
„Paryż jest wart mszy” 
Henryk IV Burbon

	
 Zatłoczone uliczki, pełne spieszących się 
Francuzów. Stare zabytkowe kamienice, kościoły pełne 
wspomnień… Paryż.  Słowa wypowiedziane przez 
Henryka IV Burbona „Paryż jest wart mszy” doskonale 
określają to, jakim poświęceniem wykazał się były 
władca , gdy przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm. 
Oczywiście nie było to posunięcie bezinteresowne tylko 
spowodowane chęcią posiadania władzy. Jednakże te 
słowa przeszły do historii. Dzisiaj rozumiemy je inaczej, 
bardziej metaforycznie, jednak każdy na swój sposób…
	
 Wyrazy, które towarzyszą moim wspomnieniom z 
Paryża to ruch i przeszłość. Na każdym kroku mojego 
zwiedzania te słowa idealnie wtapiały się w tamtą 
rzeczywistość. Ludzie spieszący się, nowoczesne sklepy 
w starych kamienicach i zabytkowe kościoły, pełne 
zagranicznych wycieczek. Miasto, które jest warte ów 
przysłowiowej mszy jest pełne sprzeczności. Z jednej 
strony starodawne, dziewiętnastowieczne zabudowania, w 
których mieszczą się jednak nowoczesne salony 
najdroższych marek samochodowych.  Kontrasty te 
dodają uroku spieszącemu się miastu. 
Paryż jak i cała Francja nie jest zbyt religijnym 
państwem, jednakże liczba zabytkowych kościołów, 
bazylik jest imponująca. Francuzi traktują je raczej jak 
miejsca wyciszenia, miejsca w których można zebrać 
myśli.
	
  Wzgórze panujące nad miastem ruchu i 
przeszłości - Montmartre. Tam smak czarnej kawy jest 
jedyny. Zapamiętać go można nie tylko po wyśmienitym 
zapachu ale także po… wysokiej cenie ϑ . Jednak widok 
malujących artystów, powietrze przepełnione wzniosłymi 
ideami i uliczki pełne kramów przyjaznych sprzedawców 
(chcących się targować) są tego wszystkiego warte. 
Chwile niezapomniane, związane z atmosfera tam 
panującą. ..
	
 Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli w ogóle Paryż da się 
tak ująć ogólnie, jest on urzekający pod każdym 
względem, dlatego warto tu przyjechać poświęcając 
przysłowiową mszę. Niestety jego mieszkańcy są mało 
interesujący, jeśli chodzi o ich gościnność i nastawienie 
do przybyszy z innych krajów. Powód jest  następujący: 
nie znają oni języka angielskiego, są mało tolerancyjni i 
nie przepadają za obcokrajowcami, no chyba że oni płacą 
i wymagają…  
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