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Ostatnie dni starego i początek nowego roku nie
wątpliwie warto spędzić w Paryżu . Jeśli mają Pań
stwo na to ochotę, zapraszamy. 

Zróbmy sobie Paryż w Szczecinie - Paryżu Pół
nocy . .. w naszej Operze. Przywołajmy na naszej 
scenie wszystkie paryskie reminiscencje, obra
zy i wspomnienia, niepowtarzalny klimat i świat 
dźwięków. Udajmy się w podróż senną, oniryczną 
po świecie muzyki. Posłuchajmy muzyki paryskich 
kompozytorów, a także dzieł, które inspirowane 
były tym miastem. Utworów paryskich i o Paryżu. 
Poważnych arii operowych, lekkich melodii operet
kowych nastrojowych i dowcipnych piosenek. Po
zwólmy sobie na muzyczne żarty: niech w naszym 
Paryżu zabrzmi muzyka Stanisława Moniuszki, 
skoro tak bardzo tego pragnął. Niech Jontek - gó
ral z Chicago - zaśpiewa swą arię „Szumią jodły na 
gór szczycie" pod Wieżą Eiffia, a Skołuba straszy 
Macieja po francusku . . . Niech w naszym Paryżu 
zagości również Ger hwinowski Amerykanin. 

Tak, to podróż surrealistyczna - nie ma w niej 
spójnego wątku, raczej błąkanie się po pary-

Paryskie noce 
skich ulicach i uliczkach, po formach i gatun
kach muzycznych, po różnorodnych estetykach. 
Może przypomni się Państwu podczas tej wę
drówki ostatni film Woody'ego Allena O północy 
w Paryżu? VI naszym nocnym spacerze towarzy
szyć nam będą rozmaite klimaty i nastroje, prze
mieszane ze sobą kapryśnie, na zasadzie kolażu. 
Impresjoniści sąsiadować będą z kabaretem, Cho
pin z Offenbachem, Edith Piaf i Charles Aznavour 
z Louisem Armstrongiem i Frankiem Sinatrą. 

Państwa przewodnikiem po Paryżu będzie 
Marek Pacuła - znany dziennikarz, scenarzysta, re
żyser, satyryk, autor tekstów, do niedawna dyrektor 
artystyczny i konferansjer Piwnicy pod Baranami. 
Za ' piewają dla Państwa soliści Opery na Zamku 
oraz zaproszeni gości, a także Ewa Kabsa i Krzysztof 
Niewirowski. Towarzyszyć im będą chór, orkiestra 
i balet naszego teatru. Nad całością czuwać będzie 
nasz dyrektor artystyczny, Wojciech Sememu-Sie
mianowski. Wyimaginowany Paryż zbuduje sceno
grafia Katarzyny Banuchy, a ten wyjątkowy spacer 
jest pomysłem jego reżysera Adama Opatowicza. 
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Nocna wędrówka 
Zjadłem pospiesznie kolację w pobliskiej restau

racyjce i niemrawo rozpocząłem conocną wędrów
kę. Zszedłem z nadbrzeżnych bulwarów, gdzie pa
noszył się już nocny wiatr, i zagłębiwszy się powoli 
w niewielki ogród Trocadero, krążyłem po krętych, 
splątanych alejkach, zatrzymując się od czasu do 
czasu, by usiąść na ławce. Nie potrafiłem oddzielić 
wyobraźni od wspomnień i w pełnym niezdecydo
wania spacerze odnajdywałem echo niespokojnego 
toku mych myśli. Ciemności zstępowały na ogród 
i jego skromne tajemnice, ale nie byłem pewien, 
czy to aby na pewno była noc. Ogród wypełniał 
cień, pozbawiony jednak delikatnej, nocnej mgieł
ki. Wieża Eiffla pośród drzew nabierała namiętne
go wyglądu, stając się symbolem odwagi i dumy. 
Wśród gwiazd traciła swojski, dobroduszny wyraz, 
narzucony jej przez pierwsze lata wieku dwudzie
stego. O tej porze ogród był prawie pusty. Tylko 
głosy przypominały o obecności innych. Odda
łem i ę marzeniom. A ta, która nie wiedzieć komu 
rzucała przede mną wyzwanie, uwolniła mnie od 
próżnych sporów i uciążliwych pytań. Wieża Eif
fla miała w sobie więcej życia ode mnie. Od dawna 
wiedziałem, że oglądana z dołu, staje się metalowa 

i inżynieryjna. Że gdy się patrzy na nią z bardzo 
daleka, przeradza się w symbol, zmieniając wyraz 
i charakter w zależności od tego, czy podziwia się 
ja z Pantin, czy z bulwaru Grenelle, z Montmartre'u 
czy z Point de Jour. 

Sięgając do pamięci, zabawiałem się prze
kształcaniem w nieskończoność jej sylwetki, jak
bym oglądał ją przez kalejdoskop. Jej ruchliwość 
i wdzięk sprawiały, że wydawała się przychylna, 
jak prawdziwa, żywa, wręcz wesoła przyjaciółka. 
Świadomość, że jest tak blisko, nadawała mi tego 
wieczoru odwagi. Poczułem do niej szacunek, gdy 
tak patrząc, uświadomiłem sobie nagle, że tylko 
ona może stawić czoło nocy i wyjść z walki zwy
cięsko. W ciemności i granatowym wietrze wyda
je się bowiem ·wyższa i bardziej majestatyczna niż 
kiedykolwiek. 

Philippe Soupault, Ostatnie noce paryskie. 
Przeł. Agnieszka Taborska. 

Wydawnictwo W.A.B. i Wydawnictwo Małe: 
Warszawa 1999, s. 27- 28. 



I/) 
co 
co 

I 
N 
o 
oo 

Paryż oczami Wiktora Hugo 
Paryż Katarzyny Medycejskieji przetrwał w Tu

lieriach; Paryż Henryka II - w Ratuszu, dwóch 
budowlach zaiste jeszcze w wielkim stylu; Paryż 
Henryka IV - w Pałacu Królewskim: fasady z ce
gły, kamienne naroża i dachy z łupku - trójkoloro
we domy; Paryż Ludwika XIII - w Val-de-Grace: 
architektura spłaszczona, przysadzista, koszowe 
sklepienia, kolumny jakby brzuchate, kopuła niby 
garb; Paryż Ludwika XIX - w Inwalidach: wielki, 
bogaty, pozłacany i chłodny; Paryż Ludwika XV 
- w kościele św. Sulpicjusza: woluty, kokardy, ob
łoczki, makaroniki, liście cykorii, a wszystko to 
z kamienia; Paryż Ludwika XVl - w Panteonie: nie
udolnej kopii Bazyliki św. Piotra w Rzymie (gmach 
ten niezgrabnie osiadał, co bynajmniej nie wpły
nęło korzystnie na jego kształty); Paryż republi
kailski - w Szkole Medycznej, żałosnym budynku 
w stylu greckim i rzymskim, które tyle podobny 
jest do Koloseum czy Panteonu, ile konstytucja 
z III roku do praw Minosa; w architekturze nazywa 
się to „stylem messidora"; Paryż Napoleona - w pa
łacu Vendóme: ten jest naprawdę wzniosły ze swo
ją kolumnadą z armat odlaną; Paryż Restauracji -
w gmachu giełdy: bardzo biała kolumnada dźwiga
jąca bardzo gładki fryz; całość ma kształt kwadratu 
i kosztowała dwadzieścia milionów. 

Z każdym z tych charakterystycznych gmachów 
wiąże się podobieilstwem stylów, kształtu i wyglą-

du - pewna liczba domów rozrzuconych w róż
nych dzielnicach, oko znawcy z łatwością odróżnia 
je i datuje. Kto potrafi widzieć, odczyta ducha epo
ki i wizerunek króla nawet z kołatki u drzwi. 

Dzisiejszy Paryż nie ma więc jednolitego obli
cza. Jest to kolekcja okazów z kilku stuleci, a naj
piękniejsze okazy zaginęły. Stolica wzbogaciła się 
tylko w kamienice, i to w jakie kamienice! Rozwi
jając się w tym tempie, Paryż będzie się odnawiał 
co pięćdziesiąt lat. Toteż historyczne znaczenie jego 
architektury zaciera się z każdym dniem. Zabytko
we budowle stają się coraz rzadsze, wydawać by się 
mogło, że na naszych oczach toną powoli, zalewa
ne przez kamienice. Ojcowie nasi mieli Paryż z ka
mienia, synowie nasi będą mieć Paryż z gipsu. 

Jeśli chodzi o nowoczesne budowle Paryża, 
to wolelibyśmy o nich nie wspominać. Nie zn~czy 
to wcale, żebyśmy ich należycie nie podziwiali. 
Święta Genowefa pana Soufflot jest na pewno naj
piękniejszym ciastkiem sabaudzkim, jakie kiedy
kolwiek zrobiono z kamienia. Pałac Legii Honoro
wej należy do doskonałych wyrobów cukierniczych. 
Kopuła Hal Zbożowych to czapka angielskiego 
dżokeja, zawieszona na wysokiej drabinie. Wieża 
kościoła św. Sulpicjusza - to dwa olbrzymie klar
nety, kształt nie gorszy od innych; telegraf koślawy 
i wykrzywiony stanowi miłe urozmaicenie ich da-

chów. Kościół św. Rocha ma portal, który w całej 
jego wspaniałości porównany być może jedynie 
do portalu kościoła św. Tomasza z Akwinu. Jest 
tam także w piwnicy Męka Pailska z gipsu i słoilce 
z pozłacanego drewna. Rzeczy naprawdę prze
śliczne. Belweder labiryntu w Ogrodzie Botanicz
nym jest również bardzo pomysłowy. Pałac Giełdy 
zaś - grecki z kolumnady, rzymski z półpełnych 
łuków, a renesansowy z wielkiego obniżonego 
sklepienia, jest niewątpliwie nieskazitelnie po
prawnym, nieskazitelnie czystym pomnikiem bu
downictwa; świadectwem - attyka, która go wieńczy, 
a jakiej nie widziano w Atenach: piękny prosty pas, 
tu i ówdzie wdzięcznie przecięty rurą pieca. Ponad
to, jeśli budynek z zasady powinien być tak przy
stosowany do swego przeznaczenia, żeby już sam 
jego wygląd jasno na to wskazywał - zabraknie 
chyba słów zachwytu dla gmachu, który z równym 
powodzeniem mógłby być: pałacem królewskim, 
izbą gmin, ratuszem, kolegium, ujeżdżalnią, aka
demią, składem towarów, sądem, muzeum, kosza
rami, grobowcem, świątynią, teatrem. Tymczasem 
jest Giełdą. Budynek powinien być również przy
stosowany do klimatu. Ten bez wątpienia stworzo
ny został z myślą o naszym zimnym i deszczowym 
niebie. Dach ma prawie płaski, jak na wschodzie, 
co sprawia, że w zimie, kiedy spadnie śnieg, trze
ba dach zamiatać, a przecież po to robi się dachy, 
żeby je zamiatać! Przeznaczenie zaś, o którym mó-

wiliśmy przed chwilą, wypełnia znakomicie: jest 
Giełdą we Francji, tak samo jak w Grecji byłby 
świątynią. Wprawdzie architekt zadał sobie niema
ło trudu, aby jako tako ukryć tarczę zegara, któ
ra by niszczyła czystość pięknych linii fasady; lecz 
w zamian za to mamy kolumnadę biegnącą do
okoła gmachu, a pod jej arkadami w wielkie dnie 
uroczystości religijnych może się rozwinąć w ca
łym swym majestacie orszak maklerów giełdowych 
i handlowych pośredników. 

Są to niewątpliwie bardzo wspaniałe budyn -
ki . Dodajmy do nich moc przepięknych ulic, 
zajmujących i urozmaiconych, jak ulica Rivioli 
na przykład, a nie tracąc nadziei, że Paryż oglądany 
z balkonu będzie miał to bogactwo linii, ten piękny 
przepych szczegółów, tę różnorodność widoków, 
to coś imponującego w prostocie i nieoczekiwane
go w piękności, co charakteryzuje szachownicę. 

Wiktor Hugo, 
Katedra Panny Marii w Paryżu. ( 1832). 

Przeł. Hanna Szumańska - Gross. 



Baron 
Haussmann 
i Marville 

Mówcie sobie co chcecie - ale ja uważam, 
że Napoleon III, chociaż przeciętnym okazał się 
cesarzem, to właśnie on uratował Paryż od zagłady. 
Zaufał baronowi Haussmannowi. A Haussmann 
poprzebijał i przewietrzył miasto po mistrzowsku. 
Żadna wojna nie wyburzyła tylu domów w Paryżu, 
ile rozbili murów paryscy robotnicy z rozkazu pre
fekta Sekwany. Nikt nigdy nie odważył się na tak 
rewolucyjne rzeźbienie w przestrzeni. \\T porówna
niu z czynem Haussmanna późniejsze zwariowane 
paryskie pomysły z wieżą Eiffia, piramidą na dzie
dzińcu Luwru, Centrum Pompidou, Łukiem Bra
terstwa na La Defense i Wielką Biblioteką zdają się 
jedynie nieśmiałą dziecięcą igraszką. 

W czasach Drugiego Cesarstwa uliczne latarnie 
na gaz zaczęły oświetlać drogę flanerowi włóczące
mu się po bulwarach wytyczonych tak, „by niebo 
dopełniało każdą perspektywę, otwierając z każdej 
strony widok kierujący myśli przechodnia w stronę 
rzeczy wielkich i wzniosłych". 

Haussmann wpisał w perspektywę paryskich 
bulwarów nieskończoność i absolut. Na zawsze. 
W czasach Napoleona III miast zmieniało się 
w oczach w przedsionek pogańskiej świątyni, 

a spacer w połyskliwym blasku gazowych latarni 
przemieniał się w czyhanie na Boga. Transgresje 
miasta utrwalił wielki artysta obiektywu, który 
pracował tylko i wyłącznie za pieniądze na zlecenia 
paryskich urzędników - Charles Marville. W sa-

lach v.rystawowych Biblioteki Historycznej 1\'liasta 
Paryża zawisły jego dzieła . 

W 1858 Charles Marville podpisał umowę z wła
dzam i miasta na sfotografowanie starego Paryża, 
skazanego na nieistnienie, i na zdjęcia nowego 
miasta - symbolu zdrowia i higieny, w którym -
zdaniem cesarza i jego barona - mieszka11.cy po
winni ozdrowieć również na duszy. Marville liczył 
sobie wówczas czterdzieści dwa lata i był znanym 
ilustratorem i pejzażystą. [ .. . ] 

Haussmann postępował sprytnie. Kazał przed 
wyburzeniem uwiecznić stare ulice jako dowód rze
czowy: pamiętajcie i zważcie u siebie - ta wstrętna 
plątanina liszajowatych murów, ten bruk błyszczą
cy odchodami i błotem - oto siedlisko zarazy, zła 
i rozpusty. Marville podjął się zadania i obfotogra
fował okolice katedry Notre-Dame, paryskich hal, 
Chatelet, Panteonu, placu Monge, Dzielnicę Ła
cińską. Starał się wydobyć przesłanie, o które zle
ceniodawca prosił: umieszczał aparat nisko, przy 
bruku, lekko z boku rynsztoka, by w kadr wchodził 
brud, ciemność i nędza. Fotografie nowych arterii 

prześwietla słońce, ożywia je zieleń, piękno per
spektywy wyrywa z piersi pieś ni zew. 

Marville - jako posłuszny wykonawca zamó
wienia - winien zohydzić stare i wyśpiewać pięk
no nowego. Fotogramy starego Paryża pokazują, 
że prawdziwy artysta nie może nigdy swej sztuce 
ufać. Paryskie zaułki, w których słońce odbija się 
w rynsztokowej cieczy, świecą tajemniczym bla
skiem czyjejś obecności, tętnią życiem pochowa
nym w niedomkniętych sieniach pustych sklepi 
ków cynamonowych i zaznaczonym trzaskiem 
okna, zza którego przed chwilą ktoś opróżniał ury
nał. Jurne jurty bulwarów wydają się martwe i nie
prawdziwe, udane. Każda z fotografii starego Pary
ża tworzy kaligram, ozdobną literę rozpoczynającą 
tekst zapomnianego zaklęcia w nieobjętej księdze 
żywota. 

Na fotografiach miasto marzeń Haussmanna wy
daje się martwe i sztuczne, obce jak MDM. Może 
dlatego, że nowiutki kościół Świętego Augustyna, 
choć wygląda na kamienną budowlę z czasów re
nesansu, wzniesiono z żelaznych belkowań i tak 

udatnie pokryto gipsem, by oszustwo nie wyszło 
na jaw. Że w kościele Świętej Trójcy, łączącym Bi
zancjum z gotykiem, wyłożono ściany i prefabry
kowane sklepienia fałszywym marmurem i papie
rową masą. [ ... ] 

W małych konstrukcjach miejskich objawiła się 
najpełniej dusza Haussmanna: w latarniach, w pi
suarach, w strzelistych słupach ogłoszeniowych, 
zwanymi kolumnami Morrisa, w kioskach z gaze
tami i budkach na łakocie oraz zabawki dla dzieci, 
poustawianych na skwerkach. 

Krzysztof Rutkowski , 
Raptularz końca wieku . 

słowo/obraz terytoria: Gda1\sk 1997, s. 296-300. 



Paryskie kryte pasaże 
Gdy po ulicach hula zimny, przeszywający wiatr 

to warto odwiedzić miejsca, w których można 
uchronić się przed mrozem, a jednocześnie prze
nieść w bajeczny, kolorowy świat starego Paryża. 
Takim idealnym miejscem na zimową pogodę 
mogą być paryskie kryte pasaże. W czasach ich 
największej świetności, czyli w połowie XIX wie
ku, było ich ponad sto pięćdziesiąt, teraz ostało się 
zaledwie siedemnaście, ale nawet te ostatnie, choć 
otoczone niezv.,rykłą opieką konserwatorów, muszą 
walczyć o przetrwanie. 

Ponoć pierwszym pomysłodawcą paryskich pa
saży był książę Filip Orleański IV - lokator Pałacu 
Królewskiego (Palais Royal), który po pożarze pod 
koniec XVIII w. rozbudował pałac i jednocześnie 
zamówił u architektów galerie dla butików z biżu
terią, strojami i innymi przedmiotami zbytku. Póź
niej moda na prywatne pasaże handlowe rozprze
strzeniła się po całej okolicy. W nich zaczęło toczyć 
się życie towarzyskie i handlowe stolicy. Pasaże 
należały (i należą do dziś) do osób prywatnych, 
a więc w pierwszej połowie XIX wieku były to miej
sca czyste, zadbane, a witryny przyciągały wzrok 
gustownym i eleganckim wystrojem wnętrz. Tam 
też instalowały się najlepsze restauracje, teatry 
i butiki. Trzeba tu dla wyjaśnienia dodać, że pa
ryska ulica była po prostu brudna, źle oświetlona 
i nie najlepiej pachniała, gdyż płynęły po niej ście
ki. Dla elegantek kryte pasaże były więc miejscem 
wymarzonym. Legenda mówi, że całe miasto moż
na było obejść suchą stopą jedynie przemieszczając 
się krytymi galeriami miasta. 

W drugiej połowie XIX wieku miasto przebu
dowuje, a raczej prawie buduje od nowa, inżynier 
Haussmann. Ale to nie Haussmann niszczy kryte 
pasaże, ale rodząca się powoli kolej, a wraz z nią 
budowa dworców: Północnego, Orsay, Wschod
niego, Austerlitz„. Pasaże nie znajdują się niestety 

w miejscach, w których zaczyna się koncentrować 
ludność Paryża. Pasaże stworzono dla dyliżansów, 
stąd też skądinąd tak często w każdym z nich za
uważyć można zegar, a czasem nawet mały dzwo
nek, który zawiadamiał o odjeździe powozu„. Ale 
dyliżansy zaczyna powoli zastępować kolej„. 

Jest jeszcze coś innego, co spowodowało upadek 
i zanikanie krytych pasaży. To rozpoczęta w XIX 
wieku budowa wielkich sklepów, takich jak gale
rie Lafayette, Printemps, Samaritaine, opisywana 
w powieściach Zoli. Modnisie paryskie nie ubiera
ją się już w butikach, ale pędzą po nowości do La 
Fayette. Myślę, że warto jednak odwiedzić te, które 
się utrzymały. Zachowały pamięć przeszłości. Dziś 

sprzedaje się w nich przede wszystkim przedmioty 
dla kolekcjonerów: laski, antyki, znaczki, książki 
i rzeźby. Nie brakuje również przeuroczych kafejek 
i restauracji oraz zupełnie przyzwoitych butików 
z modą. Dodam tylko, że w jednej z nich zainstalo
wał się Jean-Paul Gaultier i Yuki Torii. 

Nie potrzeba też na zwiedzanie pasaży zbyt wiele 
czasu. Myślę, że cztery czy pięć położonych pomię
dzy Pałacem Królewskim a Wielkimi Bulwarami, 
takich jak Vivienne, Vero-Dodat, Colbert, Panora
ma czy Verdeau, można obejrzeć w dwie godziny. 

I jeszcze jedno. Kryte pasaże są własnością pry-
. watną, a więc są dość często zamykane w niedziele 
i na noc. Najbezpieczniej jest więc wybrać się tam 
w tygodniu albo w sobotę do godz. 22. I na koniec 
małe polonicum dla turystów; w pasażu Verdeau 
mieści się romantyczny hotel o nazwie „Chopin". 

Joanna Boczko wska- Crettenand 
www.dziennikparyski.com 



B, · B. PA./tlS. - L'Opera. 

Paryska Opera, 
książę Walewski i miód ... 

Gdy wyjeżdżałam do Paryża, jedna z moich 
przyjaciółek westchnęła: „Ach, gdybym tak mogła, 
choć jeden raz w życiu, odwiedzić Operę Garnier!': 
P przyjeździe już na stałe do miasta przejeżdżali 
' my której' nocy taksówką obok bajeczn ie o'wie
tlonego budynku o imponującej architekturze. 
To była wła ' nie Opera Garn ier! Budynek tej Ope
ry stal się źródłem inspiracji dla Lloyda Webera 
do napisania słynnego musicalu Upiór w operze. 

Istnienie podziemnego jeziora okazało się jedy
nie mitem, ale prawdą je t, że gdy trzydziestopię
cioletni architekt Charle Garnier rozpo zął budo
wę tego obiektu, natknąl s ię na spore ilości wody 
gruntowej. Musiał ją nawet przez kilka miesięcy 
wypompowywać i do dzi , w podziemiach Opery, 
zgromadzona jest w wielkim zbiorniku woda, któ
rą paryscy strażacy wykorzystują do hodowli karpi 
i węgorzy„. 

O architekturze tego obiektu można ię rozpisy
wać godzinami, tak jest w paniała! Ale warte uwa
gi są przede wszy tkim piękne marmurowe cho
dy, widoczne z dziesiątek balkonów rozpo tartych 
wokół. Był to bowiem okres, gdy do Opery cho
dziło się kilka razy w tygodniu i przede wszystkim 
po to, żeby się pokazać. Z nową kochanką, z żoną 
w nowej, modnej sukience, albo z córką na wy
daniu. Stąd też najważniejszą rolę spełniało foyer 
oraz ogromne, prze trzenne loże. Za zasłonką ta
kiej łoży grało się w karty, składało wizyty, flirto
wało. Słowem, ważne było nie tyle to, co działo się 
na scenie, ale za jej kulisami. 

Pierwsze trzy rzędy zarezerwowane były tylko 
dla mężczyzn . Czy domyślacie się, dlaczego? Otóż 
nie mieściły się w nich krynoliny pań! A panom 
z kolei było to też niesamowicie na rękę. Mogli 
ogląda' zgrabne nóżki tancerek i wybierać, z którą 
to spędzą wieczór. Pamiętajmy, że pod koniec XIX 
wieku utrzymani kochanki i do tego tancerki było 
czymś w rodzaju społecznej konieczności. 

Jest też małe polonicum związane z Operą Garnier. 
Z ramienia rządu francuskiego opiekę nad budową 
sprawował syn Napoleona I i Pani Walewskiej (ur. 
w 1810 r„ czyli w okresie trwania Księstwa War
szaw kiego!) Alexander Colonna Walewski, zaj
mujący wówczas fotel mini tra odpowiedzialnego 
za ztuki piękne. On również zasiadał w jury, które 
oddało projekt budowy Opery w ręce nieznanego, 
młodego architekta Charles'a Garnier. 

I jeszcze jedna ciekawostka. Na dachu tego prze
pięknego budynku hoduje się„. pszczoły. Stoją tam 
dwa ule, a ponieważ władze Paryża nie spryskują 
klombów miejskich żadną chem ią, toteż miód ten 
jest wy okiej jakości, a sprzedaje się go w najbar-

. dziej eleganckich delikatesach paryskich u Fau
chona w malutkich słoiczkach za - bagatelka - 480 
euro za kilogram. 

/oa1111a Boczkowska -Crettenand 
www.dziennikparyski.com 



Paryż przełomu XIX i XX wieku 
W dziejach literatury i sztuki światowej wyzna

czał kierunki rozwoju, kreował wielkości, budo
wał hierarchie wartości. Ale bo też było to miasto, 
„o którym jak o ziemi obiecanej w zimnych swych 
pracowniach na poddaszu marzą artyści, utęsk
niona Mekka, ku której od tylu lat wędrownym 
szlakiem dążą tysiące pracowników myśli i sztuk<i, 
miasto miast serce bijącej Europy, piekielny kocioł, 
w którym przewalają się wszelkie namiętności 
współczesnego życia, miasto myślicieli, rentierów, 
kokot i apaszÓ\V. Zalane morzem światła, nieobję
te wzrokiem, szumi, huczy i gra wieczorną pieśnią 
bulwarów, nęci i wabi ku sobie przepastną głębią 
wszystkich tajemnic życia, które jak na targowisku 
rozbiło w tym mieście swoje namioty. Wszystkiego 
to dostać można i wszystko utracić" [H. Zbierz
chowski] . Metropolia licząca u progu lat dziewięć
dziesiątych XIX w. prawie trzy miliony ludności, 
składająca się właściwie z kilku odrębnych miast, 
choć w dziwny sposób współistniejących ze sobą. 

Paryż arystokratyczny niewiele miał wspólnego 
z Paryżem rzemieślników i robotników. Istniał 
nadto Paryż biedoty, o którym tak wstrząsające 
świadectwo dał Żeromski na kartach Ludzi bez
domnych. A przecież było coś, co łączyło te wszyst
kie warstwy społeczne stolicy Francji . To niezwykły 
klimat miasta otwartego dla wszystkich . W spół
tworzyła go sztuka i literatura: dostępne wszyst
kim, bez względu na to, czy ktoś mieszkał w pałacu, 
czy w skromnym pokoiku na poddaszu zwanym 
mansardą . Artyści byli łącznikami między po
szczególnymi grupami społeczności francuskiej. 
O·wszem, byli wśród nich „arystokraci": członkowie 
Akademii czy Instytutu Francuskiego. Ale byli tak
że i tacy, którzy spędzali większoś ć swego żywota 
w podejrzanych szynkach czy kawiarniach, nie
rzadko pod mostami przecinającymi Sekwanę. 
A przecież i oni od czasu do czasu zjawiali się 
w gronie dostojnych arystokratów, nobilitowani 
przez talent i swoje dzieła . 

Wśród instytucji życia artystycznego Paryża 

liczyły się przede wszystkim teatry oraz sale kon
certowe i wystawowe (sławne doroczne ekspozycje 
malarstwa w salonie przy Champs Elysees i Champs 
de Mars). O życiu literackim decydowały przede 
wszystkim czasopisma. W Paryżu przełomu XIX 
i XX wieku ukazywało się kilkadziesiąt pism lite
rackich bądź literacko-społecznych i kulturalnych. 
[ ... ] Inną nieco funkcję w życiu literacko-arty
stycznym Paryża pełniły słynne dziś jeszcze „salo
ny". [ . . . ]Obok salonów i redakcji pism ważną role 
w życiu literackim Paryża przełomu XIX-XX wie
ku pełniła kawiarnia. Lektura licznych wspomnień 
świadków tamtych lat przekonuje wręcz o domi
nującej roli kawiarni w życiu artystyczno-literac
kim ówczesnej stolicy świata . Inny charakter miała 
kawiarnia na Montmartre, inny na Montparnasie, 
innych gości spotkać można było w Dzielnicy Ła
cińskiej czy w słynnym Maksymie. W kawiarni 
spotykali się wielcy twórcy i początkujący debiu
tanci. Tu toczono boje o nowe kierunki w sztuce 
i literaturze. Tu wydawano wyroki o dziełach, któ
re właśnie opuściły pracownię czy prasę drukarską . 
Kawiarnia literacka nie była wytworem czasów 
przełomu XIX-XX wieku. Już w latach trzydzie
stych XIX w. w kawiarni Madame Saguet przy Ave
nue de Maine zbierali się romantycy, a pośród nich: 
Pierre Jean Beranger, Gerard de Nerval, Thćophi
le Gautier czy Louis Thiers. Dandysi romantyczni 
opanowali kawiarnie przy Quai Voltaire. Późniejsi 
nieco cyganie z kręgu J'vlurgera - lokale przy rue de 
Vaugirard a następnie w Dzielnicy Łacińskiej, przy 
rue Saint Jacques. Do tych właśnie tradycji nawią
zywała bohema artystyczna z przełomu wieków. 

Jednym z głównych jej ośrodków było najsław
niejsze bez wątpienia wzgórze Paryża: Montmar
tre. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. była to 
nieledwie podmiejska wioska. Jean-Paul Crespelle 
stwierdza, że jeszcze około roku 1900 Montmar
tre „zachował sielski charakter ze swymi gospo
darstwami, sadami i strzechami''. Natomiast jeden 
z bohaterów legendy tej niezwykłej dzielnicy Pary
ża , Andre \Varnod, we wspomnieniach odnotował: 
„Stary Montmartre był jeszcze u progu XX wieku 
małą uroczą mieściną zawieszoną u szczytu W zgó
rza ze starymi domami i małymi uliczkami obra
mowanymi długim murem, za którym rozkwitały 
ogrody, w których rosły wielkie drzewa". Tu zna
leźli tanie mieszkania i pełną swobodę twórczą 
malarze, poeci, pisarze i piosenkarze. Na wzgórzu 
stały jeszcze liczne młyny (niegdyś dostarczały 
mąkę dla całego Paryża), niektóre już jednak za
częły zmieniać swój charakter. Najwcześniej bodaj 
uwieczniony przez Renoira Moulin-de-la-Galette, 
który stał się kawiarnią i salą balową. W roku 1889 
Charles Zidler otwarł słynny do dziś kabaret Mo
ulin Rouge. [ . . . ] 

Drugim ośrodkiem życia artystyczno-literackie-
. go w Paryżu był Montparnasse. Sławę niebywałą 
zyskał on wprawdzie dopiero w okresie dwudzie
stolecia międzywojennego, ale już na przełomie 
wieków XIX-XX jego znaczenie na mapie kultu
ralnej Paryża było niepodważalne. Tu, w okolicy 
dworca kolejowego, przy bulwarze Montparnasse, 
a przede wszystkim - na przylegających do niego 
uliczkach, osiedliła się o owym czasie niemała gro
mada artystów i pisarzy. [ . . . ] 



Niebagatelną rolę w rozwoju życia artystyczno
literackiego, ale nade wszystko - umysłowego Pary
ża przełomu XIX-XX wieku odgrywała Dzieln ica 
Łacińska (Quartier Latin). Opanowali j ą nieledwie 
całkowicie studenci, przyciągała ona także i twór
ców. Ferdynand Hoesick pisał u progu lat dziewięć
dziesiątych: „Kiedy się jest młodym aspirantem do 
literatury, a do Paryża przyjeżdża się dla dopeł
nienia swych studiów uniwersyteckich, nie moż
na mieszkać gdzie indziej, tylko w Quartier Latin, 
na lewym brzegu: raz dlatego, że tutaj nagroma
dzone są wszystkie wyż ze zakłady naukowe pa
ryskie, a po wtóre, iż tak nakazuje zwyczaj, utarty 
bodaj czy nie od czasów Kochanowskiego i Ron
sarda, jeżeli nie od czasów Dantego, który także był 
uczniem Sorbony. Jakoż wszystkie hotele i hoteli
ki, położone w tzw. Quartier des Ecol , w pobliżu 
uniwersytetu i College de France, ą zamie zkałe 
przez studentów, przez kształcącą s ię młodzież 
obu płci. To im nadaje specjalny charakter". Obok 
studentów ciągnęli do Dzielnicy Łacińskiej tak
że artyści. Spotykali się w kawiarni Fran<,:ois I, 
Souffiot czy Neapolitain. Przede wszystkim peł
no ich było na uliczkach l żących u stóp wzgórza 
św. Genowefy. Xawery Glinka, który w tej właśnie 
dzielnicy spędził lata swych studiów paryskich, 
pisze: „Dzielnica Łacińska roiła się od cyganerii 

artystycznej. Czarne kapelusze z dużymi rondami 
lub berety, czarne jedwabne fontazie zamiast kra
watów, białe rozchełstane kołnierze, jak je u nas 
nazywano a la Słowacki, czarne aksamitne kurtki, 
nierzadko wychodzące już z mody czarne peleryny, 
jaskrawo-kolorowe wełniane szaliki zawiązane na 
szyi - wszystko to nadawało tej dzielnicy swoisty 
wdzięk i charakter': 

Francisuk Ziejka, 
Paryż młodopolski. 

Wydawnictwo Naukowe PWN: 
Warszawa 1993, s. 8- 15. 
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·Paryz oczamil Marcela Prousta 
Niestety, byłem sam i wyobrażałem sobie, że idę 

na wieś z wizytą do sąsiada, z jedną owych wizyt, 
jakie Swann składał nam po obiedzie, nie spoty
kając już nikogo w mrokach Tansonville, zdążając 
ścieżką do holowania na ulicę Ducha Świętego, jak 
ja teraz również nie spotkałem nikogo na ulicach, 
które zamieniły się w kręte sielskie dróżki, zdą
żaj ąc od Świętej Klotyldy na ulicę Bonapartego. 
A skądinąd, że tym fragmentom krajobrazu, któ
re czas wysłał w podróż, nie przeszkadzała teraz 
rama, stała się bowiem niewidzialna, w wieczory, 
kiedy wicher miótł lodowatym deszczem, czu
łem się tu bardziej na brzegu rozszalałego morza, 
o którym tak niegdyś marzyłem, aniżeli czułem się 
w Balbec; a także inne elementy natury, aż dotąd 
nie istniejące w Paryżu, wywoływały złudzenie, że 
wysiadłszy z pociągu przybywałeś na wakacje na 
szczerą wieś: na przykład kontrasty świateł i cie
ni, jakie mieliśmy tuż obok siebie, pod nogami, 
w księżycowe wieczory. Pełnia księżyca dawała 
efekty nieznane miastom, nawet wśród zimowych 
miesięcy; promienie rozścielały się na śniegu, 
którego nie uprzątał żaden zamiatacz, na bulwa
rze Haussmanna, niczym na lodowcu alpejskim. 
Sylwety drzew kładły s ię wyraźne i czyste w tym 
złotoniebieskawym śniegu, z delikatnością, jaka 
je cechuje na niektórych malowidłach .iapoóskich 
lub na niektórych tłach Rafaela; wydłużały się 
na ziemi od samych stóp drzew, jak to widuje się 
często w naturze przy zachodzącym słoócu, kie
dy słońce zatapia i darzy odblaskiem łąki, gdzie 
drzewa wznoszą się w regularnych odstępach. Ale, 
z wyrafinowania rozkosznie subtelnego, łąka, gdzie 

rozpościerały się owe cienie, lekkie jak dusze, była 
łąką rajską, nie zieloną, lecz o bieli aż tak oślepiają
cej, pełnia bowiem rzucała promienie na jaspisowy 
ś nieg, iż powiedziałbyś, że tę łąkę utkano jedynie 
z płatków rozkwitłej gruszy. A na placach bóstwa 
zdobiące fontanny trzymały w rękach zlodowaciały 
strumień i wyglądały jak posągi z dwojakiej mate
rii, w których rzeźbiarz postanowił skojarzyć wy
łącznie brąz i kryształ. W dni te wyjątkowe wszyst
kie domy były czarne. Wiosną jednak, przeciwnie, 
niekiedy, od czasu do czasu, rzucając przepisom 
policyjnym wyzwanie, jakiś pałac lub tylko jedno 
piękno pałacu, lub tylko nawet jedno okno które
goś z pięter nie zamknąwszy okiennic wyglądało 
tak, jak gdyby samo jedno utrzymywało się wśród 
nieuchwytnych ciemności, niby projekcja czysto 
świetlna, niby nietrwała zjawa. A kobieta, któ
rą, wzniósłszy wzrok bardzo wysoko, dostrzegłeś 
w tym złocistym półcieniu, nabierała wśród owej 
nocy, gdzie byłeś zagubiony i gdzie ona wydawała 
się pustelnicą, czaru tajemniczego i przesłoniętego 
wizją W schodu. Po czym szedłeś dale.i i nic już nie 
mąciło twojego higienicznego i monotonnego siel
skiego dreptania wśród mroków. 

Marcel Proust, Czas odnaleziony. ( 1927). 
Prze ł. Julian Rogozi1iski . 



Paryskie kawiarnie 
Balzac wypijał pięćdziesiąt filiżanek kawy dzien

nie, to znaczy raczej nocnie. Podobno Beethoven 
osobiście sprawdzał, nucąc sobie coś pod nosem, 
czy zmielono mu dokładnie sześćdziesiąt ziarenek. 
Wolter pijał kawę zmieszaną z kakao - może dlate
go stał się na starość tak obleśnie cyniczny. 

Talleyrand też pijał sporo kawy i wygłosił jej po
chwałę, w nie najlepszym guście. Czegóż zresztą 
po Talleyrandzie można się spodziewać: „Czar
na jak diabeł, gorąca jak piekło, czysta jak anioł 
i słodka jak miłość". Na szczęście o złym sma
ku francuskich polityków zapomina się szybko 
w paryskim Palais de la Decouverte na aromatycz
nej kawowej wystawie. To najbardziej pachnąca 
ekspozycja w dziejach miasta od czasu likwidacji 
paryskich hal, które jednak silniej zalatywały kwa
śnym winem i cebulą niż świeżo palonym ziarnem 
mokki, kolumbijki, meksykańskiej maragożypii lub 
jamajskich „błękitnych wzgórz" o woni przypomi
nającej runo na wiosennym deszczu. 

W Paryżu kawę pije się publicznie od ponad 
trzystu lat. W roku 1686 niejaki Francesco Proco
pio założył pierwszy lokal w mieście. Przesiadywali 
w nim encyklopedyści, libertyni oraz niecni zwo
lennicy oświeceniowego rozumu. Cafe Procope za
prasza i dziś : wpadają do niej głównie bogaci Ame
rykanie i japońscy turyści. A poza tym kawiarni 
we Francji coraz mniej. W latach sze ćdziesiątych 
XX wieku ścierało resztki z cynku jeszcze 220 OOO 
patronów. U schyłku naszego podłego stulecia -
dekadencja: w całym kraju pozostało tylko 65 OOO 
kawiarni. 

A jednak wraca nowe. Z niektórych paryskich 
kawiarni dochodzą jakieś pienia, w witrynach 
odbijają się spazmatyczne podrygiwania, słychać 
ochoczą bumslararę. Nad dachami Paryża, wraz 

ze spalinami, unosi się tęsknota do Edith Piaf. 
W barach „Pod Rozdeptanym Uchem", w „Widmie 
Wolności", „Pod Barbarzyńskim Misiem", „U Zło
dziei Kurczaków': „U Jasia P zczelarza" występują 
wieczorami panienki i chłopcy w repertuarze sta
rym albo nowym, tęsknie zawodzą lub lubieżnie 
podrygują, a publiczność pije. niekoniecznie tylko 
kawę, przytupuje, pod boczki się weźmie, zapaskę 
odgarnie, okręci się w sobie, wciórności, hu, hu, 
hej , ha, hejże hola! [ ... ] 

Przy placu Bastylii rozsiedli się fil ozofowie w ka
wiarni „Pod Latarnią Morską". Dyskutują w niej 
każdej niedzieli od jedenastej przed południem do 
obiadu, czyli do francuskiego śniadania. Filozofów 
nie tępię, bo nie hałasują, a nawet gdyby hałasowali 
- to nie pode mną. 

Przychodzą tu stale ci sami ludzie - ponad pięć
dziesięciu zwolenników niedzielnego bicia piany 
o sprawiedliwości, równości, wolno' ci i brater
stwie. Poziom dyskusji kawiarniany, ale wyższego 
w tym mieście - nawet gdybyście ze świcą chodzi
li po ulicy Kartezjusza - to i tak nie znajdziecie. 
A poza tym mniej tu nieco snobizmu, ambicji i głu
pawej pretensjonalności. Boć to przecież nie żadni 
zwodowi intelektualiś i, tylko prawdziwi amatorzy, 
których nęka czysta miłość do prawdy. Ponad to 
od czasu do czasu włącza się do rozmowy jakiś pi
jaczek zwisający przy cynku nad kieliszkiem pinar
da i zaraz robi ię przyjemnie. 

Krzysztof Rutkowski, 
Rapwlarz końca wieku. 

Słowo/obraz terytoria: Gdańsk 1997, s. 293-296. 
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OPERA NA ZAMKU 

~ Konsultant literacki i dramaturg 
SZVMON AOżAASKI PIOTR URBANSKI 

ZasttPca d.Yrektora da. artyatycznych Racznlk prasowy 
WOJGłECH SEMERAU-SIEMIANOWSKI WIOLETTA WOJNAROWSKA 

Gł6wna ksltQOW8 Kierownik działu kadr 
MONIKA 8AŁDAN MAŁGORZATA PIGAN 

Klal'ownlk 8ekcjl koordynacji P'*'Y artyatyczneJ Specjalista cis. Impresariatu 
AGNIESZKA WUNSCH JOLANTA SZVBUTOWICZ·GRUDZl~SKA 

KlerOWtllk działu~ Kierownik Hall Opery 
NJATA TYSZKO KRZVSZTOF WASIELEWSKI 

~działu admin~ Koęrdynator projektu inwestycyJneg() 
JMNNA PROKOcKA AGNIESZKA GAJDA 

Specfałlata ds. Inwestycji 
ZBIGNIEWTRZESZCZKONSKJ 




