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Rozplanowanie trasy.  
Jeżeli wybieracie się do Paryża na czas krótkiego weekendu. Jeżeli nie macie zbyt 
wiele czasu na zwiedzanie tego uroczego miasta: 1-2 dnia. Jeżeli mimo to 
pragniecie przesiąknąć  tą legendarną paryską atmosferą...  
 
Chciałabym zaproponować Wam spacer po Paryżu. Z uwzględnieniem tego 
wszystkiego, co warto tu zobaczyć.  
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Wcale nie musicie być dobrymi piechurami. W razie zmęczenia materiału, czyli po 
prostu stóp - możecie skorzystać z metra. Tym bardziej, że wymienione w tym 
przewodniku obiekty są położone stosunkowo blisko względem siebie. 
 
Trasę możecie ułożyć sobie inaczej. Czy po prostu zacząć z jej drugiego końca. W 
zależności od tego, gdzie łatwiej Wam dojechać...  
 
A ja już teraz zabieram Was na spacer i zwiedzanie Paryża.  
 
Proponuję zacząć od Placu Zgody. Tutaj zatrzymuje się większość autobusów 
odjeżdżających do Polski. 
 
Swego czasu sporo nachodziłam się po tym placu w tę i z powrotem, czekając na 
odjazd swojego autokaru do Polski. To było w moich studenckich czasach, kiedy 
przejeżdżałam do Francji tylko po to, by nauczyć się języka. I nawet nie 
przypuszczałam, że zostanę tu na stałe. 
 
Na środku Placu Zgody stoi słynny obelisk przywieziony z Egiptu.  
 
Z jednej strony (kiedy patrzymy w dół) mamy widok na budynek Zgromadzenia 
Narodowego. Z drugiej strony, trochę powyżej (względem Placu Zgody) mamy 
kościół świętej Magdaleny. Który prawdopodobnie jest najdziwniejszym z paryskich 
kościołów. Budowany w czasach rewolucji francuskiej, kilku krotnie zmieniał swoje 
przeznaczenie i zamysł. Ale o tym przeczytacie dalej, w krótkiej notce dotyczącej 
tego obiektu. 
 
Z Placu Concorde (Plac Zgody) wchodzimy bezpośrednio do Ogrodów Tuileries. Tu 
zaraz przy wejściu wita nas popiersie twórcy koncepcji tego miejsca, czyli słynnego 
francuskiego pejzażysty (twórcy ogrodów) - André Le Nôtre. 
 
Dalej jeżeli tylko pogoda dopisze, czeka nas perspektywa odprężającego spaceru po 
urokliwych alejkach Ogrodów Tuileries.  
 
Aż dojdziemy do Luwru. Jeżeli macie w planach jego zwiedzanie, zarezerwujcie 
sobie na to przynajmniej kilka godzin.  
 
Jeżeli nie, idziemy dalej w kierunku Katedry Nôtre Dame. Tutaj możemy trochę zejść 
z trasy i powłóczyć się  po nabrzeżach Sekwany. Gdzie warto choć na chwilę 
zatrzymać się przy skrzyniach bukinistów.  To taki nieodłączny smaczek Paryża. Po 
drodze zahaczymy o kilka słynnych mostów na Sekwanie, jak: Pont Neuf, Pont des 
Arts... 
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Dalej Boulevard Saint Michel - instytucja sama w sobie, czyli bulwar św Michała, 
który doprowadzi nas do Ogrodu Luksemburskiego. Jeszcze przed wejściem do 
niego lub po, możemy wspiąć się w górę w stronę Panteonu. Po ulicy Soufflot (od 
nazwiska projektanta Panteonu). 
 
Stąd na zakończenie dnia metrem możemy pojechać pod Wieżę Eiffla, gdzie 
możemy ją sobie pooglądać z tarasu widokowego na Trocadero. 
 
No to ruszamy w drogę.... 
 
Jesteśmy na Placu Zgody i stąd możemy wejść bezpośrednio do relaksujących 
ogrodów TUILERIES... 
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TUILERIES - Lokalizacja. Jak tu dojechać. 
 
Ogrody Tuileries są położone między Luwrem, ulicą Rivoli (rue de Rivoli), placem 
Zgody (place de la Concorde) i Sekwaną (la Seine). 
 
Można tu dotrzeć wysiadając na stacji metra Concorde lub Tuileries. 
Ogrody Tuileries są największym i najdawniejszym ogrodem w stylu francuskim w 
Paryżu. Otaczały one  Pałac Tuileries (Palais des Tuileries) - dawną rezydencję 
królów Francji (owianą legendą, która jednak nie dotrwała do dnia dzisiejszego). 
 
Dzisiaj  jest to ogród publiczny, do którego wstęp jest wolny. 
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Ogrody Tuileries znajdują się na terenie dawnej fabryki dachówek, która znajdowała 
się tam w średniowieczu (po francusku tuile). Stąd ich nazwa.  
Powstały około roku 1564 wokół nieistniejącego już dziś pałacu Tuileries 
(wzniesionego na życzenie Katarzyny Medycejskiej). Pałac Tuileries został 
doszczętnie spalony za Komuny Paryskiej w 1871 roku.  
 
Same ogrody Tuileries zostały zaprojektowane w stylu włoskim.  
 
Ozdobione licznymi elementami dekoracyjnymi zwanymi “fabriques”, takimi jak 
fragmenty antycznych ruin, urocze kapliczki, wiatraczki. W ogrodach Tuileries 
największą sławę zyskała grota ozdobiona przez znakomitego ceramika epoki 
renesansu Bernard Palissy (wiele z jego prac jest wystawionych w Luwrze). 
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Ale już w następnym stuleciu ogrody Tuileries zostały przemodelowane przez 
najsłynniejszego francuskiego pejzażystę - architekta André Le Notre. Jego sylwetka 
znajduje się u wejścia do Tuileries od strony Placu Zgody. Może kojarzycie go jako 
twórcę Ogrodów Wersalskich, które uchodzą za największe jego dzieło. 
 
Ale wróćmy do Ogrodów Tuileries. To właśnie tutaj naczelny ogrodnik króla Słońce 
stworzył swój pierwszy ogród w stylu francuskim (którego szczytowym osiągnięciem 
są Ogrody Wersalskie). Tu małe przypomnienie.... 
 

Ogród francuski a ogród angielski. 
 
Ogród francuski z XVII wieku to spadkobierca ogrodu włoskiego z okresu 
Renesansu.  
 
Utworzony na planie geometrycznym, z zachowaniem symetrii, z szerokimi 
perspektywami, prostopadle wyznaczonymi alejkami. Przyroda została tu 
podporządkowana woli człowieka, a dokładnie ręce ogrodnika-pejzażysty. 
 
Wszystko miało współgrać: posągi, jeziorka, zbiorniki wodne, kanały, fontanny są tak 
wkomponowane w pejzaż, by tworzyć harmonijną całość. Ogród francuski 
symbolizuje triumf porządku. 
 
W odróżnieniu od ogrodu angielskiego. W nim ręka ogrodnika starała się imitować 
przyrodę. Ten typ ogrodu oznacza wyzwolenie i wolność. Moda na ogród angielski 
najmocniej rozpowszechniła się w XIX wieku. 
 
Ogrody Tuileries zostały przerobione w latach 1990 celem odtworzenia kształtu, jaki 
nadał im Le Notre. Chodziło o jak najwierniejsze zrekonstruowanie kompleksu 
historycznego, jaki stanowił Luwr - Tuileries. 
 

Rzeźby w Ogrodach Tuileries. 
 
Ciekawostką jest, że na terenie ogrodów znajdują się liczne rzeźby. Osiemnasto- i 
dziewiętnastowieczne, ale co jest zdecydowanie bardziej nietypowe – rzeźby 
współczesne (XX-to wieczne). W tym Manus Ultimus autorstwa polskiej rzeźbiarki 
Magdaleny Abakanowicz. 
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Zwiedzanie Tuileries. 
 
Jeżeli zaczynacie zwiedzanie od strony Placu Zgody w kierunku Luwru i widocznego 
z daleka Łuku Triumfalnego na Placu Karuzeli - w kolejności po drodze zobaczycie: 
 
Duży zbiornik wodny w kształcie ośmiokąta, zamykający centralną aleję. Otoczony 
antycznymi postaciami i alegoriami pór roku (z XVII I XVIII wieku). 
 
W połowie długości aleja Solferino prowadząca do passerelle Leopold 
Sédar-Senghor, wiodąca do Muzeum Orsay.  
 
Po obu stronach alei centralnej dwa zbiorniki wodne stanowiące oprawę XVIII 
wiecznych odlewów.  
 
Le grand couvert pasaż kryty, który stanowi najprzyjemniejszą część ogrodów. Pod 
rozłożystymi kasztanami znajdziemy tam pijalnie wód i rzeźby dłuta 
najznakomitszych mistrzów zaczynając od Rodina, przez Louise Bourgeois, Alberto 
Giacometti, Henry Moore, Henri Laurens czy Roy Lichtenstein. 
 
Część kwadratową (grand carré) z kwietnikami, zbiornikami wodnymi, ozdobionymi 
XIX wiecznymi posągami.  
 
Porozrzucane posągi kobiece autorstwa Aristides Maillol (artysty z pierwszej połowy 
XX wieku), podarowane w 1964 r przez modelkę rzeźbiarza Dina Vierny.  
I jeszcze dla zainteresowanych krótka historia ogrodów Tuileries... 

Historia Tuileries. 
 
W 1564 r  Katarzyna Medycejska (Catherine de Médicis), królowa - wdowa po 
Henryku II i matka króla Francois II, Karola IX i Henryka III i królowej Małgorzaty 
(żony Henryka IV) zleca budowę  pałacu Tuileries. Jednocześnie zaczyna się 
urządzanie ogrodu w stylu włoskim. 
 
Zostają wyznaczone równolegle alejki, dzielące ogród na prostokątne parcele: 6 
alejek na długość i 8 na szerokość. Na każdej parceli zostanie zasadzony różny typ 
roślinności (trawniki, grządki kwiatowe, drzewa...). 
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Obecną postać ogrody Tuileries uzyskują za panowania Ludwika XIV (Króla Słońce).  
Przypomnę, że ostatnim królem francuskim uważającym Paryż za stolicę i 
zamieszkującym na stałe w Luwrze był Ludwik XIII. 
 
Gdy Ludwik XIV usamodzielnia się, przenosi cały swój dwór do 
Saint-Germain-en-Laye, a następnie do Wersalu. Młody król nie może zapomnieć 
miastu upokorzenia doznanego w dzieciństwie, kiedy to podczas buntu mieszczan, 
musiał z matką uciekać z Luwru. 
 
Mimo upodobania do Wersalu, uznawanego dziś za perłę architektury ludwikowskiej, 
król nie zapomina o Paryżu.  Mimo rosnącej nieufności do stolicy,  Ludwik XIV 
powierza  Colbertowi zadanie upiększenia miasta.  
 
I wtedy zadanie  przeprojektowania ogrodów Tuileries zostaje zlecone  André Le 
Notre. Przebudowie zostaje poddany także pałac Tuileries w celu zharmonizowania 
go z ogrodem. 

André Le Notre. 
 
Przy wejściu do Ogrodu Tuileries znajduje się pomnik  André Le Notre 
najsłynniejszego pejzażysty-architekta francuskiego. Jest on  wnukiem Pierre Le 
Notre - architekta Katarzyny Medycejskiej (Catherine de Médicis).  
André Le Notre odznaczył się  przy projektowaniu ogrodów przy pałacu 
Vaux-le-Vicomte.  Jest on również autorem projektu Pól Elizejskich wytyczonych z 
myślą o przedłużeniu perspektywy Tuileries. Ale jego największym dziełem są 
Ogrody Wersalskie. 
 
André Le Notre wytycza centralną alejkę  w kierunku pałacu, na której wschodnim 
końcu znajduje się okrągły staw, a na zachodnim staw ośmiokątny. Zostają również 
ustawione liczne marmurowe pomniki  dla udekorowania ogrodu.  
 
W czasie Rewolucji ogród jest świadkiem historycznych wydarzeń takich, jak 
zdobycie Tuileries 10 sierpnia 1792. 
 
Pałac Tuileries zostaje spalony w czasie Komuny Paryskiej przez Komunardów. 
Republikański rząd nie uważa zaś za stosowne odbudować zniszczony pałac.  
 
Pałac Tuileries tworzył jeden zespół z Luwrem, zamykając zachodnie końce skrzydeł 
Luwru w jeden czworobok.  Za panowania Henryka IV oba pałace były połączone 
galerią biegnąca wzdłuż Sekwany. 
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Łuk Triumfalny na Placu Karuzeli. 
 
I tak dochodzimy do charakterystycznego łuku triumfalnego, znanego pod nazwą łuk 
Triumfalny na Placu Karuzeli. 
 
Jest to mniej znany napoleoński łuk triumfalny wzniesiony pomiędzy dwoma 
skrzydłami Luwru na Placu Karuzeli (place du Carrousel).  
 
Za czasów Ludwika XIV w tym miejscu odbywały się najrozmaitsze festyny, 
kiermasze, zabawy ludowe.  
 
Nazwa Plac Karuzeli została nadana temu miejscu na pamiątkę wielkiej parady 
konnej (po francusku carrousel) zorganizowanej tu w 1662 roku na życzenie króla 
Ludwika XIV dla uczczenia narodzin następcy tronu. Ta przepyszna parada wywarła 
niezatarte wrażenie na sobie współczesnych. 
 
Sam Łuk Triumfalny został wzniesiony na Placu Karuzeli w latach 1806-1808 dla 
uczczenia zwycięstw Napoleona I z roku 1805 (szczególnie tego w bitwie pod 
Austerlitz).  
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Zamierzano go wykorzystać na okoliczność kolejnych triumfalnych wjazdów cesarza 
do pałacu Tuileries (sam pałac spłonął za Komuny Paryskiej w 1871 roku). Ale 
historia zadecydowała inaczej. 
 
Łuk wzorował się na rzymskim łuku Septymiusza Sewera. Ma on 15 m wysokości i 
20 m szerokości.  
 
Na szczycie łuku umieszczono sylwetki żołnierzy Wielkiej Armii Napoleońskiej i 4 
konie ciągnące kwadrygę. W pierwotnej wersji posągi koni pochodziły z weneckiej 
bazyliki św Marka i stanowiły łupy wojenne.  
 
Jednak po upadku Napoleona w 1815 roku Francuzi zostali zmuszeni do oddania ich 
Wenecjanom. Na miejscu umieszczono ich kopie. Jednocześnie kwadrygę 
ozdobiono centralną postacią symbolizującą restaurację (władzy królewskiej). 
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LUWR 
 
Luwr jest zadziwiającym kompleksem zamkowym, którego budowa, a następnie 
przebudowa i rozbudowa ciągnęły się na przestrzeni 8-miu wieków. 
 
Zadziwiającym, bo mimo swojej niewiarygodnej długości (to najdłuższy tego typu 
obiekt w Paryżu) i złożoności (z wydłużonymi do granic możliwości skrzydłami, co 
daje zespół architektoniczny w kształcie podkowy) Luwr stanowi harmonijną całość. 
 
Graniczy to chyba z cudem, wziąwszy pod uwagę ilu różnych malarzy, rzeźbiarzy i 
dekoratorów (na przestrzeni wieków) dorzucało tam cząstkę swojego 
indywidualnego stylu.  
 
A już na pewno przeczy jakiejkolwiek zdrowej logice. Jeżeli policzymy, ile razy 
wznawiano jego przebudowę i rozbudowę. Czasami według utopijnych, porzucanych 
w połowie planów. 
 
 Właściwie ciągle coś tam dodawano, odnawiano, ulepszano czy upiększano 
(przynajmniej w założeniu). Luwr jest syntezą długiego i burzliwego okresu dziejów 
Paryża i Francji. Ze zwykłego zamku obronnego wzniesionego na początku XIII 
wieku, został przekształcony (niecałe dwa wieki później) w rezydencję królewską, a 
następnie w muzeum. Przy tym cały czas aż do połowy XIX wieku ulegał 
przebudowie (a raczej rozbudowie). Ostatecznie w XX wieku został przekształcony w 
największy kompleks muzealny na świecie. 
 
Jak na przestrzeni wieków rozwijał się i przeistaczał Luwr. Aż do dnia dzisiejszego. 
 
 
Zapraszam Was na krótką opowieść o historii Luwru.  
 
Najpierw był... 

1. Zamek obronny. 
 
W 1190 roku król Filip August wyruszając na wyprawy krzyżowe nakazuje otoczyć 
Paryż murami obronnymi wyposażonymi w wieże obronne i umocnione bramy. Te 
obwałowania pod jego nieobecność (i nie tylko) mają zabezpieczać miasto przed 
powtarzającymi się najazdami anglo-normandzkimi. Jednocześnie na zewnątrz 
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murów obronnych zleca wybudowanie fortecy (na planie kwadratu, otoczonej fosami 
wypełnionymi wodą). 
 
Tak powstaje pierwsza wersja Luwru – zamek obronny. 
 
Posiada on dwie bramy (wschodnią i południową), 10 wież obronnych. W centrum, 
na dziedzińcu wznosi się potężny donżon-baszta, otoczony suchą fosą. Miejsce, w 
którym znajdowała się owa baszta jest dziś oznaczone ciągłą linią na Dziedzińcu 
Kwadratowym (la Cour Carrée).  
 
Tak wyposażony Luwr wydaje się być fortecą nie do zdobycia. Obejmuje ona 
więzienie (dla przeciwników politycznych króla), arsenał i skarbiec. Odtąd Luwr staje 
się symbolem władzy królewskiej. 

2. Luksusowa rezydencja królewska. 
 
Paryż rozrasta się. A żeby móc zapewnić obronę nowym dzielnicom, które wyrosły 
na prawym brzegu Sekwany, już poza obrębem wspomnianych murów obronnych 
Filipa Augusta w 1356 r przełożony cechu paryskich kupców - niejaki Etienne 
Marcel, rozpoczyna budowę wałów obronnych po tej stronie Sekwany. 
 
Po jego śmierci prace są dalej kontynuowane pod kierunkiem samego króla Karola 
V. W ten sposób Luwr znajdzie się wewnątrz nowo powstałej linii obronnej. Traci 
więc swoje strategiczne znaczenie. Obwarowania wzniesione przez Karola V nie 
dotrwały do naszych czasów. Zostały zniszczone w XVII wieku. 
 
Król Karol V przywiązuje większą (w porównaniu do swoich poprzedników) wagę do 
komfortu. Za jego panowania Luwr przekształca się w luksusową rezydencję 
królewską. Dalej zachowuje jednak swój charakter obronny. Karol V wybija okna, 
podwyższa wieże i mury, zleca wybudowanie dwóch skrzydeł: wschodniego i 
północnego. 
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3. Renesansowy Luwr. 
 
Nobilitacja. Południowe i zachodnie skrzydło Lescot. 
 
Kolejny władca król Franciszek I, po wojnach włoskich rozmiłowany w dobrej 
architekturze, pragnie przebudować Luwr, nawiązując właśnie do wzorów włoskich.  
 
Jednocześnie marzy mu się uczynienie z Luwru siedziby godnej monarchy z Bożego 
namaszczenia. Ma to podkreślić prestiż władzy królewskiej we Francji. Dlatego w 
1546 roku nakazuje wyburzyć pierwotną donżon-basztę, zasypać fosę, a uzyskaną 
w ten sposób przestrzeń przekształcić w murowany dziedziniec. 
 
Jednocześnie rozebrane zostaje średniowieczne zachodnie skrzydło. Król powierza 
architektowi Pierre Lescot i współpracującemu z nim jako dekorator wnętrz 
rzeźbiarzowi Jeanowi Goujon, wybudowanie przestronnego pałacu w całkiem 
nowatorskim stylu.  
 
Obydwaj artyści czerpią inspiracje ze sztuki antycznej i włoskiego renesansu. Tak 
oto ten nowy trend dociera do Paryża. 
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Dzieło Franciszka I kontynuuje jego syn i następca Henryk II. Pracami 
architektonicznymi w ciągu dalszym kieruje Pierre Lescot. W 1549 roku skrzydła 
zachodnie i południowe zostają zastąpione budynkiem noszącym dziś nazwę 
skrzydła Lescot (Aile Lescot) na cześć swojego twórcy. W ten sposób powstaje 
najstarsza dziś część Luwru wzdłuż południowo-zachodniego boku Dziedzińca 
Kwadratowego (datowana na lata 1541- 1571). 

4. Dwa pałace: Tuileries i Luwr. 
 
W 1564 roku Katarzyna Medycejska zleca Philibertowi Delorme wybudowanie 
niezależnego pałacu położonego 500 metrów na zachód od Luwru. Tak powstaje 
niestniejący już dziś zamek Tuileries. Za to można  zwiedzać Ogrody Tuileries 
(opisane powyżej). 
 
2 lata później jej syn Karol IX rozpoczyna konstrukcję parterowej Małej Galerii 
(przyszłej Galerii Apollona). Ma być ona punktem wyjścia dla długiego korytarza 
łączącego Luwr z Tuileries.  
 
W niepewnych czasach takie rozwiązanie ma pozwolić władcy na bezpieczne 
opuszczenie pałacu w razie niespodziewanych rozruchów w mieście. Taka sytuacja 
przytrafia się np Henrykowi III w tzw. Dniu barykad w maju 1588 roku. 
Choć tak naprawdę oba pałace zostaną dopiero połączone za panowania Henryka 
IV (1589- 1610).  
 
Mała Galeria zostanie ukończona w roku 1604. Jednocześnie wzdłuż Sekwany 
zostaje wybudowane długie skrzydło (470 m długości), które szybko zyskuje nazwę 
Wielkiej Galerii lub Galerii nad brzegiem wody (ukończona w 1608 r). Jest ona 
jednak tylko częścią szeroko zakrojonego planu przebudowy Luwru, zamierzonego 
przez Henryka IV. Król jednak zostaje zamordowany 14 maja 1610 roku. Nie udaje 
mu się doprowadzić do końca przewidzianych prac. 

5. Król opuszcza Luwr. 
 
Niemniej jednak spadkobiercy Henryka IV kontynuują rozpoczętą przez niego 
przebudowę. Ludwik XIII (1610 – 1643) powierza kierownictwo prac Jacques- owi 
Lemercier. Ten usuwa średniowieczne elementy z Kwadratowego Dziedzińca. 
Dobudowuje skrzydło nazwane na jego cześć skrzydłem Lemercier, które stanowi 
przedłużenie skrzydła Lescot. Jednocześnie wzniesiony zostaje Pavillon de l’Horloge 
(dziś nazywany pawilonem Sully). 
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Kolejny władca Ludwik XIV (1643 – 1715) dobudowuje wschodnie skrzydło, które 
zamyka Dziedziniec Kwadratowy. Jego fasada jest ozdobiona budzącą zachwyt 
kolumnadą autorstwa Claude Perrault. Pracami architektonicznymi kieruje Louis de 
Vau. W ten sposób za panowania Ludwików: XIII I XIV zostaje zakończona obudowa 
Kwadratowego Dziedzińca.  
 
Ale na czas prac Ludwik XIV wraz z dworem przenosi się do świeżo odnowionego 
pałacu Tuileries, otoczonego parkiem zaprojektowanym przez Le Notre.  
 
Wkrótce król Słońce zapała namiętną pasją do pałacu w Wersalu. I czyni go (gdzieś 
około roku 1680) jedyną swoją rezydencją. Król nie powróci już do Luwru, nawet po 
zakończeniu prac remontowych. 

6. Luwr chyli się ku ruinie. Najdziwniejsi lokatorzy. 
 
Tak oto Luwr opuszczony przez władców, popada w zapomnienie na kolejne półtora 
wieku. Do tego stopnia, że w połowie XVIII wieku ze względu na zły stan budynków, 
rozważana jest możliwość całkowitej jego rozbiórki. Zresztą dawna rezydencja 
królewska ma w owych czasach całkiem niebywałych lokatorów. W Wielkiej Galerii 
(już od czasów Richelieu) swoją siedzibę mają mennica i drukarnia królewska. 
Natomiast w samym Luwrze schronienie znajdują nadworni artyści Ludwika XIV.  
 
Następnie  pomieszczenia Luwru zostaną zaadaptowane na warsztaty tkackie, 
mieszkania rzemieślników. Z czasem zadomawiają się tam najróżniejszej maści typy 
spod ciemnej gwiazdy: dworskie kurtyzany, szalbierze, a nawet całe szajki złodziei 
grasujące po mieście. 

7. Odbudowa Luwru za Napoleona I. 
 
Wszystko to znika po rewolucji. Bo Luwrem na poważnie zajmuje się Napoleon. Z 
jego inicjatywy zostaną wznowione prace nad połączeniem Luwru z Tuileries. Jego 
architekci Karol Percier i Pierre Fontaine wznoszą (między dwoma skrzydłami 
Luwru) u wejścia na dziedziniec pałacu Tuileries Łuk Triumfalny na Placu Karuzeli. 
Napoleon nakazuje odnowić istniejące pomieszczenia. Jednocześnie dobudowuje 
część północnego skrzydła wzdłuż ulicy Rivoli (wzniesione w 1802 r). 

8. Luwr w okresie drugiego cesarstwa za Napoleona III. 
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Po okresie restauracji (1814 – 1830), która wniosła tylko kilka kosmetycznych zmian 
w wystroju wnętrz, skrzydło północne zostaje ostatecznie ukończone za panowania 
Napoleona III (1852 – 1870). Pracami kierują Louis Visconti I Hector Lefuel.  
 
Równocześnie powstają nowe budynki: pavillon Denon i Mollien. Uroczyste otwarcie 
odrestaurowanego Luwru ma miejsce w 1857 roku (za Napoleona III). 
 
Sam cesarz nadal mieszka w Tuileries. Ale rezerwuje sobie przestronny apartament 
w północnym skrzydle Luwru. Resztę pomieszczeń oddaje na potrzeby administracji 
publicznej. 

9. Zniszczenie pałacu Tuileries za Komuny Paryskiej. 
 
Komuna Paryska z roku 1871 zadaje poważny cios zespołowi Luwr – Tuileries. 
Część budynków zostanie zdewastowana. 
 
Sam pałac Tuileries (zamykający zachodnie końce skrzydeł Luwru w jeden 
czworobok) zostaje spalony. Jego ruiny są następnie całkowicie usunięte (z 
wyjątkiem pawilonu Flore od strony Sekwany i Marsan od strony ulicy Rivoli). Na 
jego miejscu pojawiają się rabaty kwiatowe. 
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10. Wielki kompleks muzealny. 
 
Po wojnie część budynków wciąż jest użytkowana przez administrację publiczną. Np 
skrzydło Richelieu jeszcze w 1981 roku zajmują biura Ministerstwa Finansów. 
Ostatecznie Francois Mitterand w 1981 roku podejmuje decyzję o przekazaniu 
całości budynków (wchodzących w skład Luwru) na potrzeby muzeum. 
2 lata później w 1983 roku architect Ieoh Ming Pei opracowuje projekt nowego 
Luwru.  
 
Jego pomysłem jest dodanie nowych pomieszczeń w podziemiach pod dziedzińcem 
Napoleona. Czyni to z muzeum jedną komunikującą ze sobą całość o łącznej 
długości 800 metrów. Jej punkt centralny stanowi główne wejście do Luwru. 
Rozpoznawalne dzięki górującej nad nim kontrowersyjnej szklanej piramidzie 
postawionej w 1989 r. 
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Muzeum w Luwrze 
 
Kolekcjonowanie takich różnych, urokliwych, niepowtarzalnych przedmiotów jak 
biżuteria, monety, medaliony, cennych (dziś bezcennych) obrazów zaczęli już w 
średniowieczu francuscy królowie. Były one gromadzone w przedziwnym Gabinecie 
Różności (zw Cabinet de Curiosité).  
 
Za czasów Franciszka I kolekcja królewska wzbogaciła się o 4 obrazy Rafaela i 4 
inne Leonadro da Vinci (w tym tajemniczą Giocondę).  
 
Ale najsilniej rozwinęła się za panowania wielkiego amatora dzieł sztuki, jakim był 
Ludwik XIV. Z 200 obrazów (jakie znajdowały się w posiadaniu królów Francji w 
momencie gdy wstępował na tron) – do 1500 sztuk w 1710 roku. Do tego dorzućcie 
skarby skonfiskowane kościołowi za Rewolucji itp…………… 
 
Jeżeli udajecie się do Luwru. żeby uniknąć kolejek, lepiej wykupić bilet z 
wyprzedzeniem. Możecie zrobić to wirtualnie na oficjalnej stronie Luwru. 
 
Uwaga na artystyczne przegrzanie mózgu. tzw syndrom Stendhala (nie mylić z 
„syndromem paryskim”).  
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Syndrom Stendhala a syndrom paryski. 
 
Pierwszy Syndrom Stendhala to silne wzburzenie emocjonalne na skutek zbyt wielu 
artystycznych doznań. 
 
Drugi – Syndrom paryski to rozczarowanie, często odczuwane przez japońskich 
turystów na skutek zderzenia marzeń (wyidealizowanego Paryża) z szarą 
rzeczywistością (lub przynajmniej ze zwykłą ludzką głupotą i brakiem życzliwości). 
 
Uwaga: Wejście do muzeów jest gratis w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i 14 
lipca. Chyba nie muszę dodawać, że wtedy w muzeach są tłumy. 
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Katedra Notre Dame 
 
Może zdziwicie się.... 
 
Czy wiecie, co jest najczęściej odwiedzanym zabytkiem w Paryżu? 
 
Otóż jest nim paryska katedra Notre-Dame.  
 
Jest ona nie tylko najczęściej odwiedzanym zabytkiem w Paryżu, ale i w całej 
Francji.  
 
W tej kategorii wyprzedza Sacré-Coeur, Luwr czy wieżę Eiffla.  
 
To właśnie katedra Notre-Dame  stanowi prawdziwą wizytówkę tego malowniczego 
kraju.  
 
Co trzeci turysta zagraniczny, odwiedzający Francję czuje się zmuszony do 
zaliczenia katedry. I pewnie każdy turysta polski. Przez jej mury rocznie przetacza 
się 14 milionów osób. Wciąż jest tam celebrowana msza święta (4 razy dziennie), a 
400 osób rocznie przyjmuje tu chrzest lub bierzmowanie.  
 
Statystyki mówią nawet o 20 milionach osób, które corocznie odwiedzają dziedziniec 
przed katedrą.  
 
Jeżeli katedra cieszy się taką popularnością, to głównie z racji wydarzeń, które miały 
tu miejsce. Bo paryska Katedra Notre-Dame jest mniej okazała niż jej odpowiednik: 
katedra Notre-Dame w Reims. 
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Krótka historia paryskiej Notre-Dame. 
Katedra Notre-Dame jest największym kościołem w Paryżu (ma 127 m długości i 40 
m szerokości). Jest ona budowlą w stylu gotyckim, położoną na wyspie Cité.  
 
Z zewnątrz wyspa i katedra przypominają przycumowany statek. Wyspa Cité 
stanowiła kolebkę starego Paryża, który rozwijał się na obu brzegach Sekwany. To 
tu (na wyspie Cité) wzniesiono pierwszą siedzibę królów, którą później przeniesiono 
do Luwru.  Sama katedra Notre-Dame została wybudowana na miejscu 
wcześniejszych dwóch kościołów romańskich. 
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Kamień węgielny pod jej budowę w 1163 r (czyli 855 lat temu) położył papież 
Aleksander III. Jednak sama budowa świątyni ciągnęła się przez prawie dwa wieki. 
Od położenia pierwszego kamienia w 1163 r, aż do ukończenia prac w roku 1350. 
 

Ważne karty z historii Francji. 
 
Choć paryska katedra jest mniej okazała niż katedra w Reims (gdzie byli koronowani 
królowie francuscy), jej mury były świadkiem wielu ważnych wydarzeń z historii 
Francji. 
 
To tu, w paryskiej katedrze Notre-Dame odbywały się niezliczone śluby królewskich i 
książęcych rodów. 
 
Tu w 1302 r Filip Piękny zwołał pierwsze Stany Generalne. 
 
W 1455 r odbył się tu proces rehabilitacyjny Joanny d’Arc. 

Polski ślad w katedrze Notre - Dame. 
 
10 września 1573r w paryskiej katedrze Notre-Dame Henryk III Walezy (pierwszy 
polski elekcyjny król) złożył przed polskimi posłami przysięgę na Pacta Conventa i  
Artykuły henrykowskie.  
 
Stanowiły one gwarancję przywilejów i wolności szlacheckich, a jednocześnie 
ograniczały władzę królewską.  
 
Na tę okoliczność przy wielkim ołtarzu katedry wmurowano tablicę, upamiętniająca 
to wydarzenie. Choć sam Henryk III na polskim tronie długo miejsca nie zagrzał 
(uciekł do Francji już w 1574 r, by objąć tamtejszy tron jako Henryk III). 

Czarne dni katedry. 
Katedra przetrwała w niezmienionej formie przez 300 kolejnych lat, aż do czasów 
Rewolucji Francuskiej.  
 
Ta jednak zadała jej poważny cios. Kościół został splądrowany. Rozsierdzony tłum 
zniszczył statuy królów biblijnych myśląc, że chodziło o władców Francji. Świątynia 
była przewidziana do rozbiórki. Ostatecznie uratowały ją niesnaski pomiędzy 
przywódcami rewolucji. 
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Po dojściu Napoleona do władzy, ten przekazał ją z powrotem hierarchii kościelnej. 
Nie uczynił jednak nic dla poprawy jej opłakanego stanu.  
 
Napoleon wybrał na miejsce swojej koronacji właśnie paryską katedrę Notre-Dame 
(bojkotując Reims). Miało to miejsce 2 grudnia 1804 r.  
 
Tytułem anegdotki na okoliczność zmusił do przybycia do Paryża samego papieża 
Piusa VII. A dziury w murach i inne zniszczenia polecił tylko zamaskować 
gobelinami. 

Odrodzenie katedry. 
 
Szczęśliwie powieść Wiktora Hugo „Notre-Dame de Paris” opublikowana w 1831 r 
ponownie obudziła zainteresowanie Paryżan katedrą.  
 
Miało to miejsce w epoce romantyzmu, na fali fascynacji sztuką gotycką. Król Ludwik 
Filip zlecił  wówczas odrestaurowanie tego zabytku. Prace "restauracyjne" miały 
miejsce w latach 1845-1864. 
 



Przewodnik po Paryżu.  
 

 

Zwiedzanie katedry. 
 
Katedrę można zwiedzać wewnątrz (wejście jest bezpłatne). Można również 
wdrapać się na 69-metrową wieżę (po bardzo krętych schodkach). Z jej szczytu 
roztacza się widok na panoramę Paryża. 
 
Katedra ma 130 m długości, 48 m szerokości. Jej sklepienie znajduje się na 
wysokości 35 metrów. Może ona pomieścić 9 tysięcy osób.  
 
Dalej z katedry Notre Dame możemy pospacerować wzdłuż Sekwany, albo udać się 
w górę, po Bulwarze św Michała w kierunku Ogrodów Luksemburskich i Panteonu. 
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SEKWANA 
I taka jest rozpoznawalna wizytówka, czyli paryscy bukiniści. 

Paryscy bukiniści. 
 
Ich skrzynie stanowią nieodłączną i bardzo malowniczą część paryskiego nabrzeża.  
 
Ciągną się od mostu Marie (pont Marie) po Luwr na prawym brzegu Sekwany i od 
katedry Notre-Dame po Institut de France na lewym brzegu. 
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Bukiniści są spadkobiercami XVI wiecznych kolporterów. W 1891 roku uzyskali oni 
prawo do zamocowania na stałe swoich skrzyń na nadbrzeżnym murku. Przy czym 
wymiary tych skrzyń zostały ściśle określone. 
 
Zamknięta skrzynia nie może przekraczać 60 cm ponad poziom murku (na którym 
jest zamocowana). 
 
Otwarta skrzynia może mieć maksymalnie wysokość 2,10 m licząc od poziomu 
chodnika. 
 
Od czasów II wojny światowej ich długość została skrócona do 8 m. Pierwotnie było 
to 10 m.  
 
Niemieckim władzom okupacyjnym zależało na tym, by mieć z poziomu ulicy widok (i 
kontrolę) na Sekwanę i by te skrzynie się ze sobą nie stykały (by pozostawić wolną 
przestrzeń między skrzyniami).  
 
Obecnie w Paryżu działa jakiś 200 bukinistów. Można u nich kupić (zgodnie z 
tradycją)  stare, często unikalne wydania książek, stare czasopisma, ryciny, afisze, 
czy pocztówki.  
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Ale Sekwana to nie tylko bukiniści, ale także mosty. 
 

MOSTY NA SEKWANIE 

Pont des Arts - Most Sztuk Pięknych w Paryżu. 
 
Ten bardzo malowniczo położony most (w samym sercu historycznego Paryża) 
został postawiony w roku 1803. Był to pierwszy metalowy most w Paryżu. Niestety 
kilkakrotnie został uszkodzony przez barki. Dlatego też ostatecznie zamknięto go dla 
użytku publicznego w roku 1970. 
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Obecny most jest rekonstrukcją historycznego mostu Pont des Arts, pochodzącą z 
roku 1984. Różni się od swojego pierwowzoru tym, że opiera się na 7 łukach, a nie 
na 9-ciu. 
 
Most tradycyjnie jest miejscem spotkań artystów i zakochanych par. Opiewanym w 
piosenkach przez Georgesa Brassensa.  
 
Mamy z niego wspaniały widok na Sekwanę, Luwr, Instytut Francuski i słynny 
Pont-Neuf.  W 2008 r pojawił się na nim zwyczaj wieszania kłódek wiecznej miłości, 
który rozszerzył się również na pobliski Pont de l'Archeveché. 
 
Wskutek przeciążenia balustrady mostu nadmiarem kłódek wiecznej miłości -  zdjęto 
je wraz z uprzednią balustradą, gdyż pod ich ciężarem groziła ona zawaleniem.  
Te zdjęcia są już w pewnym sensie bardzo pamiątkowe. Ale ... 
 
Stopniowo na balustradzie Mostu Sztuk Pięknych znowu pojawiają się nowe kłódki... 
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Most PONT NEUF. 
 
Pont Neuf (Nowy Most) to najstarszy kamienny most w Paryżu. Kamień węgielny 
pod jego budowę położył Henryk III w 1578 r. Wcześniej król Polski znany jako 
Henryk Walezy. Ale niepokoje polityczne i wojny religijne opóźniły prace. I tak 
uroczystego otwarcia mostu dokonał Henryk IV dopiero w 1607 r. 
 

Architektura Mostu Pont Neuf. 
 
Konstrukcja mostu nigdy nie została zmieniona. Nawet drewniane słupy wspierające 
fundamenty są oryginalne.  
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Most składa się z dwóch odcinków, które spotykają się na sztucznym nasypie, 
powstałym z połączenia dwóch wysepek. Most opiera się na 12 kamiennych 
przęsłach. Z czego 7 przęseł łączy prawy brzeg Sekwany z zachodnią częścią 
Wyspy Cité. 5 kolejnych przęseł łączy wyspę z lewym brzegiem. 
 
Przez długi czas Pont Neuf był najszerszym mostem w Paryżu.  
Jego imponujące wymiary wynoszą prawie 280 m (dokładnie 278 m) długości i 30 m 
szerokości.  
 
Co, jak  i niektóre niezwykłe jak na epokę rozwiązania architektoniczne sprawiły, że 
od momentu powstania most wzbudzał spore zainteresowanie Paryżan.  
 
Był to pierwszy paryski most nie zabudowany domami, wyposażony w chodniki 
chroniące przechodniów przed błotem i końmi.  
 
Most od samego początku przyciągnął do siebie jarmarki. Ostatecznie stał się stałym 
miejscem handlu.  
 
Ostatnie stragany zniknęły stamtąd  dopiero w połowie XIX w.  
 
W XVII i XVIII wieku na moście roiło się od artystów i wędrownych kuglarzy.  
A do dziś Pont Neuf jest mostem opiewnym przez różnych bardów i pieśniarzy. 

Konny pomnik Henryka IV.  
 
W środkowej części most rozszerza się w Place du Pont Neuf, na którym w 1635 r. 
ustawiono konny pomnik Henryka IV.  
 
W czasie Rewolucji w 1792 r. pomnik zniszczono. Jego replikę, autorstwa Francois 
Lemota ustawiono w 1818 r na  skwerku przy moście.  
 
Skwerek ten nosi nazwę Square du Vert Galant (Jary Zalotnik). A to dlatego, że król 
Henryk IV pod koniec życia wykazywał szczególną słabość do niewieścich 
wdzięków. A ten słabo oświetlony skwerek jest chętnie odwiedzany przez zakochane 
pary. 

Dom towarowy "La Samaritaine". 
 
W pobliżu mostu znajduje się dom towarowy “La Samaritaine”. Jego nazwa pochodzi 
od  postawionej na początku XVII w studni ozdobionej płaskorzeźbą Samarytanki 



Przewodnik po Paryżu.  
 

czerpiącej wodę. Pompę zlikwidowano w 1813 r. Ale do dziś pozostał ulokowany 
nieopodal dom towarowy i jego nazwa. Od lat zamknięty z powodu prac 
remontowych. 
 

 

Most Aleksandra III 
 
Czyli jak to w Paryżu na początku ubiegłego wieku zapanowała we Francji moda na 
słowiańszczyznę. 
 
Most Aleksandra III (łączący brzegi Sekwany na wysokości Grand i Petit Palais) 
pojawił się w Paryżu z okazji trzeciej Wystawy Światowej w 1900 roku obok 
pompatycznego Grand Palais o metalowej konstrukcji i zgrabniejszego Petit Palais.  
 
Wystawy te (a Francja zorganizowała ich aż 3 pod koniec XIX wieku i na początku 
XX wieku) miały stać się wizytówką francuskiej myśli technologicznej i wypromować 
ją szeroko w świecie. Tak też się stało. Wystarczy wspomnieć Wieżę Eiffla 
wzniesioną na Drugą Wystawę w 1889 roku (w setną rocznicę Rewolucji 
Francuskiej). 
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Most Aleksandra III miał stanowić symbol przyjaźni rosyjsko-francuskiej z początku 
XX wieku.  
 
We Francji zapanowała wówczas moda na słowiańszczyznę. Tzw słowiański czar, 
który nieodłącznie kojarzył się Francuzom z Carską Rosją (Polska znajdowała się 
wówczas pod zaborami).  
 
Jej najbardziej wyrazistą wizytówką byli oczywiście dziarscy kozacy, goszczący w 
Paryżu z różnych okazji ((choćby goniąc za uciekającymi wojskami napoleońskimi w 
1815 roku). 
 
To ich legendarne upodobanie do mocnych trunków dało początek nazwie bistro 
(bistrot), którą ochrzczono popularne restauracyjki w Paryżu.  
 
Bo chłopakom zawsze się spieszyło, by … dobrze i szybko (po rosyjsku bystro) coś 
sobie wypić. 
 
Most pochodzi z 1900 roku. A nadanie mu imienia zmarłego cara Rosji Aleksandra 
III miało przypieczętować zbliżenie (polityczno-gospodarcze) pomiędzy carską Rosją 
i Francją.  
 
Pierwszy kamień pod jego budowę osobiście położył syn Aleksandra III – car Mikołaj 
II  w 1896 roku.  
 
Most inspirowany stylem modernistycznym, który to pojawił się u progu XX wieku 
(trwał do wybuchu I wojny światowej). Styl ten propagował użycie nowych 
materiałów: betonu, stali i szkła. 
 
Most Aleksandra jest wykonany ze stali. Ten most jednoprzęsłowy jest najszerszym 
z paryskich mostów (40 m szerokości). 
 
Most Aleksandra III zdaniem niektórych jest przeładowany (charakterystycznie, a 
może nadmiernie przeładowany) elementami dekoracyjnymi - w duchu stylu 
modernistycznego.  
 
Rozpoznacie tam postacie nimf (z jednej strony z Sekwany, z drugiej z Newy – 
symbol przyjaźni francusko-rosyjskiej). 
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Bulwar Świętego Michała, czyli serce studenckiego 
Paryża. 
 
Bulwar Świętego Michała to deptak studentów i mieszających się z nimi turystów, a 
także przechodniów odwiedzających tu tłumnie księgarnie, sklepy z ciuchami czy 
bary.  
 
Znajduje się on w słynnej Dzielnicy Łacińskiej. Położony na granicy między 5 -ym i 
6-ym okręgiem. Ciągnie się od mostu świętego Michała (Pont Saint-Michel) do Alei 
Obserwatorium  (Avenue de l'Observatoire). 
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Zdrobniale nazywa się go  « Boul’Mich’ » skrót od « boulevard Michel ». Która to 
nazwa została mu nadana przez antyklerykalnych studentów. 
 
Na Bulwarze św. Michała można spotkać młodzież z całego świata, która przyjeżdża 
studiować do Paryża. Czesne na uniwersytetach francuskich są niewielkie w 
porównaniu ze szkołami anglo-saksońskimi.  
 
To jest dobry początek dla zwiedzania Dzielnicy Łacińskiej.  
 

 
 
Na samym początku w oczy rzuca się 26 metrowa fontanna wsparta o narożnik 
jednego z budynków. Zwyczajowo zbiera się przed nią młodzież. 
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To tu miały miejsce gwałtowne starcia z policją w czasie wydarzeń majowych z 1968 
r. Wtedy to na skutek swojej bliskości z Sorboną « boul Mich» był jednym z głównych 
miejsc starć między policją i studentami. Przez ponad miesiąc był zablokowany 
przez barykady i ciężarówki policji (tzw. CRS). 
 
To tu znajduje się najbardziej ożywiona część bulwaru z licznymi księgarniami i 
sklepami z odzieżą. Znaczną część bulwaru zajmuje księgarnia Gibert Joseph i 
księgarnia Gibert Jeune (utworzona na skutek sporu rodzinnego przy podziale 
majątku firmy Gibert). 
 
Przed licznymi księgarniami na Bulwarze świętego Michała znajdują się lady 
wypełnione książkami. Można tu szperać do woli. I to właśnie nadaje ten 
charakterystyczny klimat tej ulicy. 
 
Bulwar św Michała (le Boulevard Saint-Michel) został stworzony z inicjatywy Barona 
Haussmanna w XIX wieku, równolegle do ulicy św Jacka (la rue Saint-Jacques), 
która wytycza historyczny podział Paryża na Północ-Południe.  
 
Zobaczycie tu sporo charakterystycznych budynków w stylu Haussmannien (czyli 
budynków  o pewnym standingu, wykonanych z kamienia). 
 
Tutaj takie krótkie wtrącenie odnośnie pana barona Haussmanna. 
 
Bo jest to postać kluczowa dla dzisiejszego wyglądu Paryża i pewnie nie raz 
usłyszycie tu określenie: immeuble Haussmannien - będące synonimem jakości 
wykonania, standingu i prestiżu budynku, które od razu podnoszą cenę danej 
nieruchomości, czy cenę jej najmu. 

Baron Haussmann (1809-1891) ambitny prefekt, któremu Paryż 
zawdzięcza swój obecny wygląd. 
 
Mimo, że dzisiejszy Paryż zawdzięcza mu całą, albo prawie całą swoją okazałość, 
swoje majestatyczne, przelotowe arterie i całe mnóstwo imponujących budynków z 
kamienia w prestiżowych dzielnicach…  
 
U sobie współczesnych poczynania wszechwładnego prefekta wywoływały niemały 
sprzeciw. Oskarżano go o beztroskie niszczenie wielu bezcennych zabytków: np 
ogołocenie wyspy Cité (kolebki starodawnego Paryża) z większości 
średniowiecznych domostw. 
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Gdyż głównym celem ambitnego prefekta było podniesienie prestiżu stolicy Francji, 
rozwiązanie jej trudności komunikacyjnych (bo wraz z rozwojem kapitalizmu 
gwałtownie wzrosła tu liczba ludności). Oraz zapobieżenie ewentualnym rozruchom.  
 
Podstawą koncepcji urbanistycznej barona Haussmanna były wielkie klasyczne 
perspektywy i umiłowanie do linii prostej. Stąd szerokie, proste jak strzała, 
przelotowe arterie, przecinające miasto we wszystkich kierunkach.  Budynki 
publiczne projektowano tak, by zamykały te klasyczne perspektywy. 
Haussmann kierował się przy tym względami strategicznymi.  
 
Szerokie proste arterie ułatwiały likwidację barykad. W zwartej zabudowie wąskich 
paryskich ulic wojsku ciężko było wykonywać swoje manewry.  
Baron Haussmann z inspiracji cesarza Napoleona III (który wzorował się tu na 
Londynie) przeprowadził też akcję zadrzewiania miasta. 
 
A teraz, po tym krótkim wtrąceniu - wróćmy na Bulwar św Michała. 
 
Jest to jedna z najbardziej zatłoczonych i bardzo sympatycznych ulic  Paryża. 
Kawiarnie, kawiarniane stoliki poustawiane na chodniku i ten tłok - niezmiennie - 
przy wejściu do Ogrodu Luksemburskiego. 
 
Na bulwarze znajduje się całe mnóstwo sympatycznych kafejek jak np Cafe Le 
Lutece 
 
Głównymi budynkami na Bulwarze św Michała (boulevard Saint-Michel) są: 

● Areny Lutecji (les Arènes de Lutèce),  
● Muzeum Cluny,  
● liceum św Ludwika (le lycée Saint-Louis) przy numerze 44,  
● słynna Politechnika  l'école Mines ParisTech przy numerze 60 i la cité 

universitaire. 
 

Areny Lutecji odkryte w XIX w są wymownym świadectwem znaczenia Lutecji w 
rzymskim systemie kulturalno-gospodarczym. Jednorazowo mogły one pomieścić do 
16 tysięcy widzów. 

Łaźnie rzymskie. 
Łaźnie rzymskie (Thermes) znajdują się na rogu bulwaru Saint-Michel i 
Saint-Germain, tuż przy Muzeum Cluny. Łaźnie te powstały najprawdopodobniej w 
tym samym  czasie co odległe od nich o około 1000 metrów Areny Lutecji. tj na 
przełomie II i III wieku. Był to według historyków okres największego rozwoju miasta 
za Rzymian. 
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Porady praktyczne:  
 
Na bulwarze św Michała znajduje się również kilka kantorów. Ulica jest zatłoczona, 
co czyni ją jednym z ulubionych miejsc pracy kieszonkowców.  
 
Należy tu uważać, gdyż turyści (a turyści zawsze i wszędzie mają ten 
charakterystyczny i z daleka rozpoznawalny - zrelaksowany wygląd) - dlatego turyści 
padają tu czasami ofiarą złodziei, którzy podbiegają i wyrywają z rąk torebkę czy 
aparat fotograficzny. 
 

 

Ogród Luksemburski 
 
Bo jeżeli Paryż, a przynajmniej jego historyczne centrum jest pełne turystów.  
 
Bo tu wszystko jest tu przewidziane dla nich: hotele, sklepy z pamiątkami, markowe 
sklepy z ciuchami, najróżniejsze formy rozrywki, no i oczywiście wspaniałe zabytki. 
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Ale w takim razie, gdzie podziali się prawdziwi Paryżanie? Gdzie najpewniej można 
by ich spotkać w tym turystycznym kotle? 

 
 
I takim miejscem - w sercu Paryża jest Ogród Luksemburski. 
 
Paryżanie przychodzą tu posiedzieć sobie na świeżym powietrzu (samemu lub z 
przyjaciółmi), poczytać, poćwiczyć, pobiegać, urządzić sobie piknik (jest tu specjalnie 
wydzielony kawałek trawnika, na którym można usiąść - bo poza tym panuje tu 
zakaz chodzenia po trawnikach, konsekwentnie egzekwowany przez Straż Miejską - 
upomnieniami). 
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Paryżanie przychodzą tu w wolnych chwilach, po pracy, pooddychać świeżym 
powietrzem i szczególną (studencko-intelektualno-sportową) atmosferą tego 
miejsca.  
 
Zaglądają tu "po drodze", po ciężkim dniu pracy, by się odprężyć, spotkać z kimś, by 
"doświadczyć" tego skrawka zieleni i świeżego powietrza. Przychodzą tu, by ... nic 
nie robić. Po prostu, by tu pobyć. 
 
Można tu spotkać zakochane pary, grupy przyjaciół namiętnie dyskutujących lub 
leniwie “polegujących” na krzesełkach (rozstawionych i dostępnych dla wszystkich 
po całym ogrodzie), starsze osoby z książką w ręku, całe rodziny przechadzające się 
z lodami (przyznam się, że za każdym razem, gdy wpadamy tutaj, kupujemy włoskie 
lody (nobody is perfect) w pobliskiej kawiarence Amorino). 
 
A w międzyczasie, kiedy turyści biegają po muzeach, zaliczają kolejne punkty z 
przewodnika, buszują po markowych sklepach (w końcu na wakacjach wszyscy 
swobodniej sięgamy do portmonetki). No i może przelotem zaglądają do Ogrodów 
Luksemburskich, by strzelić sobie pamiątkowe "selfie" z budynkiem Senatu w tle. 
Wychodząc z Ogrodów Luksemburskich, warto zerknąć w stronę Panteonu (na 
samej górze ulicy Soufflot).  
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PANTEON  
 
Wychodząc z Ogrodów Luksemburskich, warto zerknąć w stronę Panteonu (na 
samej górze ulicy Soufflot). To miejsce pochówku zasłużonych dla Francji. Tu jako 
jedna z nielicznych kobiet jest pochowana nasza rodaczka Maria Curie Skłodowska. 
stanio Francuzi dość mocno przejęli się, czy wzięli sobie do serca tą rażącą 
dysproporcję i postanowili nadrobić skumulowane tu od wieków niedoróbki  w 
zakresie równouprawnienia kobiet. Uznali, że za mało jest kobiet w Panteonie. 
Kolejne panie mają dołączyć tu pośmiertnie.  
 
A sam Panteon to pasjonujący „wycinek” bardzo burzliwych niegdyś losów Paryża. 
Powstawał w burzliwych czasach i zmieniał swój zamysł (architektoniczny) i 
przeznaczenie od kościoła katolickiego do świątyni republikańskiej.  
 

Sekrety paryskiego Panteonu.  
Panteon (fr. Panthéon)  znajduje się  w  sercu Dzielnicy łacińskiej w 5-tym okręgu.  



Przewodnik po Paryżu.  
 

Został wzniesiony w XVIII wieku jako kościół pod wezwaniem św. Genowefy. Ale 
następnie jego losy obfitowały w burzliwe zawirowania (o tym wkrótce) i kilkakrotnie 
zmieniał przeznaczenie.  
 
Obecnie pełni rolę mauzoleum wybitnych Francuzów. W krypcie Panteonu znajdują 
się m.in. grobowce: Woltera, Jana Jakuba Rousseau, Victora Hugo, Emila Zoli, 
Louisa Braille’a, Piotra Curie, Marie Skłodowskiej-Curie. Zabytek jest otwarty do 
zwiedzania. 
 
Panteon jest budowlą w stylu neoklasycznym. Przez wiele lat (zanim pojawiły się 
nowoczesne wieżowce) górował nad całym lewobrzeżnym Paryżem. Mimo swego 
gigantyzmu i pewnej zwiewności sylwetki nie wzbudza jednak uznania znawców 
sztuki. 
 
Należy tu wyjaśnić, że budynek został zaprojektowany jako kościół przez J.G. 
Soufflot (jego imieniem nazwano wiodącą do Panteonu ulicę). 

BURZLIWA HISTORIA, czyli od kościoła katolickiego do świątyni 
republikańskiej. 
 
Panteon powstał na życzenie Ludwika XV, który trapiony chorobą i wyrzutami 
sumienia ślubował, że jeżeli wyzdrowieje, to wybuduje świętej Genowefie (patronce 
miasta) kościół.  
 
Obietnicy dotrzymał, mimo poważnych trudności finansowych królestwa (ze względu 
na toczone działania wojenne) i licznych przeszkód.  
 
To wpłynęło na znaczące przedłużenie się prac. Budowa zresztą okazała się 
kosztowiejsza niż pierwotnie sądzono. 
 
Najpierw prace przy wznoszeniu fundamentów i wykonaniu krypty napotkały 
przeszkodę w postaci pozostałości po klikudziesięciu dawnych szybach 
(wydrążonych jeszcze w okresie galo-rzymskim w poszukiwaniu gliny). 
 
Dalej gdzieś w roku 1764 zaczęły się protesty kleru katolickiego, gdyż Soufflot  oparł 
swój projekt na planie krzyża greckiego (krzyż, w którym cztery ramiona są 
jednakowej długości), a nie łacińskiego. Architekt został zmuszony do wprowadzenia 
kilku zmian. 
 
Następnie około roku 1770 pojawiły się wątpliwości, co do wytrzymałości konstrukcji.  
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Plan architekta przewidywał bowiem, że kopuła (a właściwie 3 nałożone na siebie 
kopuły, ale o tym później) będzie podtrzymywana przez 4 grupy złożone z 3 kolumn 
każda (zob poniższy rysunek). Panu Soufflot chodziło o połączenie  lekkości i 
zwiewności gotyku z elementami klasycznej elegancji i prostoty greckiej. 
 
Ten projekt jednak wydawał się jemu współczesnym zbyt nowatorski. Tym bardziej, 
że zaczęły krążyć pogłoski, jakoby przewidziane kolumny nie były wystarczająco 
solidne, by podtrzymać kopułę i że jeżeli nie zostaną zastąpione masywnymi 
słupami, to całość zawali się.  
 
Wkrótce wiekszość mieszkańców Paryża była święcie przekonana, że prędzej czy 
później budowla po prostu legnie w gruzach. 
 
Soufflot zmarł w roku  1780, czyli jeszcze w trakcie trwania budowy.  
 
Budynek został ukończony dopiero w 1790 r, przez jego współpracowników: 
Jeana-Baptista Rondelet (ucznia Soufflot) i Maximiliena Brébion.  
 
Jednak ci zastąpili  pierwotnie przewidziane kolumny masywnymi słupami. To 
pozbawiło budynek tej odwagi i oryginalności, którymi charakteryzowała się jego 
pierwotna wersja (i wokół których narosło tyle kontrowersji). A były to dopiero 
pierwsze z całej serii licznych modyfikacji pierwotnego projektu. 
 

Rewolucja Francuska. 
 
Gdy ledwie dokończono dzieła, wybuchła Rewolucja Francuska. I tak  świeżo 
ukończony, ale jeszcze nie poświęcony budynek kościoła św Genowefy dekretem 
Zgromadzenia Narodowego (l’Assemblée Nationale) z  4 kwietnia 1791 r  został 
przekształcony w mauzoleum.  
 
Francuzi wzorowali się tutaj na Anglikach, którzy groby wielkich ludzi umieszczają w 
Westminsterze.  
 
Jako pierwszego w Panteonie pochowano  Mirabeau. Później przeniesiono tam 
prochy Woltera, Rousseau, Marata.  
 
Równocześnie przedsięwzięto przeróbki zmierzające do dostosowania budynku do 
nowo nadanej mu funkcji.  
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W latach  1791-1793, budynek został dogłębnie zmodyfikowany. Tymi zmianami 
kierował  Quatremère de Quincy. Usunięty został krzyż i latarenka z wierzchu 
kopuły.  
 
Ponadto (a to ma spore konsekwencje dla dalszych losów konstrukcji) zatknięte 
zostały 38 z 42 okien, co zmodyfikowało obieg światła wewnątrz budynku.  
 
Kiedy zamierzeniem  Soufflot było maksymalne oświetlenie wnętrza. Zamurowanie 
okien pogrążyło je w półmroku. 
 
Zamurowanie okien zakłóciło również wentylację budynku. Spowodowało 
zwiększenie  wilgotności powietrza, co z kolei było przyczyną erozji struktury 
metalicznej (zastosowano tu technikę kamienia zbrojonego).  
 
Tu chciałabym wyjaśnić,  że portal jest wsparty na niewidocznej z zewnątrz 
metalowej konstrukcji. Wilgoć powodowała rdzewienie metalu,  co z kolei groziło 
rozsadzeniem kamienia (stąd pęknięcia na murach). 
 
Armatura metalowa wewnątrz kamienia 
 
Tak oto Rewolucja Francuska przekształciła kościół św Genowefy w mauzoleum (po 
francusku -panthéon), czyli budynek laicki poświęcony pamięci wielkich osobistości, 
które przyczyniły się do rozchwalenia imienia Francji. 
 Ale XIX w był okresem bardzo burzliwym w historii francuskiej. Rewolucja 
Francuska to tylko pierwsze z całej serii zawirowań historycznych.  
 
Bo dalej potoczyło się to tak:  
 
Napoleon ( tzw okres Pierwszego Cesarstwa – le Premier Empire) przywrócił 
Panteonowi charakter religijny (dekretem z 20 lutego 1806 roku).  
 
Budynek jednocześnie pełnił funkcję miejsca  kultu i pochówku wielkich osobistości. 
W krypcie (la crypte) umieszczano szczątki osobistości oddanych państwu, a w 
górnej części odbywały się uroczystości  religijne. 
 
Po upadku Napoleona i powrocie władzy królewskiej (tzw Restauracja)  Panteon 
został całkowicie  przywrócony kościołowi katolickiemu (dekretem  królewskim – 
l’ordonnance royale – z 12 kwietnia 1816 r).  
 
Jednocześnie  została podjęta decyzja o usunięciu wszystkich ornamentów i 
emblematów nie związanych z kultem katolickim.  
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W  grudniu 1821, groby Woltera i Rousseau zostały przesunięte w mało widoczne 
miejsce (pozostając w budynku).  
 
Według anegdotki, kiedy dworzanie spytali Ludwika XVIII: czy jest to  godne, by 
prochy antyklerykalnego Woltera  spoczywały w kościele, ten odpowiedział:  
 
Zostawcie go. To, że on codziennie musi asystować przy mszy świętej jest dla niego 
wystarczającą karą. (« Laissez-le donc, il est bien assez puni d’avoir à entendre la 
messe tous les jours »). 
 
W roku 1830 zaczęły się kolejne rozruchy. Niespokojny wiek. Do powstania dołączyli 
studenci. Wkrótce ogarnęło ono również  dzielnice robotnicze. Powstańcy domagają 
się ustanowienia  republiki. W obawie przed zwycięstwem ludu, burżuazja skłania 
reakcyjnego Karola X  do abdykacji na rzecz Ludwika Filipa z Orleańskiej linii 
Burbońskiej. 
 
Tym sposobem na pewien czas zostało rozładowane napięcie w panujące w 
mieście. Panowanie Ludwika Filipa nosiło nazwę tzw Monarchii Lipcowej (monarchie 
de Juillet).  
 
Z powrotem budynek Panteonu został odebrany kościołowi katolickiemu. 
Przywrócona została mu rola mauzoleum.  
W tym okresie fronton został przerobiony przez Davida d’Angers. Pojawiała się 
słynna dewiza:  
 
„Wielkim ludziom –  wdzięczna Ojczyzna « (Aux grands hommes, la patrie 
reconnaissante »).  
 
Wrzenie w społeczeństwie trwało dalej, o czym świadczą wciąż nowe, niemal 
cykliczne wstrząsy.  
 
W czasie panowania Ludwika Filipa ludność paryska zrywała się 4 krotnie. Za 
czwartym razem - w roku 1848 (tzw Wiosna Ludów) ludność paryska ostatecznie 
obaliła tron, co położyło kres panowaniu Burbonów we Francji i oznacza początek 
tzw Drugiej Republiki. 
 
W latach 1848 – 1851 (w czasie Drugiej Republiki – la Deuxième République) 
Panteon został nazwany świątynią ludzkości (« Temple de l’Humanité »).  
Niemniej, w tym okresie również nie przybyło mu nowych lokatorów. 
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W 1851 r Napoleon III dokonał zamachu stanu, ogłaszając się rok później cesarzem 
Francuzów. Jego rządy trwały 2O lat. Był to okres nazywany Drugim Cesarstwem – 
le Second Empire  (pierwsze to Napoleon Bonaparte). 
 
W czasie Drugiego Cesarstwa (1851 – 1870), budynek Panteonu ponownie stał się 
kościołem. Groby Rousseau i Woltera został przykryte deskami. Nastąpił powrót 
insygniów religijnych.  
 
Zdjęty został epigram : „Wielkim ludziom – wdzięczna Ojczyzna.”  
 
Od 3 stycznia 1852 r zostały tam wznowione msze, ale już nie takie codzienne, tylko 
w intencji Francji i zmarłych, którzy tam zostali pochowani. Czyli Panteon już wtedy 
przestał być takim zwyczajnym kościołem parafialnym. A stawał się powoli miejscem 
narodowym. 
 
W 1870 r wybuchł wojna francusko-pruska, której przyczyną pośrednio była tocząca 
się między Francją a Prusami rywalizacja o dominację w Europie.  

Upokarzająca dla Francji wojna. 
 
Armia francuska skapitulowała pod Sedanem. A Napoleon III dostał się do niewoli.  
Po upadku Cesarstwa 4 września 1870 r Francja proklamowała się III Republiką. A 
general Louis Trochu został nominowany jej prezydentem. 

Oblężenie Paryża.  
 
Wtedy Paryż otoczyły wojska pruskie. Oblężenie miasta - bardzo wyczerpujące dla 
ludności cywilnej - trwało 4 miesiące. W Paryżu zapanował głód, szerzyły się 
choroby.  
 
Krypta Panteonu została  przekształcona w prochownię. Podczas bombardowań 
niemieckich podziemne galeryjki służyły jako schron okolicznej ludności.  
 
Po czym nastąpiło zawieszenie broni, na mocy którego 20 tysiecy pruskich żołnierzy 
biwakowało na Polach Elizajskich i w Luwrze. 
 
Komuna Paryska (18 marca – 28 maja 1871), czyli rewolucyjny zryw mieszkańców 
Paryża.  
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W odczuciu mieszkańców, zwłaszcza robotników i rzemieślników uzbrojonych i 
uformowanych w bataliony w czasie oblężenia, kapitulacja miasta była aktem zdrady 
narodowej.  
 
Tym bardziej, że szef rządu francuskiego Louis Thiers zapowiedział restaurację 
monarchii. To był początek Komuny Paryskiej, w czasie trwania której, w 
gwałtownych walkach wielka burżuazja starła się z klasą robotniczą i miejską 
biedotą.  
 
Panteon został ponownie odebrany kościołowi (1871). Służył jako skład broni i 
główna kwatera dowództwa powstańców. 
 
Ostatecznie w r 1885, przy okazji śmierci i pochówku Wiktora Hugo (Victor Hugo) 
zapadła decyzja  przekształcenia  kościoła na mauzoleum. 
 
Oznaczało to definitywny koniec kościoła świętej Genowefy (l’église 
Sainte-Geneviève). Od tego momentu budynek był tylko miejscem spoczynku 
wielkich postaci republiki. 
  

PANTEON - ARCHITEKTURA. 
Panteon jest  generalnie zaliczany do stylu neo klasycznego (néo-classique).  
 
Przemawia za tym: 
 

● okres konstrukcji (prace rozpoczęto w roku 1756, czyli w okresie kiedy zaczął 
królować styl klasyczny), 

● słownictwo (kolumny, fronton), 
● chęć powrotu do antycznej prostoty w odróżnieniu od barokowego stylu 

poprzedniego okresu. 
 
Ale z uwagi na różnorodność stylów Panteon jest czasami uważany (przez 
niektórych specjalistów) jako pierwszy budynek eklektyczny (styl w architekturze 
łączący elementy zapożyczone z różnych stylów i epok). 
 
Jeżeli zamierzeniem Soufflot (twórcy projektu) było połączenie  lekkości konstrukcji 
gotyckich i  dostojeństwa  architektury greckiej. Architekt czerpał  z następujących 
stylów architektonicznych: 
 

● z gotyku, przez swoją strukturę, 
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● z architektury bizantyjskiej (zamknięcie kopułą o wysokości 83 metrów), 
● z greckiego stylu antycznego (kolumnada-perystyl z 6 kolumnami, trójkątny 

fronton, kolumny korynckie). 
 

PANTEON Elementy konstrukcji.  
 
Długość budowli 110 m, szerokość 84 m. Główna fasada jest udekorowana 
portykiem z kolumnami korynckimi, nad którym widoczny jest trójkątny fronton, 
zrealizowany przez Davida d Angers.  
 
Fronton przedstawia Republikę (w centrum) dającą wolność (la Liberté) i 
ochraniającą (z lewej strony) Nauki (les Sciences) – przedstawione tutaj pod 
postaciami licznych wielkich ludzi nauki, filozofów, pisarzy, artystów (Rousseau, 
Wolter, Corneille).  
 
Po prawej stronie znajduje się Historia  – przedstawiona pod postaciami wielkich 
przywódców (Napoleon Bonaparte) i studentów Politechniki. 
 
Na frontonie znajduje się  wyryty w 1837 r przez Davida d’Angers epigram: Wielkim 
Ludziom – Wdzięczna Ojczyzna (Aux Grands Hommes – la Patrie Reconnaissante) . 
Wystrój wnętrza jest dość miernej wartości artystycznej. Z wyjątkiem fresków Puvis 
de Chavannes, przedstawiających sceny z życia św Genowefy patronki miasta. 

PANTEON Ciekawostki architektoniczne.  
 
Portal (brama główna) jest oparta na niewidocznej metalowej strukturze. Jest to 
prawdziwy kamień zbrojony. Ale taka technika konstrukcji wymaga regularnego 
utrzymania, aby wilgoć nie przenikała do wnętrza i nie powodowała rdzewienia 
armatury metalowej. Prowadzi to bowiem do ryzyka rozsadzenia kamienia. 
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Potrójna kopuła. 
 
Ważny element konstrukcji pozostaje niezauważalny dla oczu zwiedzających.  
Wydawałoby się, że tylko jedna kopuła podtrzymuje latarenkę i krzyż na szczycie. W 
rzeczywistości, są to 3 kopuły  nałożone jedna na drugą. 
 
Na tyłach Panteonu wznosi się jeden ze znanych i chętnie odwiedzanych kościołów 
w Paryżu - Saint Etienne du Mont (XVI w). 
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PANTEON Lokalizacja. 
 
Panteon znajduje się na ulicy Soufflot (la rue Soufflot), łączącej bulwar świętego 
Michała (na wysokości Ogrodu Luksemburskiego) z placem Panteonu.  
 
Ulica nosi imię Jacques-Germain Soufflot (1713-1780), architekta Panteonu. Została 
ona  zaplanowana w końcu XVIII wieku (w tym samym czasie, co Panteon) po to, 
żeby umieścić go w odpowiedniej perspektywie. 
 
W  sąsiedztwie Panteonu położone są: merostwo 5 tego okręgu, słynne liceum im. 
Henryka IV (le lycée Henri-IV), kościół  l’église Saint-Etienne-du-Mont, biblioteka 
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świętej Genowefy (la bibliothèque Sainte-Geneviève) i fakultet prawa (faculté de 
droit). 
 
Na ulicy Soufflot znajduje się popularna kafejka La Gueuze, znana z najlepszego w 
całym Paryżu piwa. 
 

 
 
BISTROT. 
 
No ale w pewnym momencie tego latania po mieście zaczynamy się czuć coraz 
bardziej głodni... 
 
A wtedy pojawia się to kluczowe dla przeżycia pytanie: 

Gdzie można dobrze zjeść w Paryżu? 
 
Podobno najlepiej można zjeść w bistro (bistrot).  
 
Ale tu pojawia się kolejny problem: jak rozpoznać prawdziwe bistro paryskie?  
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Co to w ogóle jest bistro?  
 
Otóż sama nazwa bistro wywodzi się z języka … rosyjskiego i oznacza: szybko.  
Sięga jeszcze czasów wojen napoleońskich, a dokładnie okupacji Paryża w 1814 
roku przez kozaków cara Aleksandra I.  
 
Wtedy to nasi dzielni sąsiedzi niestrudzenie domagali się, i to po całym Paryżu, w 
każdej otwartej pijalni czy knajpie, by podano im pić. Bystro (z rosyjskiego oznacza 
to szybko). Ten słowiański temperament. Oczywiście tak mówi legenda. Choć, jak to 
mówią: w każdej legendzie znajdzie się jakieś ziarnko prawdy. 
 

Jak rosyjskie słowo bistro przeszło do języka francuskiego?  
 
Otóż pojawiło się w  literaturze i to dopiero w roku 1884 w dziele zatytułowanym 
“Saveurs de la Roquette”. Oznaczało tam małą kafejkę, w której można było dobrze 
zjeść i wypić (proste jadło i niewyrafinowane trunki). 
 
Z czasem bistro stało się emblematycznym składnikiem paryskiej gastronomii. Dziś 
wiele restauracyjek używa szyldu: bistro. Bo ten szyld po prostu sprzedaje. Bo bistrot 
kojarzy się z miejscem, gdzie można sobie dobrze, smacznie i tanio zjeść... Po 
prostu. 

Czym jest bistro dla Francuzów? 
 
Właściwie nie istnieje jakaś ścisła definicja. Bistro to kafejka, w której można zjeść 
dobrą, tradycyjną kuchnię.  
 
Choć ważny jest duch bistro, którego nieodłącznym składnikiem jest hojność. 
Dotyczy ona obfitości serwowanych dań i trunków. Podawanych w bezceremonialny 
sposób na stołach przykrytych papierowymi obrusami. 
 
Można również powiedzieć, że bistro to restauracja z barem na sali. Choć z reguły 
klienci nie siedzą przy barze. Bo amatorzy bistro są raczej z gatunku głośnych 
pyskaczy, którzy lubią wygodnie usiąść i dobrze zjeść. No i oczywiście sporo wypić. 
Nie przepłacając. Czyli taki pub. 

Po czym poznać paryskie bistro? 
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Charakterystyczny jest wystrój bistro.  
 
Emblematycznym elementem składnikiem prawdziwego bistro, którego złoty wiek 
przypadł na lata 1880-1930 jest kontuar. Tradycyjnie cynowy i co nieco nadjedzony 
zębem czasu (co potwierdza autentyczność miejsca).  
 
Innymi charakterystycznymi elementami wystroju są mozaika na podłodze, stoły ze 
spękanego drewna, ławki obite moleskine, wieszaki. 
 
Za wzór tradycyjnego bistro można uznać znajdującą się w 11 okręgu restauracyjkę 
Chardenoux, prowadzone przez bardzo mediatycznego Cyrila Lignaca. Bistro to 
zachowało niezmieniony wystrój od 1908 r. Z charakterystycznymi pół przegrodami 
oddzielającymi bar od sali, boazerią itp. 

Co można zjeść w bistro? 
 
Bo to serwowane w nim dania - najbardziej określają bistro.  
 
Kuchnia typowa dla bistro nie jest w sumie jednoznaczna do zdefiniowania. Nie ma 
też jakiegoś niezastąpionego dania. Generalnie w menu znajdziecie potrawy 
zapożyczone z najróżniejszych regionów Francji, głównie wywodzące się z kuchni 
burżuazyjnej. 
 
I tak takie typowe dania podawane w bistro: 
 

● duszona wołowina według tradycyjnego przepisu (joue de boeuf braise 
grande-mère), 

● cynaderki wołowe (rognon de veau entier), 
● peklowana wieprzowina w soczewicy (petit salé aux lentilles), 
● jajko z majonezem (l’œuf mayo). 

 
W każdym bądź razie: autentyczne bistro powinno mieć w swojej karcie dobre 
wędliny, pasztety własnej produkcji (terrine faite maison) i sery (podawane na 
półmisku). 
Serwowane wina to nie żadne “grands crus”, czyli renomowane wina ze znanych 
winnic. Ale wina drobnych producentów (w rozsądnej cenie i sporej ilości). Chodzi o 
uśmierzenie pragnienia i wprawienie w dobry nastrój. 
 
Generalnie kuchnia bistro to proste i dobre produkty. Przede wszystkim liczy się 
jakość. Karta dań jest z reguły krótka. Składa się z 4-5 podstawowych potraw i takiej 
samej ilości przystawek oraz deserów. Jedynie kilka restauracji tzw  
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bistro-nomicznych stanowi wyjątek od tej reguły. Proponują one bogatszą kartę dań 
(no i oczywiście w odpowiednio wyższej cenie). 

Czym charakteryzuje się duch paryskiego bistro? 
Ważny jest tu duch bistro. To właśnie dla niego szyld bistro jest tak rozchwytywany 
przez restauratorów. Bo w Paryżu wiele restauracji nosi tę nazwę, choć czasami na  
wyrost. 
 
Kredem bistro jest hojność, która objawia się obfitością serwowanych dań i trunków.  
 
Wina podawane są tu w dużych kieliszkach (w przystępnej cenie). 
 

Ale uwaga istnieją restauracje, które nadużywają szyldu bistro.  
 
I tylko podszywają się pod kartę bistronomii. A wcale nie szanują tradycyjnego ducha 
bistro. W końcu biznes is biznes. A prowadzenie bistro  to przede wszystkim ciężki 
kawałek chleba: zawód, który jest bardzo wymagający, uciążliwe godziny pracy, a na 
dodatek konkurencja duża. 
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GODNE ZOBACZENIA: 
 
Jeszcze kilka miejsc, które warto zobaczyć w Paryżu?  

Wieża Eiffla jako symbol Paryża. 
 
Bo jeżeli mowa o Paryżu, to nie można nie wspomnieć o utożsamianej z nim - wieży 
Eiffla. Żelazna Dama tak już zrosła się z pejzażem miasta, że chyba dla każdego 
szanującego się turysty jest obowiązkowym etapem zwiedzania. Do odfajkowania.  
Ale tak nie było zawsze. 
 
Z początku Wieża Eiffla wzbudzała bardzo wiele kontrowersji.  
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Odsądzano ją od czci i wiary. Przeciwko niej agitowały takie osobistości jak:  
Aleksander Dumas (syn) czy Guy de Maupassant. Jak to mówią: trudno być 
prorokiem we własnym kraju. Najwięksi mają często trudne początki. 
 
A dzisiaj? Wieża Eiffla jest tym obiektem, który wszyscy chcą zobaczyć. 
Otwarta praktycznie przez cały dzień: 
 
od 9.30 rano do 23 godziny wieczorem praktycznie przez cały rok szkolny, 
od 9 rano do północy w wakacje (a dokładnie od połowy czerwca do końca sierpnia). 
 

 

Skąd się wzięła Wieża Eiffla? 
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Kto jest jej pomysłodawcą? Jak do tego ma się pan Eiffel?  
 
Po przegranej z hukiem wojnie z roku 1870 Francja zapragnęła odbudować swoją 
pozycję na arenie międzynarodowej.  
 
Dlatego organizowaną przez siebie Wystawę Uniwersalną z roku 1889 (w setną 
rocznicę Rewolucji Francuskiej) chciała uświetnić czymś wyjątkowym. Czymś, co 
miało olśnić publikę i pokazać rozmach francuskiej myśli technicznej. 
 
Otwarty na tę okazję w roku 1886 konkurs wygrał projekt wysokiej żelaznej wieży, 
zaproponowany przez firmę niejakiego pana Eiffla. (Choć nie autorstwa samego 
pana Eiffla). 

Wieża Eiffla – odrobina chronologii: 
 
W 1884 roku dwóch inżynierów z firmy pana Eiffla: Maurice Koechlin i Emile 
Nouguier przedstawili swojemu szefowi Gustawowi Eiffelowi szkic 300-metrowej 
wieży.  
 
Pan Eiffel jakoś do pomysłu nie zapalił się. Pozwolił jednak, by główny architekt firmy 
- Stephen Sauvestre - dopracował szkic. Co ten sumiennie uczynił.  
 
I dopiero ten udoskonalony projekt wieży (noszącej w przyszłości nazwisko szefa 
firmy, a nie pomysłodawcy) zyskał aprobatę pana Eiffla. I wygrał wspomniany 
uprzednio konkurs z roku 1886. 
 
Suma sumarum choć sam pomysł żelaznej Damy, która przyciąga do Paryża miliony 
turystów rocznie, nie był autorstwa pana Eiffela... Ten jednak z czasem stał się jej 
gorącym orędownikiem i promotorem.  Pan Eiffel poświęcił resztę życia wieży 
noszącej jego imię. 
 
Pan Eiffel i jego firma zajmowała się tworzeniem konstrukcji żelaznych (metalowe 
mosty kolejowe czy drogowe). 
 
Wkrótce pan Eiffel  został uwikłany w skandal finansowy związany z Kanałem 
Panamskim (1887 r) i wycofał się z działalności międzynarodowej. 
 
Odtąd będzie starał się dowieść użyteczności Wieże Eiffla i zapobiec jej 
przewidywanej rozbiórce.  
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Wieża została bowiem zbudowana tylko dla uświetnienia Wystawy Uniwersalnej. 
Została zaprojektowana, by istnieć jedynie przez jakieś 20 lat. A tymczasem stała się 
główną atrakcją Wystawy.  

Bo prowizorka trzyma najdłużej. 
 
W samym 1889 roku odwiedziło ją 2 miliony osób. I na tym jej historia miała się 
zakończyć. 
 
Ale tu do akcji wkroczył pan Eiffel, na tym etapie już przekonany o wartości tego 
projektu.  
 
Po to, by dać firmowanej swoim nazwiskiem wieży nową rację bytu - (po Wystawie) 
pan Eiffel umieścił na niej rozliczne urządzenia do badań naukowych: 
 

● W 1898 r – otworzył na niej stację meteorologiczną. 
● W 1903 r- laboratorium aerodynamiczne (na 2 piętrze). 
● W 1906 r – na szczycie został zainstalowany nadajnik radiowy. 
● W 1925 r miały tutaj miejsce pierwsze próby telewizyjne. 

 
  
To powoli uczyniło Wieżę Eiffla niezastąpioną. Dzięki czemu Pan Eiffel mógł umrzeć 
spokojny o przyszłość swojego dziecka w 1923 roku. 
 
Bo dziś Wieżę Eiffla odwiedza 7 milionów osób rocznie. 

Kilka ciekawostek dotyczących Wieży Eiffla.  
 
Wieżę zbudowano w rekordowym tempie: 2 lata, 2 miesiące i 5 dni między: 
28.01.1887 roku a 31.03.1889 roku. Oddano do użytku na Wystawę Uniwersalną. 
 
Wieża została wzniesiona na planie kwadratu o boku 125 m. Pod ciężarem 
konstrukcji grunt powoli się zapada. By temu zapobiegać jakiś czas temu Wieżę po 
prostu odchudzono. 
  
Tak, Wieży Eiffla na pewno nie wolno przegapić. Niemniej przygotujcie się tu 
szczególnie na tłok i tłumy turystów. 
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Opera Paryska 
I tu znowu przywołam nazwisko barona Haussmanna (pojawiło się ono po raz 
pierwszy przy Bulwarze świętego Michała). 

Duch barona Haussmanna w Operze? 
 
Wiele budynków mieszkalnych w Paryżu nosi nazwę « haussmannien ». Co jest 
synonimem jakości i odpowiedniego standingu. I tak jednym z nich jest Opera 
Paryska. 
 
Baron Haussmann  był prefektem z czasów tzw drugiego cesarstwa, czyli za 
panowania Napoleona III. I to jemu Paryż zawdzięcza swój obecny wygląd.  
Baron Haussmann wytyczył wielkie bulwary paryskie, wyburzył wiele istniejących 
(czasami bardzo starych) budynków, jako niespełniających jego standardów jakości.  
Jeżeli dziś Paryż wygląda tak majestatycznie i prestiżowo, jak wygląda (przelotowe 
arterie, stylowe budynki) to właśnie za sprawą barona Haussmanna.  
 



Przewodnik po Paryżu.  
 

I tak do najznamienitszych  "przykładów" paryskiej architektury spod znaku barona 
Haussmanna zalicza się Operę Paryską, czyli tzw Operę Garnier. 
 
Ten okazały budynek z zadziwiającą fasadą w stylu neobarokowym (powstał w 
latach 1862-75, zaprojektowany przez Charles Garnier, na polecenie Napoleona III).  
Przy dużym zaangażowaniu hrabiego Aleksandra Walewskiego (syna Napoleona 
Bonaparte i pani Walewskiej) - ówczesnego ministra spraw zagranicznych. 
 
Budynek Opery miał upiększyć Wielkie Bulwary, dodać blasku cesarstwu (podobnie, 
jak i inne przebudowy i rozbudowy zainicjowane przez barona Haussmanna).  
Co oczywiście -  znowu wzbudzało sporo kontrowersji i miało sporo przeciwników 
(jak to w polityce).  
 
Gusta artystyczne pana barona Haussmanna były przedmiotem niewybrednych 
żartów. Jeden z bohaterów popularnej w owym czasie sztuki, którą bawił się cały 
Paryż mówił, że należałoby wyprostować Sekwanę, bo jest coś szokującego w jej 
nieregularnym łuku. To aluzja do legendarnego już upodobania barona Haussmanna 
do linii prostej. 
 
Opera Paryska prezentuje się okazale nie tylko z zewnątrz.  
 
Budynek zajmuje powierzchnię 11 000 m kwadratowych. Jej widownia może 
pomieścić 2200 widzów. A na scenie razem może wystąpić 450 aktorów i statystów. 
Przy Operze działa słynna szkółka baletowa, która kształci przyszły narybek dla 
baletu Opery Garnier. 
 
Teraz, jeżeli wrócimy tam, skąd zaczynaliśmy nasz spacer po Paryżu, czyli Plac 
Zgody - patrząc wzwyż - jawi się nam charakterystyczny budynek kościoła 
Magdaleny. 
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Kościół Magdaleny - Eglise de la Madeleine 
 
Najdziwniejszy kościół w Paryżu: Kościół Magdaleny - Eglise de la Madeleine. 

Dlaczego do Kościoła świętej Magdaleny przylgnęła opinia 
najdziwniejszego, niezbyt udanego, bo trochę przyciężkawego 
kościoła w Paryżu? 
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Zapewne po części można wytłumaczyć to licznymi zawirowaniami historycznymi i 
politycznymi, które towarzyszyły jego budowie i przyczyniły się do kilkukrotnej 
zmiany całej koncepcji, planów, a nawet przeznaczenia samego budynku. 
 
Przykładało do niego rękę wielu architektów. Co nie zawsze sprzyjało spójności. 
Kościół św Magdaleny w Paryżu jest czymś w rodzaju antycznej świątyni (ilustrującej 
styl neoklasyczny) w samym sercu miasta (dokładnie w bardzo turystycznym 8-ym 
okręgu).  
 
Jest położony w linii prostej od Placu Zgody (Place de la Concorde). Został 
pomyślany jako  uwieńczenie właśnie tego placu.  
 
Który może niektórym z Was jest dość dobrze znany, bo to stąd odjeżdża wiele 
autobusów rejsowych do Polski.  
Dla ciekawostki Plac Zgody w czasach, kiedy zaczęła się w jego pobliżu konstrukcja 
kościoła św Magdaleny - nosił nazwę placu Ludwika XV. 
 
Jeszcze mała dygresja odnośnie usytuowania kościoła św Magdaleny:  
 
Kiedy staniecie na Placu Zgody i spojrzycie stąd w dwóch przeciwnych kierunkach. Z 
jednej strony zobaczycie kościół św Magdaleny, z drugiej - budynek Zgromadzenia 
Narodowego. Zauważcie, że kolumnady obu budynków wyglądają podobne. 

Historia Kościoła świętej Magdaleny. 
 
Kościół św Magdaleny w Paryżu ma historię równie długą i burzliwą, jak Panteon, 
którego jest rówieśnikiem. Tyle, że w przeciwieństwie do tego ostatniego zachował 
swój religijny charakter. 
 
Pierwszy kamień pod budowę kościoła św Magdaleny został położony w 1764 r. 
Jego konstrukcja nie miała szczęścia do architektów. A jednocześnie zawirowania 
historyczne opóźniły prace nad jego budową.  
 
Przypominam, że był to bardzo burzliwy okres historii Francji: Rewolucja, wojny 
napoleońskie, a następnie Restauracja (czyli powrót władzy królewskiej). 
Początkowo przyjęty plan krzyża łacińskiego (jako podstawa konstrukcji), w 1777 
roku został zastąpiony krzyżem greckim. 
 
Na czas Rewolucji prace budowlane w ogóle zostały przerwane. Czasy i nastroje 
antyklerykalne nie sprzyjały bowiem wznoszeniu budynków o charakterze religijnym. 
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Jednocześnie sam budynek (niedokończony) kilkakrotnie zmieniał swoje 
przeznaczenie. Pojawiły się diametralnie różne propozycje jego wykorzystania. 
 
Np w 1794 r piwnice (bo na tym etapie zatrzymały się prace budowlane) zostały 
wynajęte handlarzowi win. Myślano o przeznaczeniu budowli na siedzibę 
Zgromadzenia Narodowego, Giełdy, Biblioteki Publicznej.... 
 
Wreszcie Napoleon zdecydował uczynić z rozpoczętej budowli - świątynię na cześć 
swojej Wielkiej Armii i powierzył zakończenie prac Pierre Alexsandre Vignon. To on 
nadał kościołowi obecny wygląd. 
 
Za czasów restauracji (powrót władzy królewskiej) budynkowi zostało przywrócone 
pierwotne przeznaczenie. Choć o mało co, już w 1837 r, budowla nie stała się 
dworcem.  Ostatecznie poświęcenie budynku jako kościoła miało miejsce w 1842 r, 
czyli ponad 80 lat od rozpoczęcia prac. 

Fasada zewnętrzna kościoła św Magdaleny w Paryżu. 
Kościół z daleka jest rozpoznawalny dzięki imponującej sylwetce. 
 
Imponujące rozmiary: 108 m długości, 43 m szerokości i 30 m wysokości. Fasada 
kościoła jest otoczona 52 kolumnami korynckimi. Kościół przypomina świątynię 
antyczną. 
 
Widoczny od strony Placu Zgody 4 metrowy piedestał (przed kościołem) i szerokie 
schody dopełniają majestatycznego charakteru budynku. 
 
Drzwi z brązu ozdobione płaskorzeźbami ilustrującymi 10 przykazań (dzieło Henri de 
Triquet). Na głównym frontonie widnieje rzeźba przedstawiająca Sąd Ostateczny. 

Wnętrze kościoła św Magdaleny w Paryżu.  
 
Kościół zbudowany jest z jednej nawy wspartej na 3 przęsłach. Każde przykryte 
kopułą z malowanymi kasetonami. 
 
Wystrój wnętrza charakteryzuje się bogatą ornamentyką. Zwracają uwagę wielkie 
organy, inaugurowane w 1846 r. Warto nadmienić, że jednym z organistów był tu 
znany francuski kompozytor Camille Saint-Saens. 

Informacje praktyczne. 
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Kościół jest otwarty codziennie od 9.30 do 19.00. 
 
Lokalizacja kościoła św Magdaleny w Paryżu. 
 
Kościół św Magdaleny w Paryżu jest położony na Placu Magdaleny, pochodzącym z 
tego samego okresu.  
 
W sercu luksusowej dzielnicy, która przyciąga bogatą klientelę i turystów (z równie 
wypchanymi portfelami). Znajdziecie tam luksusowe marki sklepów spożywczych 
oferujących wyrafinowane produkty takie jak kawior, trufle czy wyroby czekoladowe: 
 

● Fauchon – założony w 1886 r, 
● Hédiard –marka założona w 1854 r i obecna na placu od 1880 r. 

 
W pobliżu, na południe od Placu rozciąga się Rue Royale znana z markowych 
sklepów z odzieżą. A tam kwintesencja mody francuskiej i światowej: Chanel, Gucci, 
Cerutti. 
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Wieża Montparnasse. La Tour Montparnasse. 
Bo gdyby Paryż nawiedziło gigantyczne trzęsienie ziemi...  
 
To teoretycznie tylko jeden budynek pozostał by tu niewzruszony (przynajmniej w 
teorii)... 
 
Byłby to najwyższy budynek w całym Paryżu, czyli Wieża Montparnasse.  
Zaraz Was uspokoję: W Paryżu trzęsień ziemi nie ma (co najwyżej polityczne). 
 
Wieża Montparnasse jest rozpoznawalna z daleka, dzięki charakterystycznej 
sylwetce (szklanej fasadzie wspartej na smukłej betonowej konstrukcji). Udało się 
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pomieścić w niej aż 25 wind. Stanowi ona najwyższy budynek w Paryżu: 210 m 
wysokości. 
 
Została wybudowana według ścisłych norm przeciw - sejsmicznych (według 
koncepcji japońskich specjalistów). Wieża jest wsparta na dryfujących po wodzie 
palach, schodzących na głębokość 70 m pod powierzchnię ziemi. 
 
Ma to zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo w razie trzęsienia ziemi lub 
innego kataklizmu.  
 
Góruje nad Paryżem już od ponad 40-stu lat. Prace nad jej konstrukcją zakończono 
w 1971 r.  W jej wnętrzu mieszczą się liczne biura, w których pracuje 500 osób. 
Zwiedzanie Wieży Montparnasse. 

Jak tam dojechać?  
 
Można dojechać tutaj metrem: wysiadając na stacji Montparnasse-Bienvenue.  
 
A już na miejscu można wjechać na taras znajdujący się na 57-ym piętrze, z którego 
rozciąga się widok na panoramę Paryża i na Rue de Rennes, która cieszy się 
reputacją najpiękniejszej z paryskich ulic.  
 
Nie mylić z bulwarami, bo tych dużo piękniejszych - Paryż ma całe mnóstwo. To 
znowu zasługa barona Hausmann. Oczywiście gusta nie podlegają dyskusji. Bo 
osobiście nie widzę nic nadzwyczajnego w tej okrzyczanej rue de Rennes. 
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Kafejki na Montparnassie. 
 
Każde miasto ma swoje kultowe kafejki. Paryż - również. I to niejedną.  
 
Na jedne kafejki przychodziła moda, na inne odchodziła.  
 
Były okresy, w których artystyczna śmietanka upodobała sobie dzielnicę łacińską. 
Były czasy, w których paryscy artyści spotykali się na Montmartrze.  
 
A był też taki czas, kiedy centrum artystycznego źycia w Paryżu był Montparnass.  
Cyganeria, choćby najbardziej niezależna i kreująca swój własny niezależny styl też 
rządzi się swoimi modami. 
 
Kafejki w Paryżu na Montparnassie. 

Moda na Montparnasse przyszła w szalonych latach 20-tych 
ubiegłego wieku.  
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Wtedy Paryż był centrum światowej sztuki, zaś Montparnasse przeżywał swoje 
najlepsze lata (złoty wiek Montparnassu).  
 
Przez całą dekadę (lata 20-te XX wieku) Montparnasse był najbardziej intelektualną 
dzielnicą Paryża.  
 
Kawiarnie takie jak: La Coupole, Le Dome, La Rotonde przy bulwarach Raspail i 
Montparnasse przeżywały prawdziwe oblężenie. A przynajmniej były modnymi 
miejscami spotkań. Zbierała się tam śmietanka artystyczna, czyli bardzo 
międzynarodowa i bardzo kosmopolityczna cyganeria. Wśród niej odnajdujemy 
nazwiska, o których później usłyszał cały świat. 
 
Czy mówią Wam coś nazwiska takie, jak: Modigliani, Henry Miller, Kandinsky, 
Picasso, Hemingway, Chagall, Zadkine, Fujita, Matisse, Kisling, Boznanska?  
 
Co mają ze sobą wspólnego? Dwie rzeczy: to artyści o ogromnym i uznanym dzisiaj 
talencie, którzy ukochali sobie Montparnasse z lat 20-tych XX wieku. 
 
Po prostu w pewnym momencie Montparnasse zastąpił Montmartre jako siedziba 
paryskiej cyganerii? Dlaczego tak się stało. Stało się tak z dwóch powodów: 

● Czynszów, które były tam tak samo niskie jak na Montmartrze (początkujący 
artyści zawsze biedują). 

● Dobrej lokalizacji (czyli centralnego położenia - na pograniczu Dzielnicy 
łacińskiej). 
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Kilka ciekawostek na temat Montparnassu. 
 
Pod koniec XIX wieku na Montparnassie brylowała literacka kawiarnia Clozerie des 
Lilas (Zagroda Bzów) u zbiegu bulwaru Montparnasse, de Port-Royale i Avenue de 
l’Observatoire, naprzeciw pomnika Neya. Przesiadywał w niej np Apollinaire. 
 
W kawiarni Le Dome (otwartej w 1897 roku) przed pierwszą wojną światową 
podobno można było spotkać razem Lenina i Trockiego. Potem już nie było im 
razem po drodze. No i mieli bardzo napięte grafiki zajęć. 
 
Ale ponieważ wszystko, co dobre kiedyś się kończy, beztroska, kreatywna i raczej 
libertyńska atmosfera na Montparnassie skończyła się  z krachem na giełdzie w 
1929 roku. 
 
Po wojnie kafejki w tej dzielnicy odżyły ponownie w związku z rozwojem dworca 
Montparnasse i wieży Montparnasse. 
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Paryskie Metro 
 
Przyjeżdżacie do Paryża i co dalej?  
Zatrzymujecie się w jakimś przytulnym hotelu, niekoniecznie w samym centrum 
miasta.  
 
Paryż jest dość rozległy – nie wszędzie da się dojść na własnych nogach, na 
piechotę.  
 
Choć spacer po historycznym Paryżu – to bardzo fajna rzecz. Ale jeżeli musicie 
pokonać większą odległość, by dojechać stamtąd, gdzie jesteście do centrum 
Paryża, najlepiej skorzystać z metra.  
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A jeżeli już korzystać z metra to albo kupić od razu cały karnecik biletów 
(jednorazowych), albo kupić bilet kilkudniowy (co wyjdzie dużo taniej). 

Dlaczego w Paryżu warto przemieszczać się metrem? 
 

● Metro jest tu najwygodniejszym środkiem transportu. Pozwala na szybkie i 
tanie przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie. A to dlatego, że Paryż 
ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć linii kolejowych. 

● Pociągi kursują tu z dużą częstotliwością. 
● W metrze nie ma korków. To bolączka „nadziemnego” Paryża zwłaszcza w 

godzinach szczytu. 
● Nie musimy martwić się o miejsce do parkowania. Znalezienie takiego „na 

powierzchni” to ogromna sztuka. Do tego jeszcze trzeba dokupić specjalną 
kartę, żeby w ogóle móc za parkowanie zapłacić. Jednym słowem 
zaparkowanie samochodu w Paryżu to …. cała epopeja. 

● Metro jest bardziej ekologiczne. Choć może jako turystów dużo mniej nas to 
interesuje. 
 

Dlatego poprzedni pan mer Delanoe, a teraz jego następczyni (a wcześniej jego 
zastępca) pani Hidalgo robią wszystko, by obrzydzić Paryżanom (i nie tylko) 
używanie samochodu. A dla odmiany zachęcić wszystkich do korzystania z metra.  

Krótka historia paryskiego metra. 
 
Dość plotkowania o polityce i panu merze Delanoe. Zamiast tego kilka faktów z 
historii paryskiego metra. 
 
Paryż dorobił się metra dużo później od innych wielkich aglomeracji: po Londynie 
(gdzie Metropolitan Railway działa od 1863 roku), po Nowym Jorku (City Subway 
zostało otwarte w 1868 r). Ale nie porównujmy go jednak do naszej Warszawki (i 
radosnej budowy metra???!!!!). 
 
Paryż dopiero w XX wiek wchodził z ambitnymi planami własnego metra. 
 
Projekt budowy metra w Paryżu został zatwierdzony przez władze miasta dopiero w 
marcu 1898 roku.  
 
W efekcie tego u schyłku odchodzącego stulecia stolica Francji była kompletnie 
przekopana, wzdłuż i wszerz pod przyszłe linie metra. 
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Przypuszczam, że nie było to coś, co sprawiało szczególną przyjemność ówczesnym 
fashionistkom. Kostki umorusane w błocie i zachlapane falbanki stylowych 
spódnic.... (biorąc pod uwagę, jak często w Paryżu pada....). Jak to mówią: chcesz 
być piękna – to cierp. Ile przodkowie współczesnych Paryżan musieli wytrwać, 
byśmy dzisiaj mogli tak sobie wygodnie jeździć tutaj metrem... 
 
Imponującymi, jak na epokę pracami kierował przybyły z prowincji (z Bretanii) 
inżynier Fulgence Bienvenue  i Edmond Huet. 
 
Ten pierwszy (mimo sporego dorobku i zasług oddanych miastu) umarł w 
zapomnieniu. Na pocieszenie jego imię nosi jedna ze stacji: 
Montparnasse-Bienvenue (jak sama nazwa wskazuje – stacja znajduje się w pobliżu 
Wieży Montparnasse). 

Pierwsza linia metra. Metro nr 1. 
 
Pierwotny plan metra przewidywał 6 linii. Pierwszą linią była linia nr 1. Dzisiaj  jest 
ona całkowicie zautomatyzowana. Czyli jedzie bez motorniczego. Ale bez paniki jest 
bardzo bezpieczna. 
 
Linia ta przecina Paryż w linii prostej. No może prawie, tylko z niewielkimi 
zawirowaniami po drodze. Stąd wcześniej pierwsze szlify zdobywali na niej 
debiutujący dopiero motorniczy. 
 
Rzadko (i to też z tego właśnie powodu) dotykały ją strajki. Młodzi debiutujący 
pracownicy bardziej dbają o swoją pracę niż o prawo do strajku. 
 
Jako że jest to linia bardzo turystyczna, tzn uczęszczana przez turystów, jako że 
"obsługuje" bardzo turystyczne miejsca w Paryżu. 
 
Jest więc bardzo ważna dla wizerunku miasta i dla wygody turystów.  
 
Linia nr 1 została zainaugurowana w lipcu 1900 roku.  
 
Zaraz też stała się jedną z atrakcji Wystawy Uniwersalnej z tegoż samego roku. Linia 
była rozpoznawalna dzięki eleganckim zejściom w dół z powierzchni miasta (tzw 
„bouche”) wykonanych z pomalowanego na zielono żeliwa. 

Rozwój metra. 
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Dalej podziemna sieć  metra rozwijała się dość szybko. Oj, Warszawiacy mają czego 
zazdrościć. Tak, że 13 lat później metro liczyło już 10 linii i przewoziło rocznie 467 
milionów pasażerów. 
W latach 1930-50 większość linii została przedłużona od samych przedmieści. 
Następnie w latach 70-tych podjęto prace nad modernizacją zarówno stacji, jak i 
sprzętu. Wtedy zniknęły mityczne w odczuciu  wielu paryżan, tradycyjne kasowniki. 

Czy leci z nami … motorniczy? 
 
Choć na pojawienie się pierwszej całkowicie zautomatyzowanej linii metra trzeba 
było poczekać do roku 1998. Była to linia nr 14. Linia nr 1 została zautomatyzowana 
całkiem niedawno (jakieś 5 lat temu). 
 
Obecnie  paryska sieć metra jest jedną z najgęstszych na świecie o łącznej długości 
214 km. Obejmuje aż 300 stacji. Nie licząc przystanków – widm. Jak np zamknięta 
dla użytku stacja Porte des Lilas – Cinema, która znalazła sobie zupełnie nowe, i to 
wcale nie powiązane przeznaczenie. Dziś wykorzystywana jest jako sceneria do 
kręcenia filmów. 
 
Paryskie metro rocznie przewozi 1,4 mld pasażerów. Dla porównania nowojorskie 
1,5 mld, londyńskie - 970 milionów.  
 
A czy ktoś wie, jak się ma do tego nasze budowane w pocie czoła warszawskie 
metro. Ta wiecznie niedokończona duma naszego realnego socjalizmu? 
 

Paryskie parki. 
 
Paryż - oprócz  tak rozpoznawalnych punktów, jak Wieża Eiffla, czy Montparnasse, 
zabytków takich, jak Panteon, czy Katedra Notre Dame, to także parki - dające 
chwilę zasłużonego oddechu - wyczerpanym morderczym "zaliczaniem" miasta 
(może nawet w najskwarniejsze letnie upały) - turystom i ich zbolałym stopom. 
 
Parki i przedmieścia.  
 
Obok tych w sercu historycznego Paryża, jak Ogrody Luksemburskie, czy Ogrody 
Tuileries, jeżeli zdarzy się Wam zatrzymać się gdzieś na obrzeżach miasta, czy 
przedmieściach - może będziecie chcieli odkryć któryś z nich: 
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Park Buttes Chaumont: od śmieciowiska do jednego z najbardziej 
romantycznych zakątków Paryża 

 
Park Buttes-Chaumont, urokliwa enklawa zieleni w 19-tym okręgu Paryża 
(robotniczej dzielnicy, do której rzadko zaglądają turyści).  
 
Park ten jest bardzo popularnym miejscem spacerów. Gdy tylko dopiszą pierwsze 
promienie słońca przyciąga całe rodziny, zakochane pary, czy paryskich emerytów.  
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Pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że utworzono go na 
terenach służących niegdyś jako wysypisko śmieci. Ale bez obaw. Ten epizod sięga 
dobrych 100 lat wstecz. Nie były to żadne odpady radioaktywne, tylko zwyczajne 
odpady organiczne, które przez ten czas, zdążyły już zostać wchłonięte przez 
naturę. 

Krótka historia parku Buttes-Chaumont. 
 
Park rozciąga się na wzgórku, które w czasach średniowiecza nazywano Chauve 
(czyli łysy). Stąd wzięła się dzisiejsza nazwa Chaumont. Czyli łyse (niegdyś), jałowe 
wzniesienie, pokryte niewysoką roślinnością.  
 
W tamtych czasach wydobywano tam gips, który następnie był  przerabiany na coś 
w rodzaju zaprawy murarskiej (przez ogrzanie do 150°C). Materiał ten był stosowany 
do pokrywania murów. Stanowił coś w rodzaju izolacji, która miała chronić przed zbyt 
gwałtownym rozprzestrzenianiem się pożarów. A te były prawdziwą plagą 
średniowiecznych miast. 
 
Sama okolica również nie należała do najgościnniejszych. Tak zostało do dziś.  
Po nastaniu zmroku odradzam Wam zapuszczanie się w te rejony w pojedynkę. Bo 
XIX okręg, to co prawda nie osławione swego rodzaju złą sławą, wychodzącą nawet 
poza granice kraju "wybuchowe” (emigranckie) przedmieścia Paryża (sławetny 
departament 93).  
 
Jest to dzielnica robotnicza, w której mieszka emigrantów z dawnych kolonii lub ich 
dzieci. 
 
W czasach średniowiecza, a także później w pobliżu wzgórza Chauve wznosiła się 
osławiona złowrogą sławą szubienica Monfaucon.  
Wzmianki na jej temat na przestrzeni wieków pojawiały się w literaturze: u Francois 
Villon w poemacie “Balada wisielców” czy u Wiktora Hugo w powieści “Katedra 
Notre-Dame”. 

Od kamieniołomu do wysypiska śmieci. 
 
Po Rewolucji Francuskiej na wzgórzu rozpoczęło się wydobycie gipsu na skalę 
przemysłową. W efekcie przekształciło się ono w coś w rodzaju kretowiska, z 
wydrążonymi galeriami. Kamieniołom ostatecznie został zamknięty w 1860 roku. Ale 
pozostawiona po kamieniołomie podziemna sieć korytarzy była odtąd 
wykorzystywana jako schronienie przez bezdomnych i wysypisko śmieci. Upychano 
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tam, wszystko co się da: począwszy od odpadków domowych po porzucone przez 
kamieniarzy szkielety koni. 
 
Park Alphand. 
 
Dopiero w 1868 roku Napoleon III zarekwirował cały teren, wzburzony tym, co 
nazywał “wrzodem na żywym organizmie miejskim”. 
 
Cesarz powierzył Jean-Charles Alphand zadanie przekształcenia tego w miejsce 
wypoczynku Paryżan. Z przeznaczeniem zarówno dla burżuazji, jaki i robotników 
zamieszkujących okoliczne dzielnice.  
 
Zaangażowane w to zostały ogromne jak na epokę środki. Położono 40 km szyn, 
służących do dowożenia materiałów na budowę. A także tony urodzajnej ziemi do 
użyźnienia jałowych stoków wzgórza.  
 
Przypominam, że to właśnie tej swojej jałowości wzgórze zawdzięcza nazwę 
Chaumont (od słowa łyse - chauve :”łyse wzgórze”).  
 
Tak powstał park Buttes-Chaumont ze swoimi 6 pawilonami wejściowymi (dzieło 
Gabriela Davioud), jeziorkiem i wynurzającą się z niego 30m skałą. 
 
Całość została oddana do użytku publicznego 1 kwietnia 1867 roku, co zbiegło się z 
inaugurującą Wystawy Uniwersalnej. 
Co warto zobaczyć w Parku Buttes-Chaumont? 

Na co warto zwrócić uwagę? 
 

● Na ukształtowanie terenu (nierówną rzeźbę terenu), 
● na olbrzymie drzewa (zasadzone jeszcze w latach 1860, które dziś osiągają 

niebotyczne rozmiary). To wszystko wzięte razem daje jeden z 
najprzyjemniejszych i najbardziej romantycznych parków Paryża. 
 

Jeziorko o powierzchni 1,5 ha o trawiastych brzegach, położone w cieniu wysokich 
drzew. Na środku jeziorka znajduje się skupisko skał tworzące wyspę. Można na nią 
dotrzeć po tzw Moście Samobójców (Pont des Suicidés) lub po kładce. Te wskazują 
na wpływy malarstwa wczesno - romantycznego (Fragonard i Hubert Robert). 
Wodospad zasilany wodami z kanału Saint-Martin. Te zanim dotrą do jeziorka, 
uprzednio przechodzą przez grotę ze stalaktytami, stworzoną na miejscu dawnego 
wejścia do kamieniołomu. 
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Informacje praktyczne. 
 
Park Buttes-Chaumont (o powierzchni 25 ha) poza Laskiem Bulońskim i Parkiem 
Winceńskim jest jedną z największych przestrzeni zielonych w obrębie Paryża, obok 
Tuileries. Przyciąga rocznie 3-4 miliony spacerowiczów. 
 
Park jest otwarty codziennie: 
 

●  w okresie od 1 maja do końca sierpnia od 7.00 do 22.00, 
●  we wrześniu od 7.00 do 21.00, 
●  w okresie od października do kwietnia od 7.00 do 20.00. 

 
 

Jak tam dojechać?  
 
Metrem stacja Buttes-Chaumont. 
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Podparyski Lasek Winceńskiego - Vincennes. 

 
Lasek Vincennes leży na wschodnim krańcu Paryża pomiędzy miejscowościami 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois i Joinville. Zajmuje powierzchnię 900 ha. Ma swój 
tor wyścigów konnych, sztuczne jeziorka, na których można wynająć łodzie z 
wiosłami, ogród kwiatowy. Do atrakcji należy ogród zoologiczny o powierzchni 14 ha. 
 
Na skraju Lasku wznosi się zamek królewski Chateau de Vincennes. Lasek jest 
pozostałością rozległej niegdyś puszczy Bondy (podobnie jak Lasek Buloński). 
Niegdyś puszcza ta obfitowała w zwierzynę łowną. Królowie francuscy chętnie 
oddawali się tu polowaniom i w związku z tym rezydowali we wspomnianym zamku. 
Według legendy w Lasku Vincennes król Ludwik Święty rozstrzygał spory swoich 
poddanych na wolnym powietrzu, pod dębem.  
 
Gdy wybuchła rewolucja francuska, zamek i lasek (które dotychczas były świetnie 
utrzymane), przejęło wojsko i przekształciło go w duży poligon ćwiczebny.  
 
Przyczyniło się to do znacznego spustoszenia drzewostanu. 
 
Od całkowitej i ostatecznej zagłady lasek uratował  Napoleon III. Który nakazał 
wydrążyć tu jeziorka i strumyki z małymi wodospadami. Ale ponownie w czasie 
wojny francusko-pruskiej w 1870 roku znaczną część terenów  przejęło wojsko, 
powodując znaczne szkody. Lasek odrestaurowano dopiero po II wojnie światowej. 
Odtworzono na przykład większość z alejek z XVIII wieku, posadzono drzewa na 
dawnych strzelnicach. 
 
Lasek Vincennes (który jest mniej popularny wśród paryżan niż Lasek Buloński) 
zachował bardziej naturalny i bardziej dziki wygląd. O czym, być możecie 
przekonacie się spacerując po nim w chwili relaksu...  
 
W takim razie, życzę Wam miłego spaceru.  
 
 

Paryż na styku wielu kultur. 

Marzy Ci się podróż dookoła świata w pigułce, przyjedź do Paryża. 
Bo Paryż jak każda wielka aglomeracja europejska jest wielokulturowy. A to za 
sprawą: 
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● długiej przeszłości kolonialnej (Afryka, Kraje Magrebu: Tunezja, Algieria, 
Maroko, Indochiny – to byłe kolonie), 

● szczodrego systemu opieki społecznej i w szczególności zdrowotnej, 
● tradycji obrony praw człowieka (wielu starających się o azyl polityczny), 
● barwnej kultury, która przyciąga studentów z całego świata. 

 
Dlatego .... 
 
W Paryżu spotkacie przedstawicieli najróżniejszych narodowości. Do tego stopnia, 
że trafiając do niektórych dzielnic, czy szczególnie na niektóre przedmieścia przez 
chwilę może Wam się wydać, że jesteście zupełnie gdzie indziej. Nie w Paryżu, ale 
np w Bamako (stolicy Mali).  
 
Niemniej tych dzielnic jakoś szczególnie, ani ja, ani pewnie żaden ze standardowych 
przewodników zwiedzać Wam nie polecam (dla własnego bezpieczeństwa).  
 
Tu niestety - zbyt jasna karnacja skóry wzbudza podejrzliwość. A zabłąkany turysta, 
który zbyt daleko zapuści się kolejką podmiejską linii B czy D może najeść się trochę 
strachu. 
 
Chyba każdy, kto mieszka w Paryżu lub na jego przedmieściach, zna kogoś z innego 
kraju. Ma sąsiada, przyjaciela, kolegę z pracy, żonę, męża przynajmniej z domieszką 
innej niż francuska krwi.  
 
Na obraz i podobieństwo Paryża coraz bardziej wielokulturowego. W dużym 
uproszczeniu, jeżeli chodzi o rozłożenie geograficzne to: 
 

●  w XIII okręgu macie bardzo silną wspólnotę azjatycką (ze specjalnymi 
supermarketami), 

● w XVIII, XIX, XX i w IX (Barbes) okręgu zainstalowali się przybyli w latach 
60-tych i 70- tych do pracy (Francja potrzebowała wtedy rąk do pracy) 
obywatele Algierii, Maroka, Tunezji.  
 

Są podparyskie przedmieścia, które skupiają mieszkańców czarnej Afryki (byłe 
kolonie) np z Mali czy Senegalu. Itd  
 
No i znajdziecie tu również tzw polskie ślady... 
  



Przewodnik po Paryżu.  
 

 

Polskie ślady w Paryżu. 
 
Polacy dość tłumnie zaczęli przyjeżdżać do Paryża po klęsce Powstania  
Listopadowego. Wówczas na emigrację zdecydowało się (uciekając przed zsyłką i 
represjami) około 10.000 Polaków. Z czego połowa (a jak no owe czasy to dużo) 
dotarła do Francji. 
 
Tak oto Paryż stał się centrum polskiej emigracji i jednocześnie niezależnej polskiej 
kultury narodowej.  
 
Do stolicy Francji popowstańcze drogi zaprowadziły wielu znakomitych artystów 
takich, jak Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz i wielu innych.  
Mickiewicz objął tu katedrę literatury i języków słowiańskich w Collège de France.  
Duchowym i zarazem politycznym przywódcą polskiej emigracji stał się książę 
Czartoryski.  
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Ten potężny magnat nabył tu na swoją paryską siedzibę hotel Lambert. Uczynił z 
niego centrum polskiej kultury. To tu przyjmował rodaków, organizował bale (które 
przeszły do historii i do literatury). 

Co dzisiaj zostało z tych burzliwych popowstańczych losów? 
 
Hotel Lambert  (mieszczący się na krańcu rue Saint-Louis-en-l’Ile i Quai Anjou) 
niestety nie jest przeznaczony do zwiedzania.  
 
Od 2007 r stanowi własność przebogatego emira Kataru (m.in. właściciela 
paryskiego klubu piłkarskiego PSG). Budynek przechodzi zakrojoną na szeroką 
skalę przebudowę. Co wzbudza niemało emocji. Gdyż zdaniem przeciwników 
wynaturza to historyczny charakter tego miejsca.  
 
Jakiś czas temu mówiono tam o pożarze..  

Historia powstania Hotelu Lambert. 
 
Hotel Lambert pochodzi z XVII w. Został wzniesiony na zlecenie niejakiego 
Jeana-Baptista Lambert (stąd jego nazwa) – doradcy i sekretarza króla Ludwika XIII.  
Jego konstrukcję powierzono w 1641 roku Louisowi le Veau (który przeszedł do 
historii jako architekt Wersalu). Sam zleceniodawca zmarł w roku 1644, więc  nawet 
nie zdążył nacieszyć się pałacem. Niemniej po jego śmierci pałac dalej pozostał w 
rodzinie Lambert (stając się własnością brata zleceniodawcy). 

Biblioteka Polska w Paryżu 
 
Innym śladem polskiej kultury w Paryżu (pochodzącym z tego samego okresu) jest 
Biblioteka Polska, mieszcząca się na 6 quai d’Orleans. Utworzona przez księcia 
Czartoryskiego w 1838 roku. W jej budynku mieszczą się: 
 

●  muzeum Mickiewicza, a w nim liczne portrety wybitnych postaci polskiej 
emigracji, 

●  muzeum Bolesława Biegasa, gdzie zgromadzono dzieła sztuki pochodzące z 
XIX i XX wieku autorstwa polskich emigrantów, francuskich polonofilów i 
polskich artystów rezydujących we Francji, 

● salon Chopina, gdzie można obejrzeć pamiątki po kompozytorze (portrety, 
autografy, pierwsze wydania jego dzieł).  
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Zwiedzanie muzeum jest możliwe (tylko i wyłącznie z przewodnikiem): 
● w środę o 14,15, 16, 17 – tej, 
● w sobotę o 9, 10, 11, 12 – tej. 

 
Dojazd: Metro Pont Marie. 
 
Pozdrawiam serdecznie 
 
Beata 
 
I zapraszam na bloga: https://beatared.com/ 
 
 

https://beatared.com/
https://beatared.com/

