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Legenda: A – Starożytna brama miejska - Porte d’Arroux, B – Starożytne Mury Miejskie, C – Rzymski Amfiteatr, D – główny plac miejski, E – Muzeum Rolin, F – Katedra Św. Łazarza,  
G – Starożytna Świątynia Janusa 



 

OPISY OBIEKTÓW  
 
Autun to miasto w środkowo-
wschodniej Francji, położone nad 
rzeką Arroux (prawy dopływ Loary). 
Jego początki sięgają czasów 
starożytnych, kiedy to Rzymianie 
założyli tu jedną ze swoich kolonii 
nazwali na cześć ówczesnego cesarza 
Augustodunum. Bardzo szybko 
niewielka osada rozrosła w znaczący 
ośrodek handlowy, który stał się 
jednym z największych miast 
rzymskiej Gali. W owym czasie 
wybudowano tu wiele okazałych 
budynków użyteczności publicznej 
(m.in. rzymski teatr na 14 tysięcy 
osób czy liczne świątynie), których 
część przetrwała do czasów 
obecnych. Po upadku Cesarstwa 
miasto wielokrotnie przechodziło z 
rąk do rąk. Władali nim m.in. Saraceni 
i Normanowie. Ostatecznie w XI 
wieku Auton stało się częścią 
Księstwa Burgundii. Niespełna wiek 
później w mieście rozpoczęta została 
budowa katedry w której złożone 
zostały relikwie św. Łazarza Bardzo 
szybko miejsce to stało się celem 
licznych pielgrzymek. Okres 
prosperity trwał aż do drugiej połowy 
XV wieku, kiedy to księstwo Burgundii 
zostało wchłonięte przez koronę 
francuską. Obecnie Autun to 
spokojne i prowincjonalne 
miasteczko w które raczej omijane 
jest przez turystów. Miasto stanowi 
także dogodny punkt wypadowy do 
pobliskiego Parku Krajobrazowego 
Morvan obejmującego niewielkie 
pasmo górskie o takiej samej nazwie. 
 
 

 
A – Starożytna brama miejska – 
Porte d’Arroux  
To jedna z bram wjazdowych do 
rzymskiego  Augustodunum, 
dzisiejszego Autun. Podobnie jak 
reszta murów miejskich, 
zbudowana za panowania Augusta, 
pełniła funkcje obronne oraz była 
miejscem poboru cła od 
wchodzących do miasta. Składa się z 
czterech łukowatych przejść; dwa 
szersze, w centrum dla pojazdów, 
dwa węższe są przeznaczone dla 
pieszych. Boczne przejścia 
zamykane były drewnianymi 
drzwiami. Na pierwszym piętrze 
galeria z dziesięcioma arkadami, 
pierwotnie zadaszona, zapewniała 
ciągłość murów obronnych. 
Szerokość tego zespołu wynosi 
18,55 m, a wysokość 16 m. 
 
 
B – Starożytne Mury Miejskie 
 
Starożytne miasto Augustodunum 
było otoczone, 
sześciokilometrowym murem 
obronnym , zbudowanym w 
połowie drogi na wzgórze, na 
którym miasto zostało zbudowane. 
Prowadziły do niego  cztery główne 
bramy:  Porte  d’Arroux na północy, 
Saint-André na wschodzie, brama 
Rzymska na południu i Saint-
Andoche. Porte d'Arroux i Porte 
Saint-André są dość dobrze 
zachowane, Porte Saint-Andoche 
pozostała w formie szczątkowej, a 
Porte de Rome nie zachowała się 
wcale . 
 

 
C – Rzymski Amfiteatr 
W Autun o średnicy 148 metrów i 
mieszczący 14 000 widzów, jest 
największym w Galii i jednym z 
największych w świecie rzymskim. 
Budowa teatru może być datowana 
na drugą połowę pierwszego wieku. 
Teatr w Autun składał się ze sceny, 
która obecnie w dużej mierze 
zniknęła, ale zachowała system 
kurtyn oraz półkolistej widowni z 41 
poziomami siedzeń , z których  
zachowała się tylko część. Teatr został 
opuszczony dopiero w V wieku, kiedy 
to wzniesiono budynki na terenie 
orkiestry. Używany od średniowiecza 
jako kamieniołom, teatr został 
odrestaurowany na początku XX 
wieku. 
 
D – Główny plac miejski 
 
Place du Champ de Mars – jest  
sercem miasta, dzisiaj stał się 
rozległym parkingiem, na którym 
odbywają się również cotygodniowe 
targi. Jego głównymi zbytkami są 
Ratusz i Liceum Bonaparte. 
 
 E – Muzeum Rolin 
 
Dawna rezydencja kanclerza Nicolasa 
Rolina, zbudowana w XV wieku, w 
której mieszczą się zbiory miejskie, 
znajduje kilka kroków od katedry 
Saint-Lazare Muzeum posiada bogatą 
kolekcję gallo-rzymską. Przepych 
starożytnego Augustodunum jest 
przywoływany we wszystkich 
pomieszczeniach. Sztuka romańska 
reprezentowana jest  przez liczne 
rzeźby z katedry Saint-Lazare 
wykonane dłutem Gislebertusa.  

 
Rzeźba Ewy, która zachowała się w 
nienaruszonym stanie mimo 
dziewięciu wieków istnienia, wielkie 
figury grobu św. Łazarza, a także 
rekonstrukcja całości w postaci 
wspaniałego modelu dotykowego 
dopełniają tę średniowieczną podróż. 
Bogata jest również kolekcja rzeźb z 
XV wieku, w dużej mierze dzięki 
mecenatowi Rolinów, oraz liczne 
obrazy przypisywane są największym 
mistrzom burgundzkim. 
 
 
F – Katedra Św. Łazarza 
 
Wybudowana  około roku 1120 w 
stylu romańskim, konsekrowana w 
1130 r., natomiast w 1146 roku 
sprowadzono relikwie św. Łazarza. 
Katedra jest trójnawową bazyliką z 
transeptem i trójnawowym chórem 
zamkniętym trzema absydami. Nawa 
główna pokryta jest sklepieniem 
kolebkowym , natomiast nawy 
boczne posiadają sklepienia 
krzyżowe.  
Portal jest najbardziej godnym uwagi 
elementem katedry. Centralna scena 
przedstawia Sąd Ostateczny, na 
którym dominuje Chrystus w 
Majestacie Po jego prawej stronie św. 
Piotr prowadzi sprawiedliwych do 
raju. Po lewej stronie Chrystusa 
odbywa się ważenie dusz.  
Jest to optymistyczne przedstawienie 
Sądu Ostatecznego, zgodne z 
okresem prosperity, w którym 
powstało. 
 
 

 
G – Starożytna Świątynia Janusa 
 
Tak zwana "Świątynia Janusa" to 
celtycko-rzymski budynek kultowy, jest 
częścią rozległego sanktuarium, 
którego zasięg i złożoność ujawniają 
wykopaliska. Świątynia Janusa 
pochodzi prawdopodobnie z drugiej 
połowy I wieku n.e., podobnie jak 
wszystkie główne zabytki w 
Augustodunum. Mimo, że zabytek jest 
starożytny, to jego rzekoma dedykacja 
kultowi Janusa nie ma żadnego 
potwierdzenia; nie wiadomo, jakiemu 
bóstwu był poświęcony. Świątynia jest 
zbudowana na planie prawie kwadratu 
(16,80 × 16,35 m), a jej elewacja 
zachowała się na wysokości około 24 m, 
co jest rekordem dla Galii. Ściany mają 
grubość 2,2m., wejście musiało 
znajdować się przez jedną z 
brakujących ścian, prawdopodobnie od 
strony wschodniej. 
Dwie ściany (południowa i zachodnia) 
zachowały się w całości, a fundamenty  
dwóch pozostałych są nadal widoczne. 
Otwory belkowe na zewnętrznej 
stronie murów na wysokości 9 metrów 
nad ziemią oraz piwnice równoległe do 
murów i oddalone od nich o 5,4 m 
świadczą o istnieniu zadaszonej galerii, 
która biegła wokół, zgodnie z modelem 
świątyni gallo-rzymskiej. 
 


