Erdevenské řady
jak je zachytil kapitán Fréminville
Řady u Erdevenu nejsou sice tak známé, původně však byly mnohem větší než řady u Carnacu. Najdeme zde nejvyšší menhiry
a nejmohutnější kamenné bloky z celé oblasti (o výšce až 6,5 m
a hmotnosti 77 tun).
Félix Gaillard zde ke konci 19. století, po dlouhých letech ničení
a rozebírání kamenů na stavební materiál, napočítal 1 000 vztyčených menhirů a 5 000 povalených. Podle jeho odhadu zde mohlo
původně stát až 50 řad. To se dlouho považovalo za přehnané a až
výzkum kamenných řad v Saint-Pierre Quiberon (13 km na jih),
který v roce 2003 organizovala univerzita v Nantes, zjistil, že se zde
kdysi muselo táhnout 20 řad, dvakrát více než u Carnacu.
I dnes ale můžeme kolem erdevenských řad nachodit až čtyři kilometry.

16

Vlevo: Detail střední části erdevenských řad, pohled od dolmenů Mané Bras.
Nahoře a dole: Dvě rytiny erdevenských řad od Chevaliera de Fréminville (1787–1848) s liniemi
vedoucími podél svahu. Od té doby byly mnohé z nich zničeny.

Erdevenské řady jsou orientovány podél osy východ-západ. Začínají 6,27 km přesně na severozápad od začátku
kamenných alejí Le Ménec, kde začínají carnacké řady. Za rovnodennosti tyto řady míří na východ a západ Slunce.
Památka je celoročně volně přístupná.
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Dolmeny všude kolem
příbytky obrů
V celé oblasti kolem Carnacu se nachází přes 200 dolmenů. Na
některých z nich jsou vyryty obrazce, které lze stále ještě rozeznat:
je to například Gavrinis, Mané Kerioned (Carnac), Le Petit Mont
(Arzon), L’île Longue (veřejnosti volně nepřístupný), La Table des
Marchand, Mané Lud, Mané Ruthual a Les Pierres Plates (Locmariaquer), Le Tumulus de Kercado (Carnac). Některé nedávno
vztyčené kameny mají dokonale zachované rytiny na stranách přiléhajících k zemi: Menhir du Bronzo (Locmariaquer) nebo Kermaillard (Arzon).
Dolmen na ostrově Gavrinis (str. 22–23) má na horní (pohledu
nepřístupné) straně krycího kamene vyrytého tura s ohromnými
polokruhovými rohy. Dolní část jeho nohy zřejmě pokračuje na viditelné (vnitřní) straně obrovské krycí desky dolmenu La Table des
Marchand v Locmariaqueru (dole, 3 860 metrů západně od Gavrinisu),
což svědčí o tom, že starší megalitické monumenty byly rozebírány
a stávaly se součástmi později vytvořených objektů.
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Nahoře (po vyčištění, 1868) a dole (zarostlé, cca 1840): La Roche aux Fées v Essé (35 km jihovýchodně od Rennes).
42 bloků různých velikostí, 17 osazeno podél jihozápadní strany a 15 po severovýchodní straně, 9 použito jako horní kryt
a 1 na vstup. Sluneční svit za zimního slunovratu prochází celým komplexem a proniká až na konec komory.

19

Jak to dělali?
dolů po proudu
Přestože se to vše budovalo asi 3 000 let – v období 6000 až
3000 př. n. l. – a v polovině 3. tisíciletí př. n. l. se práce dočasně
obnovily, není příliš pravděpodobné, že by do nich byla zapojena
pouze místní populace (archeologické nálezy ukazují na hustotu
zalidnění přibližně 0,8 obyvatele na kilometr čtvereční). Navíc některé masivní kvádry z ortoruly těžké přes 300 tun, například Le
Grand menhir brisé (viz str. 24), nepocházejí z míst, kde byly vztyčeny, a musely se tam přepravovat více než 10 km. V roce 2010 se
na ostrově Belle Île jižně od poloostrova Quiberon našly zbytky
osmdesátitunového menhiru z ortoruly, který z této oblasti pobřeží
pocházet nemohl. Kámen sem musel být přemístěn ze vzdálenosti
více než 30 km, a přinejmenším zčásti po moři.
Přepravování tak obrovských bloků kamene nelze vysvětlit pouze
používáním lan a klád, které sloužily jako válce nebo plováky. Objevily se proto všemožné hypotézy, včetně levitace nebo mimozemského zásahu. Pravda je, že to prostě nevíme.
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Protější stránka: Dolmen u Crucuna (Blair, Ronalds, 1832).
Nahoře: Dolmen Mané-Lud, Locmariaquer. Dole: La Table des Marchand v Locmariaqueru
s rytinami na kameni, který tvoří zadní stěnu dolmenu.
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Gavrinis
lůno s výhledem
Kolem ostrůvku Gavrinis v Morbihanské zátoce protékají jedny
z nejsilnějších proudů, jaké se podél evropského pobřeží vyskytují.
Neustávající víření obklopuje jednu z nejzachovalejších a nejvyspělejších ukázek kultury stavitelů carnackých megalitů. Pod kamennou
mohylou, pahrbkem o průměru kolem 30 metrů, který připomíná ježovku, se skrývá dolmen složený z jednoho kvádru křemene
a 29 žulových vztyčených bloků, z nichž 27 je vyzdobeno rytinami.
Dlouhá (13,4 m), velmi mírně zatočená chodba vede k malé komoře
(2 m × 3 m a 1,8 m na výšku), sestavené z 8 vztyčených kamenů a masivní stropní desky, kterou podepírá jen mohylové kamení.
Pod prvními paprsky při východu Slunce o zimním slunovratu
zrudnou půlkruhy vytesané na posledním kameni před komorou
na levé straně chodby. Paprsek úzký jako laser pak projde spodkem
komory a skončí na levé straně levého ze dvou kamenů tvořících
zadní stěnu. Když Slunce stoupá oblohou, paprsek se pomalu rozšiřuje, sestupuje, a než dosáhne země, osvěcuje pouze levý kámen.
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sluneční paprsky

měsíční paprsky

Nahoře: Komora dolmenu na Gavrinisu. Na kvádr vpravo nahoře zasvítí měsíční paprsky každého 18,6 roku, kdy
Měsíc dosáhne svého nejjižnějšího bodu (autor to pozoroval v březnu 2007). Rytiny na obou těchto kamenech jsou
uprostřed spojeny a zřejmě znázorňují mystické propojení Slunce a Měsíce (kresba pochází od Association Archéologique
Kergal). Jejich pomyslný průsečík v chodbě vyznačuje křemenný kvádr (dole). Jméno „Gavrinis“ asi pochází z bretonskovelškého kořene „gawr“, tj. obr nebo silný muž, a „inis“ čili ostrov.
křemen
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Le Grand menhir brisé
kámen ve středu světa
V Locmariaqueru leží obrovitý padlý a zlomený gigant Le Grand
menhir brisé, v bretonštině zvaný Er Grah (víla). Alexander Thom se
domníval, že Le Grand sloužil jako klíčové místo pro předpovídání
poloh Měsíce pomocí vzdálených ukazatelů v krajině (naproti). Obří,
dvacetimetrový kvádr vytesaný z ortoruly a těžký přes 300 tun nyní
leží na zemi rozlomený na čtyři kusy – jeho základna spadla jedním
směrem a zbylé tři kusy jiným. Serge Cassen považuje za příčinu
jeho pádu velmi silné zemětřesení, které mohlo pootočit základnou.
Blok z ortoruly není místního původu a musel se na místo přepravit ze vzdálenosti nejméně 12 km, nejspíše z lomu v Conleau na
východě Morbihanské zátoky. Lom se nacházel u řeky Vannes, a někteří vědci tak zastávají hypotézu, že kvádr byl plaven po ní, když
tehdy protékala dnešní Morbihanskou zátokou.
Ortorula je vrstevnatá hornina a přelomit ji napříč vrstvami je
mimořádně obtížné. Menhir Le Grand je však přelomen právě
takto, a to velmi hladkými řezy, bez známek sekání.
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Nahoře a vlevo: Menhir Le Grand v 19. století. Natočení horní části, do níž je vytesán basreliéf zobrazující něco jako rádlo,
váhy nebo velrybu, je dokonale sladěno s osou blízkého tumulu Er Grah, který od svého centra směřuje v délce zhruba 160 metrů
v úhlu 18,5° na západ od severu, zatímco tři další části menhiru míří od této osy na východ.

Nahoře: Profesor Alexander Thom považoval velký menhir za střed pro předpovídání pozic Měsíce za pomoci
vzdálených objektů; mnohé megality jsou vskutku z pohledu od menhiru sladěny s vysokými (ε+i) a nízkými (ε-i),
krajními polohami Měsíce čili lunovraty (ilustrace od Johna Edwina Wooda, podle Thoma).
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La Table des Marchand
blízká setkání Slunce a Měsíce
Zhruba 50 metrů na severovýchod od menhiru Le Grand stojí dolmen La Table des Marchand, který je od roku 1991 pokrytý diskutabilní kamennou mohylou. Na nejstarších vyobrazeních je jeho krycí
deska podepřená ve třech bodech viditelnými opěrnými kameny
a okolní val je oproti výšce celého megalitu jen poloviční. Vnitřní
komora má strop vysoký kolem 2,7 metru. Je vyzdobená složitými
obrazci, mimo jiné rádla se sekyrou v tvaru biskupské berly, možná
půlměsícem a částí nohy zvířete z Gavrinisu (naproti, vpravo dole).
Závěrečným opěrným pilířem krycí desky je do oblouku tvarovaný bílý kámen s jedinečnými rytinami, takzvaná „bohyně“ (naproti vlevo dole, také viz str. 21). Jeho základna a výška mají shodnou
délku, podobně jako moderní Gateway Arch v americkém Saint
Louis. Rytiny na zadní části kamene už bohužel nejsou vidět.
Chodba je orientovaná jako na Gavrinisu, takže východ Slunce
za zimního slunovratu osvětluje levou stranu „bohyně“, zatímco
za vysokého jižního lunovratu Měsíc při svém východu osvěcuje
stranu pravou. Bílý kámen je vápenec bohatý na křemen a září
i v tom nejslabším světle.
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sluneční paprsky
za zimního slunovratu
nejjižnější dosah
měsíčního světla

Nahoře a naproti: La Table des Marchand. Osa chodby je svou orientací sladěna s tumulem Mané-er-Hroëck
a mohylou Le Petit Mont na jihovýchodě a s dolmeny v Kerranu na severozápadě (str. 20).

sluneční paprsky

měsíční paprsky

Vlevo: Bohyně, uzavírací kámen komory. Vpravo: Krycí kámen, část kdysi většího bloku, jehož druhý díl nyní tvoří
jeden z krycích kamenů na Gavrinisu (str. 22–23) na stejné zeměpisné šířce.
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Obdélník u Crucuna
pohledy z pravého úhlu
Asi 400 metrů východně od osady Crucuna, součásti obce Plouharnel, najdeme na záměrně zarovnané plošině obdélník sestavený
z 22 velkých menhirů, z nichž jeden je povalený. V roce 1884 tento
objekt restauroval Félix Gaillard, který vztyčil 14 bloků, k nimž na
místě nalezl původní kamenné klíny. Plánek, který v roce 1874 vypracovali Lukis a Dryden, ukazuje stav místa před všemi rekonstrukcemi. Linie na západní straně, která zůstala téměř celá zachována,
směřuje přesně k severu. To znamená, že tento obdélník jako celek
je dokonale zarovnán na všechny základní světové strany.
Úhlopříčka spojující severovýchodní a jihozápadní roh svírá
s jižní stranou úhel 36,87°, což je přesně jeden z úhlů trojúhelníku
o stranách s rozměry 3–4–5. Shodou okolností to byl na této zeměpisné šířce před 7 000 lety také úhel východu Slunce za zimního
slunovratu. Dnes se Slunce posunulo o zhruba 0,8° severněji, o trochu více než o jeden vlastní průměr na horizontu.
Jestliže víme, že rozsáhlé soubory megalitů kolem Carnacu nemohli vybudovat výlučně místní lidé, naznačovalo by to, že tato
zeměpisná šířka byla zvolena pro své jedinečné astrogeometrické
vlastnosti. Obdélník u Crucuna rovněž ukazuje, jaký měl pro jeho
tvůrce význam pravý úhel.
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Nahoře: Thomovo vyměření crucunského obdélníku jej ukazuje jako obdélník 3–4 se stranami orientovanými k severu,
jihu, východu a západu a s úhlopříčkami (o délce 5), které za slunovratů směřují k východu a západu Slunce.
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Nalevo: Na zeměpisné šířce Carnacu
mají pozice východu Slunce a Měsíce
ohromující geometrickou spojitost. V cyklu
18,6 let se nejsevernější východ Měsíce
pohybuje na sever a na jih od polohy
Slunce za letního slunovratu. Když
je Měsíc nejdál na sever (jako např.
v roce 2006), nachází se na úhlopříčce
čtverce, jejímž výchozím bodem je poloha
pozorovatele; o 9,5 roku později (např.
v roce 2015) je na úhlopříčce obdélníku,
který je polovinou původního čtverce.

Carnacká astrogeometrie
Slunce, Měsíc a pravý úhel
S osou dolmenu na Gavrinisu je sladěn i tři metry vysoký menhir
v Kermaillardu. Když byl v roce 1989 znovu vztyčován, byla na jeho
spodní straně objevena dokonale zachovaná rytina – v horním pravém rohu je vytesán čtverec se srpkem měsíce (naproti). Délka srpku
se shoduje s délkou úhlopříčky vytesaného čtverce. Kolem roku
4000 př. n. l. byl každých 18,6 roku nejsevernější východ Měsíce
přesně na severovýchodě, tedy na 45°; vycházení a zapadání Měsíce
pak vykreslilo během dvou týdnů na horizontu čtverec a vyznačilo
čtyři vedlejší směry světových stran (SV, JV, JZ a SZ).
Tato geometrie pokračuje tím, že chodba dolmenu La Table des
Marchand (na str. 26) je je při vysokém jižním lunovratu orientována
na východ Měsíce nad tumuly Mané-er-Hroëck a Le Petit Mont.
Všechny tyto stavby tvoří vrcholy dvojice čtverců, jejíž úhlopříčka
(Le Grand-Kermaillard) dává malou osu měsíční dráhy (dole).
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Nahoře vlevo: Jiný srpek měsíce se čtvercem na zadní (pohledově neviditelné) straně do oblouku vytesaného kamene
dolmenu Table des Marchand v Locmariaqueru. Napravo: Menhir v Kermaillardu.

Vlevo: Rozšíření
plánku ze str. 29.
Na zeměpisné šířce
Carnacu se všechny
mezní polohy východu
a západu Slunce
Slunce za
rovnodennosti a Měsíce nacházejí
buď na úhlopříčce
čtverce (Měsíc), nebo
jižní nízký
úhlopříčce obdélníku
lunovrat
3–4 (Slunce), čímž
zimní
vzniká tato velká
slunovrat
mřížka.
jižní vysoký
lunovrat
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lunovrat

SEVER

ZAPADÁNÍ

severní vysoký
lunovrat
letní
slunovrat
severní nízký
lunovrat

jižní nízký
lunovrat
zimní
slunovrat
jižní vysoký
lunovrat

JIH
31

