
Париз: У катедрали Нотр Дам избио пожар, изгорео читав кров, а торањ се урушио; Трамп: Ово је светска трагедија која превазилази једну земљу, одлази део наше културе и део нашег живота
понедељак, 15 април 2019 19:44

У чувеној катедрали Нотр Дам у Паризу избио је пожар. Фотографије које су се
појавиле на друштвеним мрежама показују како густ дим куља изнад те 850 година
старе готичке грађевине.

  

  

Читав кров катедрале је изгорео и дрвена унутрашњост цркве, а торањ се урушио.
Емануел Макрон одложио планирано обраћање медијима и упутио се на лице места.
Хиљаде Француза се у шоку окупило испред катедрале.

  

Макрон: Изградићемо поново Нотр Дам, то историја од нас тражи

  

Француски председник Емануел Макрон изјавио је да је у пожару који је захватио
катедралу Нотр Дам у Паризу, најавивши да ће то здање бити обновљено.
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"Свечано могу рећи да је ово катедрала коју ћемо сви заједно поновно изградити. То је
судбина Француске и наш пројекат у наредним годинама", рекао је Макрон, који је
уверен да ће многи дати допринос и да ће Нотр Дам бити поновно изграђена.

  

  

"Зато што то Французи очекјују од нас и јер то историја од нас тражи. Јер је то наша
судбина", рекао је Макрон у изјави коју је дао у билизини катедрале у центру Париза.

  

Макрон је претходно на Твитеру објавио да пожар који је захватио Нотр Дам односи са
собом део сваког грађанина Француске.

  

"Тужан сам вечерас што гледам како гори део нас", навео је Макрон на Твитеру по
избијању пожара, преноси Асошиејтед прес.
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Макрон је због пожара одложио планирано обраћање нацији путем телевизије и отишао
до Нотр Дама. Он је требало да изнесе своје одговоре у вези с незадовољством грађана
који више месеци протестују због његових политика.
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    they're singing and it hurts even more #NotreDame pic.twitter.com/y6fhWtJqSj  — márie (@maryskyx) April 15, 2019    Французи у шоку на улици тугују и певају испред катедрале Нотр Дам у пламену  Портпарол немачке канцеларке Ангеле Меркел је изјавио да је париска катедрала НотрДам била „симбол Француске и европске културе“, пренео је Франс прес.  "Ове страшне слике Нотр Дама у пожару боле. Нотр Дам је симбол Француске и нашеевропске културе. Мислима смо с француским пријатељима", навео је канцеларкинпортпарол Штефен Зајберт на Твитеру.  Шеф немачке дипломатије Хајко Мас претходно је на Твитеру написао да је пожар укатедрали „погодио срца“ Немаца.  Генерална директорка Унеска Одре Азуле навела је да ће та организација УН бити узФранцуску у процесу обнове катедрале која представља непроцењиво наслеђе.    #BREAKING  Fire at Notre Dame Cathedral #UPDATE  The Crown of Thorns that Jesus  wore, the holy sacraments, and artwork have been savedfrom the fire. pic.twitter.com/ToJ2oa5L0S  — Mark Day (@MarkDayNews) April 15, 2019    Круна коју је Исус носио и друге реликвије спашене су од пожара  Градоначелник Лондона Садик Кан изјавио је да Лондон данас пати заједно с Паризом.  "Срцепарајуће сцене из катедрале Нотр Дам у пламену. Лондон је данас у патњи сПаризом, и увек у пријатељству", навео је Кан на Твитеру.  Премијерка Србије Ана Брнабић поручила је на Твитеру да „мислимо на Париз вечерас,место такве лепоте и историје“.  ЦНН преноси да још није познат узрок избијања ватре, али да може да буде у вези сареновирањем катедрале.  
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  Гардијан: Услед огромне врућине, експлодирала три средњовековна мозаика  Током пожара у катедрали Нотр Дам експлодирала су три средњовековна прозора,симбола ове католичке богомоље.  

  Како преноси "Гардијан", постоје непотврђени извештаји да су три средњовековнапрозора на југу и северу катедрале експлодирала услед огромне врућине.  Један од прозора датира из 1225, а друга два из 1250. године.    Drame historique - ces trois vitraux ont explosé et ont disparu dans l'incendie de la #cathédrale#NotreDamede #Paris:  - La Rosace ouest, 1225.   - La Rosace nord, 1250.  - La Rosace sud, 1250.    Le monde perd en ce 15 avril 2019 des œuvres d'art inestimables. #NotreDamedeParis pic.twitter.com/lddq0HhhEv  — La Plume Libre (@LPLdirect) April 15, 2019    Према првим извештајима, не зна се да ли има повређених у катедрали.  Градоначелница Париза Ан Идалго изјавила је у првој реакцији да је реч о "страшномпожару".  Ватра је уништила две трец́ине крова култне катедрале Нотр Дам у Паризу, јавља "Рашатудеј". Француски ватрогасци ипак остају опрезно оптимистични у проценама да могу даспасу њене две куле од урушавања.
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  "Можемо сматрати да су две куле Нотр-Дама спасене", изјавио је новинарима командирбригаде ватрогасаца у Паризу, Жан-Клод Галет.  Париз -- У катедрали Нотр Дам у Паризу избио је вечерас пожар, саопштила јеватрогасна служба.    Ројтерс преноси позивајући се на изјаве сведока да се с врха катедрале види густ дим,а да је ватра захватила два звоника.     Horrible #NotreDame pic.twitter.com/BndHQRO1b5  — Solveig Godeluck (@Solwii) April 15, 2019    Ватрогасци гасе пожар, навели су ватрогасци.  Позивајући се на изјаве сведока, Ројтерс преноси да се са врха Катедрале види густдим, а да је ватра захватила два звоника.  У току је акција гашења ватре, навели су ватрогасци.  Претпоставља се да је до пожара дошло јер се у том делу катедрале тренутно одвијајуграђевински радови, али није прецизирано шта би могао бити његов узрок.  Доналд Трамп: Ово је светска трагедија која превазилази једну земљу, одлази деонаше културе и део нашег живота  „Ове је једно великих блага света, највећих светских уметника, рекао бих можда и већеод највећих светских музеја. Изгледа да Нотр Дам гори до земље. Не знам шта рећи.  

  Ово је светска трагедија која превазилази једну земљу, одлази део наше културе и деонашег живота. Могу рећи, био сам тамо нема на свету катедрале као што је Нотр Дам“,рекао је Доналд Трамп у обраћању поводом пожара.  Председник САД Доналд Трамп написао је на Твитеру "да је језиво гледати великипожар у катедрали Нотр Дам у Паризу“ и изнео предлоге за гашење пожара. „Можда билетеће цистерне са водом могле да буду употребљене за гашење пожара. Мора седеловати брзо“, навео је Трамп.    Цивилна заштита саопштила је да је немогуће гасити пожар из ваздуха како су топредложили и многи Парижани, јер би то могло да доведе до урушавања целокупногздања.   Културолошка трагедија глобалних размера је управо у току у Паризу. Гори можда инајчувенија црква на свету. Ватра је захватила целу зграду, од подрума до врха аРојтерс преноси да су пламенови захватили и два звоника.  Један од два чувена торња се урушио, а последње вести кажу да је ватрена стихија,после само три сата од пријаве пожара ешто пре седам увече, однела и кров 850 годинастаре грађевине.  У току је опсежна акција гашења, навели су ватрогасци.  Ово је готово немогућа мисија, иако је ангажовано чак 400 ватрогасаца, јер црква јеграђена уз коришћење конструкције крова од масивних дрвених греда, на великојвисини, што је тешко угасити споља. С обзиром на то да је реч о храму, значи грађевиниса великим празним просторима, то само потпирује пожар.  "Све гори. Гори спољашњи део конструкције који датира из 19. века на једној страни ииз 13. века на другој страни. Неће ништа остати", изјавио је портпарол катедрале АндреФино.  
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  Пожар је избио у подруму ове средњевековне грађевине и зграда је одмах евакуисана,јављају локални медији. Нема вести о евентуалним људским жртвама а цела околинацркве је евакуисана.  Узрок пожара у најпосећенијем историјском споменику у Европи кога годишне посети 13милиона туриста, није познат али се према првим сумњама доводи у везу сареконструкцијом која је у току.  Француски председник Емануел Макрон је отказао раније најављено обраћање нацијизбог овог трагичног догађаја.  Катедрала је посвећена Богородици, Нашој Госпи, односно Блаженој Девици Марији, иима велики историјски, уметнички и архитектонси значај за Француску и свет.  У Нотр Даму је крунисано чак 25 француских краљева.  С градитељске стране ова готска катедрала је једна од најранијих грађевина саспољним летећим луковима. Изграђени су око главе катедрале у 12. веку како бипружили подршку танким зидовима који су саграђени како би висока црква имала већепрозоре.  Летеће потпоре су постале "заштитни знак" готске архитектуре, иако се води дебата отоме да ли је Нотр Дам прва катедрала која их има.  Градња катедрале посвећене Богородици Марији почела је 1163. године, а идеја сејавила 1160. године, доласком новог бискупа, који се залагао за изградњу катедраледовољне велике да прими све вернике Париза.   
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  Импознатних је пропорција, нарочито за време у којем је грађена - дуга је 128 метара,широка 48 метара, а њени су торњеви високи 69 метара. Ову грађевину красило је 2230статуа рађених у готском стилу. Пројекат је финансиран од пореза грађана који су се1223. године побунили против свештенства и надбискупа због превеликих намета. Сукобје окончан деловањем Папе и суровим кажњавањем свих побуњеника. Градња је убрзонастављена, али је завршена тек 1345. године.  Највеће звоно на катедрали датира из 1671. године, преживело је Француску револуцијуи друге велике догађаје из француске историје укључујући оба светска рата.  Тешко оштећена катедрала је била и током Француске буржоаске револуције, када субиле уништене све статуе, а звона била истопљена.  

    Године 1793. француски филозоф Сен-Симон, имао је намеру да купи катедралу како бије касније срушио. Међутим, доласком Наполеона на власт, акт о продаји је поништен.Наполеон је убрзо са Папом Пијом ВИИ потписао споразум из 1801. године, према којемје Француска признала католичанство као примарну религију земље, док се цркваодрекла територија које су освојене револуцијом у корист Наполеона.  Њена јединственост се осликава кроз безброј детаља, почевши од улазних врата накојима је уклесан Судњи дан (судњи дан – веровање према коме ће се на крају историјесудити људима, приликом чега ће бити раздвојени грешници, који ће ићи у пакао, однедужних, који ће прећи у вечни живот), преко скулптура које осликавају искушењаАдама и Еве, галерије Краљева коју чине 28 статуа краљева високих 3.5 метра, довеличанствене унутрашњости коју красе три велика прозора украшена невероватнимвитражима, огромне оргуље, капеле, статуе и уметничка дела.  

  Наполеон је убзо наредио додатно украшавање Нотр Дама јер је у катедрали требало дасе одржи његово крунисање 1804. године.  Сматра се да је чувени Виктор Иго заслужан за обнову катедрале, којој је удеветнаестом веку претило рушење јер је била руинирана током Француске револуције.Својим романом “Звонар Богородичине цркве у Паризу” Иго је успео да пробуди свестљуди и тиме утиче на каснију обнову катадрале.  И чувени француски сликар Клод Моне је користио катедралу као чест мотив на својимуметничким остварењима, која су данас изложена у националном музеју Орсеј у Паризу.  Нотр Дам је значајна и музиколошки. У њој се налазе највеће оргуље у Француској, са8.000 цеви (неке чак из 18. века) и пет клавијатура.  (Агенције, НСПМ)  
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