
Ni estas en la groto de Lascaux [Lasko], en la ĉambro de la taŭroj, (virbovoj se vi 
preferas), sub la rotondo.
Mi parolas ĉi-nokte pri la lumo, la bestoj, la homoj-artistoj kaj la paroloj.
Nokte la admirantoj de la ĉielo imagis al si la bestojn.
Ili poste pentris la konstelaciojn en la mallumo de la groto.
Ĉar oni povas vidi la lumon nur dum la nokto, la artistoj kvazaŭ ili estus demiurgoj
(kreintoj se vi preferas), instalis la lumstelojn en la precipa nokto de la grotoj.
Ekzistis multaj vortoj pri bestaro kaj ties movoj, pri la ĉielo, la koloroj, la materialoj, la 
pozicioj, la direktoj. Ili bildigis bestkonstelaciojn kiel ili vidis ilin en la ĉielo.
Kia belega universala lingvo ĉar ĝi trapasas la spacon kaj la tempon de ĉiuj kulturoj !
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Jen la reprezentado de la stelplena ĉielo en somero antaŭ 17 000 jaroj.
La konstelacio Amforo ne estas videbla ĉar ĝi estas malantaŭ la suno.
Ni vidas la Kaprikornon maldekstre, ĝi estas la fama Unikorno.
Estas la ruĝa pentraĵo de la "mortanta bizono" kaj la konstelacio Taŭro (virbovo) kun
super ties kapo la Plejadoj.
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La somera suno brilis en la konstelacio Amforo, kaj ĉe la sunsubiro ĝi eniris la groton, 
transiris la halon de la taŭroj. Estis plena taglumo ĝis la malantaŭo de la kutime
malhela groto.
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Ĉi tiu eksterordinara besta kavalkado reprezentas la zodiakan zonon (ĉiujara vojo de la 
suno en la ĉielo). Ĝi estas la reprezentado de la konstelacioj de la somera ĉielo antaŭ
17 000 jaroj. La Lakta Vojo estas desegnita kun punktomakula uro.
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Jen la rekonstruita ĉevalkapo kun la pecoj trovitaj sur la grundo.
Ĝi estas aliflanke turnita kompare kun la bestoj kiuj estas maldekstre.

5



Ni plezure komparu la Unikornon de Lasko kun la nuntempa konstelacio Kaprikorno.
La pinto de la korno de la Unikorno estas ĝuste je 0° azimuto.
Dekstre vi vidas la kapon de ĉevalo, kiu defalis de la muro.
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La somera ekvinokso estis je proksimume 60°, je la nivelo de la signo antaŭ la 
punktomakula uro.
Je ĉi tiu punkto estas la alfrontiĝo de bestaj aroj.
Somere la masklaj cervoj restas kune. Se ni estus en aŭtuno, ni vidus masklon kun sia
haremo el cervinoj. Ĉi tiuj bestoj estas aktivaj vespere. Do la pentristoj de Lasko
reprezentis la cervojn kiel ili estas en somera vespero kiam la suno eniras la groton.



8

La mortanta bizono en la Halo de la taŭroj estas la konstelacio Leono kiu leviĝis
precize kontraŭ la enirejo.



Por ke kaverno estu ornamita, malfermaĵo, la enirejo plejparte, devas ebligi ke la 
lumo de la leviĝanta suno, aŭ de la solstica (somere aŭ vintre) aŭ ekvinoksa
(printempe aŭ aŭtune) subiranta suno eniru la groton. 
Ĉi tiu tabelo por montri al vi la azimutojn de la Suno je tiuj momentoj en Lasko.
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Jen skizo reprezentanta la ciferitajn poziciojn de la Suno ĉe Lascaux [Lasko], ĉe la 
horizonto de la loko. Oni vidas somere, ke vespere dum sia subiro la suno eniras la 
groton.
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La artistoj de Lasko esprimis sian koncepton de la suna ciklo analogie kun
kronobiologio kaj la movado de la "kruciĝantaj bizonoj" desegnitaj sur la orienta 
vando de la trairejo. La 90°/norda angulo estas la pozicio de la ekvinoksa sunleviĝo. La 
okulo de la dekstra bizono estas je 124°/norde la pozicio de la leviĝanta suno vintre ĉe
Lascaux. Tiu de la maldekstra estas je 56°/norde la pozicio de la leviĝanta suno
somere.
La dekstra bizono estas reprezentita seksarde ĉar tiu besto reproduktiĝas aŭtune, la 
maldekstra montras al ni la periodon de la printempa ŝanĝiĝo.
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La pentraĵoj ne estas naturalistaj.
Ili estas surrealistaj, ĉar oni ne povas vidi bizonon haŭtŝanĝantan kaj alian en seksardo
samtempe.
Do tiuj ĉi pentraĵoj esprimas konceptojn, kiuj rilatas al la tempopaso, la sezonoj, la 
besta kronobiologio.
Ligo estas farita inter la jara tempo kaj ĝia efiko al la vivo.
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Mi uzas por ĉiu groto milimetran folion, kie estas desegnitaj la kvar ĉefpunktoj
(kardinalaj punktoj en la franca).
Poste la solsticaj direktoj de la loko: dekstre la sunleviĝo somere kaj vintre, kaj
maldekstre la sunsubiro somere kaj vintre.
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La paleolitikaj artistoj elektis ĉi tiun groton ĉar ĝi estas perfekte orientita al la somera
sunsubiro. 
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Sunsubiro la 19an de junio en Lasko je la 21ª horo kaj 10 minutoj.
De kiam la groto ekzistas, en someraj vesperoj la Suno ĉiam subiris samloke ĉe la 
horizonto, ĝuste kontraŭ la enirejo de la groto.



Ĉi tie, Jean-Michel Geneste, la respondeculo pri la groto, kiu la 21-an de junio 1999, la 
lastan vesperon de somero malkovris la Sunon sur la enirejo de Lasko.
Rigardu lian geston, ĝi simbolas la admiron sentata ĉe ĉiuj homoj kaj prahomoj. 
Principe ĉi tiun geston akompanas ekkrioj. Ho-Ho! La cerbaj areoj de la parolado (laŭ
Brocca kaj Wernicke) estas ligitaj al tiu de la manmovado.
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Same por la Luno, ĉi tie en 1994 en la Valo de Mirindaĵoj.
En tiu somera vespero, je noktomezo, mi kriis "Ho" de ĝojo, kiam mi vidis, proksime
de mia dekstra piedo, ĝuste super la reprezentado gravurita en la somera vespero -
1718, kulmini la plenlunon en la konstelacio Kaprikorno.
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Ĉiuj primatoj admiras la sunleviĝon. La « Hamadryas » pavianoj, (Ki-i en faraona
egipta) kun la manoj super la okuloj, regule gvatas al la sunleviĝo, atendante ĝian
lumon kaj kriante: ki-i ki-i! Kiam la lumo ekaperas ili krias Ho-o, Ho-o levante siajn
brakojn direkte al la lumo.
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Foto de la simioj kiuj ankoraŭ hodiaŭ, atendas la sunleviĝon por "glori" ĝin.
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Sub la brilo de la leviĝanta suno, la homo atente aŭskultas la vortojn de la Paviano
« Hamadryas » [amadrias], la Mastro de la parolo.
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Reen al Lascaux [lasko]. Ĉiuj ĉi bestoj estas vekitaj de la lumo kiu ĵus eniris la groton
kaj ili gloras la lumon matene kaj vespere esprimante sin laŭte.
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Ĉiuj grotoj kiuj estas ornamitaj frontas al la leviĝanta aŭ subiranta suno de la solsticoj
aŭ ekvinoksoj. Se neniu ornamaĵo estas trovita en groto, la suno ne eniras kiam ĝi
leviĝas aŭ subiras en tiuj tagoj.
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Jen ĉiuj ornamitaj grotoj de Dordonjo. En la miloj da ceteraj, kiuj ekzistas, ne troviĝas
gravuro aŭ pentraĵo, se la groto ne estas sunigita dum la sunleviĝoj aŭ sunsubiroj je la 
ŝanĝiĝo de la sezonoj. Do ni scias, ke la paleolitikaj homoj interesiĝis pri la ŝanĝoj de 
la sezonoj.
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Jen la groto de la Bizono proksima al « Les Eyzies » [ejzi]. Vi vidas naturan aperturon
en la rokvando. Ĝi estas precize je 56 gradoj, kaj ebligas dum eta momento, ke la 
unua sunradio de la somero lumigu la frontan rokvandon, kie troviĝas la gravuroj.
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La Paleolitikaj homoj estis ĉiujare avertitaj pri la sezonŝanĝiĝo, kiun iliaj prauloj jam 
observis kaj signalis per gravurado de la rokvandoj de la kaverno, kiam ĝi estis
lumigita.
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Jen en « Les Eyzies » [ejzi], ne malproksime de Lascaux [lasko], la pordo, kiu fermas la 
ŝirmejon « Poisson » (poisson signifas fiŝo en la franca). Ene troviĝas la belega
gravurita salmono, kiu ĉiujare estis lumigita dum la sunleviĝo je la vintra solstico.
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Plano de la ŝirmejo fiŝo (Poisson) graveto-epoko (gravettien) apud la ŝirmejo Lartet 
aŭrignacio-epoko (aurignacien), kie oni trovis gravuritan boaco-oston, kiu estis
kalendaro elpensita por la salmon-fiŝkaptado.
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Dum la vintraj matenoj la suno leviĝas dekstre de la bildo, je proksimume 124 gradoj
norde, kaj rekte lumigas la fiŝon gravuritan sur la plafono. La ŝirmejo ricevas la 
sunradiojn nur dum la vintraj matenoj.
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La beko de la salmono kurbiĝas dum la frajaj periodoj. Tiu kurbiĝo do indikas, ke la 
sezono estis vintro.
La nordo estas montrita supre per birdo.
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Jen la kalendaro por la salmon-fiŝkaptado trovita en la ŝirmejo « Lartet » [larte]. La 
tagoj dum kiuj la luno videblas estas markitaj per eta truo, la strekoj indikas la tagojn
dum kiuj la luno ne videblas.
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Enirejo de la groto « Pair-non-Pair » en Gironde (Ĝirondio estas la departemento de 
Bordozo). La suno eniras la groton tiam, kiam leviĝas vintre. Oni vidas ĉevalon la 
kapon sin direktante malantaŭen.
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Kial ĝi turnas sian kapon ? Ĉar fine de sia moviĝo la suno retroiras. La suno-ĉevalo
returniĝas same kiel la solstica suno. Ĝia vojo antaŭ vintro direktiĝas suden, poste li 
reiras norden preterpasante la orienton.
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Tiu esprimrimedo, kiu priskribas la iradon de la suno super la horizonto, kaj ĝian
returniĝon por ŝanĝi sian direkton je la solstico, ne ŝanĝiĝis de la aŭrignacio-epoko
(Aurignacien) (proksimume -40 000 jaroj). Dum la periodo solutreo (Solutréen) kaj
poste dum Magdelenio (Magdalénien) tiu rimedo ankoraŭ estis uzata.

33



« Kabo Blanko » (Cap-Blanc). Jen humurplena artisto : tiu verko el la meza magdelenio
(Magdalénien) montras la ĉevalojn lumigatajn vespere de la vintra suno. La ĉevalo
numero 14 montras al ni nur sian postaĵon, ĉar ĝi normale pasus sub la horizonto, 
samtempe kiel reiras en la mala direkto.
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Irado de la suno retrovita en Arles [arl] : galopado de ĉevaloj super la horizonto kaj
direktoŝanĝo de la ĉevalo plej maldekstra. La simbolo de la suno estas prezentita
super la dorso de la ĉevalo kompleta kaj senmova dekstre de la bildo.
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La nurnura apuda elemento komuna al ĉiuj tiuj periodoj estas la ĉielo. Nurnura aganto
estas la suno.
Kial ĉevalo ? Ĉar la irado de la suno en la ĉielo similas al tiu de ĉevala besto.
Apolono posedas kvar ĉevalojn, samnombre kiel la kvar sakraj direktoj.
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La sensumo de la ĉevaloj rolantaj la sunon aŭ kelkfoje la lunon estas dekstren por la 
ĉiutagaj movoj.
Por la sezon-cikloj, ĉiam estas returniĝo, do ĉevaloj direktitaj maldekstren.
La luno povas esti figurita per ĉevaloj, kaproj aŭ ŝafoj.
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Groto de Calévie [kalevi], proksima al les Eyzies [ejzi], du enirejoj kaj piliero ĉe la 
centro.
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Ruĝa suno : somera sunleviĝo je 56 gradoj. La blua suno de la ekvinikso (90°), ne 
eniras pro la piliero. La flava vintra suno je 124 gradoj, ne eniras ĉar leviĝas malantaŭ
la klifo, fronte al la enirejo. La nevideblaj direktoj antaŭ la groto estas markitaj
interne.

39



Kiel en Lasko, jen la kapĉevalo kiu reprezentas la leviĝan sunon kiu eliras el la groto
dekstre turniĝita.
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Ni kontrolu tion en Lasko, ke la artistoj poziciigis kardinalajn kaj solsticajn punktojn
nevideblaj de ĉe la enirejo. La ĉevalo-suno maldekstre 304° jam foriras al sudo
(bildigita unu tagon post la solstico) figuras la sunon kiu lumigas ĝin.
Oni povas vidi la sanktajn mezurojnde Lasko. 0), 56° antaŭ la eta ĉevalo, 90° antaŭ la 
uro
124° fine de la friso. 

41



Nordo estas ĉe la pinto de kornoj de la unukornulo.
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La ruĝa punkto estas la sunleviĝo je 56°.
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Poste, antaŭ la uro, nigra punkto kiu precize estas ĉe la oriento je 90°.
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Fine je 180°, centre de la transirejo, alia nigra punkto kiu indikas la precizan sudon.
La paleolitikaj artistoj partigis la virbovan ĉambron per la precizaj azimutoj. Tio
permesis al ili zorge kaj precize organizi la sekvencon de la tiamaj bestaj konstelacioj.
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Jen la nigra punkto penikfarita kiu estas antaŭ la malantaŭa kruro maldekstre de la 
granda virbovo kiu donis sian nomon al la konstelacio, kiun ni bone konas kaj kiu
montras al ni la etan konstelacion supre de la Plejadoj.
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Jen la movado de la steloj rondirante ĉirkaŭ poluso maldekstrume.
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Sube de la poluso, la bestoj iras de madekstre dekstren kaj super la poluso, de dekstre
maldekstren.
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Jen la bestoj de la nordaj rokvandoj kiuj iras same kiel la steloj ĉirkaŭ la poluso.
Norda rokvando de Niaux [njo] en Ariège.
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En Cosquer [kosker], sur la akso nordo-sudo oni observas tri pingvenojn kiuj
maldekstrume rondiras.
Sube, estas gravurita fiksa ibekso kiu maldekstre frontas. Ĝi reprezentas la geografian
nordon kaj estas klasika simbolo uzata de antikvaj popoloj de Okcidenta Azio.
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En la Laska puto eta birdo indikas la nordon 0°. Kiam oni vidas birdon en groto, tio
indikas la direkton de la norda ĉiela poluso. Ĉiuj bestoj iras maldekstren ĉar estas
super la poluso.
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Kiam oni observas prahistorian artaĵon sur kiu birdo estis pentrita aŭ gravurita, tio
reprezentas la nordan akson.
Ĉiuj paleolitikaj artistoj sekvis tiun regulon. 
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Evidentiĝas analogio inter la birdoj kaj la konstelacioj plej altaj de la ĉielo; do, necesas
levi la okulojn al li por ekvidi ilin.
Iliaj pozicioj estas sur la akso de la mondo.
Ĉiuj artistoj sekvis tiun regulon. 
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Jen la listo de paleolitikaj birdoj en Francio, ĉiuj situas norde.
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Jen la listo de ibeksoj situita ĉe la geografia nordo. Dekstre, la irana simbolo de la 
akso de la mondo :
birdo lokita sur la kapo de kapro.
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