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ie wszyscy wiedzą, że Paryż, stolica Francji nazywana „miastem świateł”, ma też drugie nieznane
i mroczne oblicze. Paryskie Katakumby ukryte
są przed oczami przechodniów i turystów. To kilometry
podziemnych korytarzy i jaskiń, ciemne, mokre i ponure cmentarzyska. Paryskie katakumby mają długość 50
kilometrów i rozciągają się na obszarze około 770 hektarów. Przed wiekami znajdowały się kamieniołomy,
z których wydobywano wapień. Pod koniec XVIII wieku
Paryż był bardzo przeludniony, cmentarze przepełnione i w fatalnym stanie. Zaczęto więc szczątki przenosić
do katakumb. Szacuje się, że na przestrzeni wieków
zgromadzono tu łącznie ok. 6 milionów zmarłych.
Paryskie katakumby wzbudzają ciekawość i zainteresowanie artystów, poetów, a także pisarzy (Victor Hugo
umieścił akcję swojej powieści „Nędznicy” właśnie
tutaj). Również mnóstwo turystów chce wejść do tego
podziemnego świata pełnego ludzkich kości. Największe wrażenie robią stosy ludzkich czaszek, które ciągną
się korytarzem, który nie ma końca…
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