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Kastelo Guedelon: Ĉu mezepoka?
 

 

Multaj esperantistoj jam vizitis (aŭ konas laŭnome) la Kastelon 
Grezijono [Gresillon], tradicia esperantista renkontejo proksime de 
Angers, kie okazas kongresoj, staĝoj, ktp. Bela, sed ne historie grava 
konstruaĵo, pri kiu ni plurfoje aperigis artikolon. 

Sed kiu konas la Kastelon Guédelon? [Gedlon]. Estas ĝi mezepoka 
fortikaĵo el la 13a jarcento, sed nuntempe konstruata! Kiel tio 
povas ekzisti? Teamo da pasiuloj pri mezepokaj konstruaĵoj decidis 
provi mem la konstruadon de burgo laŭ rimedoj kaj teknikoj de tiama 
epoko. La ideon ekhavis precipe Michel Guyot [Miŝel Güijo] 
posedanto kaj restaŭrinto de burgo en la apuda urbeto Saint-
Fargeau [Sankta Farĵo] Vidu: http://www.saint-fargeau.fr/  

La regiono nomata Puisaye [Pujsaj) 
estas parto de historie grava regiono 
Bourgogne [Burgonjo] dum Mezepoko 
sendependa de Francio. 

Fig 1: Situo de la kastelo Gedlon  

La iniciantintoj decidis fiksi siajn 
esplorojn kaj konstruajn projektojn laŭ 
la periodo de la 13a jarcento, ĉar tiam 

aperis multaj tiaj burgoj en la regiono kaj tuta lando. Ĝenerale ili 
aspektas kiel alt-muraj fortikaĵoj kun rondaj turoj ĉe la anguloj kaj ĉe 
l’enireja pordego. 

La laboroj komenciĝis en 1994 kaj estas antaŭvidataj daŭri almenaŭ 
25 jarojn. Ĉe la komenco la responda asocio ricevis mon-apogon je 4 
milionoj da Frankoj (nuntempe 610 000 €). Sed iom post iom la 
projekto fariĝis konata kaj allogis multajn vizitantojn, tiel ke nun ĝi 
povas sin financi aŭtonome!  
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Fig 2: Tia aperis la konstrua pejzaĝo en 1997: Maldekstre ŝton-kribrilo, ĉe la centro 

sciuro-kaĝo kaj ĉe la fundo ek-konstruataj turoj. 

 

 

 

 

Dum la 
unua jaro 
80 000 
personoj 
vizitis la 

laborejon. Tia sukceso konfirmiĝis laŭ la sekvaj jaroj. 

La kialo de loko-elekto estas simpla: tute apude en arbaro troviĝis 
ŝton-ekspluatejo. 

 Ĉiu konscias, ke tiam la transport-rimedoj estis malfacilaj kaj kostaj. 
Do, la konstru-materialojn oni trovu surloke! 

 

Fig 3: Plano de la kastelo 
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Kastelo Gedlon: ĉu simpla turismaĵo?  

Kial tiom da sukceso? Evidente la temo mezepoka allogas multajn 
personojn: ĝi konsistigas parton de komuna kulturo en multaj landoj 
(eble ne nur eŭropaj!) Kiu infano ne ludis, vestinte sin kiel kavaliro, 
senjoro aŭ damo? Kiu knabo neniam ludis per plasta aŭ ligna glavo?  

Unua malfacilaĵo: la mezepoka tekniko: 

Dekomenca veto konsistis el teknikaj problemoj. La konstruontoj 
promesis al si, ke ili laboros nur per iloj aŭ metodoj jam ekzistantaj 
en la Mezepoko! Do neniel elektraj aparatoj, neniuj motoroj, neniaj 
metalaj skafaldoj, ktp, ktp. Imagu, ke vi estas masonisto: jes, trulon vi 
rajtas uzi (ege antikva laborilo), sed ĝi estu fabrikita surloke, laŭ 
mezepokaj rimedoj: ĝin produktos forĝisto. La forĝisto je sia vico 
konstruu mem sian forĝejon, per brikoj kaj lignaj tabuloj. Ĉu ilin li 
rajtos aĉeti? Ne, tabuloj devenu de arboj, kiujn oni dehakis kaj segis. 
Tiel, iom post-iome, tuta aro da malnovaj metioj reaperis. Antaŭ ol 
komenciĝis la konstruado-mem, la vizitantoj povis spekti la laboron 
de multaj profesiuloj: 

Arbohakistoj, kiuj elsarkas la terenon, dehakas arbojn, senigas ilin 
je branĉoj. Jam ili uzis la servojn de forĝistoj por siaj iloj. 

Ĉevalistoj: ne 
malhaveblaj helpantoj 
ĉar necesas transporti 
ŝtonojn (kaj multajn 
aliajn materialojn) sur 
ĉaroj tirataj de ĉevaloj 
aŭ bov-paroj. 

Fig 4: Ĉevalo tiras ĉaron, 
ŝarĝitan per ŝtonoj. 



Paĝo 52/76                                     KONSTRUADO-kajero de TAKE 2019 

Por tiuj transportistoj necesas fabriki ĉarojn (dank’al lignaĵistoj), 
ĉirkaŭmeti fer-randojn sur radojn (dank’al forĝistoj). La rimenoj kaj 
jungilaroj el ledo estas plu fabrikataj nuntempe!  

Fig 5 Forĝejo. Bone rimarku 
maldekstre la gigantan 
balgon de la blov-aparato. 

Forĝistoj bezonas 
brikojn el bakita argilo, 
kiujn provizis potisto. 
Sen forĝejo, neniu 
laboro povus 
antaŭeniri! La forĝistoj 
produktas diversajn 

ferojn, sed ankaŭ najlojn (ekz. por la ponto) kaj ilojn por masonistoj 
kaj ŝtonistoj. 

Potistoj fabrikas ne nur brikojn por la bakujo kaj la konstruaĵo, sed 
ankaŭ tegolojn kaj diversajn ĉiutagajn 
objektojn. En la raportaĵo aperinta sur 
franca kanalo ARTE, oni povas vidi 
ilin, kiuj esploras (kaj trovas!) kiel 
produkti tubojn el bakita argilo por 
konduki la akvopluvon de la 
tegmentoj al la cisterno. Ĉio tio 
postulas multe da ligno!  

Ni aldonu korbo-faristojn kaj 
ŝnurego-faristojn, kies produktoj 
estas ĉiutage uzataj kaj ne 
preterhaveblaj. Ŝnuregojn ekzemple, 
oni bezonas por levi ŝarĝojn, ligi 
skafaldojn al la muroj, ktp. 

Fig 6: La domo de korbo-faristo. 
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Ĉarpentistoj plenumas plej diversajn taskojn, ekzemple kiel tabul-
segistoj. Ili laboras ankaŭ kiel lignaĵistoj kaj konstruistoj de diversaj 
aparatoj el ligno, ekzemple skafaldoj, sciuro-kagoj aŭ cintroj por 
fenestroj aŭ volboj. Kompreneble la senjora loĝejo enhavas multajn 
partojn el ligno. Ankaŭ turoj estos kovritaj per konusaj ĉarpentaĵoj. Ili 
kondukis la koncepton kaj realigadon de vere necesa akvo-muelejo: 

Muelejo: Post pluraj provoj, la muelejo fine provizas farunon. Por 
atingi tiun rezulton, necesis plirapidigi l’alvenon de l’akvo-fluo (kiun 
kondukas koridoro el lignaj tabuloj) ; determini la ĝustan rapidecon 
de la supra muel-ŝtono; alĝustigi la diversajn moviĝantajn ligno-
pecojn. La tuta muelejo konsistas el lignaj elementoj, krom kelkaj fer-
pecoj, ekzemple tiu, kiu vertikale transdonas rotacian movon al la 
muel-ŝtono. 

Fig 7: La dento-radoj de la 
muelejo. Ĝia akso konsistas el tuta 
trunko. Ĝi transdonas la rotacion 
de la akvo-rado. La stangetoj, el 
malmola kverko pikitaj tra la rado 
transdonas la movon al vertikala 
dento-rado, por kiu necesis multaj 
provoj!  

Kiam, la ĉarpentistoj 
konstruis muelejon, ili 
bezonis ekipi ĝin per muelo-
ŝtonojn, kiujn provizis ŝton-
tajlistoj 

 Tia muelo-ŝtono estu el 
malmolega kvalito, kun 
formo ebenega kaj regule 
cirkla. Vi povas imagi kiom 
da fojoj la forĝistoj devis 
akrigi la ĉizilojn kaj aliajn 
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specialajn ilojn por prilabori tian ege duran materialon, muelo-ŝtonon. 
Vidu ankaŭ poste. 

Ŝton-hakistoj (ministoj) devis unue trovi la ekspluateblajn tavolojn 
da sabloŝtono, kies diversaj kvalitoj multe varias. Fendi rokaĵon per 
kojnoj (dankon al forĝistoj!) ; tajli laŭ rektangulaj formoj per specialaj 
iloj, de kiuj eblas trovi bildojn sur mezepokaj ilustritaj pergamenoj. 

Masonistoj uzas belajn ŝtonojn ĉe fasado-partoj, dum ili uzas la plej 
malbelajn por plenigi murojn, kies dikeco povas atingi ĝis 8 metroj. 

Figuroj 8a & 8b: Kontroli nivelon per lodo 

La masonistoj 
bezonas konstante 
kontroli 
vertikalecon kaj 
horizontalecon. 
Por la unua nur 
necesas lodo 
(plumba globeto 
pendanta de 
ŝnureto) (Fig 8a) 

Por la dua, ni ne forgesu ke en mezepoko ne ekzistis bobel-nivelilo, 
(bildo ĉi-sube) tial oni fabrikis unu el ligna triangulo izocela, kun lodo 

indikanta la mezon de la 
bazo. (Fig 8b) Tian ilon oni 
povus nuntempe fabriki!  

Mortero: jes nepre havebla materialo, kiun oni produktas miksante 
sablon (el la proksima arbaro) kaj kalkon (el specifa ŝton-
ekspluatejo). La kalko [CaO] estu bruligita (vigla kalko) poste per 
aldono de akvo estingita [Ca (OH) 2] por prepari morteron. Mortero 
estas ofte transportata en dikaj, fortikaj korboj kun kvar teniloj, 
kapablaj enhavi ĝis 30 kg. 
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En mezepokaj burgoj la muroj estas ofte dikaj je pli ol 6 metroj! Kial 
tiom dikaj muroj? Ĉar ili devis rezisti la frapadon de ŝtonegoj ĵetitaj de 
ĵet-maŝinoj: Tiaj konstruktoj, altaj ĝis 15 
m estis kapablaj ĵeti ŝtonegojn ĝis 300 
metroj!  

Fig 9: Antikvaj ĵet-maŝinoj. Poste anstataŭigitaj 
per kanonoj!  

 

Ŝton-tajlistoj: Historiaj dokumentoj 
pri tiu fako ne mankas, precipe ĉe 
ilustraĵoj en mezepokaj libroj, mane 
kopiitaj. Plie ekzistas longa tradicio 
en tiu fako, kiu plu vivas en la bona 
plutenado de historiaj momumentoj. 

Fig 10 Tradiciaj iloj en ŝton-tajlado 

Masonistoj kaj ŝton-tajlistoj 
kunlaboras por fabriki fenestrojn, 
volbojn, fosto-kapojn, kaj tiel plu. 
Por ornami la kapon de fostoj 

skulptistoj bele laboris, inspiriĝinte el ekzistantaj samperiodaj 
skulptaĵoj en la regiono. 

Fig 11 Helica ŝtuparo. La strekita 
parto enŝovos sin en la muron. 

Por pli rapide labori ŝton-
tajlistoj produktis ŝtupojn por 
la helica ŝtuparo de la turo 
(N°4) laŭ serio. . Jam en 
mezepoko eskzitis tiel 
organizita laboro:  
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Per ŝablono eblas produkti samtempe 
similajn ŝtupojn. Tia metodo estas ofte 
analizebla ĉe diversaj partoj de 
katedralaj fenestroj. 

Fig 12: ŝtupa ŝablono 

Ankaŭ ĉe fenestroj kaj ogivaj arkaĵoj la mezepokaj laboristoj kutimis 
dividi en plurajn reprodukteblajn partojn. Poste necesis munti ili unue 
horizontale por ĉion kontroli kaj poste vertikale en definitiva situo. 

Fig 13: Ŝton-tajlisto preparas 
fenestro-membron. (dekstre)  

 

 

 

 

Fig 14: Apartigi la fenestro-strukturon en 
multajn partojn ebligas reprodukti pliajn. 
(maldekstre)  

 

Ni notu tian konstantan strebadon al 
aŭtentikeco 

Ne eblas mencii ĉiujn okupojn kaj metiojn. Tamen, ni ne forgesu, ke 
ĉiuj taskoj mane faritaj postulas grandan energion! Tial ne mankas 

apetito al la laboristoj! Kuraĝu kuiristoj…  

Bredistoj. Apud la laborejo la vizitanto vidas gekokojn, ŝafojn, 
kaprinojn: Nu, necesas manĝi ĉu ne? Ankaŭ prizorgi ĉevalojn. Tial, 
apud la konstruejo fine staris vera vilaĝo, kiun indas viziti. 
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Fig 15: Ŝafoj paŝtiĝas apud la 
kastelo. La senjora domo estas 
jam finkonstruita. 

 

Inter tiom da okupoj, ni nepre 
menciu la ĉef-konstruiston, 
(Florian Renucci) kiu rolas kiel 
labor-kondukanto, senĉese 
kunlaboranta kun arkitekto kaj historiistoj. (vidu poste). 

Jen dua malfacilaĵo: 

Kongrueco inter nuntempa konstruado kaj mezepokaj metodoj kaj 
rimedoj. La unua celo de la projekto konsistis en praktika elprovo de 
arkeologiaj kaj historiaj konoj: Kiel mezepoke konstruiĝis tiaj burgoj? 

En la raportaĵo la iniciantinto kaj la ĉef-konstruisto multe komunikas 
kun historiistoj pri mezepokaj konstruaĵoj. Ekzemple la kastelajn 
planojn desegnis en 1997 Jacques Moulin [Ĵak Mulin], arkitektestro pri 
historiaj monumentoj. Dum la konstruado de turo, arkitektino, Marylin 

Martin, kiu konstante kunlaboras kun la ĉefkonstruisto, estis tre 
kontenta havi la oportunon pravigi sian analizo-metodon: ŝi vidis ke 
mur-partoj de la turo ne estis samtempe konstruitaj – kaj tion certigis 
la masonisto mem. (Kion ne povus fari mezepoka masonisto!) Tial 
arkeologoj pri mezepokaj konstruaĵoj certiĝas iom-postiome pri siaj 
konoj. 

Dekomence, estis klare ke multaj neatenditaj malfacilaĵoj sin 
prezentos. Sed ĝuste tio estas la plej interesa kerno de la projekto. 
Retrovi malnovajn teknikojn, montri ilin al publiko estas nur duaranga 
afero. 

Tial frue aperis Scienca Komitato konsistanta el 5 arkeologoj kaj 
historiistoj, specialigitaj en tiu periodo de la 13a jarcento. 
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Kelkaj aspektoj de la konstruata kastelo malkovriĝis iom post-iome: 

 Scienca kaj historia: teoriaj konoj sin frontas al la realeco 

 Turisma: la ejo akceptis 80 000 vizitintojn en la unua jaro kaj 
300 000 en 2015. Tio sekurigas la financadon (enspezoj de 3 ĝis 
4,5 milionoj da eŭroj jare)  

 Internacieca: En 2014, tuta serio da dokumentoj Secrets of the 
Castle aperis sur televida kanalo BBC. Ne-francoj konsistigas 30% 
de la vizitantoj. 

 Eduka: multaj gelernantoj vizitis, vide spertante historian 
lecionon. Ili reprezentas 1/3 de la vizitantoj. 

 Metia: sperti kaj vidi teknikojn de malnovaj metioj kuraĝigas 
junulojn al lernado de konstru-metioj. 

 Socia: partoprenas la konstruadon 40 dungitoj kaj 200 
bonvolemuloj. Plie tia labor-organizado ebligis al gejunuloj, kiujn 
lernejo ne allogis, malkovri interesajn aktivecojn kaj orienti sin en 
la vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16: La kastelo vidata de malantaŭe. Observu la 4 fenestrojn. 
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Fig 17: Tiu foto, elŝutebla el la franca Wikipedia, montras la kompleksecon 
de la laborejo: Sciuro-kaĝo estis transportita en la korton, provizora 
skafaldo staras sur jam kovrita tegmento el kverkaj tegoloj. Kondukistino 
retropaŝigas ĉevalon por liveri ŝtonojn. 

 

Ni lasu la leganton aliri al la esperanta Vikipedio por legi pli: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guédelon  

 

 

Fontoj: http://www.guedelon.fr/ kaj 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?. . 

 




