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Hangulatos, õsi városka páratlan longobárd emlékekkel
Cividale Friuli tartomány legszebb kisvárosa, a kétezer éves város számos értékes mûemléket rejt
zegzugos utcái között, de mindenekelõtt sajátos hangulata, csodálatos fekvése és kitûnõ borai miatt
kihagyhatatlan látnivaló. A Julius Caesar alapította õsi város ott fekszik, ahol a Júliai-Alpok elõhegyei
találkoznak a Friuli síksággal, ahol a fantasztikus smaragd zöld Natisone folyó kilép a hegyek
világából.
Az Udinétõl 15 km-re keletre lévõ Cividale del Friuli legnevezetesebb mûemléke a világhírû, õsi
longobárd templom, a legfelejthetetlenebb élmény azonban a céltalan bolyongás az óváros szûk
utcácskáiban, sikátoraiban, egy pohár kitûnõ helyi bor élvezete valamelyik hangulatos piazzán, és
természetesen az Ördög-híd nem mindennapi látványa.Cividale látnivalói
A Natisone folyó partján fekvõ nem túl nagy, de meglehetõsen zegzugos óvárosban könnyû eltévedni,
érdemes egy térképet beszerezni a rendkívül segítõkész, Piazza Paolo Diacono-n lévõ információs
irodában. Autóval az óvárosba nem tudunk behajtani, több fizetõs parkolót találunk az óváros szélén.
Longobárd templom (Tempietto Longobardo)
Az õsi város elsõ nagy fénykorát a longobárdok idején élte. 568-ban jöttek ide a longobárdok, és hamarosan
a város lett a Longobárd hercegség székhelye. Késõbb az Aquileia-i Patriarchátus is ide tette központját,
így a világi és az egyházi hatalom is Cividalében összpontosult.
Az egykori longobárd építészet és mûvészet a világon egyedülálló formában maradt meg az apró, a
magasan a Natisone folyó fölé emelkedõ parton épült Longobárd Templomban. A nagyrészben a IX.
században épült épület belsõ díszítése, mozaikjai, dombormûvei, stukkói, freskómaradványai különlegesen
értékesek. 2011-ben az UNESCO felvette a Világörökségek közé a város longobárd emlékeit.
A kis épületet a hajdani Santa Maria in Valle kolostorból lehet megközelíteni. A templom és a kolostor
jelenleg egy kulturális központ szerepét tölti be. A templom hajójából a kerengõn keresztül közelíthetjük meg
a longobárd templom apró, jellegtelen bejáratát. Sajnos, bent nem engedélyezett a fényképezés. A látogatás
után érdemes kinézni a folyó felé, a magasan a Natisone felett futó sétányon a hangulatos Piazzetta San
Biagio-ra érünk ki.
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