunteršteinas pils labirints Brēkelenā . 1690
1686. gada dārzu aprakstījis Džons Ivelins (Evelyn). 

Joseph Mulder «Vues de Gunterstein» Willem Swide 



Veldomas pils (Weldam kasteel) dārza labirints Overeizelā 
izveidots 1885. gadā



Rūrlo (Ruurlo) dārza labirints  Gelderlandē
izveidots  1891. gadā



Amstelparka (Amstelpark) labirints Amsterdamā  
izveidots  1972. gadā no īvēm 330 m garumā 



Midelbēgas (Middelburg) labirints Torenflītas parkā Zēlandē
Izveidots 2007. gadā  no bukšiem



Arnemas (Arnhem) labirints 
Atvērts 2015. gadā ar 75 dažādu augu kolekciju 



Hofvanhidenas (Hof van Heden) zāliena labirints
Izveidots 2019. gadā pēc Šartras katedrāles parauga



Labirinti Flandrijā,  Beļģijā 

Lukass Gasels  «Dāvids un Betsabe». 1570



Angjenas (Enghien)  pils labirints. 1685 

Romeins de Hoge



Dzīvžogu  labirinti Itālijā 

Gandolfo pils (Castel Gandolfo) labirints



• Viens no pirmiem attēlojumiem ir Džulio Romano 1530. gados gleznotais
Palazzo del Tee labirints Mantujā. Pils dārzā bijis arī no bukšiem veidots
dārza labirints. Sebastians Serlio 1537. gadā piedāvāja savā arhitektūras
sacerējumā vairākus labirintu projektu zīmējumus. 158o. gadu gravīrā Villa
d`Este dārzs attēlots ar četriem labirintiem. Lodevīka Tūputa 1580. gadu
gleznā attēlots labirints kā cilvēka dzīves alegorija. Lelio Pitoni 1611. gadā
izdotā grāmata demonstrē ļoti sarežģītus labirintu paraugus ar nelieliem
laukumiem, kas pārtrauc regulāro loku ritmu.

• Labirinti saglabāti vairākos Itālijas vēsturisko piļu dārzos, gan ornamentāla
partera veidā kā Ruspoli pils dārzā, gan arī klasiski, piemēram, Džusti,
Pizani, Barbarigo villas dārzos.

• Mūsdienās izveidots labirints par godu argentīniešu rakstnieka Borhesa
piemiņai Venēcijā San Džordžo salā, bet vienu no lielākiem labirintiem
izveidojis Franko Maria Riči no bambusiem Fontanelato.



«Cilvēka dzīves alegorija». 1579- 1584

Lodevīks  Tūputs (Toeput)



Sebastiano Serlio 
«Regole generali di architectura» .1537



Lelio Pittoni  
«Gli artifitiosi, varii et intricati  quatro libri di laberinti».1611



Giovanni Batista Ferari  
«Flora, seu de florum cultura». 1638/1646



Altjeri villas (Villa Altieri) labirints.  1670
Izveidots pāvesta Klēmensa X laikā, 1860. gadā iznīcināts

Džovanni Čipriani (Cipriani) 1852



Villa d`Este dārzs ar labirintiem.  1560-1575



Džusti villas (Villa Giusti) dārza labirints



Pizani villas (Villa  Pisani) dārza labirints 



Barbarigo villas (Villa Barbarigo,  Valsanzibio), Padujā.  17.gs. 
Labirints izveidots no bukšiem 



Ruspoli pils (Castello Ruspoli), Viterbo partera labirinti 



San Džordžo (San Giorgio maggiore )
klostera labirints Venēcijā

Izveidots par godu argentīniešu rakstniekam Horhem Luisam Borhesam 2011.gadā



Franko Maria Riči (Ricci) labirints Labirinto della Masone 
Fontanellato, Parmas provincē   

Izveidots no 2004.-2015. gadam no bambusiem

300 x 300 metru liels laukums ar 3 kilometru garu ceļu



Labirinti Lielbritānijā  

Sillija salu (Isles Scilly) Sv.Agneses salas labirints Kornvolā



• Lielbritānija  slavena ar senajiem akmeņu un zālienu labirintiem. Tie ir 
galvenokārt saglabāti no 16. un 17. gadsimta kā Brīemora un Safron 
Voldena. 

• Senākie dzīvžogu labirinti veidoti galvenokārt no īvēm. Jaunāku laiku 
dzīvžogiem izmantotas dižskābarži . Atsevišķi varianti ir audzēti no Leilanda 
cipresēm, vai ķiršlauriem. Paraugus 16. gadsimtā devuši dārzu speciālisti kā 
Tomass Hills. Hemptonkortas labirintu izveidojuši dārzu arhitekti Džordžs 
Londons un Henrijs Vīze. 

• Betijs Lenglijs 18. gadsimtā devis ierosmi brīvas formas labirintiem.

• Saglabājušies liela daļa labirintu, kas  izveidoti 19. gadsimta vidū. 

• Jaunāku laiku labirintu ierosme reti ir ņemta no klasiskiem paraugiem, 
biežāk tie veido tēlainas figūras, ko papildina uzraksti, un izceļas ar saviem 
lielajiem izmēriem. 



Zāliena labirinti
Julian`s Bower Linkolnšīrā 16. gs.



Brīemora (Breamore) Hempšīrā  16. gs. beigas



Sv.Katrīnas pakalns (St. Catherine Hill) Hempšīrā
17. gs.vidus



Safron Volden (Saffron Walden)  Eseksā. 1699.



Edvards lords Rasels (Russell) .  1573



Thomas Hill «The Profitable  Art of Gardening». 1579 



Batty  Langley  «New principles of Gardening». 1728 



Batty  Langley  «New principles of Gardening». 1728 



Stephen Switzer «Ichonografhica rustica». 1742



Hemptonkortas (Hampton Court) parka labirints
Senākais dzīvžogu labirints, izveidojuši  1689. līdz 1695. 

Džordžs Londons un Henrijs Vaize  no skābaržiem, vēlāk iestādītas īves 



Hetfīldhauzas (Hatfield House )
dārza labirints. 

Izveidots 1840. gadā no īvēm. 



Glendāgenas (Glendurgan) dārzs Kornvolā  
Izveidojuši Alfrēds un Sāra Foksi ap 1840. gadu no ķiršlauru kociņiem



Somerleitonas (Somerleyton) dārza labirints
Izveidots 1846. gadā no īvēm, 800 jardu garš



Heveras pils (Hever Castle) dārza labirints Kentā 
Izveidots no īvēm 1904.gadā 



Čatsvethauzas (Chatsworth House) labirints
Izveidots 1962. gadā no 1209 īvēm



Longlītas (Longleat)  labirints Viltšīrā 
Lielākais labirints Lielbritānijā, izveidots 1975. gadā no 16 000 īvēm. 



Blenemas (Blenheim) parka labirints Oksfordšīrā
Otrs lielākais dzīvžoga labirints pasaulē, izveidots 1991. gadā no 3000 īvēm



Līdsas (Leeds) pils dārza labirints Kentā
Izveidots 1988. gadā no 2400 īvēm



Rasborohauzas (Russborough House) parka labirints Īrijā  
Izveidots no dižskābaržiem



Trekvēras (Traquair) labirints Skotijā 
izveidots 1981. gadā no Leilanda cipresēm, kas izsala, pēc tam nomainītas ar 

dižskābaržiem 



Velanas pils (Castle Wellan) parka labirints Ziemeļīrijā 
Ierīkots 2000./2001. gadā  3,5  kilometru  garumā no 6 000 īves kociņiem



Noasa šķirsta (Noahs ark) labirints Bristolē
Izveidots 2003. gadā no 14 000 dižskābaržiem 3,2 kilometru garumā 



Toftas pils dārza (Tofte manor) zāliena labirints 
Izveidots 1995. gadā pēc Šartras katedrāles labirinta parauga


