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CZ. 2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Â¦WIÂ¡TYNI ZIEMI Â  OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 2
Â  Znalezisko jest ulokowane na poÂ³udniowym-poÂ³udniowo/zachodnim stoku gÃ³ry, poÂ³oÂ¿onej na pÃ³Â³noc od
miejsca zwanego â€žla Fontaine de la Amourâ€•  Jest to oÂ¶miometrowa postaÃ¦ leÂ¿Â±cej kobiety, ktÃ³ra skÂ³ada
siÃª z tuÂ³owia bez nÃ³g i gÂ³owy. PoÂ³oÂ¿ona jest gÂ³owÂ± w dÃ³Â³ na stosunkowo niewielkim pochyleniu
poÂ³udniowego stoku. Na postaci sÂ± widoczne miejsca rÃªcznie obrabianego kamienia. ZnajdujÂ± siÃª one w trzech
miejscach odnoszÂ±cych siÃª do pÂ³odnoÂ¶ci i w miejscu, gdzie rÃªcznie zostaÂ³a wyeksponowana szyja postaci.   Â 
 
  Fot. 1 Widok caÂ³ej postaci.  Â 
 
  Fot. 2 Widok gÂ³owy.
 
 
   Fot. 3 Widok szyi postaci. Â   Â 
  Fot. 4 Widok pierwszego miejsca pÂ³odnoÂ¶ci. Â   Â 
  Fot. 5 Widok drugiego miejsca pÂ³odnoÂ¶ci. Â   Â 
  Fot. 6 Widok trzeciego miejsca pÂ³odnoÂ¶ci. Â  WyglÂ±d i poÂ³oÂ¿enie postaci w stosunku do stanowiska nr 1 i do
stanowiska nr 2, sprawia wraÂ¿enie, Â¿e moÂ¿e to byÃ¦ mityczna postaÃ¦ â€žMatki Ziemiâ€•. Â  OPIS STANOWISKA
ARCHEOLOGICZNEGO NR 3 Â  Znalezisko jest ulokowane na poÂ³udniowym-poÂ³udniowo/wschodnim stoku gÃ³ry,
poÂ³oÂ¿onej na pÃ³Â³noc od miejsca zwanego â€žla Fontaine de la Amourâ€•. Â  Jest to pÂ³aska skaÂ³a, ktÃ³ra
posiada dwa wgÂ³Ãªbienia wzajemnie poÂ³oÂ¿one w charakterystyczny sposÃ³b a nad jednym z nich biegnie rysa
skalna, tak, Â¿e wspÃ³lnie tworzÂ± wizerunek leÂ¿Â±cego na prawym boku zwierzÃªcia, wielkoÂ¶ci duÂ¿ego dzika.
WgÂ³Ãªbienie mniejsze, znajdujÂ±ce siÃª po lewej stronie posiada niewielki otwÃ³r skalny w miejscu odpowiadajÂ±cym
nosowi leÂ¿Â±cego zwierzÃªcia. W prawym dolnym obszarze wiÃªkszego wgÂ³Ãªbienia, znajdujÂ± siÃª otwory skalne,
ktÃ³rych lokalizacja jest zgodna z miejscem poÂ³oÂ¿enia narzÂ±dÃ³w rodnych leÂ¿Â±cego zwierzÃªcia. PomiÃªdzy
tymi wgÂ³Ãªbieniami znajduje siÃª otwÃ³r, gdzie powinno byÃ¦ miejsce przebijania serca przez pachwinÃª dzika. Â  
PrzekÂ±tne wymiarowe tej skaÂ³y wynoszÂ±;- Jest ona poÂ³oÂ¿ona w szeregu innych wielkich gÂ³azÃ³w, ktÃ³re
Â¶ciÂ¶le do siebie przylegajÂ±, jednak ona sama posiada wokÃ³Â³ siebie kilku metrowÂ± wolnÂ± od gÂ³azÃ³w
przestrzeÃ±.  Â   Â 
 
  Fot. 1 Widok ogÃ³lny skaÂ³y Â   Â 
  Fot. 2 Widok wizerunku wgÂ³ÃªbieÃ± i otworÃ³w skalnych. Â  WyglÂ±d i lokalizacja skaÂ³y w stosunku do postaci
leÂ¿Â±cej kobiety a takÂ¿e, w stosunku do stanowiska nr 1,sprawia wraÂ¿enie, Â¿e moÂ¿e to byÃ¦ oÂ³tarz ofiarny
â€žbiaÂ³ego dzikaâ€•. Â  Â  OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  PoÂ¶rodku dwÃ³ch miejsc kultu, postaci leÂ¿Â±cej kobiety i
â€žoÂ³tarza biaÂ³ego dzikaâ€• na pÃ³Â³nocnym stoku tej samej gÃ³ry, znajduje siÃª wejÂ¶cie do jaskini, ktÃ³re posiada
szczegÃ³lnie oznakowanÂ± skaÂ³Ãª. Widocznych jest tu piÃªÃ¦ wykonanych ludzkÂ± rÃªkÂ± wgÂ³ÃªbieÃ±
poÂ³oÂ¿onych poziomo wzdÂ³uÂ¿ nawisu skalnego, ktÃ³ry przykrywa wejÂ¶cie. SÂ± tu ponad doÂ³kami widoczne trzy
rzeÂ¼by, rÃ³wnieÂ¿ leÂ¿Â±ce poziomo, obrazujÂ±ce laski podobne do wizerunku laski egipskiego boga Tota. Po lewej
stronie skalnego nawisu jest wyrzeÂ¼biony wizerunek zÂ³oÂ¿ony z kilku linii wzajemnie do siebie poÂ³oÂ¿onych po
kÂ±tem. Â 
   Â  Fot. 1 Widok wejÂ¶cia do jaskini i lewej strony nawisu. Â   Â 
  Fot. 2 widok prawej strony nawisu. Â  Â  Â  OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 5 Â  Na terenie
otaczajÂ±cym wierzchoÂ³ek gÃ³ry, na ktÃ³rej sÂ± usytuowane stanowiska 2,3 i 4, znajdujÂ± siÃª pozostaÂ³oÂ¶ci
murkÃ³w kamiennych. Ich pÃ³Â³kolisty ksztaÂ³t a przede wszystkim, odcinki murka leÂ¿Â±ce wzdÂ³uÂ¿ stoku, (te nie
mogÂ³y sÂ³uÂ¿yÃ¦ jako zapora gruntowa) sugeruje, Â¿e sÂ± one pozostaÂ³oÂ¶ciami po istniejÂ±cych tu krÃªgach
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kamiennych. Â   Â 
  Fot. 1 Widoki istniejÂ±cych odcinkÃ³w murkÃ³w z kamieni. Â  Â  Â  OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR
6 Â  Na poÂ³udniowo/zachodnim stoku w jego dolnej partii, tej samej gÃ³ry, na ktÃ³rej leÂ¿Â± stanowiska 2,3,4 i 5
znajduje siÃª skaÂ³a z wyciÃªtym koÂ³em o Â¶rednicy 110 cm. OÂ¶ tego koÂ³a jest skierowana w stronÃª gdzie leÂ¿y
postaÃ¦ kobiety. 
 Â   Â  Fot. 1 Widok koÂ³a. Â  Â  OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 7 Â  Po drugiej stronie Rennes les
Bains w kierunku zachodnim od gÃ³ry z piÃªcioma stanowiskami, na poÂ³udniowo/wschodnim stoku, leÂ¿y skaÂ³a z
charakterystycznymi, rÃªcznie wykonanymi wciÃªciami. Wizerunek skaÂ³y, jak i tych wciÃªÃ¦ sugeruje, Â¿e mogÂ³y one
sÂ³uÂ¿yÃ¦ do mocowania lustra z wypolerowanego metalu. SkaÂ³a jest tak poÂ³oÂ¿ona, Â¿e zawieszone na niej
lustro, Â¶wiatÂ³em odbitym od promieni sÂ³onecznych, oÂ¶wietlaÂ³oby wejÂ¶cie do jaskini, opisanej na stanowisku nr
4. Â   Â 
  Fot. Widok charakterystycznego wyglÂ±du skaÂ³y i wciÃªcia, ktÃ³re sÂ³uÂ¿yÂ³o do mocowania lustra. Â   Â 
  Fot. 2 Widok wciÃªÃ¦, ktÃ³re mogÂ³y sÂ³uÂ¿yÃ¦ do ustalenia pozycji lustra. Â  Â  Â  Â OPIS STANOWISKA
ARCHEOLOGICZNEGO NR 8 Â  SkaÂ³a leÂ¿Â±ca na wschÃ³d od stanowiska nr 1 w odlegÂ³oÂ¶ci okoÂ³o 60m,
posiada owalne â€žgniazdoâ€• z istniejÂ±cymi w jego wnÃªtrzu wciÃªciami. BiegnÂ±ca wzdÂ³uÂ¿ tego gniazda wykuta
linia, jest skierowana, na stanowisko nr 2, leÂ¿Â±ce po drugiej stronie doliny Rennes les Bains. Â 
   
 Â  Fot. 1 Widok gniazda Â   Â 
  Fot. 1 Widok skaÂ³y z owalnym wykutym rÃªcznie w skale gniazdem. Â  OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO
NR 9 Â  SkaÂ³y na tym stanowisku, ktÃ³re leÂ¿y okoÂ³o 70m na poÂ³udniowy/ wschÃ³d od stanowiska nr 1, posiadajÂ±
taki wyglÂ±d, jakby w tym miejscu graÃ± skalna zostaÂ³a wykuta. Na skale, ktÃ³rej poÂ³oÂ¿enie w stosunku do grani
jest obniÂ¿one, widaÃ¦ rÃªcznie wykonane dwa gniazda. BiorÂ±c pod uwagÃª gniazda istniejÂ±ce na wierzchoÂ³kach
form skalnych stojÂ±cych i leÂ¿Â±cych na stanowisku nr 1, moÂ¿na przyjÂ±Ã¦ zaÂ³oÂ¿enie, Â¿e opisywane na tym
stanowisku dwa gniazda mogÂ³y sÂ³uÂ¿yÃ¦ jako mocowanie pryzmatÃ³w Â¶wietlnych, ktÃ³re korelujÂ± z pryzmatami
na stanowisku nr 1. Â   Â 
  Fot. 1 Widok rÃªcznie wykonanego gniazda. Â  Â  Â  OPIS STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 10 Â  To
stanowisko jest usytuowane kilkaset metrÃ³w na pÃ³Â³noc od stanowiska nr 1. Na skale odchylonej kilka metrÃ³w od
grani widoczne jest rÃªcznie wykonane gniazdo, ktÃ³re w kontekÂ¶cie do juÂ¿ znanych stanowisk, moÂ¿e sÂ³uÂ¿yÃ¦
do mocowania kolejnego pryzmatu Â¶wietlnego. Â 
   Â  Fot. 1 Widok gniazda na skale. Â  W konkluzji do powyÂ¿szych opisÃ³w stanu rzeczy istniejÂ±cego na odkrytych
przez nas stanowiskach i w stosunku do istniejÂ±cych wzmianek o mitycznej Â¦wiÂ±tyni Ziemi druidÃ³w, moÂ¿na
zaÂ³oÂ¿yÃ¦, Â¿e ten zespÃ³Â³ archeologiczny jest jej skÂ³adem. Â   Â© Andrzej & MariaMagdalena Struski de
Merowing
 
 Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorÃ³w.
 Â   ODKRYCIAÂ  ARCHEOLOGICZNE URZÃŠDOWOÂ  ZGÂ£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY
2011.Â 
 
 8 LIPIEC 2011 ZGÂ£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÃ“W
ARCHEOLOGICZNYCH.Â Â   Â  
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