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Labirinti 

Francijā, Vācijā, Austrijā, Dānijā,

Zviedrijā, Spānijā, Portugālē,

Krievijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā  

Lauma Lancmane 



Labirinti Francijā 

Šartras (Chartres) katedrāles pagalma labirints



Dārzu labirinti

• Senākos dārzu labirintus zīmējis Žaks Andruē Diserso savā izdevumā par
izcilākajām pilīm Francijā (16.gs. 2.puse).

• Dažādu labirintu varianti zīmēti izdevumā par lauku mājām un attēloti
Andrē Molē un viņa dēlu grāmatās 17. gadsimta vidū.

• Andrē Lenotra plānā 1665. gadā bija paredzēts izveidot Versaļas dārzā
labirintu ar parastiem celiņiem. Šarls Pero ierosināja veidot strūklakas ar
metāla skulptūrām, kas attēlotu dzīvniekus no Ezopa fabulām, lai
troņmantnieks mācītos lasīt. Labirints tika izveidots no 1672. - 1677. gadam
ar 39 strūklakām un 333 dzīvnieku figūrām. Pie katras strūklakas bija
plāksnīte ar fabulas pantu, kuru bija sacerējis Īzaks de Benserads. Apraksti
par šīm skulptūrām bija Šarla Pero grāmatā „Versaļas labirints” ar
Sebastiana Leklerka gravīrām. Šī grāmata kā vadonis bija izdota
vairākkārt. Pie ieejas bija novietots Ezopa figūra ar rakstu rulli un Kupidona
mīlestības dieva figūra ar kamolu, simbolizējot domu, ka gudrība un
mīlestība palīdz izkļūt no labirinta. 1778. gadā labirintu pārveidoja par
eksotisko augu bosketu.



Montaržī (Montargis) pils labirinti 1576  
Šarlevalas  (Charleval) pils labirints 1579

Žaks Andruē Diserso (Du Cerceau)



«Florilegium» 1608



Charles Estienne &  Jean Liebault «Maison rustique». 1616



André   et  Jacques Mollet.  1652



André et Noel Mollet   
«Theâtre des plans et jardinage». 1652 



Versaļas labirinta plāns.  
Izveidots 1672.-1677. gadā ar  39 strūklakām un 333 skulptūrām 

pēc Ezopa fabulu motīviem 



Šarls Pero. “Versaļas labirints “ 
Ieeja Versaļas labirintā 

Žaks Baijī (Bailly) pēc Sebastjēna Leklerka gravīras



Versaļas labirints.  Ēzopa fabulas strūklaka

Sebastjēna Leklerka gravīra



• Francija ir devusi virkni interesantu labirintu zīmējumus, kur apvienojas
dažādas ģeometriskas formas. Tāds princips kur spirāle pāriet ietverošā
taisnstūra laukuma celiņu tīklā, ir gan Dezaljē d`Aržanvila, gan Fransuā
Blondela, gan Žorža le Rūža zīmējumos. Savukārt Žana Fransuā de Neiforža
projektos parādīti dažādi labirintu risinājumi kvadrāta laukumos. Visos
projektos raksturīgi ir laukumi , kuri ik pa laikam pārtrauc celiņu tecējumu.

• Realizētie labirinti ir stādīti no skābaržiem, īvēm, arī bukšiem. Pie Breteijas
un Šenonso pils labirinti veidoti , izmantojot vēsturiskus materiālus.
Vilandrī pils labirintam paraugs ņemts no renesanses dārzu paraugiem.



Pikniks 1688.gadā  
Šantijī  (Chantilly) pils dārza labirintā

Žans Berēns (Berain). 1709



Dezallier d`Argenville  
«La Théorie et la Pratique du jardinage».1709 



Šantijī (Chantilly) labirints      Šuazīleruā (Choisy-le-Roi) labirints  
1727 - 1738

Žaks Fransuā Blondels (Blondel)



Georges Louis  Le Rouge
«Jardins anglo-chinois à la mode». 1776-1788



Žans Fransuā de Neiforžs (Neufforge) 
«Recueil elementaire d'architecture». 1757 1780 



Galimard Fils «Architecture des Jardins» 1775



Breteijas pils (Château de Breteuil) labirints
Atklāts 2000. gadā, izveidots no 100o bukšiem pēc  1772.-1773. gada projekta 



Šenonso (Chenonceau) pils dārza labirints
Rekonstruēts pēc Katrīnas Mēdiči laika plāniem no 2000 īvēm



Vilandrī (Villandry) pils dārza labirints
Īzveidots no skābaržiem pēc renesanses dārzu plānu analoģijas



Géant Monts-de-Guéret labirints 
Izveidots 4,5  kilometru garumā, 2,2 ha platībā 



Buloņsirmēras (Boulogne-sur-Mer) labirints
Veidots ar zālienu un ziedošiem augiem



Labirinti vācu zemēs

Lukass van Falkenborhs (Valckenborch). 1587



• Mācītājs Johans Pešels 1597. gadā zīmēja labirintus dažādiem dārziem.

• Heidelbergas pils dārzā «Hortus palatinus» 1620. gadā redzams apļveida
labirints. Jozefs Furtenbahs savukārt attēlojis ovālu labirintu 1640. gadā.

• Volfa Helmharda fon Hoeberga saimniekošanas rokasgrāmatā «Georgica
curiosa» attēlots zāliena labirints ar koku centrā. Georgam Andreasam
Bekleram labirintu paraugi attēloti kopā ar dažādām pilīm.

• Vēsturiskie attēlojumi saglabājušies labirintiem no Hildburgshauzenes un
Herrenhauzenes dārza.

• Savdabīgs ir bijis literātu biedrības «maldu mežs»Kraftshofā, kas izveidots
1676. gadā.

• 17. gadsimtā veidoti arī zāliena labirinti, tā sauktie «Trojaburg», kuri
izmantoti dažādām norisēm; tās varēja būt rituālas dejas vai sacensības.

• Nozīmīgākie zāliena labirinti ir saglabātir Eilenrīdē, Steigrā un Reihenfelsā.

• Berlīnē Pasaules dārzu parkā izveidoti vairāki dažādu veidu labirintu
paraugi.



Johann Peschel «Garten-Ordnung». 1597



«Hortus palatinus» Heidelbergā. 1620



Daniel Loris «Le Thresor des Parterres de l`Univers».1629



Petri Lauremberg «Horticultura». 1632



Joseph Furttenbach «Architectura recreationis». 1640 



Wolf Helmhardt von Hoheberg 
«Georgica curiosa». 1682



Johann Christoph Volkamer 
«Nürnbergische hesperides». 1708



Labirints Vircburgas pils dārzā. 1781

Žoržs Lerūžs (Le Rouge)



Georg Andreas Böckler. «Architectura Curiosa Nova» 1664



Hildburgshauzenes pils dārza labirints. 1720
Izveidots 1698-1714. gadam. 1867. gadā parks izmantots armijas mācībām.



Herrenhauzenes pils dārza labirints  1708
Konstatējams 1674. gada plānā. 

Izveidots 1937. gadā no skābaržiem, 500 metru garš, centrā putnu paviljons



Maldu mežs (Irrhain) Kraftshofā, Vācijā. 1676



Altjesnicas  (Altjessnitz) parka labirints  Saksijā-Anhaltē
Vecākais labirints Vācijā no 18.gadsimta, izveidots no skābaržiem.



Paul Decker «Architectura civilis». 1713



«Christliche Sittenlehre». 1720 



Spirāles kalns (Schneckenberg) kā labirints. ap 1750. 

Zigmunds Rihters (Richter).



Steigras labirints - Trojaburg Saksijā Anhaltē.
Zāles labirints izveidots 17. gadsimtā. 



Eilenrīde (Eilenriede)
Minēts 17.gadsimtā Hanoveres pilsētas hronikā, 

saukts «Brautlauf»  tajā dejoja ap lielu liepu centrā .
Pašreizējā vietā izveidots 1932. gadā, ozols centrā iestādīts  1882. gadā 



Reichenfelsas zāliena labirints
10 metru diametrā, 200 metru garumā 



Šēnbušas parka  labirints Ašafenburgā. 1820. 1898.
Izveidots 1930. gadā no skābaržiem un ceriņiem, 1948.no kalnu kļavām, 

2006. gadā no skābaržiem 



Pasaules dārzu parks «Gärten der Welt», Berlīne-Mārcāna   
dzīvžoga labirints pēc Hemptonkortas pils parauga un 

bruģa labirints pēc Šartras katedrāles parauga  izbūvēti 2007. gadā 



Labirinti Austrijā

Hans Puechfeldner



Hans Puechfeldner 
«Nützliches Khünstbüech der Gartnereij». 1593



Šēnbrunnas pils dārza labirinti
Izveidots 1720. gadā ar četriem laukumiem, izpostīts 1892.gadā. 

Atjaunoti trīs labirinti 1999.gadā 



Labirinti Dānijā
Egeskovas pils (Egeskov slot) labirints



Tivoli dārza labirints  Kopenhāgenā.1877.



Labirinti Zviedrijā
Blojungfrun (Blå-jungfrun) labirints



Labirints Visbijā (Visby) Gotlandē



Frejela (Fröjel) labirints Gotlandē



Labirinti Spānijā 
Ortā (Horta) parka labirints Barselonā. 1792.

45 x 48 m , 750 metri no itāļu cipresēm  2,5 metru augstumā 



Alkazāra pils dārza labirints Seviļā
Izveidots 1913.gadā no mirtēm, tūjām un cipresēm



Villapresente labirints Spānijā 
Izveidots 2017.gadā no Leilanda cipresēm  

2.5 metru augsts, 5 kilometru garumā 



Labirints Portugālē
Labirints Sanroka parkā 

(Park san Rogue Quinta de Lameira) Porto



Labirinti Krievijā
Крутой Яр salas labirints 



Большой Заяцкий salas labirints Solovecu salu arhipelāgā



Mihaila pils dārza labirints  Pēterburgā 



Labirints Pēterhofa pils parkā 
Izveidots no liepām ar treljāža žogu



Labirints Pavlovskas pils parkā
Izveidots pēc Čarlza Kamerona projekta 18. gadsimta beigās.



Labirinti Čehijā 
Novehradi pils (Nove Hrady) labirints Čehijā 



Loučenas pils (Loučeň) labirints Čehijā 



Labirints Igaunijā 
Palmses muižas labirints 



Labirinti Latvijā
Labirints Stukmaņu muižā Vidzemē 

J.K.Broce, 1795



Labirints Rundāles pils dārzā 
Zāliena labirints izveidots pēc Noela Molē projekta 2018. gadā 



Vasaras augu labirints  Rundāles pils austrumu 
puses augļu dārza laukumā  2020.gadā



Engures ezera labirints 
Izveidots,  izpļaujot niedrāju, lai pavairotu putnu ligzdošanai piemērotus laukumus


