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Spirāles un labirinti

• Labirints pieder pie senākajām cilvēces simboliskām zīmēm. Pirms gadu
tūkstošiem tie ir gravēti klintīs vai mālā, gleznoti uz keramikas, izlikti ar
akmeņiem zemē un sastopami senos rokrakstos. Senākajiem labirintiem ir
spirāles forma. Daudzas dabas parādības veido spirāli, kas nepārtraukti
griežas uz centru.

• Spirāles labirinti tikuši atrasti izcirsti klintīs. Spānijā labirinti atrasti no
2000 – 1500. g. p.m.ē.,, Solovecu salu arhipelāgā netālu no Baltās jūras
atrasti 2000 un 3000 gadu seni akmens labirinti. Sardinijā uz Lucānas
(Luzzanas) klints kapenes t. s. “Domus de Janas” sienas iecirsts labirints no
900.-850. g. p.m.ē. Akmens laikmeta nekropolē Sa pala Langa Sardīnijā
spirāles ir uzgleznotas ap 1900. g. p.m.ē. Līdzīgu spirāles labirintu redz uz
Īrijā atrastajiem svētceļojuma akmeņiem no 6. gadsimta.

• Spirāles labirinta sākotnējās formas ir ļoti līdzīgas dažādās zemēs, kā uz
petroglifiem, kas atrasti Spānijā Galīsijā no 2000. gada p.m.ē., tā uz klintīm
Roki ielejā Kornvolā no 1800.-1400. g. p.m.ē. Tas ir spirāles labirints ar
vienu ieeju. Atšķirīga var būt tikai ieejas virziena orientācija pret
debespusēm.



Petroglifs Mogorā, Galīsijā, Pontevedras provincē Spānijā   
2000. p.m.ē.



Petroglifi Roki ielejā (Rocky Valley), Kornvolā. 1800.-1400. p.m.ē.
Atrasti 1948.gadā 



Uzgleznotas spirāles Sa Pala Langa nekropoles telpā Sardīnijā 
ap 1900. p.m.ē.

Labirints kapeņu sienā Lucānā (Luzzanas), Sardīnijā 
900.-850.p.m.ē. 



Petroglifs Outeiro do cribo, Spānijā. 600.-500.p.m.ē.



Labirinti 

• Labirinti parādās dažādās kultūrās, ko pierāda bronzas laikmeta 
klinšu gravējumi, Knosas monētas, romiešu mozaīkas, viduslaiku 
rokraksti. Tie ir sastopami ne tikai Eiropā, bet arī citos kontinentos.

• Viens no senākiem labirintiem taisnstūra formā ir aprakstīts Ēģiptē.

• Havaras piramīdas  labirintu, kuru izbūvēja 12. dinastijas faraons 
Amenemhets III (1860 -1814. gadā p.m.ē.), aprakstījis grieķu 
vēsturnieks Herodots (484-425), kā arī Strabons un Plīnijs. Šo 
labirintu 17. gadsimtā  pēc aprakstiem mēģinājis attēlot Atanasijs 
Kirhers. 

• Plīnijs vecākais  aprakstījis ne tikai Ēgiptes,  bet arī  etrusku 
labirintus, kas saistīti ar apbedīšanas kultūru, un grieķu labirintus, 
kas ietekmēti no leģendas par Minotauru. 



Ēģiptes labirints  Havarā, Fajūmā 
pie Amenemhata III  (1844-1797 p.m.ē.) piramīdas. 

Atanasija Kirhnera (Kirchner) rekonstrukcijas zīmējums. 1602 



Māla plāksnes . Babilonija 1800 – 500. p.m.ē. 



Grieķu un romiešu labirinti

• Par senākiem labirintiem saglabājušies tikai apraksti. Senākais datējamais
labirints Grieķijā attēlots uz iegravētas plāksnītes Pilosā (ap 1200.g.p.m.ē.), kā
arī uz klinšu zīmējumiem Kamonika ielejā (val Camonica) no 8. gs. p.m.ē. un uz
etrusku vīna kannas no Tragliatellas (7. gs. p.m.ē.) ar iegravētu labirintu uz
korpusa un uzrakstu TRUIA. Labirints aprakstīts Hēras templī Samosā ap 720.
gadu p.m.ē., tas veidots no septiņiem lokiem, kuri nonāk centrā. Kopš 500. gada
p.m.ē. atrastas Knosas monētas ar spirālveida, kā arī taisnstūra labirinta
attēlojumu, Atēnās atrasts grafito no 400. gada.

• Klasiskais Krētas labirints Knosas pilī Krētas salā ir no Mīnoju laika. Pirmā pils
bija celta ap 2000. gadu, bet 1700. gadā p.m.ē. zemestrīcē sagruvusi, atjaunota
Minoja valdīšanas laikā 16. gadsimta sākumā p.m.ē., bet ap 1450. gadu
mikēnieši pili nopostīja. Leģendu par Tēseju aprakstījuši grieķu rakstnieki no
6., 5. un 4. gs. p.m.ē.

• Romiešu mozaīkas konstatējamas kopš 2. gadsimta p.m.ē. Romiešu
mozaīkmākslā attīstījās labirinta tips, kas iekļāvās meandra ornamentā. Tie
varēja būt arī greznāki, ierāmēti ar augu vijām, serpentīniem un spirālēm, bet
centrā bija attēlots Tēsejs vai minotaurs. Romiešu labirintiem varēja būt
vairākas ieejas.



Māla plāksne. Pilosa. 1200. p.m.ē



Etrusku vīna kanna no Tragliatella.  7.gs. p.m.ē. 



Krētas monētas, 400.- 95. p.m.ē.

HēraApolons

Zevs



Labirints Krētā. 1725 

Johans Bernhards Fišers fon Erlahs (Fischer von Erlach) 



Minotaura labirints Strūklaku mājā Konimbrigā, Portugālē  
3. gs. p.m.ē.



Tēseja mozaīka  Pafosā, Kiprā - Dionisa villas izrakumos.



Mozaīkas grīda Kremonā Villa de la via Cadolini, Itālijā. 1.gs. 
Tagad atrodas Kremonas arheoloģijas muzejā



Mozaīkas grīda Neptūna nama Labirinta zālē Seviļā, Spānijā  



Centrālās termas mozaīkas grīda Herkulānā, Itālijā  



Labirinta mājas mozaīka Pompejos, Itālijā. 1.gs. 



Tēseja Mozaīka 
Zalcburgas mākslas vēstures muzejā.  4. gs.

atrasta 1815. gadā  Leigerfeldernē (Leugerfeldern) pie Zalcburgas 



Villa d`Orbe –Boscéaz,  Šveicē.  Ap 170.gadu 
Atrasta 1845. gadā 



Mozaika Kormerodā,  Šveicē.  200.-225. 
izrakta 1830. gadā, 

atrodas universitātē Friburgā (Fribourg) 



Labirinta fragments Caerleon, Velsā  75.-200.



Labirints Sūzā,  Tunisijā.  200. -250. 



Mozaīkas labirints Galeriusa pilī Romuliana Felix, 
pie Gamzigradas, Serbijā.  4.gs. 

Atklāts 1835. gadā 



Mozaīkas labirints
Kerilosa villā Beaulieu-sur- Mer, Francijā 

1900. gadu rekonstrukcija  



Romiešu termas grīdas labirints Verdē, Francijā. 200.-230.
Atklājis Grāfs de Pibraks 1857.gadā 



Tēseja leģenda

• Krētas valdnieka sieva Pasifaja  (Pasiphae) no sakariem ar balto 
vērsi dzemdēja Minotauru daļēji cilvēku, daļēji vērsi. Mīnojs uzdeva 
arhitektam Deidalam  (Daedalus) uzbūvēt ēku ar daudzām ejām -
labirintu kā cietumu Minotauram. Ik pa deviņiem gadiem 
Mīnotauram ziedoja septiņus jaunekļus un septiņas  jaunavas. 
Tēsejs (Theseus) atēniešu valdnieka  Egeja  (Aegeus) un Poseidona 
dēls devās cīņā un uzvarēja vērsi. Ar Minoja meitas Ariadnes 
pavediena palīdzību viņam izdevās izkļūt no labirinta.

• Tēma parādīta  dažādu laikmetu attēlojumos - uz grieķu vāzēm, 
senās Romas freskās, viduslaiku miniatūrās un gleznās no 16. 
gadsimta līdz  19. gadsimta beigām, atbilstoši katra laikmeta 
priekšstatiem pa šo tēmu.



Tēseja cīņa ar Minotauru, vāzes gleznojums. 
6. gadsimta vidus p.m.ē. 



Tēsejs un nogalinātais Minotaurs. Neapole. 1.gs.



Tēseja cīņa ar Minotauru un uz salas atstātā Ariadne
1444.



«Krētas  labirints».  1460/1470

Bačo Baldini (Baldini)



«Tēsejs nogalina Minotauru». 1505

Džovanni Batista Sima de Koneljano (Cima de Conegliano



«Tēsejs un Minotaurs».1510

Maestro  dei cassoni Campana



«Tēsejs un Ariadne».1602-1607

Krispins de Pase (de Passe)



«Tēsejs un Minotaurs». 1620 

Antonio Tempesta



«Tēsejs un Ariadne». 1657

Villems Streikers (Strijker)



«Tēsejs un Ariadne».  Ap 1790

Angelika Kaufmane



«Tēsejs un Minotaurs». 1861

Edvards Bērns-Džonss (Burne-Jones)



Labirinti baznīcās 

• Kristietība ļoti sen uzņēmusi labirintus savā simbolu krājumā. Vissenākā
saglabājusies katedrāle pasaulē ir 324. gadā celtā Reparatus bazilika
Orleansville El Asnamā Alžīrijā, kur ir grīdas mozaīka ar romiešu tipa labirintu,
kuram vidū visos virzienos lasāms teksts Sancta ecclesia.

• Agro viduslaiku manuskriptos ir sastopami labirintu attēlojumi. Senākajiem ir
Krētas labirinta tips ar apļa formu. Otfrīds fon Veisenburgs savā
«Evangelienharmonie» (863-871) palielināja labirintu no septiņiem uz 11
lokiem.

• Labirinti baznīcās varēja simbolizēt ceļu uz Jeruzalemi, kā svētceļojumu kristīgā
izpratnē, kuru pa baznīcas labirintu nogāja uz ceļiem .

• Gotisko katedrāļu grīdās tie datējami ar 12., 14. gs. Tajos iestrādāti 11 loki, bet
dalījums ir četros simetriskos posmos. Vispirms tie parādījās Itālijā..

• San Francesco baznīcā Alatri atrodams viens no pirmajiem labirintiem, no 12.-
14. gadsimta. Tā ir freska 140 cm diametrā ar 12 koncentriskiem apļiem

• Vecākais Francijā ir Šartras katedrāles labirints no 1215. gada 12,89 metru
diametrā, ar 261.55 metru garu ceļu. Tas kļuvis par atdarināšanas paraugu visā
pasaulē.

• Francijā labirinti ir bijuši vairāku katedrāļu grīdās : Reimsas katedrāles labirints
iesvētīts 1286. gadā, izpostīts 1779. gadā, Arrasā - 13. gs., izpostīts 1793.gadā,
Amjēnas katedrāles labirints - 1288. gadā, sagrauts ap 1825. gadu. St. Bertin
abatijas labirints Santomērā bijis izveidots 1350. gadā. Taisnstūra laukuma
platums bija ap 10.85 metriem. Izpostīts Franču revolūcijas laikā 1789. gadā.



Reparatus bazilika  Orleansvillē El-Asnamā, Alžīrijā.  324
centrā uzraksts  Sancta ecclesia.



Mozaīkas grīda 
San Michele maggiore baznīcā, Pāvijā, Itālijā  

1107 



Pirkstu labirints
Sanmartino baznīcā, Lukā, Itālijā.  12.,13.gs.

50 cm



Freska Alatri, Itālijā. 13.gs. 



Šartras katedrāles akmens plākšņu labirints Francijā  1215



Māla plākšņu grīda Bajē  (Bayeux)  katedrālē Francijā  
1300/1400 



Grīda St.Vitale baznīcā, Ravennā, Itālijā.  
Izveidots 1538-1539. Diametrs 3,4 m.



Reimsas katedrāles labirints Francijā  
Izveidots 1286, izpostīts 1779



Arrasas katedrāles labirints Francijā . 13.gs. 
izpostīts  1793. 



Senkventēnas  (Saint Quentin) bazilikas labirints Francijā   
1495



Amjēnas katedrāles labirints Francijā   1288
Izpostīts 1825, atjaunots 1894



Nikolā de Relī (Rely) 1611. gada manuskripts



Labirints Senbertēna abatijā,  
Senomērā (Saint-Omer) , Francijā. 1350. 
Izpostīts 1789. atjaunots Senomēras  katedrālē 1843.  



St. Servas bazilikas labirints,  Māstrihtā. 1886



Labirints Glosteras  katedrālē Anglijā 
Šartras katedrāles labirinta kopija 



Labirinti viduslaiku un 
renesanses filozofijā

Labirints kā arhitektūras forma vai maģiska līnija ar filozofisku nozīmi
norāda uz cilvēka dzīves sarežģīto ceļu, kas spēj iet pa spirāli vienā
virzienā, bet var arī sarežģīties ar strupceļiem un nepieciešamību kāpties
atpakaļ un sākt visu no gala.
Izšķir labirintus kā skaidru ritējumu, kas prasa tikai pacietību, lai
atgrieztos, bet ir maldīšanās labirinti, kur jāpavada laiku šaubu un maldu
ceļos, līdz izdodas atrast izeju. Angliskais apzīmējums šim maldu ceļam ir
Maze, vāciski Irrgarten.
Tie ir garīgie, morālie, mīlestības labirinti, kas rāda cilvēka ikdienas
sarežģīto ceļu, kas visās jomās prasa izšķiršanos, pa kuru ceļu iet.
Attēlojumos bieži ir lejā atzīmēta elle no kuras pa labirintu iespējams
nokļūt debesu valstībā. Citos gadījumos pie izejas no labirinta kalnā
attēlots tornis ar eņģeli, iezīmējot debesu valstību: svētceļnieks ir
apmaldījies un eņģelis ar Ariadnes pavedienu izved to uz ceļa. Pasaules

labirints ar svētceļotāju, kuru vada uz paradīzi Dieva vārds, tā ir kristīgā
dvēsele, kas iet šo ceļu. Attēlojumi līdzīgi gan cisterciešiem, gan jezuītiem,
gan luterāņiem. Šādi labirintu attēlojumi parādās teologu, matemātiķu,
hronistu, morālistu un emblemātiķu izdevumu ilustrācijās.



«La dame de Fortune».  14.gs.



Tabula cebetis * Purgatorijs * Bābeles tornis * 
Ideālā pilsēta

• Spirāles un labirinta formu mākslinieki ir izmantojuši dažādu tēmu ilustrēšanai.
• Sokrāta skolnieks Kēba no Tēbas, 5.- 4.gs p.m.ē. filozofs aprakstījis filozofisku

dialogu pie Pinax - bilžu tāfeles, kas atrodas dieva Hronosa tempļa priekšā un
attēlo cilvēku dzīvi, kuras morāles dažādas kategorijas komentē filozofs diviem
jaunekļiem. Izdots 1. vai 2. gs., atklāts no jauna 15. gadsimtā un bijis populārs
līdz 18. gadsimtam.

• Dantes “Dievišķā komēdijā” (1308 – 1321) iztēlots Purgatorijs - šķīstītava no
septiņiem nāves grēkiem - lepnuma, skaudības, dusmām, slinkuma, skopuma,
rijības un miesaskāres, kas attēlots kā spirālveida būve, pa kuru ejot, caur
ciešanām var nonākt debesīs.

• Pirmajā Mozus grāmatā aprakstīta Bābeles torņa celšana. Ļaudis pēc grēku
plūdiem dzīvoja vienuviet un runāja vienā valodā. Viņi kopīgi sāka celt šo būvi,
lai sasniegtu debesis. Dievs to uzskatīja par grēku, par cilvēku augstprātību,
domājot, ka nav jālūdz viņa atbalsts un ka tie ir vēlējušies celt savu slavu, savu
vārdu). Tāpēc dievs torni nojauca un vienotību izjauca, ciltis sadalījās pa pasauli
un katra sāka runāt citā valodā. Bābeles tornis attēlots daudzu 16. un 17.
gadsimta mākslinieku darbos. Tā forma iztēlota kā liela spirāles veida būve, kas
iesniedzas debesīs.

• Johanam Valentinam Andre (Andreae) 1619. gadā iznāca grāmata
“Christianopolis” par kristiešu utopijas ideālo pilsētu. Grāmata balstīta uz
1516. gadā izdotā Tomasa Mora darba “Utopia’ par protestantu ideālsabiedrību.
Plāns rāda koncentriskos apļos izvietotas mājas, kuras sadala no centra izejošas
starveida ielas, kas kopējā formā veido labirintu.



Thebani «Tabula cebetis» 1551

1662



«Tabula Cebetis».  1701



Dante «Dievišķā komēdija» 
1308-1321.                                                      

Purgatorijs – šķīstītava 
no septiņiem nāves 
grēkiem

Domeniko de Mikelino (Michelino)

Dante freskā Florences Domā  



Bābeles tornis.  1563/1565

Pīters Brēgels vecākais  (Bruegel)



Johans Valentino Andrea (Andreae)  
«Christianopolis» 1619



Palmanova uzcelta 1593. gadā kā ideālā pilsēta 
Georg Braun , Franz Hogenberg «Civitates orbis terrarum» 

1610” 



Johannes Stabius  «Figura labyrinthi» 1504 



Johannes Stabius «Figura labyrinthi». 1504 



~ 1510.

Bartolomeo Veneto.



Guillaume de la Perrière
«Le Theâtre des bon engins». 1539



Gravīra pēc Hansa Bola gleznas. 1558 

Hieronymus Cock & Matheus Cock.



Gravīra pēc Hansa Bola gleznas. 1570

Remigijs Hogenbergs (Hogenberg)



«Krētas labirints».   ~ 1580 

Hieronīms Vīrikss (Wierix)



Bartholomei Delbene
«Civitas veri  sive morum». 1609 



Johann Vogel «Mediationes emblematicae». 1649 



Antoni Andrzey Krzesimowsky 
«Viator christianus in patriam tendens…». 1755



Labirinti spēlēs, dekorācijās un kaligrāfijā

• Zosu spēles forma, neatkarīgi no attēlotās tēmas, ir labirints . Spēles pirmsākumi
meklējami senajā Ēģiptē 3000. gadā p.m.ē. spēlē ‘mehen’, kurā bija apaļš spēles
galdiņš saritinājušās čūskas formā. Arī bronzas laikmeta Krētā Minoju laika pils
izrakumos atrastais Festas pils māla disks - discos phaistos ar augu un dzīvnieku
attēlojumiem spirāles veidā skaidrota kā galda spēle. Modernie spēles
pirmsākumi ir radušies Eiropā 15. un 16.gadsimtā. Ap 1580. gadu Frančesko da
Mediči dāvinājis Spānijas karalim Filipam II īpaši grezni veidotu zosu spēli,
minot ka ā ir no grieķiem pārņemta, atjaunota spēle, ar to domājot par Daidala
labirinta teiku. Spēle tika uztverta arī simboliski, kā dzīves spirāle ar visām dzīves
grūtībām un simbolisko paradīzi, nonākot galā. Johans Volfgangs fon Gēte ir
sarakstījis dzejoli «„Das Leben ist ein Gänsespiel”

• Labirinta forma var būt izmantota arī ilumināciju dekorācijās vai telpu
noformējumos, kā tas redzams Mantujas hercoga pils griestos.

• Kaligrāfiskie labirinti ir apbrīnojami ar izcilu virtuozitāti, saliekot tekstus
labirinta formā. Johans Neidorfers vecākais (Neudörffer) darbojies 16. gadsimta
pirmajā pusē Nirnbergā.Viņa teksta labirintam no 1538. gada formā līdzīgs ir
Urbana Visa (Wyss) labirints grāmatā “Libellus valde doctus” (Cīrihē 1549.
gadā). Tā ir plašākā kaligrāfijas apmācības grāmata.

• Johanam Kasparam Hiltenšpergeram (Hiltensperger) 1754. gadā reliģiska satura
raksts izkārtots koncentriskā spirālē. Jakobam Koham (Koch) 1742. gada garīgais
labirints attēlots ar četriem centriem kā ar četriem dieva žēlastības avotiem,
rādot, kā caur zemes dzīves labirintu iespējams nonākt paradīzē. To atkārtojis
Albrehts Vāgners (Wagner) 1758. gadā un citi autori dažādās variācijās.



Spēle “Mehen” Mehen senajā Ēģiptē. 3000. – 2300. g. 
p.m.ē.



Festas pils disks Diskos Phaistos. 15.gs.p.m.ē.  
Atrasts Krētas salas izrakumos 20.gadsimta sākumā 



Zosu spēle. 1588.                                      Zosu spēle. 1598.

Lucchino Gargano.  Alonso de Barros



Iluminācijas skice«Irrgarten Daedali». 1673 

Martins Lerhs  (Lerch)



Mantujas hercoga pils griesti. Ap 1600



Francesco Segala «Libro de laberinti». ~1560



Eberhard Kieser «Der Geisttlich Labytinth». 1611



Jacob van  der Heyden. 1630



Johann Caspar Hiltensperger. 1754 


