
Sarcofagantic,complet
conservat,descoperitsub
CatedralaNotre-Dame
lDescoperirea a fost fãcutã în timpul lucrãrilor pregãtitoare pentru
reconstrucþia turnului bisericii, distrus de incendiul din 2019

M
ai multe mor-

minte ºi un

sarcofag de

plumb datând

probabil din

secolul al XIV-

lea au fost descoperite de arheo-

logi la catedrala Notre-Dame din

Paris, în urma incendiului devas-

tator din 2019, conform anunþu-

lui fãcut luna trecutã de Ministe-

rul Culturii din Franþa. Potrivit

france24.com, care citeazã AFP,

mormintele "de o calitate ºtiinþi-

ficã remarcabilã" au fost dezgro-

pate în timpul lucrãrilor pregãti-

toare pentru reconstrucþia tur-

nului bisericii în locul central

unde transeptul traverseazã

naosul. Transeptul catedralei a

fost parþial distrus de incendiul

din aprilie 2019.

Printre mormintele descoperi-

te se aflã "un sarcofag din
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plumb, complet conservat, în

formã de om", conform Ministe-

rului. Instituþia a precizat cã sar-

cofagul ar fi putut fi fãcut pen-

tru "un demnitar înalt" ºi proba-

bil dateazã din anii 1300 - seco-

lul care a urmat construcþiei

catedralei.

Sãpãturile au mai adus la lumi-

nã, imediat sub nivelul actual al

podelei catedralei, "existenþa

unei fose în care erau îngropate

elemente sculptate policrome

identificate ca aparþinând fostu-

lui paravan al Notre-Dame, con-

struit în jurul anului 1230 ºi di-

strus la începutul secolului al

XVIII-lea". Acestea au fost dez-

gropate în timpul restaurãrii de

la m i j lo c ul an i lo r 1800 a

Notre-Dame ºi sunt deja expuse

la Muzeul Luvru.

Cercetãtorii francezi au efec-

tuat cea mai recentã sãpãturã

arheologicã înainte ca schelele

sã fie montate pentru recon-

strucþia turnului.

Amintim cã incendiul de la No-

tre-Dame a fost unul violent, de-

clanºat în interiorul catedralei,

în seara zilei de 15 aprilie 2019.

Luând rapid amploare, flãcãri-

le au distrus în întregime tur-

nul-fleºã, care s-a prãbuºit , dar

ºi o mare parte din acoperiº,

precum ºi ºarpanta monumen-

tului, conform Wikipedia.

Graþie intervenþiei a sute de

pompieri, structura globalã a

edificiului ºi cele douã turnuri

au fost cruþate, însã pagubele

sunt considerabile. Intervenþia

câtorva sute de pompieri, pânã

în dimineaþa zilei urmãtoare, a

putut sã salveze structura glo-

balã a edificiului, cele douã tur-

nuri, precum ºi faþada de apus.

Totuºi, stricãciunile ºi pierderile

sunt considerabi le , atât în

interiorul, cât ºi în exteriorul

monumentului.

Primarul Parisului, Anne Hidal-

go, a descris incendiul ca fiind

unul "groaznic", iar preºedintele

Franþei, Emmanuel Macron, a

anunþat reconstrucþia catedra-

lei.
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Sãpãturile au mai adus la luminã,
imediat sub nivelul actual al podelei

catedralei, "existenþa unei fose în care
erau îngropate elemente sculptate

policrome identificate ca
aparþinând fostului paravan al
Notre-Dame, construit în jurul

anului 1230 ºi distrus la începutul
secolului al XVIII-lea".
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