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Sławni niezauważalni, zauważalni niewidzący

          Paryż jest miastem wspomnień, miliardów chwil 
przeznaczonych dla nielicznej garstki turystów, którzy nie 
wpadli w "gorączkę" zwiedzania i dla mieszkańców, 
którzy codziennie odkrywają w nim nowe piękno. Miasto 
to żyje swoim indywidualnym życiem. Ciągle cofa się do 
minionych lat, lub wyprzedza swoją epokę. Jean Renoir 
powiedział kiedyś, że " W Paryżu spotykamy dwa rodzaje 
ludzi: śpieszących się i nieżywych." Jego słowa zawierają 
w sobie całą istotę atmosfery, która panuje w 
najromantyczniejszym (poza Wenecją) mieście świata. 
Przechodząc przez ulice mijamy ludzi 
niezainteresowanych tym, co wznosi się nad nimi. Turyści 
spieszą się do kolejnych muzeów, ponieważ myślą, że nie 
starczy im czasu na zobaczenie dzieł mistrzów malarstwa. 
Mieszkańcy, już dawno zapomnieli, gdzie są i nie widzą 
w Paryżu nic poza zgiełkiem i elegancją, która już od 
dawna tam nie pasuje. Nikt nie pomyśli o tym, by chociaż 
na chwilę się zatrzymać, popatrzeć w górę i zaczerpnąć 
głęboki oddech. Nikt nie pomyśli o tym, że tą ulicą, na 
której właśnie stoi mogło przechodzić wiele sław, 
artystów, których kochamy, jednak z pośpiechu i 
bezmyślności nie damy przejść ich duchom obok siebie. 
Zwiedzając zabytki podziwiamy ich wnętrza, 
zachwycamy się każdym drobiazgiem, ale rzadko 
pamiętamy o tym, że ktoś tu przed nami był, że ktoś 
stworzył to piękno, od którego nie możemy oderwać 
wzroku. W Paryżu jednak zatraca się tę czujność na to, co 
nas otacza i gnamy do przodu. Od czasu do czasu mijamy 
domy i pałace, w których mieszkały takie postacie jak 
Fryderyk Chopin, Ludwik XIV, Maria Antonina, Ludwik 
XVI. Ogromne wrażenie sprawia więzienie, w którym 
trzymano królewską rodzinę przed ścięciem. Kiedy obok 
niego przejeżdżamy nie wiemy dlaczego, ale nagle 
przechodzą nas ciarki. Duchy i wspomnienia po znanych 
postaciach wciąż kręcą się obok nas, aby w końcu 
ostatecznie dogonić podczas zwiedzania cmentarza 
Pere-Lachaise. Tam czas przestaje dla nas płynąć, 
wszystkie wskazówki cofają się o całe lata, a my czujemy 
się tak jakbyśmy mieli zaraz dotknąć, którejkolwiek ze 
zmarłych sław. Podobne uczucie łapie nas w swoją sieć, 
kiedy stoimy w Pałacu Inwalidów i składamy pokłon 
Napoleonowi. Tak, w Paryżu ewidentnie spotykamy dwa 
rodzaje ludzi. Śpieszący się, jednak zawsze zostają 
przegranymi, ponieważ albo tracą spotkanie z historią, 
albo zostają zmuszeni do zatrzymania się i przypomnienia 
sobie czym tak naprawdę jest Paryż. Czym byłby Paryż 
bez duchów...
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