Kelkaj historiaj vortoj
La originoj de Sarlat estas malklaraj. Kvankam la spuroj de
homa okupo, en la sudo de la urbo datumas de la paleolitiko,
la tradicio asertas, ke la urbo formiĝis en la IX-a jc, ĉirkaŭ
karolida abat-monaĥejo.
XII-a ̶ XIII-a jc: apero de
dupolusa urbo
Dum la XII-a jc, la urbo komencis
kreski en dupolusa formo. La
abata kerno estis akompanata de
komerca vilaĝego, ĉirkaŭ la
paroka kirko Sankta Maria kaj la
potencoj partiĝis inter la abato kaj
la konsuloj ekde 1298. Dum la
XIII-a jc, oni elnombris 5000
loĝantojn en Sarlat.

XIV-a jc : kreo de la
diocezo de Sarlat

La Ŝlosiloj de...

Sarlat

La abat-monaĥejo estis elektita de
Johano la XXII-a por iĝi la sidejo
de diocezo en 1317. Manke de
monrimedoj, kaj dummilite la
laboroj en la konstruaĵo tiel same
en la episkopa palaco estis
limigataj strikte je nepraj bezonoj.

XIV-a ̶ XV-a :

La Centjara Milito (1337-1453)
Sarlat, episkopa urbo iĝis
rezervejo de homoj, de armiloj kaj
de porvivaĵoj. Fidela al la franca
reĝo, la urbo konservas sian
gravecon, fronte al la aliaj urboj
kaj al la sinjoroj de la Perigordo,
kiuj ofte ŝanĝis siajn partiojn.

Fino de la XV-a jc ĝis la
XVI-a jc: la Ora erao
La altiĝo kaj la alirejo al la
nobeleco de novaj familioj post la
Centjara Milito aldonis pluan
prosperon en Sarlat. La privataj
hoteloj kun siaj fenestrofostoj kaj
ŝtuparaj turoj kaj monumentaj
portaloj multiĝis.
En 1533 la Episkopo Nicolas
Gaddi devena el Florenco enigis
la Renesancan stilon en Sarlat kaj
la humanistajn ideojn.

La XVII-a kaj XVIII-a jc:
Arkitekturo je dispono de la tri
potencoj
Post la destruegoj de la religiaj
militoj, Sarlat havis favoran
periodon, kiun atestis la konstruado
de Hotelo de Vienne.
En la granda movado de la
Kontraŭreformacio
la
episkopo
havigis al la urbo
novajn
monaĥinejojn kun iliaj preĝejoj
(Récolets, Clarisses, religieuses de
Notre-Dame…).
La “Présidial” estis konstruita ĉirkaŭ
1620 por administri en la nomo de la
regio.
Je la sama epoko la urbaj konsuloj
rekonstruis la konsuldomon, kiu nun
iĝis la Urbodomo.

La XIX-a jc :
urbaniza transformado
kaj salubrigo
Sarlat kiu havis retaĉon de
mezepokaj
stratoj
estis
profunde transformita rilate al
la urbanizo per la malfermo de
granda arterio (strato de la
Respubliko)
destinita
por
salubrigi la urbon, inter 1837
kaj 1865.
Konstruaĵoj, kun novklasika
stilo en la nordo, poste kun
stilo de Empiro la II-a kaj de
stilo de Respubliko la III-a en
la sudo, limsignas la straton laŭ
viciganta plano.

La XX-a jc :
Unu el la unuaj protektitaj
sektoroj en Francio
Sarlat aliĝas en la unuaj urboj,
kiuj profitis de la leĝo je la 4-a
aŭgusto de 1962, alnomata
Malraux Leĝo.
Sur proksime 2 hektaroj, la
unua domgrupo plenumita estas
la areo la plej loĝita kaj la plej
densa
per
historiaj
monumentoj, inter Plamon
Hotelo kaj la katedralo. En
1969,
34
laborlokoj
de
restarigo samtempe disvolviĝis
en la malnova centro.
De tiam la restariglaboroj kaj
mastrumadlaboroj realigitaj de
la sinsekvaj muncipoj ne ĉesis
plibeligi la urbon.
La
publika
gasluminado
instalita je 1991 mergas nokte
la stratojn en dolĉa etoso kiu
kontribuas al valorigado de la
urbo.

Sarlat aliĝas al la nacia reto de la “Urboj kaj Landoj de Arto kaj
Historio”. La ministerio de la Kulturo kaj la Komunikado, pere de
la direkcio de la Arkitekturo kaj de la Heredaĵo, atribuas la
nommanieron de « Urboj kaj Landoj de Arto kaj Historio » al la
lokaj komunaĵoj, kiuj vigligas sian heredaĵon. Tiu titolo certigas
la kompetentecon de la prelegant-gvidantoj kaj de la animantoj de
la heredaĵo kaj de la kvalito de iliaj agadoj. De antikvaj vestiĝoj
ĝis la arkitekturo de la XX-a jc, la urboj kaj la landoj enscenigas
la heredaĵon en lia diverseco. Hodiaŭ, reto de 146 urboj kaj landoj
proponas al vi sian lertecon en la tuta Francio.
Ĉi-intence :
Perigozo, Bordozo, Oloron Sainte-Marie, la valeo de la Lota
Dordogno, la lando de Vézère-Ardoise, Figeac, kaj Cahors
profitas de la nommaniero “Urboj kaj Landoj de Arto kaj
Historio”.

Itinero
Elirante el la turisma
oficejo iru dekstren al la placo
de Peyrou.

Palaco episkopa
Placo de Peyrou kaj
strato Tourny
1

La palaco anstataǔas en la
XIV-a jc, la loĝejon de la
abato. Sur la Placo Peyrou la
norda fasado (klasita en
1904),
prezentas
kvar
aǔtentikajn nivelojn (vicoj
de fenestroj kun krucoj).
La unua etaĝo apartenas al
la flamgotika stilo je la fino
de la XV-a jc, dum la dua
etaĝo datumas de la
Renesanco. La galerio de la
lasta etaĝo kun ĝia falsa
gvatturo kaj la Tourny
fasado estis kreitaj en la
komenciĝo de la XX-a jc.
Post la franca Revolucio, la
palaco fariĝas sinsekve
urbodomo kaj juĝejo kaj pli
malfrue teatro en 1900,
hodiaŭ turismoficejo kaj
ekspoziciaj salonoj.
En iru en la katedralo
2 Katedralo
Saint Sacerdos
Placo du « Peyrou »

Konstruita sur la restaĵoj de
la romanika abatejo (el kiu
restas en la enirejo la
sonorilturo-porĉo),
la
preĝejo iĝas katedralo en
1317, sed ĝia konstruado
ne estis plenumita en la
XVII-a jc, pro manko de
rimedoj. La orgenoj de
Francesko Lépine
superstaras la naveniron de
post 1752. Klasitaj en
1952, restaŭritaj antaŭ ne
longe, ili estas inter la plej
bonaj konservataj de la
suda parto de Francio.

Trairu la katedralon kaj trairu
la sudan elirejon

Kapelo Saint Benoît
Korto klostra
Nomigita kapelo de Bluaj
Konfesantoj je la XVII-a jc, kaj
XVIII-a jc., ĝi estas unu el la plej
malnovaj sanktejoj de la abatejo.
La Bluaj Konfesantoj, pia societo
de laikoj metita sub la patronado
de Sankta Jerôme, tie instaliĝas
en 1608 kaj rekonstruas la
okcidentan fasadon, tie ili aldonis
tribunon kaj kampanilon kaj ili
ovranda
malfermis
laterajn
aperturojn (videblajn en la apuda
kanonika korto).

Pasu la porĉon, turnu
maldekstren
(korto
de
Kanonikoj) poste ĉirkaŭiru la
katedralon

Enfeus
Apud la absido de la
katedralo lokiĝis la malnova
tombejo de Sarlat, en kiu
funebraj niĉioj ( niĉioj kun
plata fundo destinataj al
enteni tomboj ; la plej
malnova datumas de la XIV-a
jc), estis retrovitaj en 1840.
Tiuj funebraj niĉioj atestas la
ekzistadon de urba elito
(funebra niĉio gravurita de
Anne d'Autery) en Sarlat.

Supreniri al la lanterno de
mortintoj per la ŝtuparoj (alveninte
dekstren) aŭ daŭrigu ĉirkaŭirante
katedralon kaj laŭiru dekstren la
straton Montaigne, poste denove
dekstren tra malganda pordo.

malfermiĝas.
Multaj
signifoklarigoj
estis
proponitaj ; iuj kunligas la
konstruaĵon kun la vizito de
Sankta Bernardo. La plej
probabla klarigo estas, ke ĝi
estis uzata kiel funebra
kapelo.

Lanterno de mortintoj
Enigma turo cilindra je diametro de
bazo je 6,5 metroj, superelstarita de
konuso apenaŭ galbita kun tri
bendoj torformaj, la lanterno de
mortintoj konsistas el du niveloj.
La unua etaĵo estas cirkla kapelo
lumigata
per
3
aperturoj,
superelstarata interne per 6 radiantaj
kvaronoj ; je la centro, aperas
ŝlosilo kun la ŝafida standardo
venkinta la morton (simbolo de la
Resurekto). Supre, reliefigita per
bendo sur modilonoj, ĉambreto
estas truita per 4 mallarĝaj aperturoj
duoncirklaj kun linteloj embrazure.
La ĉambreto norde

Daŭrigu laŭ la strato Sylvain
Cavaillez kaj poste la strato
Albusse. Iru dekstren laŭ la strato
Présidial

Hôtel de Grézel
Strato Salamandre
Hôtel de Grézel inaŭguras la
kreadon de privataj hoteloj
konstruitaj fine de la Centjara
milito, pro fideleco al la reĝo de
Francio.
La monumento estas kompozita
konstruaĵo, antaŭa al la 15a
jarcento, en kiu oni realdonas
komunan elementon al multe da
privataj hoteloj, la nobelara
domturo loĝas alirejan ŝtuparon
al kvin niveloj.
La monumenta eniro, en formo
de kuniga krampo kun centra
finialo kaj brasikofolioj ilustras la
flamgotikan stilon.

Daǔrigu vian malsupreniron
al Place de la Liberté kaj
returniĝu.

Presidial
Strato Présidial, strato
Landry
La establo de la apelacia
tribunalo estis kreita en
1552 kaj firmigita per reĝa
edikto en 1640.
Atingilo de la reĝa justico,
ĝi postvenis post la
seneskalejo kaj funkciis ĝis
la franca Revolucio.
La monumento estis
konstruita ĉirkaŭ 1620 kaj
modifita dum la 18a jc kiam
ricevis honorŝtuparon
lumigitan de lanterneto.
La apelacia tribunalo de
Sarlat estas unu inter la
malmultaj justickonstruaĵoj
konservitaj en Francio.
Malsupreniru la straton
Landry, kaj poste maldekstren, la
straton Presidial. Lasu la straton
Albusse dekstre. Je la vojkruciĝo
de la strato Salamandre, vi trovas
Hôtel de Grézel.

Urbodomo
Place de la Liberté
Al la vojkruciĝo de la « rue
Fénelon » (Fenelon strato) kaj la
« place de la Liberté » (Libereco
placo), la urbodomo estas
enplantita sur la situo de la
malnova konsuldomo.
La vasta rektangula pavilono,
verko de la arkitekto Bouyssou
de Saintongeais, prezentas, ĉe la
teretaĝo, belan ensemblon de
duoncirklaj arkadoj, svaga
rememoraĵo de la arkitekturo de
la mezepokaj fortikurboj.
La konstruaĵo estas superelstarita
de tegmento kun forta deklivo
kovrita de ardezoj, hodiaŭ sen
angula tureto. La konstruaĵo estis
transformita en bazaro je la
teretaĝo kaj en klubejo je la etaĝo
en la XIX-a jc, kiam la municipaj
servoj estis translokitaj en la
malnovan episkopan palacon de
post la Revolucio.

Ĝi estis restaŭrita en 1899 de
Arkitekto
Favier
kaj
inaŭgurita de Pierre Sarrazin
deputito-urbestro de Sarlat.
Li redonis ĝian administran
rolon al la urbodomo en
1900.

Aliru norden al la
placo de Boissarie.

Preĝejo Sainte-Marie
Placo Boissarie
La unua paroka konstruaĵo
de XII-a jc, situanta al
vojkruciĝo de la akso nordasuda (rue des Consuls) kaj
orienta-okcidenta
(rue
Fénelon, komerca-strato ire
al Souillac) estis destruita en
1665 pro decido de la
konsuloj kaŭze de ĝia
uzdifecteco. La rekonstruo
estis en pluraj etapoj de la
XIV-a ĝis XV-a jc.
Je la franca Revolucio, la
preĝejo estis destinŝangita,
poste ĝi servis kiel klubo,
post kiel armila manufakturo. Ruiniginta, ĝi estis
parceligita en 1815,
rehabilitita en poŝtohotelo
en 1905, poste servis kiel
dispensario. Je la peto de la
municipo, la arkitekto Jean
Nouvel kreis en 2000 du
grandajn stalopordojn por
restitui la volumenon de la
ĥorejo mankanta. Do li
rememorigas samtempe la
belegecon de la preĝejo el
XIV-a jc, kaj la vundeto el
XIX-a jc.
La pordoj duone
malfermitaj, la preĝejo, kiu
ekde nun servas kiel
bazarhalo, parenciĝas al
relikvokesto.

Hotelo de Plamon
Strato de la Konsuloj

Daŭrigu vian vojon ĝis
fronte al la pordoj de Jean
Nouvel kaj atingu la Placon
de Anserbazaro.
Hotelo de Gisson
Placo de Anserbazaro
Hotelo de Gisson kun ĝiaj
romanaj fenestroj, estas
inter la plej malnovaj
hoteloj de Sarlat. Je la XVa jc sesángula turo estas
almetita kun tegmento je
sep
murpartoj
por
distingiĝi. La Gisson
familianoj kiuj fariĝis la
posedantoj pli poste je la
XVIII-a jc, karieradis kiel
konsilantoj je la apelacia
tribunalo (Présidial).

Hotelo de Vassal
Placo de Anserbazaro
La konstruaĵo prunteprenas sian
nomon de respektata nobela
familio de milita origino, devena
el Quercy.
Ĝi havas du angulajn turetojn
ĝemelajn superelstare, kiuj kaŝas
ŝtuparon. Tio ebligas pasi de iu
ĉambro al alia laŭ koridoro,
gardante ian intimecon.

Malsupreniru la kelkajn
ŝtupojn kaj turnu dekstren

La hotelo apartenis al la familio
Albuson dum la Centjara milito,
poste ĝi estis aĉetita de Guillaume
Plamon en 1473 ; ĉi-lasta devenas
de granda idaro da Konsuloj ekde la
XIII-a jc.
La konstruaĵo estis konstruita kun
tri niveloj flue laǔ jarcentoj (XIII-a
al XV-a jc). Ĉiu el etaĝoj ludis
rolon : teretaĝo kun publikaj lokoj
aŭ butikoj ; nobla etaĝo en la unua
etaĝo vivejo kaj utilaj lokoj en la
dua etaĝo interalie la kuirejoj.
La aĉetado de la hotelo de la
komercista familio Tapinois de
Bétou (1699), ebligis la kunigon de
la konstruaĵoj, kiuj apartenis al
familio Plamon kaj Jean de Selves
per angula trumpo.

Daŭrigu straton de
Konsuloj poste trairu la
straton
de
Respubliko.
Maldekstren, supreniru la
deklivon kiu superstaras la
straton , haltu dekstre fronte
al la baroka pordego
Kapelo des Récollets
Strato Jean-Jacques Rousseau
Devenas el la reformita
Franciskanan branĉon, la Récollets
monaĥoj konstruigis sian preĝejon
en 1618 por enradikigi sian
monaĥejon. La preĝejo estis finita
en 1626. Sed la internaranĝo daŭris
ĝis 1651 je la metado de la volbo
ligntegita el kaŝtanarbo. Direktita al
sudo pro la mallarĝeco de la loko,
ĝi havas du flankajn kapelojn je la
okcidento, kiuj estis konsekritaj al
Sankta Bonaventure kaj Nia Damo.
La preĝejo konsistas el sola vasta
navo, kovrita per ligna volbo ; ĝi
estas abunde lumigita je oriento per
kvar larĝaj duoncirklaj aperturoj.
Ĝia monumenta portego estas la
nura dekoro de la fasado laŭlonge
de la strato. Estas unu el plejbelaĵoj
de la baroka arto en Perigordo kun

ĝia rompita frontono,
konsistita el du malestaraj
volutoj kiuj estas apogitaj sur
du kanelaj kolonoj pere de
dorikaj kapiteloj. La preĝejo,
registrita en 1937 estis klasita
kiel historia monumento en
1944.

Daŭrigu vian vojon laŭ
la Strato Jean-Jacques
Rousseau kaj haltu je la
vojkruciĝo
de
la
suprenirejo de Toulouse
Abbaye Sainte-Claire
Strato
Jean-Jacques
Rousseau
La monaĥinoj de Sainte Claire venintaj de Tulle,
establiĝis en Sarlat samtempe
kiel la monaĥoj Récollets(en
1621) por prizorgi edukadon
de knabinoj.
La monaĥejo konsistas el du
konstruaĵoj apudmetitaj kiuj
estas kunligitaj per granda
ŝtuparo. La suda alo datumas
de XIV-a jc. La dua alo
konstruita en la XVII-a jc,
konsistas el du galerioj
supermetitaj.

Post la elpelo de la monaĥinoj
dum
la
Revolucio,
la
konstruaĵo estis uzita kiel
malliberejo, poste lernejo.
Necesis restaŭri tiun bienon
de la paroko. Klubo Vieux
Manoir komencis restaŭri
ĝin. Poste la konstruaĵo estis
aĉetita de la oficejo HLM en
1992; oni instalis 26 loĝejojn
en 1994.

Daŭrigu rekte ĝis la
ramparo, poste rigardi
returne
Hotelo de Cerval
Strato du Siège , Rue des
Trois- Conils
Tiu vasta domo partoprenis en
malmultaj ekzemploj de urbaj
hoteloj situantaj je la alia flanko
de la strato de Respubliko kiuj
aperis en Sarlat fine de la Cent
jara milito.
La hotelo estas konstruita en Uformo dum du jarcentoj de la
familia Vernet de Marqueyssac,
ĉirkaŭ duonfermita interna korto.
Ĝia arkitekturo estas organizita
ĉirkaŭ la pavilono de la ŝtuparo,
en la fondo de la interna korto,
kiu konektas la orientan kaj la
okcidentan konstruaĵojn. Ĝi estas
konektita al la ramparo per
“ponteto” (aera pasejo).

Sekvu la straton TroisConils kiu faras kurbaĵon je la
hotelo ĉi sube

Hotelo Carbonnier de
Marzac
Strato Trois-Conils
Tiu hotelo estis starigita dum
la periodo de rekonstruado
kiu sekvis la militon de Cent
jara milito. Ĝi apartenis dum
la XVIII-a jc al la familio
Carbonnier de Marzac, ankaŭ
posedanto de la kastelo de
Puymartin.
Malmulte
prizorgita ĝi estis uzita kiel
kazerno
de
ĝendarmaro
nelonge post la franca
Revolucio.

Daŭrigu vian
malsupreniron,
turnu
maldekstren je placo Beauvau
(strato Cordil) kaj rigardu
returne vidalvide al tiu hotelo
je la komenco de la strato
Rousset.

Hotelo Saint-Clar
Strato Rousset
Turo milita pli ol turo de
nobelaro, la konstruaĵo,
starigita en la XV-a jc,
fortifikita en la XVII-a jc,
situas atingeble de arbalesto
ekde la ramparo. De la
kreneloj, eblis prigardi du el
la pordegoj de la urbo, al la
sudo kaj al la okcidento.

Ekiru laŭ la strato La
Boétie malantaŭ vi (trairu la
straton de Respubliko) direkte
de la kadredalo, laŭiru la
straton
Alberiko
Cahuet
maldekstren poste subiru sub
la porĉo vidalvide al la strato
de la Minage.

Hotelo de Vienne
Placo Luciano de
Maleville
La malsimpla konstruaĵo
estas kunmetita per 3
konstruaĵoj de la XV-a ĝis
la XVII-a jarcento, kun 6
niveloj, kunigitaj dank’al la
obstrukco de strateto, la
aldonaĵo de pordo kaj
granda
nombro
de
elementoj por konekti kaj
ekvilibri
ilin.
La
monumenta ŝtuparo en la
centra pavilono ebligas
interalie atingi la etaĝojn
laŭ duonniveloj. La hotelo
ŝuldas sian nomon al
Jakobo de Vienne, kiu de
modesta deveno (stalisto),
iĝis superintendanto de la
financoj kaj prezidanto de
la Konta Kortumo dum la
reĝado de Henriko la IV-a
(je la komenco de la XVIIa jarcento). La klasika
ornamaĵo prezervita nur
parte estas ligita al la
servado de lia reĝo: la
medialenoj bildigas fakte
Henrikon la IV-a, Marian
de Medicis aŭ Gabriela d’
Estrées, la reĝamatinon de
la reĝo. En la centro, la
komenca
litero
M
referencas al Maleville
familio, posedanto de la
konstruaĵo dum la XIX-a
jarcento.

Iru ĝis la domo de La Boétie
per la strato de la libereco

Domo de La Boétie
Placo Le Peyrou
Tiu fama vasta loĝejo prezentas
transiran
arkitekturon
inter
mezepoka domo kun pinjono kaj
privata hotelo (ĉirkaŭ 1525) ; ĝi
konsistas el komercista teretaĝo
kaj supraj etaĝoj kun monumenta
Renesanca ornamado kiel lukoj,
kolonoj, medalienoj… Ĝi estas la
naskiĝa domo de Stefano de La
Boétie, deveninta de respektata
familio de bienposedantoj.

Boyt. Stefano de La Boetie
estis atestanto de intelekta
efervesko kiu agitis la
episkopan palacon. Li foriris
lerni la juron al Orleano kie li
ekkonis Dorat, la fondinto de
Plejado. Li obtenis sian
licencion je la 23-a jaro kaj li
iĝas konsiliano de la Bordoza
Parlamento
dank’al
sendevigo.
Li plenumas
tradukciojn, poeziojn, kaj
ĉefe
« Paroladon
pri
memvola
servitudo »,
kredokonfeso
de
« honestulo », enamiĝinta al
toleremo
kaj
libereco
(kontraŭ la tiranismo). La
Boetie estis jam konita kiam
li renkontis Montaigne en
Bordozo. En kunteksto de
ikonoklastaj violentoj de
protestantoj, li decidiĝis
favore al politiko de akordiĝo
direktita de la reĝo kaj li
publikigis
en
1562
« Raporton pri la Edikto de
Januaro », kies religía unuigo
kaj katolika reformacio sen
violento estas la ĉefvortoj. Li
trairis la tutan Gujenon kun
Burie por pacigi la aferojn
sed tio estis malsukceso. Je la
morto de La Boetie la religiaj
militoj forte rekomenciĝis.

