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MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURÃ DIN EVUL MEDIU 
ÎN PROVINCIA LIMOUSIN (FRANÅA)

În partea central-vesticã a Franåei, acolo unde acum douã mii de ani trãia tribul galic al
Lemovicilor, se întinde provincia Limousin care îæi trage numele de la anticii ei locuitori. Cristalizatã
de-a lungul  secolelor  ca  u n i t a t e
istorico-teritorialã, actualmente (începând
de la reforma administrativã din 1955) este
individualizatã în regiunea administrativã
omonimã cu o suprafaåã de 16.932 km² æi o
populaåie de circa 750.000 locuitori,
incluzând departamentele Haute-Vienne,
Creuse æi Corrèze. La baza acestei
individualizãri teritoriale stã, în primul rând, 
natura æi unitatea substratului geologic ce se
reflectã pregnant în trãsãturile peisajului
geografic cãruia îi imprimã originalitate æi,
totodatã, omogenitate în notele esenåiale.
Coincizând aproape complet cu aria
vechiului compartiment cristalin din partea
vest icã a Masivu lui  Cen t r a l  f rancez,
teritoriul Limosin-ului se distinge  net de 
åinuturile  învecinate  prin rocile  sale tari –
granit, gnais –, în care eroziunea agenåilor
externi a modelat un sistem de platouri
dispuse pe un interval hipsometric de circa
700 metri, urcând de la sub 300 m în vest, pânã la aproape 1.000 m în est;  astfel, acest ansamblu
reliefal apare ca un puternic contrafort al Masivului Central în faåa zonelor depresionare de pe faåada
atlanticã a Franåei. Spre interiorul Masivului Central se ridicã platourile înalte Millevaches,
Monédières æi Gentioux, formând împreunã un horst puternic pe care locuitorii l-au denumit La
Montagne (Muntele);  acesta reprezintã un tipic „castel de ape“ din care diverg în evantai numeroase
râuri tributare la bazinul hidrografic al fluviului Loire (Cher, Creuse, Gartempe, Taurion, Vienne
etc.) æi la acela al râului Dordogne (Corrèze, Vézère æ.a.);  în zona platourilor joase, vãile acestor râuri 
concentreazã principalele aglomerãri urbane – oraæele Limoges, Brive-la-Gaillarde, Tulle, St-
Junien, St-Léonard-de-Noblat, Aubusson etc. –, în timp ce pe interfluviile aplatizate, strãbãtute de o
reåea deasã de pârâuri, predominã aæezãrile mici – orãæele, sate, cãtune (hameaux) –, majoritatea cu
sub 1.000 de locuitori. Localitãåile cu peste 1.000 de locuitori – cele care cuprind cele mai multe
vestigii arhitecturale din Evul Mediu – pot fi clasificate în cinci categorii de mãrime demograficã: un
oraæ mare, Limoges (peste 170.000 loc., capitala istoricã a provinciei Limousin æi capitala actualei
regiuni administrative omonime, reæedinåã de prefecturã a departamentului Haute-Vienne); douã
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oraæe de mãrime mijlocie, Brive-la-Gaillarde (50.000 loc.) æi Tulle (peste 21.000 loc., reæedinåã de
prefecturã în departamentul Corrèze); opt oraæe mici, Guéret (peste 14.000 loc., reæedinåã de
prefecturã în departamentul Creuse), St-Junien (11.700 loc.), Ussel (8.856 loc.), St-Yrieix (7.600
loc.), Aubusson (6.800 loc.), St-Leonard-de-Noblat (6.000 loc.), La Souterraine (5.600 loc.); circa 50 
de oraæe foarte mici, cu 1.000-5.000 locuitori. Pe ansamblu, vestigii arhitecturale, mai remarcabile,
de origine medievalã sunt semnalate în aproximativ 100 de localitãåi, revenind în medie o localitate la 
170 km² sau 6 localitãåi la 1.000 km².

Tipologic, vestigiile arhitecturale provenite din Evul Mediu, existente pe teritoriul
provinciei Limousin, pot fi clasificate în 9 categorii: biserici, capele de pelerinaj, aæezãminte
monahale (mãnãstiri, stãreåii), castele, cetãåi strategice, resturi din incinte de fortificaåii orãæeneæti
(poråi fortificate, turnuri etc.), edificii publice, orãæeneæti (hale comerciale, primãrii etc.), clãdiri
civile rezidenåiale, poduri.

Bisericile ocupã primul loc ca frecvenåã, implicit ca densitate, înregistrându-se 61, din care
11 fortificate æi 50 nefortificate, repartizate în 58 de localitãåi, câte una în fiecare localitate, cu
excepåia oraæului Limoges cu trei æi a orãæelului Felletin cu douã. Biserici fortificate se gãsesc în
localitãåile Blond, Compreignac, Glénic, Le Chalard, St-Angel, St-Privat, St-Yrieix, Naves,
Uzerche, St-Robert æi Collonges-la-Rouge; 6 dintre ele prezintã trãsãturi de stil romanic (Uzerche,
Blond, Compreignac, Le Chalard, Glénic, St-Robert), douã, de stil gotic (St-Angel, St-Privat), iar
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douã, combinaåii de stil romanic æi gotic (St-Yrieix, Collonges-la-Rouge). Stilurile arhitectonice sunt 
mai bine exprimate la bisericile nefortificate, la care pe primul plan erau puse exigenåele de ordin
artistic. Din cele 50 de biserici nefortificate, 30 sunt în stil romanic, 8 în stil gotic, 8 în combinaåii de
stil romanic cu stil gotic. Rezultã, deci, cã predominã bisericile în stil romanic (6 fortificate æi 30
nefortificate), provincia Limousin reprezentând, de fapt, una din principalele arii teritoriale de
rãspândire a acestui stil (æcoala din Limousin), alãturi de ariile din respectivele provincii învecinate
(Poitou, Périgord, Saintonge, Auvergne) sau mai îndepãrtate (Bourgogne, Normandie etc.).
Bisericile în stil romanic de æcoalã limousinã, de regulã originare din secolele XI-XII, deæi au suferit
unele influenåe de la æcolile arhitecturale vecine, prezintã totuæi particularitãåi care le disting de
celelalte æcoli; în primul rând utilizeazã ca material de construcåie granitul (cu tentã gri-gãlbuie)
disponibil din abundenåã în regiune; apoi, este fizionomia originalã a turnurilor-clopotniåe la care se
succed, de jos în sus, 2-3 etaje pãtratice strãpunse pe fiecare faåadã de câte douã ferestre mari în plin
cintru (arc de semicerc); un etaj pãtratic ceva
mai îngust, strãpuns pe fiecare faåadã de câte o
fereastrã în plin cintru, deasupra cãreia e plasat
câte un gablu (fronton triunghiular), având nu
numai un rol ornamental, ci æi o funcåie de
rezistenåã prin echilibrarea distribuåiei
împingerilor exercitate de etajele supraiacente;
1-2 etaje octogonale æi mai înguste, strãpunse pe 
fiecare faåetã de câte o fereastrã în plin cintru
îngemãnatã printr-o colonetã; o fleæã ascuåitã,
sub formã de piramidã octogonalã, prin care
culmineazã turnul; câte o frizã cu arcaturi oarbe, 
una plasatã la baza fleæei, alta între primele douã 
etaje pãtratice, completeazã decoraåia turnului.
Exemplare tipice cu astfel de trãsãturi le oferã bisericile romanice din St-Léonard-de-Noblat,
Collonges-la-Rouge, Uzerche. O altã particularitate constã în turnul masiv de deasupra pridvorului
de la faåadã, flancat de douã cloæetoane (turnuleåe), cum e cazul, spre exemplu, la bisericile din Le
Dorat æi St-Junien; la biserica din Le Dorat sau la cea din Meymac arcul polilobat (festonat) de la
portalul faåadei atenueazã liniile severe ale edificiului. Pe lângã cele menåionate mai sus, biserici
(nefortificate) în stil romanic se mai întâlnesc în localitãåile Ahun, Beaulieu-sur-Dordogne,
Chateauponsac, Solignac, Malval, Gouzon, Bennet-la-Rivière, Bénévent-l’Abbaye, Évaux-les-Bains
etc.

Comparativ cu stilul romanic, stilul gotic (sec. XIII-XVI) e mai puåin frecvent, semnalat la
numai zece biserici, cea mai reprezentativã fiind catedrala St-Étienne din Limoges, în special faåada
ei constituind o adevãratã bijuterie de gotic flamboyant, lucratã în granit fin între anii 1516 æi 1530;
deasupra arhivoltei portalului ogival se ridicã un gablu foarte efilat pânã la marea rozasã flamboyantã 
(nervuri cu inflexiuni asemãnãtoare flãcãrilor); deasupra rozasei se ridicã un alt gablu pânã la
pinionul triunghiular ajurat cu fleuroane; întreaga faåadã e încadratã de douã contraforturi puternice,
agrementate cu colonete æi pinacluri. Tot în oraæul Limoges se mai gãsesc încã douã biserici gotice:
St-Michel-des-Lyons (sec. XIV-XVI, turn cu etaje superioare octogonale flancate de turnuleåe,
vitraliu din 1510) æi St-Pierre-du-Queyvroux (clopotniåã din sec. XIII, faåadã flamboyantã din sec.
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XVI). Biserici în stil gotic se mai întâlnesc în
localitãåile Allassac, St-Victurnien, Mercoeur
etc. La o serie de edificii ecleziastice elementele
de stil romanic sunt asociate cu elemente de stil
gotic, realizate în faze corespunzãtoare de
construcåie; aæa sunt, spre exemplu, bisericile
din localitãåile Tarnac, Tulle, Brive-la-Gaillarde, 
Felletin, Eymoutiers, La Souterraine etc.

Aæezãmintele monahale sunt
reprezentate prin æapte mãnãstiri æi trei stãreåii.
O mãnãstire – Bénévent-l’Abbaye (sec. XI) – se
aflã în stare de ruine, supravieåuind numai
biserica abaåialã aferentã (sec. XII, stil
romanic). Sãpãturile arheologice efectuate în
Piaåa Republicii din centrul oraæului Limoges au 
descoperit, în 1960, cripta vechii mãnãstiri
St-Martial, cu pãråile cele mai vechi datând din
secolul al IV-lea æi adãpostind sarcofagul
Sfântului Martial æi pe cele ale însoåitorilor sãi,
surmontate de un mozaic policrom din secolul al 
IX-lea cu subiect paleocreætin. Cinci mãnãstiri,
împreunã cu bisericile abaåiale aferente, s-au
pãstrat, mai mult sau mai puåin restaurate:

mãnãstirea din Aubazines, fondatã în 1135 de Saint Étienne, mai întâi benedictinã, apoi, din 1147,
cistercianã, cu biserica abaåialã romanicã din secolul al XII-lea; mãnãstirea din Meymac, fondatã în
secolul al XI-lea, aparåinând ordinului monahal al Benedictinilor, cu biserica abaåialã romanicã din
secolele XI-XII; mãnãstirea din Solignac, fondatã în anul 632 de cãtre Saint Éloi, reconstruitã în
secolul al VIII-lea, cu biserica abaåialã romanicã din secolul al XII-lea; mãnãstirea din Tulle, fondatã
în secolul al XI-lea, aparåinând ordinului Benedictinilor, cu biserica abaåialã romanicã-goticã din
secolele XII-XIV; mãnãstirea din Mortemart, aparåinând ordinului Augustinienilor, cu capela
folositã azi ca bisericã parohialã.

Capele de pelerinaj se gãsesc în localitãåile St-Junien (capela Notre-Dame-du-Port din sec. 
XV), Ussel (capela Notre-Dame-de-la-Chambanne) æi Collonges-la-Rouge (vechea capelã a
Penitenåilor).

Castelele deåin locul al doilea ca frecvenåã dupã biserici, înregistrându-se 36 de exemplare,
din care 25 fortificate æi 11 nefortificate. Castelele fortificate au fost construite, în general, înainte de
anul 1500, când pe primul plan se puneau nevoile de apãrare, astfel cã elementele de stil artistic sunt
mai puåin manifestate. Ele sunt localizate, de regulã, în mediul rural, pe fostele domenii feudale,
unde, prin amplasamentul în locuri mai înalte æi prin silueta lor proeminentã, dominã liniile peisajului 
campestru. Unele (16) dintre ele sunt bine conservate, spre exemplu castelele Coussac-Bonneval
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(sec. XIV), Montbrun (donjon din sec. XII æi
corpuri de locuit din sec. XV), Rochechouart
(donjon din sec. XIII, cea mai mare parte din
sec. XV), Pompadour (sec. XV), Brie (sec. XV), 
Pierrefitte (sec. XV) etc. Altele o fe rã
spectacolul sumbru, dar nu lipsit de grandoare æi 
de romantism, al ruinelor, totodatã evocând
episoade glorioase, dar æi dramatice din trecutul
acestor meleaguri. Astfel, castelul Châlus (25
km sud-vest de Limoges), construit în secolul al
XI-lea æi pãstrând încã o rãmãæiåã din donjonul
sãu cu ziduri groase de 3 m, are faima de a fi
rezistat asediului întreprins de viteazul rege
englez Richard Inimã de Leu, al cãrui sfâræit, la
42 de ani, s-a tras tocmai de la o ranã la umãr
primitã cu aceastã ocazie; dar dârjii apãrãtori ai
fortãreåei au plãtit apoi scump moartea regelui,
fiind toåi spânzuraåi, cu excepåia arbaletrierului
fatal care a fost jupuit de viu. La 10 km S-S-V de 
Limoges, pe un promontoriu abrupt de la
confluenåa râurilor Briance æi Ligoure, se înalåã
impunãtoare ruinele castelului-fortãreaåã
Chalusset, construit în secolul al XII-lea (având
trei incinte fortificate, ziduri înalte de 20 m, turnuri pãtrate, donjon), unul din cele mai desãvâræite
exemplare ale arhitecturii militare franceze din Evul Mediu; cãzut în mâinile Hughenoåilor în 1577,
este folosit de aceætia ca bazã de atacare a oraæului Limoges, dar cetãåenii oraæului, dupã lupte grele,
cuceresc fortãreaåa æi o prefac în ruine. Spre hotarul de sud-est al provinciei Limousin, pe o stâncã
prãpãstioasã de deasupra sãlbaticelor chei ale râului Luzège, se profileazã grandios ruinele castelului
Ventadour, una din cele mai inexpugnabile fortãreåe medievale din Limousin æi din întreaga Franåã,
un adevãrat cuib de vulturi vulnerabil doar prin trãdare; în secolul al XII-lea a fost focar al literaturii
cavalereæti, frecventat de trubaduri, înæiæi stãpânii castelului – viconåii de Ventadour  – fiind poeåi din
tatã în fiu; viaåa pulseazã aici pânã în epoca Renaæterii, ale cãrei gusturi mai rafinate determinã pe
viconåii de Ventadour sã pãrãseascã fortãreaåa prea austerã, instalându-se într-o clãdire mai elegantã
æi confortabilã din localitatea apropiatã Ussel (Hôtel de Ventadour, construit la finele secolului al
XVI-lea, în stil renascentist). In extremitatea sud-esticã a provinciei Limousin, pe un promontoriu
încãtuæat de un meandru adânc al râului Maronne (afluent la Dordogne) se profileazã resturile
fortãreåei Tours-de-Merle (sec. XI), care nu a putut fi cuceritã de englezi în timpul Rãzboiului de 100
de Ani. Ruine de castele fortificate, de origine medievalã, se mai gãsesc pe teritoriile localitãåilor
Turenne (15 km sud de oraæul Brive-la-Gaillarde), Mortemart (22 km nord de oraæul St-Junien),
Sermur (20 km est de oraæul Aubusson), Malval (25 km nord de oraæul Guéret), Crocq (20 km sud-est 
de Aubusson), Ségur-le-Château (52 km sud de Limoges), Treignac (75 km sud-est de Limoges).
Castelele nefortificate, mai puåine la numãr, dateazã de dupã anul 1500, din perioada Renaæterii, când 
pe primul plan erau puse exigenåele de esteticã æi confort, elementele de stil artistic – de regulã stilul
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renascentist – fiind bine exprimate; aæa sunt, spre exemplu, castelele Sédière (20 km nord-est de
oraæul Tulle), Noailles (7 km sud de Brive-la-Gaillarde), La Fraisse (15 km vest de oraæul Bellac æi 30 
km nord de St-Junien) æ.a.

Comparativ cu castelele fortificate obiænuite, o amploare constructivã mult mai mare æi o
capacitate defensivã (dar æi ofensivã) mult mai largã în teritoriu avea cetatea strategicã Crozant de la
hotarul nordic al provinciei Limousin, respectiv al åinutului Marche din aceastã provincie;
supranumitã „cheia Limousin-ului“, cetatea îæi etaleazã ruinele impozante pe un pinten stâncos de la
confluenåa râurilor Creuse æi Sédelle. Fondatã, se crede, încã pe la începutul secolului al VI-lea,
fortãreaåa a fost în tot cursul Evului Mediu una din cele mai vaste æi mai puternice din Franåa. Ea se
întindea atunci pe o lungime de 450 metri, iar zidurile sale, jalonate de zece turnuri enorme, erau
eæalonate pe mai mult de un kilometru; cu aceste dimensiuni cetatea putea adãposti o garnizoanã de
câteva mii de luptãtori. Citadela a aparåinut mult timp conåilor de Marche æi a jucat un rol important în 
timpul Rãzboiului de 100 de Ani (1337-1453) æi cu ocazia Rãzboaielor Religioase din secolul al
XVI-lea. În secolul al XVII-lea cetatea era deja în ruine. Turnurile care mai subzistã dateazã din
secolele al X-lea æi al XIII-lea; donjonul pãtratic servea de locuinåã seniorialã; se mai pot vedea æi
resturi din cele douã incinte fortificate.

Resturi din centurile de fortificaåii orãæeneæti existã în localitãåile Allassac, Éguzon,
Collonge-la-Rouge (poartã), La Souterraine (poartã) æi Uzerche (poartã).

Foarte numeroase sunt edificiile civile orãæeneæti cu funcåie rezidenåialã provenite
din secolele XV-XVI æi rãspândite în mai multe oraæe din Limousin, în vechile lor nuclee
(Aubusson, Guéret, St-Léonard-de-Noblat, Brive-la-Gaillarde, Tulle, Ussel, Uzerche æ.a.).
Ca facturã arhitectonicã sunt foarte caracteristice casele de piatrã ornamentate cu turnuleåe la 

colåuri æi cu sculpturi pe faåadã, clãdite de proprietari mai
înstãriåi (nobili, negustori etc). Uneori aceste case au
alurã de mici palate, de exemplu Hôtel de Ventadour din
Ussel, o elegantã locuinåã în stil Renaissance din secolul
al XVI-lea; Hôtel de Labenche din Brive-la-Gaillarde,
superb specimen renascentist, decorat cu colonete
delicate, cariatide, busturi de bãrbaåi æi femei, æi tot în
acest oraæ, Tour des Échevins, edificiu din secolul al
XVI-lea, flancat de un turnuleå suspendat („en
encorbellement“) ale cãrui ferestre se deschid între
arcaturi oarbe încadrate de colonete rãsucite; Hôtel des
Moneyroux, un graåios edificiu de stil gotic târziu, din
secolul al XV-lea, cuprinzând douã corpuri de locuinåe
dispuse în echer, legate printr-un turnuleå de colå, cu
faåada surmontatã de lucarne ornate de fleuroane æi
pinacluri; Maison de Layac din Tulle, din secolul al
XV-lea, cu o frumoasã faåadã la care ferestrele æi uæa de
intrare sunt încadrate de colonete æi surmontate de
acolade ornate cu sculpturi sub forme de frunze æi
animale (cerb, mistreå, porc spinos, leu, iepure, ogar);
Château Bécharie din Uzerche, flancat de un turn pãtratic
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æi de un turnuleå cu stema oraæului sculptatã în piatrã, pe faåadã; Maison du Vieux Tapissier
(sec. XV) æi Maison des Vallenet (sec. XVI) din Aubusson etc.

Din categoria edificiilor publice orãæeneæti sunt de remarcat vechile hale comerciale
din Meymac æi Mortemart.

În fine, lista vestigiilor arhitecturale medievale din provincia Limousin este completatã cu o
serie de poduri de piatrã, cu profil uæor arcuit în douã pante domoale, cu arcuri ogivale sprijinite pe
picioare întãrite de avant-bec-uri. Aæa sunt cele douã poduri – St-Martial æi St-Étienne – de peste râul

Vienne în oraæul Limoges (sec. XIII), podul de
peste acelaæi râu, mai în aval, în oraæul St-Junien 
(sec. XIII), podul de peste râul Vincou de la Bellac, podul de peste râul Gartempe de la
Chateauponsac, podurile de peste râul Creuse de la Aubusson (sec. XVI) æi Moutier-d’Ahun.

În concluzie, din cele arãtate mai sus rezultã cã provincia Limousin constituie o arie
teritorialã cu o mare densitate de vestigii arhitecturale originare din Evul Mediu, între care mai
reprezentative – ca frecvenåã æi facturã arhitecturalã – sunt bisericile în stil romanic (nefortificate sau
fortificate), castelele fortificate (conservate sau ruinate), clãdirile civile orãæeneæti de piatrã
împodobite cu turnuleåe de colå æi decoraåie sculpturalã pe faåadã, de asemenea podurile de piatrã.
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