
Bo Paryż często mody odmianą się chlubi,
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”
	
 Będąc w Paryżu, trudno nie zauważyć 
różnorodności osób tam przebywających. Pomijając 
nawet względy rasowe czy kulturowe, w stolicy Francji 
możemy spotkać postacie naprawdę ciekawe i oryginalne. 
Znane stwierdzenie, że Paryż jest stolicą mody, może nie 
jest do końca adekwatne, ale z pewnością można 
powiedzieć, że osoby ubrane oryginalnie i nietypowo 
można zobaczyć na prawie każdym kroku.
	
 Czasem ograniczy się to do lekko snobistycznego 
ubrania w stylu: koszula, kamizelka i kaszkiet, innym 
razem skrajnie popuszczone wodze wyobraźni sprawią, że 
na przejściu dla pieszych miniemy się z kimś, kogo od 
przeciętnej choinki bożonarodzeniowej odróżnia jedynie 
brak lampek i stojaka. W typowym mieście 
wielokulturowym jakim jest Paryż, wyjście na ulicę 
nawet w niezwykle ekstrawaganckim stroju, który w 
Polsce zwróciłby uwagę nie tylko policji, ale także straży 
miejskiej, nie jest specjalnym problemem.
	
 Czy Francuzi mają granice w kształtowaniu 
swojego wizerunku? Nie wiem. Powiedzieć mogę tylko, 
że podczas krótkiego, pięciodniowego pobytu w Paryżu, 
w oczy rzuciło mi się kilka dość barwnych postaci. 
Pierwszą, czy raczej pierwszym (a na dobrą sprawę 
jednym i drugim) człowiekiem, który u zwykłego Polaka 
spowodował zniesmaczenie połączone z 
niedowierzaniem, był mężczyzna, na którego płeć 
wskazywała jedynie krótka bródka, zdecydowanie 
niemożliwa do wyhodowania u kobiety. Kolejne postacie 
może nie były aż tak zaskakujące, aczkolwiek również 
zwróciły moją uwagę. Była to min. niezwykle kolorowo 
ubrana Murzynka, niezwykle wychudzona i nadająca się 
na materiał do badań fizycznych anorektyczka (która 
notabene wcale nie chwiała się na swoich przerażających 
nogach) oraz grupa młodych dziewczyn, przyodzianych w 
punkowe ubrania i plastikowe glany.
	
 Można łatwo dojść do wniosku, że Paryż to nie 
tylko miasto, ale też ludzie. Ludzie normalni, ubrani w 
garnitur, krawat i spodnie wyprasowane w kant, ludzie 
młodzi, ubrani luźno ale dość typowo, i ludzie, którzy w 
Polsce prawdopodobnie zostaliby:
a) wyśmiani,
b) zgłoszeni na policję, tudzież odwiezieni do kliniki 
psychiatrycznej,
c) uznani za będących w stanie niekoniecznie trzeźwym.
	
 Tak, stolica Francji to miasto zdecydowanie 
kolorowe. I zdecydowanie ciekawe. I na pewno szokujące 
dla kogoś, kto odwiedza je po raz pierwszy. Aż nasuwa 
się myśl, ile czasu potrzeba byłoby w przeciętnym 
polskim mieście, żeby zaakceptować tę modę, 
powodującą nieraz że człowiek zacznie nie dowierzać 
własnym oczom.
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