
A Notre-Dame fa tetőszerkezete a felújí-
tási munkálatok közben kapott lángra 
április 15-én este. A nemzetközi sajtót 
és a közösségi médiát szinte perceken 
belül elárasztották a sokak számára  
a nyugati kultúrát szimbolizáló kated-
rális égését ábrázoló képek és videók.  
Az  épület  teljes  pusztulásáról  szóló  

gyors híreket idővel higgadtabb és át-
gondoltabb hangok váltották fel – ma 
már tudjuk, hogy habár több, művészet-
történetileg érdekes alkotás és letűnt 
korok nyomát viselő épületrész örökre 
elveszett, a tűz pusztítása mégsem volt 
végzetes. A lángok kitörése után két 
nappal már bizonyossá vált,  hogy az 

épület ikonikus rózsaablakai, vízköpői 
és legfontosabb relikviái megmenekül-
tek – ez után, májusban pedig a francia 
szenátus elfogadott egy törvényt, amely 
előírja, hogy a katedrálist teljes egészé-
ben a tűz előtti állapotának megfelelő 
formában kell helyreállítani, pedig egy 
ideig úgy tűnt, a Macron elnök által is 
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támogatott kortárs építészeti elképze-
lések valamelyike szerint történik meg  
a rekonstrukció. Figyelembe véve, hogy 
a katedrális az évszázadok alatt folya-
matos átalakításokon esett át,  ez sem 
lett volna ördögtől való. A francia szená - 
tus döntése ezeknek nem hagyott teret, 
pedig a tűzvész után a világ minden 
tájáról érkeztek a katedrálist moder-
nizálni és újabb funkciókkal ellátni 
igyekvő tervek: az épületet edukációs 
üvegházzá alakító belga Miysis stúdió-
tól,  a tetőtérbe üveggel borított kertet 
tervező francia Studio NAB-tól vagy 
a huszártoronyból rozsdamentes acél 
kilátót  tervező Foster  + Partnerstől.   
A jelenlegi állás szerint ezek csak érde-
kes, a kortárs építészet különböző irá-
nyait szépen mutató tervek maradnak, 
a  francia  állam  célkitűzése  szerint  
pe dig a katedrális öt éven belül, a 2024-
es párizsi nyári olimpia idejére már a 
tűz előtti állapotot mutató formában 
ismét betölti eredeti funkcióját, illetve 
látogathatóvá is válik.

A tűz pusztítása nem csupán az épü-
let művészettörténeti jelentősége miatt 
volt kétségbeejtő. A hívek számára ki 
kellett alakítani azokat az alternatív 
tereket, amelyek a köztes időszakban 
is biztosítják, legalább részben, az ide 
zarándoklók számára a Notre-Dame-
él  ményt. Friss hír, hogy a közeli, a 6. szá- 
zadban kórháznak épült Hôtel-Dieu-
ben egy ideiglenes, fából készült temp-
lomhajót  alakítanak  ki  a  gyülekezet  
számára. Miközben a templom relik-
viáinak biztonságos Louvre-ba szállí-
tá  sát széles körben ünnepelték, a pári-
zsi  lakosság  egy  másik  kérdés  miatt  
is ag gódhatott, ez pedig a katedrális  
több mint 20 000 egyedet számláló 
méhkolóniája volt.  Szerencsére azon- 
ban ma már biztosan mondhatjuk, hogy  
a Notre-Dame méhcsapata teljes egé-
szé ben túlélte a tűzvészt.
A megnyugtató megoldásban remény-
kedve  mi  most  felidézünk  négy,  szá-
munkra  kedves  művet,  amelyen  fel-
tű   nik  a  Notre-Dame,  és  amelyek  jól  

mu   tatják  az  épület  jelentőségét  és  a  
francia, illetve az egész európai kultú-
rában betöltött szerepét.

Henri Matisse

Ez az 1902-ben készült festmény – Notre- 
Dame, une fin d’après-midi  (A Notre- 
Dame késő délután) – azt a kilátást áb-
rázolja, ami Matisse 1899–1907 között 
bérelt párizsi lakásának és műtermének 
ablakából nyílt a városra. A képtér köze-
pén magasodó Notre-Dame sziluettjét a 
festő mindennap láthatta. A sötétebb és 
visszafogottabb tónusokkal festett kép 
Matisse személyes problémákkal teli 
időszakában született. (Feleségének szü-
leit egy akkori hatalmas, piramisjáték-
szerű csalás bűnbakjaivá próbálták ten- 
ni, így éveken át jártak nyomozók a nya-
kukra, és kellett ügyvédeket fizetniük). 
Matisse és felesége később, 1914-ben,  
épp a háború kitörése előtt újra Párizsba 
költözött egy, a Quai Saint-Michelen ta-
lálható lakásba, ahonnan szintén kivá  ló  

Henri Matisse: A Notre-Dame késő délután,  
1902, olaj, vászon, 72,4 x 54,6 cm, Albright-Knox Art 

Gallery, Buffalo, New York
Forrás: Wikimedia Commons

Henri Matisse: Kilátás a Notre-Dame-ra. Párizs, 
Quai Saint-Michel, 1914, olaj, vászon,  

147,3 x 94,3 cm, Museum of Modern Art, New York
© The Museum of Modern Art, New York / Scala, Firenze /  

© Succession H. Matisse / HUNGART © 2019

39 Notre-Dame



kilátás nyílt a katedrálisra. Az épület 
mint motívum több későbbi Matisse- 
képen is visszaköszön, többek között az 
1914-es Vue de Notre-Dame. Paris, quai 
Saint-Michelen (Kilátás a Notre-Dame- 
ra. Párizs, Quai Saint-Michel).

Robert Delaunay

Az orfikus kubizmus képviselője, a pá- 
rizsi  születésű  Robert  Delaunay  az  
1930-as évek előtt, amikor is végleg az 
absztrakció felé fordult, több, a városi 
utcaképet, épületeket témául választó 
festményt alkotott. A kubizmus szigo-
rúságának  reakciójaként  is  értelmez-
hető, színekben gazdag orfizmus jegyeit 

mutató, 1909 és 1910 között festett soro-
zaton Delaunay többek között a Notre- 
Dame huszártornyát is megfestette.

Roger Hiorns

A brit művész, Roger Hiorns Copper 
Sulphate Chartres & Copper Sulphate 
Notre-Dame (Réz-szulfát Chartres és 
réz-szulfát Notre-Dame) címre hallgató 
objektje ma már, a tűzvész történése-
inek  ismeretében  olyan,  mintha  egy  
másik,  egy  párhuzamos  valóságbeli  
eshetőséget  vázolna  fel.  Azt,  amely-
ben a huszártorony érintetlen marad, 
de kék lángok emésztik fel a harang-
tornyot. Hiorns ugyanis azt vizsgálja 

papírból hajtogatott építészeti maket-
tek segítségével,  hogy mi történik ak -
kor, amikor az általa alkotott tárgyat 
átadja egy reaktív anyag önkényének. 
Kísérleteiben kémiai oldatot enged sza  - 
badon annak érdekében, hogy egy má - 
sik tárgyat átalakítson – ezáltal elen-
gedve a művész műalkotása felett gya-
korolt totális kontrollját.  Eközben épp 
olyan  tehetetlenséget  érezhet,  mint  
amilyennel Párizs lakossága volt kény-
telen végignézni, ahogy a lángok átala-
kítják szeretett Notre-Dame-jukat,  a 
Miasszonyunknak, vagyis Máriának 
szentelt katedrális épületét.

  

Robert Delaunay: A Notre-Dame huszártornya, 1909–1910,  
olaj, vászon, 81,2 x 54,9 cm, magángyűjtemény
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