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Skorpio kaj
Lakta Vojo



MAPO KAJ TRANĉO
DE LASKO
Arlette Leroi-Gourhan kaj

Jacques Allain.

«« NEKONATA LASKO »

(« Lascaux Inconnu »)

CNRS Eldono. p. 140.

304°/N



O
K

C
ID

E
N

T
O



nordo



303°30 350° 0°

Doni sencon al la formo kaj la mezuro



Supermetado de uro kaj de 
la konstelacio de Skorpio





Lati-

tudo

Vintra

leviĝo

Azimutoj Vintra

sunsubiro

Azimutoj groto

47° 7h 43cc 125°21’31 ’’ 16h 03 234°16’10 ’’ Arcy

[Arsi]

45° 7h 35 123°55’50’’ 16h 10 235°31’59’
’

Lascaux

[lasko]

43° 7h 28 122°43’27’’ 16h 17 236°55’43’’ Cosquer

[Kosker]

Lati-

tudo

Somera

leviĝo

Azimutoj Somera

sunsubiro

Azimutoj groto

47° 4h07 54°21’10’’ 19h 50 305°56’02’’ Arcy

[Arsi]

45° 4h14 55°36’50’’ 19h 41 304°18’34’

’

Lascaux

[Lasko]

43° 4h20 56°50’10’’ 19h 34 304°05’24’

’

Cosquer

[Kosker]

LUMA AZIMUTO
DEPENDAS DE 
LA GEOGRAFIA 
LATITUDO DE LA 
GROTO

Ĉiu groto
havas sian
identecon.



SOLSTICIAJ KAJ EKVINOKSAJ 
SUNSUBIROJ EN LASKO

304° Somero270° printempa kaj
aŭtuna ekvinokso236° Vintro

Groto de Lasko



Ĉe la direkto de la sunaj leviĝoj

Oriento: 90°

Ekvinoksoj

56° 124°

56°



Pourquoi les bisons adossés 
sont-ils l’un 
et l’autre comme les visiteurs 
d’un temps passé différent
dans notre temps présent ?
Ils sont liés par leurs queues 
qui se croisent, 
mais pourtant,
ils n’ont pas pu être 
observés ensemble.  

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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somera sunleviĝo

vintra sunleviĝo

somera sunsubiro

vintra sunsubiro



MAPO DE LASKO

Arlette Leroi-Gourhan kaj

Jacques Allain.

«« NEKONATA LASKO »

(« Lascaux Inconnu »)

CNRS Eldono. p. 140.

304°/N



« Tiam la granda dio, 

kiu estas en sia disko, 

estas alveninta »

Li estas adorita de beatuloj

en la Duat.



« Saluton al vi, kiu glore estas, pli ol la dioj kaj kiu
lumigas la Duat-on per via okulo… »
Sarkofaga egipta teksto de la meza imperio. spell 642 (M2 ny)



La lunlumo
kaŭzas la samajn
efektojn.
Lumo kaj parolo
estas ligitaj. 



Simioj Hamadryas antaŭ RE la suno
[amadrias] = paviano



Simioj Hamadryas [amadrias]
atendas sunleviĝon.





LASCAUX [LASKO]



Ĉu la suna eniro en groton estis la ŝlosilo
de « sistemo » ?

Jes, ĉar la malfermaĵoj de aliaj gravuritaj, 
skulptitaj kaj pentritaj grotoj estis elektitaj kun
luko aŭ eniro kiuj permesas la enigon de lumaj
radioj dum tiuj rimarkindaj momentoj.



Tiu aro pruvas la 
elekton de la 
paleolitikaj homoj,
Ĉar ekzistas centoj da 
grotoj malfermitaj al 
ĉiuj direktoj.







ŜIRMEJO
« FIŜO »
EN « GORGE 
D’ENFER »
(Infera
kanjono)
EN 
DORDONJO



ŜIRMEJO « FIŜO »



ŜIRMEJO « FIŜO »



AKSO 304° - 124°





23a decembro,
ĉirkaŭ la 8a matene.
Groto « Pair-non-Pair » en
Ĝirondio.



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.

Jara vojo de la sunleviĝo en Lasko

Horizonto en Lasko

Nordo Oriento somero 56° 90° Sudo Oriento vintro 124°

aŭtuno kaj printempo



Ĉirkaŭ 20000 jaroj pli malfrue : vintra sunleviĝo kaj vintra sunsubiro.
Du ĉevaloj kun la turnitaj kapoj.

Friso de « roko kun sorĉisto » en Viena departemento
(Roc au Sorcier dans la Vienne)

vespero tagmezo mateno

nordo
okcidento nordo

Vintra suno

okcidento

nordo
oriento



Se vespere, duone malaperita sub la 
horizonto, la ĉevalo-suno ankoraŭ lumigas

la rokvandon, tiam la artisto,
kiel en « Kabo Blanko » (Cap-Blanc)
metis la postaĵon de ĉevalo videbla.





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.



Sunsubiro

Nordo

Somera

vespero

304°

Ekvinokso

270°

Sunleviĝo

Vintra

vespero

236°

Ekvinokso

90°

Se la aperturo
estas fronte al la 
somera aŭ vintra
sunleviĝo, la bestoj
eliras el la kaverno
kiel besto kiu
matene eliras el sia
kaverno.
(Kiel en « Calévie » 
kaj « Cougnac »)

SENCO DE LA BESTOJ SE LA 
ROKVANDO ESTAS LUMIGITA

Se la aperturo
estas fronte al la 
somera aŭ vintra
sunsubiro, la 
bestoj eniras la 
groton ĉar la 
suno subiras.
(Kiel en Lasko)

Somera

mateno

56°

Vintra

mateno

124°



Groto « Calévie » [kalevi] 
en Dordonjo



1 : tête et encolure d’équidé, 2-3-4 équidés. Étoile noire : bouquetin. 6 signe 
ovalaire.7 bison. 8 tracés peints.

0°



Matene, kiam la suno leviĝas, se la radioj
tuj lumigas rokon sur kiu oni povas
gravuri, tiam la artisto realigis ĉevalan
kapon frontita al la iro de la lumo.

Ĉevalo-suno n°1

« Calévie »



Ĉev

nordo





Azimuto 56° / somera sunleviĝo









Firmamenta movado ĉirkaŭ
la norda ĉiela poluso maldekstrume



NORDORIENTO

NORDOKCIDENTO





GROTO « COSQUER » [kosker] 



c

0°
124°

56°

304°

236°



« Estas eke de centro « umbiliko » ke komenciĝas la kreado de la 

mondo kaj, solene imitante tiun modelan modelon, ĉiu konstruo kaj ĉiu

« fabrikado » devas okazi eke de centro. »

Mircéa Éliade : Forĝistoj kaj alkemiistoj (Forgerons et alchimistes); 1956 paĝoj 40-41

Kiam oni observas prahistorian artaĵon sur kiu
birdo estis pentrita aŭ gravurita, tio
reprezentas la nordan akson.

Ĉiuj paleolitikaj artistoj sekvis tiun regulon. 



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. 



• Eta birdo de sceno de la puto en Lascaux

• « Homo-birdo » en la sama sceno

• « Granda sorĉisto » aŭ la « kabano »,

• Gravurita vadbirdo de Gargas

• Ansero de Labastide

• Fronta strigo de la groto Chauvet

• Strigo de Portel

• Strigoj de Trois frères (tri fratoj)

• Galino de Trois frères (tri fratoj)

• Birdo de Mas-d’Azil 

• Birdo de la groto de Gabillou

• Tetraono de Roc de Sers

• Korvo de la groto Trois frères (tri fratoj)

• Tri pingvenoj de la groto Cosquer



• unikorno en la virbovaj ĉambro en Lascaux,
• ibekso en Calévie,
• Ununura ibekso de la groto de Saint-Cirq,
• sola ibekso de la groto Jovelle,
• ibekso de la groto de Forêt,
• la sola ibekso de Pair-non-pair,
• ibekso de Etxeberri,
• ibekso de la groto Bayol,
• la du ibeksoj de Commarque,
• ibekso de Croze en Gontrand,
• kornoj de ibekso de Baume du Bouchon,
• ibekso de la groto le Travers de Janoye,
• du ibeksoj ruĝaj kaj nigraj de la supra ĉambro de Gargas,
• groto de Pergouset, ruĝa ibekso en Pech-Merle, ktp….
• la ibekso de la plafono de la ŝirmejo Pataud, estas lumigita

kiam la vintra suno estas funde de la mondakso.



Jacques WOLKIEWIEZ.

FOTIS :


