
La STACIDOMOJ  de SAINT-ETIENNE 

NEORDINARAJ EDIFICOJ : 

La urbo Saint-Etienne [sentetjen] estas mezgranda urbo, kiu situas 

apud Lyon (Liono) en la sud-orienta parto de Francio. Iom strange 

ĝi enhavas 5 stacidomojn !  Kial ?  

 Vivas  nun tie nur 170 000 loĝantoj, ĉar perdiĝis  multaj industriaj 

labor-postenoj. Antaŭe ĝi estis konata kiel urbo de karbo, 

metalurgio, mekaniko, bicikloj, teksado de rubandoj kaj aliaj 

industrioj,  Fakte, kelkaj stacidomoj – nun kvartalaj- ŝuldas sian 

ekziston al la karbo-ekspluatado. Sed ne ĉiuj. 

Sur tiu-ĉi mapo videblas la 

ĉefa akso “Granda strato”, 

longa je 6.5km, laŭ nord-suda 

direkto.   Bildo 1: Skemo stacidomoj 

1. Ĉefa stacidomo 

“Chateaucreux” [Ŝatokreŭ]  

2. Moderna kvartala stacidomo  

Carnot [Karno] kiu staras 

sur ponto supre de la Granda 

strato. 

3. Kvartala stacidometo Le 

Clapier [ lƏ Klapie] apud 

karbo-minejo. 

4. Kvartala stacidomo Bellevue 

[Belvü] sur la regiona fervoj-

linio al Le Puy en Velay. 

5. Kvartala stacidomo La 

Terrasse [La Teras] sur la 

fervoj-linio al la urboj 

Roanne kaj Clermont-Ferrand  

6. Ĉe la centro, la urbo-domo. 
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SAINT-ETIENNE, lulilo de fervojoj en Francio.  

Estas bone konate, ke la unuaj fervojo aperis en Britujo, en la 18a 

jarcento, pro la neceso transporti karbon el la minejoj.  En la francaj 

lernejoj, la instruistoj pri historio emfazas la fervojan linion Paris-Saint-

Germain. Sed, historiaj esploroj montras, ke la unuaj fervojoj en Francio 

(ĉu por varoj, ĉu por vojaĝantoj) eliris el Saint-Etienne. 

1° La unua fervoja linio 

Antaŭ la ekspluatado de karbo en Nordo de Francio, jam ekzistis 

karbo-minejoj en la regiono de Saint-Etienne. La karbo estis 

eksportita ĝis al Parizo per boatoj sur la riverego Luaro(Loire). 

La unua linio fervoja en Francio –kaj sur la eùropa kontinento- estis 

konstruita inter 1823 kaj 1828. Ĝi sekvis kurbiĝojn kun malgranda 

radiuso . La ĉaroj ŝarĝitaj per karbo iris ĝis la river-haveneto de 

Andrézieux [Andrezjœ] uzante la deklivon kaj revenis al Saint-

Etienne, tirataj de ĉevaloj. Entute tiu linio longis 23 km. 

 

Bildo 2: Mapo 1828 de la unua fervoja linio inter Saint-Etienne kaj 

Andrézieux. 
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2° La dua fervoja linio 

Dank’al la iniciatemo de Marc Seguin [Mark Səg  ] kaj lia frato , 

estis kreita Anonima Societo en 1828 por konstrui fervojan linion de 

Saint-Etienne al Lyon.  La laboroj daŭris ĝis 1832, pro la multaj 

necesaj tuneloj, pontoj, ks. En la komenco, la linio utilis nur por    

transporti karbon, kiel sur la 1a linio al Andrézieux.  Ankaŭ ĉe la 

unuaj jaroj, ire al  Liono, la trajnoj uzis la deklivon malsupren (de 

500m ĝis 200m en Liono). Ĉevaloj tiris revenen.  

La unuaj vojaĝantoj uzis la fervojon en 1832, longan 55 km.  

 

Bildo 3:  

De supre malsupren: 4 trajnoj sur la linio Saint-Etienne /Lyon: 

1 Trajno de vojaĝantoj, tirata de ĉevaloj.  

2 Var-trajno tirata de ĉevaloj. 

3 Trajno de vojaĝantoj malsupren al Liono, ne-tirata. (imagu la daŭron!)  

4 Trajno de karbo-vagonoj tirata de vapor-lokomotivo (antaŭ 1840)  
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Bildo 4: Plu staras ĉe PK 18 kilometra ŝtono de 1’komenco. 

Notindas, ke Marc Seguin registrigis en 1827 

patenton pri lokomotivo kun tuba kaldrono. Li 

ankaŭ komprenis, ke indas desegni la fervojajn 

kurbiĝojn laŭ radiuso pli granda (500m). Kio devigis 

krei tunelojn, pontojn en tiu kurbiĝema valo de la 

rivero Giers [Ĵie] inter Saint-Etienne kaj la riverego 

Rodano (Rhône). 

Bildo 5: En 2000, lernantoj de teknika gimnazio partoprenis la 

konstruadon de kopio de la unua lokomotivo de Marc Seguin. 

3° La tria fervoja linio 

Nur tre koncize ni notos ĉi-tie, ke la 3a fervoja linio, kreita en 

Francio kunligis en 1828 la haveneton de Andrézieux al la pli norda 

urbo Roanne per linio, kiu devis transpasi monteton 500m altan. 

Tiucele, vapormaŝinoj fiksitaj ĉe la firsto tiris la trajnojn per 

ŝnuregoj. Tiu linio ne plu ekzistas. 
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Konklude: Jam en la jaroj 1820-30, la ĉefaj inventaĵoj de minejoj 

estis transdonitaj al fervojoj: reloj, ĉeval-tirado, vaporlokomotivoj, 

fiksaj vapor-maŝinoj. Tre baldaŭ poste aperos elektro!  

La ĉefa stacidomo Chateaucreux de Saint-Etienne 

La stacidomo Chateaucreux [Ŝatokrø ]? Kio estas rimarkinda?  

La unua staci-domo estis konstruita el ligno sur tereno, kies 
fundamento estis jam malfortikigita de la karbo-galerioj, spite al 
malpermeso de la karbo-ekspluatado sub ĝi. Ekde 1880, estis 
decidite konstrui novan sur firma bazo. Sed kiel fari por ke ĝi ne 
ŝrumpu sur malstabila tereno?  

 

Bildo 6: Fotaĵo de la nuna stacidomo. Bone videblas la strukturo el stalaj 

fostoj. 

Tial inter 1882 kaj 1884 estis konstruita nova stacidomo por la 
kompanio PLM (Parizo-Liono-Marsejlo), sed ne el fortikaj pezaj 
ŝtonoj (pro la pezo sur la grundo). La arkitekto Joseph-Antoine 
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Bouvard [Ĵozef Antŭan Buvar] konceptis ĉarpentan strukturon 
(malpli pezan ol iu ŝtonan) Tia strukturo prezentas du avantaĝojn: 
malpli peza ol ŝtona, pli elasta, pli kapabla rezisti misformiĝojn. 

Entute, l’edifico 
pezis 5000 
tunojn, kio estas 
malpezeta 
kompare al ŝtona 
konstruaĵo kaj al 
ĝia surfaco da 
2318m2. Je ĉiu 
4a metro, fosto el 
giso apogis sin 
sur ŝtala balko 
(horizontala 
trabo) kiu 
konsistigis 
kradan retan 
bazon supre de 
fortika masonita 
fundamento, 
70cm dika. Tiuj 
muroj enhavas 
niĉojn (entute 
130!) por precize 
lokigi la 
ŝraŭbegojn sub 
la fostojn. 

Bildo 7: Vertikala sekco de la strukturo. 

Nu, tuj post la konstru-fino aperis sufiĉe gravaj ŝrumpo-moviĝoj, 
kompreneble pro la karbon-ekspluatado! Ĉiu el la 130 ŝraŭbegoj 
devis relevi de 0 ĝis 28cm ŝarĝon ĝis 30 tunoj. Tion la teknikistoj 
faris je 2 cm tage kaj la relevado daŭris unu semajnon, sen ĉesigi 
la trajn-cirkuladon. Samtempe, masonistoj muntadis brikojn en la 
aperantaj volumoj sub la balka zono. (Vidu Bildon 8)  
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Bildo 8: Sekco de ŝraŭbega 

niĉo  

Je tiu epoko, tia tekniko 

estis novnovega! Ankaù 

sub la Efel-turo estas famaj 

ŝraŭbegoj, sed ĝian 

konstruadon oni finis nur en 

1889! 

Plurajn fojojn tia operacion 
oni plenumis, precipe post 
la bombardado de 1944 far 
usonaj aviadiloj, kiuj celis 
bari la vojon al germanaj 
milit-trajnoj. Nuntempe, tiuj 
ŝraŭbegoj ne plu videblas 
(oni malmuntis ilin, ĉar 
finiĝis ĉia karbon-
ekspluatado en 1973) Nur 
restas la niĉoj kiel atestas la 
Bildo 9: Niĉo sen ŝraŭbego. Tamen pluraj sinsekvaj tavoloj da masonado bone 

videblas. 

 

 

 

 

Bildo 10: Antaŭ la stacidomo, 

reloj de tramvojo kaj monumento al rezistintoj pafmortigitaj de la nazioj 

dum la dua mondmilito. 
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Pliaj stacidomoj en Saint-Etienne 

Tiun artikolon ni ne povus fermi sen mencii du rimarkindajn 

kvartalajn stacidomojn La pli malnova “Le Clapier” kaj la pli 

moderna “Carnot”  

Stacidomo de Carnot. [karno] Tiel nomata, ĉar ĝi staras supre de 

la samnoma placo. Ĝin konstruis en 1980 l’arkitekto S-ro Beynet 

[Bene] sur fervoja ponto supre de la Granda Strato kie kuras la 

tramo. La celo estis maldensigi la klientaron de la ĉefa stacidomo 

Chateaucreux. Ĉirkaŭ dutraka vojo de Saint-Etienne al Le Puy, li 

konstruis du kajojn, kiujn li ŝirmis per ŝtala strukturo bele 

oranĝkolora. Ĝin oni vidas de tre malproksime. Ĝiaj plej multaj 

uzantoj iras al kaj el Liono kaj povas tuj entramiĝi malsupre. 

 

Bildo 11: Stacidomo sur ponto? Jes, vi ne revas vi ĵus eliris el la tramo de 

Saint-Etienne en la placo Carnot. 

Kvankam kvartaleca, tiu stacidomo akceptis 288 501 vojaĝintoj en 

2006; sed la nuna trafiko estas malpli grava. 
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Stacidomo de Le Clapier [Le klapie] Neniam tiu stacidomo estus 

ekzistinta sen la karbo-ekspluatado. Ĝi situis apud minejaj ŝaktoj, 

el kiuj unu fariĝis Muzeo de la minejo. 

Bildo 12: Dekstre 

de la minejaj ŝaktoj 

atendas ŝarĝotaj 

vagonoj. Foto de la 

jaroj 1950/60.  

Ekde 1846, 

privata linio de 

karbo kompanio 

kondukis 

trajnojn 

ŝarĝitajn per 

karbo de pli alta 

minejo “Béraudière” [Berodier] ĝis tiu ejo. Tiu linio kelkajn 

kilometrojn longa prezentis fortan deklivon, (kiun mi ne povas nun 

precizigi). Sur ĝi veturis la unua elektra lokomotivo en Francio. 

En 1866, pro malnovaj minejaj galerioj, tro proksimaj de la surfaco, 

lokomotivo falas en truon profundan je 4 metroj!  

La aktuala stacidometo 

estis konstruita en 1926 

el betono. Ĝia 

fundamento apogas sin 

ankaŭ sur ŝraŭbegoj kiel 

en Chateaucreux. 

Nuntempe, tiu 

stacidometo rolas nur 

kiel haltejo. 

 

 

Bildo 13: Vidaĵo de la aktuala stacidomo Le Clapier. 
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