Gallo-romia urbo/civito tradukita de Jacques Ravary kaj Martine Demouy, enpaĝigita de MD
I – Templo Vesunna

Konstruita dum la 2ª
jarcento post Kristo,
postrestas hodiaŭ nur la
« cella », sankta parto kien
nur la pastro eniris por
servi la keltan diinon
« Tutela Vesunna »
adoptita de la romianoj kaj
ligita al la kulto de la
akvoj.

la breĉo. La legendo
raportas, ke Saint Front,
ĵetinte malbenon, ruinigis
la paganan templon.
Verdire, ĝi servis kiel
ŝtonminejo ĝis la
protektado de la Historiaj
Monumentoj (fine de la
19ª jarcento).

La objektoj, kiuj elvokas
la intiman vivon estas
prezentitaj lige kun la
diversaj ĉambroj de la
domo: la ceramiko ĉe la
kuirejo kaj la
manĝoĉambro, la
ornamaĵo kaj la korpaj
zorgadoj ĉe la privataj
banĉambroj, ktp.

II – Vesunna kaj GalloRomia muzeo

La vizitanto mergiĝas en
la enigmojn de la antikva
arkeologio pere de
cirkulado inter la vitrinoj,
la situo, la urbo, kaj
teksas reton, kiu kunligas
la vestiĝojn.

Ĉe la kerno de la Antikva
24,50 metrojn alta – 17,10 Civito, pere de escepta
muzeo en Akvitanio, la
metrojn diametra, ĝi estis
arkitekto Jean Nouvel
ĉirkaŭita de kolonara
proponas originalan
promenejo, kiu ebligis al
la fideluloj vagi kaj alporti enscenigon de la antikva
urbo. La konstruaĵo
siajn oferaĵojn.
entenas la vestiĝojn de la
Oni eniris tien orientflanke « domus », kiu daŭre
troviĝas en sia origina
pere de monumenta
ŝtuparo, kiu kongruas kun arkitektura ĉirkaŭaĵo.
La eksponaĵoj estas
dispartigitaj laŭ du aksoj:
« urbo kaj publika vivo »,
« domo kaj intima vivo ».

urbo fieris dum la « Pax
V– Normana Pordego
Romana » (1ª kaj 2ª jc post
Kristo).
La ovalforma
ĉirkaŭremparo (950
metrojn perimetra)
reduktis la areon de la
civito al 5,5 hektaroj. Ĝi
apogis sin sur la orienta
kaj okcidenta partoj de la
amfiteatro. Ĝi pliiras sub
la nuntempaj domoj.
IV – Kastelo Barrière

VI – Gallo-Romia
Murego

III – Romia strato

Dum la 4ª jarcento la
Vesunna Civito ĉirkaŭis
sin per murego konstituita
el elementoj devenantaj de
la monumentoj, pro kiuj la

Unu el la pordegoj de la
murego de la Malfrua
Imperio kiu ĉirkaŭis la
‘Civitas Petrucoriorum’;
tiel nomiĝis Vesunna post
sia ekfiniĝo. La nuna
nomo de la pordego
rilatas al la invadoj de la
Vikingoj/Normanoj dum
la 9ª jarcento.

Tiu kastelo, konstruita
dum la 12ª jarcento, estis
ornamita dum la
Renesanco per ŝtupara
turo, flamgotika pordo kaj
fenestrokrucoj.
Bruldetruita en 1575 dum
la Religiaj Militoj, ĝi ne
estis restaŭrita. Ĝi utilis
dum multaj jaroj kiel
subĉiela teatro.

La gallo-romia murego
servis kiel fundamento por
la mezepokaj konstruaĵoj.
La Romanika Domo
ilustras perfekte tion. La
du epokoj de konstruado
estas klare ‘legeblaj’ sur la
ŝtonoj.

VII – Ĝardeno de la Arenoj

En tre agrabla arkeologia parko:
« La Arenoj », la antikvaj vestiĝoj
memorigas al ni la pompajn
horojn dediĉitajn al la romiaj
ludoj. Tiu elipsaforma konstruaĵo
(1ª jc post K.) iam komparebla al
tiu de Nîmes aŭ de Arles, povis
enteni ĝis 20 000 spektantoj.
Transformita en fortreson en la
Mezepoko kaj poste en
monaĥejon en la 17ª jarcento, ĝi
fariĝis publika ĝardeno en la 19ª
jarcento.

VIII – Preĝejo Saint-Etienne de
la Cité (romanika preĝejo)

Katedralo de 1169 ĝis 1669.
En1577 la protestantoj atakis du
el ĝiaj kupoloj kaj ĝian sonorilon,
kiuj estis detruitaj.

La okcidenta kupolo el la 12ª jc
atestas pri tre tradicia formo de la
romanika stilo, dum la orienta
kupolo el la 13ª jc estis restaŭrita
en la 17ª jarcento.
Interne, eleganta pintarko super la
tombo de la Episkopo Jean
d’Asside (12ª jc), orgeno de Marin
Carouge (18ª jarcento), restaŭrita
en 1993 kaj ĉiama kalendaro
montranta la paskajn festojn de
1163 ĝis 1253.
Elirante el la Preĝejo, rimarku sur
la placo la belan loĝejon de SaintAstier (12ª jarcento).

Uzita dum la Fronde kiel
ĉevaldresejo (1652), ĝi perdis sian
titolon de katedralo kaj la baziliko
Saint-Front fariĝis katedralo en la
17ª jarcento (1669).
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