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 Labirynty - od staroÂ¿ytnoÂ¶ci po czasy obecne. Jakie kryjÂ± przesÂ³anie? 
 Labirynt (gr Î»Î±Î²Ï•Ï•Î¹Î½Î¸Î¿Ï‚ labyrinthos) - ciÂ±g korytarzy, w ktÃ³rym trudno znaleÂ¼Ã¦ wyjÂ¶cie.
 
 
 Â  (Chartres) 
 Motywy spiral i labiryntÃ³w pojawiajÂ± siÃª na caÂ³ym Â¶wiecie we wszystkich kulturach.
 SÂ± one jednymi z najstarszychÂ  wzorÃ³w, jakie narysowaÂ³ czÂ³owiek.
 
 
 Â  (Klasyczny wzÃ³r labiryntu z siedmioma pierÂ¶cieniami.) 
 Nie ma wzmianek o tym kiedy powstaÂ³ pierwszy labirynt, jednak pojawiÂ³y siÃª one w dziwnych okolicznoÂ¶ciach
mniej wiÃªcej w tym samym czasie, lecz w rÃ³Â¿nych miejscach na ziemi, a wiÃªc idea, ktÃ³ra przyÂ¶wiecaÂ³a ich
powstaniuÂ  nie mogÂ³a byÃ¦ skutkiem przenikania siÃª rÃ³Â¿norakich kultur.
 
 Co ciekawsze wzory labiryntÃ³w, ktÃ³re odkryto w Indiach w Arizonie na Sumatrze oraz w Europie pochodzÂ± z tego
samego okresu. Znany jest juÂ¿ od najstarszych czasÃ³w; stosowano go w StaroÂ¿ytnej Mezopotamii i Egipcie.
 
 Â  Â Â  
 Monety - Grecja
 
 StaroÂ¿ytne spoÂ³ecznoÂ¶ci poÂ³udniowej Europy wykuwaÂ³y labirynty i spirale naskalne rÃ³wnieÂ¿ na pomnikach i
na grobowcach, miaÂ³y one Â¶cisÂ³y zwiÂ±zek z wierzeniami religijnymi oraz pogaÃ±skimi zwiÂ±zanych ze
Â¶mierciÂ± i zmartwychwstaniem. W Europie pÃ³Â³nocnej w New Grange w irlandzkim Country Meath na skale
wewnÂ±trz kopca grzebalnego wyryta jest jedna z najstarszych rysunkÃ³w- potrÃ³jna spirala.
 
 Najbardziej sÂ³awnym na ziemi mitycznym labiryntem jest labirynt krÃ³la Krety Minosa, zbudowany przez Dedala.
WedÂ³ug legendy krÃªte korytarze byÂ³y niegdyÂ¶ domem Minotaura - pÃ³Â³ byka, pÃ³Â³ czÂ³owieka, ktÃ³rego
pokonaÂ³ ateÃ±ski Tezeusz dziÃªki odwadze i heroicznej walce.
 
 OdkrytoÂ  w nim liczne dowody uprawiania Kultu Byka o symbolicznym toporze z podwÃ³jnym ostrzem zwanym
labrys.SÂ³owo labirynt pochodziÂ  prawdopodobnie od greckiego sÂ³owa labrys (Î»Î±Î²Ï•Ï…Ï‚ â†’ Î»Î±Î²Ï•Ï•Î¹Î½Î¸Î¿), co
oznacza obusieczny topÃ³r.
 
 Knossos to miejscowoÂ¶Ã¦ na Krecie znajdujÂ±ca siÃª w odlegÂ³oÂ¶ci okoÂ³o 6 km na pÃ³Â³nocny-wschÃ³d od stolicy
Krety - Heraklionu, u stÃ³p gÃ³r Ida. MiejscowoÂ¶Ã¦ ta jest bardzo popularna wÂ¶rÃ³d turystÃ³w ze wzglÃªdu na
znajdujÂ±cy siÃª tam najwiÃªkszy grecki zabytek - paÂ³ac pochodzÂ±cy z okresu 2000-1400 p.n.e. zwany paÂ³acem
Minosa lub labiryntem kreteÃ±skim.
 
 W wyniku prac wykopaliskowych zostaÂ³y odsÂ³oniÃªte ruiny paÂ³acu i innych zabudowaÃ± w jego obrÃªbie o
powierzchni okoÂ³o 17,4 tysiÂ±ca mÂ². Badania biegÂ³ychÂ  historykÃ³w i archeologÃ³w dowodzÂ±, Â¿e paÂ³ac
wielokrotnie zmieniaÂ³ swÃ³j ksztaÂ³t i rozmiary. Najbardziej zdumiewajÂ±cy i zagadkowy jest fakt, Â¿eÂ  mimo
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kilkutysiÂ±cletniej historii, budowla zachowaÂ³a jednoÂ¶Ã¦ funcjonalnÂ±.
 
 Do europejskich koÂ¶cioÂ³Ã³w labirynty zawÃªdrowaÂ³y z Grecji przez WÂ³ochy. Zwano je wtedy â€žwÃªzÂ³ami
Salomonaâ€•. WyobraÂ¼niÃª Â¶redniowiecznych architektÃ³w zainspirowaÂ³a zapewne historia Tezeusza i Ariadny.
 
 Labirynt ma wiele form i rozmaite przeznaczenie. Przypuszcza siÃª, Â¿e pierwotnÂ± funkcjÂ± labiryntÃ³w byÂ³a
ochrona przed zÂ³ymi duchami;Â  ktÃ³re stanowiÂ³yÂ  swego rodzaju puÂ³apkÃª, a gdy trafil tam zÂ³y duch to nie
mÃ³gÂ³ siÃª juÂ¿ z niej wydostaÃ¦.
 
 Grecki historyk Herodot zwiedziÂ³ w V wieku p.n.e. SÂ³ynny budynek Fajum w Egipcie, zbudowany w 1800 r. p.n.e.
Przez Amenemhefa III. Budowla ta sprawiaÂ³a wraÂ¿enie labiryntu, o zawiÂ³ym ksztaÂ³cie z 12 dziedziÃ±cami oraz z
szeregiem pomieszczeÃ±, ktÃ³re byÂ³y poÂ³Â±czone ze sobÂ± krÃªtymi korytarzami.
 
 Na caÂ³ej planecie moÂ¿na znaleÂ¼Ã¦ mnÃ³stwo spiral i labiryntÃ³w czy to w stadium poczÂ±tkowym czy teÂ¿
zÂ³oÂ¿onym tak jak np. â€žkreteÃ±skie labiryntyâ€•.
 
 OkoÂ³o XII wieku w koÂ¶cioÂ³ach i paÂ³acach szczegÃ³lnie w europie pojawiÂ³y siÃª labirynty i spirale w postaci
wzorÃ³w ukÂ³adanych z pÂ³ytek na posadzkach.
 
 ZnajdowaÂ³y siÃª one takÂ¿e w wielu znanych katedrach francuskich takich jak: Amiens, Chartres, Bayeux a takÂ¿e w
Sienie w ToskaniÂ  takÂ¿e wÂ  katedrze Lucco we WÂ³oszech wykuto labirynty na Â¶cianach i filarach w takim celu aby
w czasie modlitwy moÂ¿na byÂ³o przesuwaÃ¦ po nich palcem.
 
 (Katedra Chartres- Francja)
 
 W koÂ¶cioÂ³ach labirynty staÂ³y siÃª integralnÂ± czÃªÂ¶ciÂ± aktu pokuty, gdzie wierni przemierzali na kolanach
zawiÂ³e wzory spiral. Labirynty i wzory te przyjÃªÂ³y miano â€žcheminsâ€• Jerusalem co znaczy â€ždrogi
Jerozolimyâ€•. byÂ³y to pokuty nakÂ³adane przede wszystkim na tych, ktÃ³rzy nie mogli lub nie byli wstanie odbyÃ¦
pielgrzymki do Ziemi Â¦wiÃªtej.
 
 Labirynt w obrzÃªdach ludowych
 
 Korzenie spiral i labiryntÃ³w siÃªgajÂ± czasÃ³w pogaÃ±skich rytuaÂ³Ã³w; i tak w Skandynawii na przykÂ³ad ludy te
tworzyÂ³y z darnii bÂ±dÂ¼ teÂ¿ otoczakÃ³w zawiÂ³e wzory, ktÃ³re wykorzystywanoÂ  min. w rytuaÂ³ach pÂ³odnoÂ¶ci,
nastepnie odbywaÂ³y siÃª taÃ±ce rytualne podczas wiosennej rÃ³wnonocny.
 
 Podobny zwyczaj byÂ³ w Anglii w Julianâ€™s Bower w Alkborough nad Humberside. W XIX wieku Bardzo popularne
byÂ³y taÃ±ce kobiet z mÃªÂ¿czyznamiÂ  wirujacych do wnÃªtrza labiryntu. TrwaÂ³o to tak dÂ³ugo dopÃ³ki nie
osiÂ±gniÃªto Â¶rodka po czym taÃ±czono wirujÂ±c na zewnÂ±trz. Obecnie w wielu kulturach w Europie odbywajÂ±
siÃª taÃ±ce nawiÂ±zujÂ±ce do antycznego taÃ±ca Â¯urawia - genanos. 
 
 
 Â  (Ogrody - labirynty) 
 
 Â  (Labirynt grabowy) W XV wieku zapanowaÂ³a w Europie moda na ogrody w ksztaÂ³cie labiryntÃ³w spiral. Tworzono
liczne alejki, krÃªte i Â¶lepe korytarze oraz Â¿ywopÂ³oty.
 Â   
 (Labirynt bukszpanowy)
 Â  
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 Â  (Labirynt Â¿ywopÂ³otowy) Hampton Court - Wielka brytania, jest najsÂ³ynniejszym labiryntem na ziemi,
zostaÂ³ on posadzony dla krÃ³la WilhelmaÂ  OraÃ±skiego. 
 Obecne zastosowania labiryntu
 
  
 
 (Gra planszowa) oraz (materiaÂ³ wÂ³okienniczy) Â  
 Spirale jak i labirynty majÂ± wiele zastosowaÃ±. SamaÂ  spirala odnosi siÃªÂ  juÂ¿ do podstawowych siÂ³
wpÂ³ywajÂ±cych na ewolucjÃª wszechÂ¶wiata, jest znamiennÂ± podstawÂ±Â  takÂ¿e w materii oÂ¿ywionej.
 
 Â  
 
 (Galaktyka spiralna) oraz (muszla) 
 
 
 
 
 
 
  ZebraÂ³a i opracowaÂ³a na podstawie Â¼rÃ³deÂ³ {bibliografia poniÂ¿ej}. 
 Â© MMagdalena Struska de Merowing.
 Â PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu. 
  WybÃ³r biografi      bukszpanowe labirynty (fot. Bartosz Nowacki) http://www.polityka.pl     Â¶limak
http://www.matematyka.wroc.pl     hamptonÂ  http://www.binusha.com/blog/wp     http://studion.blox.plÂ      
www.fcchanoverucc.org 
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