
Niezwyk ∏e  ptas ie  mie j sca

A te ny, to dziw ne mia sto... Jest
z ni mi chy ba tak, jak z ko ta mi

i z ope rà – al bo si´ jà ko cha, al bo
nie na wi dzi.

Ta prze sz∏o 5 – mi lio no wa me tro po -
lia, po tra fi zm´ czyç swo im ha ∏a sem,
kor ka mi sa mo cho dów... itp., itd. Rzecz
ogól nie zna na miesz kaƒ com du ̋ ych
miast. Za szcze gól nie „trud ne do ˝y -
cia”” uzna je si´ cen trum Aten. Czy tak
jest na praw d´? Przy odro bi nie opty mi -
zmu, „nie ta ki dia be∏ strasz ny”„.

Po ∏o wa kwiet nia, wio sna pe∏ nà pa -
rà, dzieƒ za po wia da jà cy pi´k nà, s∏o -
necz nà po go d´. Mo je ‘”Êpio chy”” 
(czyt. ka nar ki) nie zdà ̋ y ∏y si´ jesz cze
obu dziç. Przez uchy lo ne okna 
(to ju˝ pierw sze cie p∏e dni!) s∏y sz´
od g∏o sy pta ków, Êpiew ka nar ków, po -
krzy ki wa nie pa pu ̋ ek. Te pta sie
dêwi´ ki do bie ga jà z sà sied nich bu -
dyn ków. Je ̋ e li nie w ka˝ dej, to w co
dru giej lub w co trze ciej ka mie ni cy,
na jed nym z bal ko nów, za wsze znaj -
dzie si´ ja kaÊ klat ka z pta sià isto tà.

Bal ko ny te, ma ∏e lub wi´k sze, mniej
lub wi´ cej za zie le nio ne, sta jà si´ do -
brà sie dzi bà dla uko cha nej pta szy ny,
któ ra uprzy jem nia ˝y cie, za rów no
swo im opie ku nom, jak i sà sia dom.
Ta ra so wy styl ar chi tek tu ry, nie za wsze
po zwo li doj rzeç wspa nia ∏e go Êpie wa -
ka, któ ry sie dzi so bie gdzieÊ tam,
na pià tym czy szó stym pi´ trze i wÊród
do nicz ko wej zie le ni, da je wspa nia ∏y
kon cert.

Po wo li Êpie wa jà cym sà sia dom za -
czy na jà wtó ro waç mo je ka na recz ki
i ˝y cie – po mi mo swych trosk i sza ro -
Êci – sta je si´ pi´k niej sze.

Po czu ∏ym pta sim przy wi ta niu
i wszyst kich za bie gach pie l´ gna cyj -
nych, po sta na wiam wy braç si´ na ma -
∏y spa cer. De cy zja pa da w∏a Ênie na to
„strasz ne”” cen trum Aten. Miesz kam,
co praw da bli sko cen trum, ale po dob -
no ina czej jest miesz kaç, a ina czej
spa ce ro waç... ˚e gnam wi´c mo je pta -
szy ny i prze cho dzàc przez ma ∏y skwer,
w któ rym s∏od ko çwier ka jà mi ptasz ki,

kie ru j´ si´ w stro n´ uli cy Pa ne pi sti -
miou (po pol sku – uli ca Uni wer sy tec -
ka).

Jest to jed na z g∏ów nych ulic sto li cy
Gre cji. Mi jam im po nu jà ce gma chy Bi -
blio te ki Na ro do wej, Uni wer sy te tu
i Aka de mii. Stàd ju˝ tyl ko pa r´ kro ków
do pla cu Syn tag ma (czyt. plac Kon sty -
tu cji), przy któ rym znaj du je si´ Par la -
ment i Grób Nie zna ne go ˚o∏ nie rza.
Jest tu sta ∏a war ta ho no ro wa Gwar dii
Re pre zen ta cyj nej Woj ska Grec kie go
(tzw. TSO LIA DES) i... jak w ka˝ dym
mie Êcie, na ka˝ dym pla cu... ma sa go -
∏´ bi. Za wsze si´ za sta na wiam, czy
wi´k szà atrak cjà na pla cu Syn tag ma
sà cie ka we mun du ry ˝o∏ nie rzy i efek -
tow na zmia na war ty, czy te˝ kar mie -
nie go ∏´ bi z r´ ki? Obec ny tu „od wie -
ków”” pan, za pa r´ cen tów sprze da je
to re becz ki z kar mà, ku ucie sze tu ry -
stów (szcze gól nie dzie ci) i oczy wi Êcie
go ∏´ bi. Tym pta kom tu do brze, bo
i Gre cy lu bià do kar miaç miej skie go -
∏´ bie.
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Spa cer kiem po Ate nach

Grecy lubià dokarmiaç miejskie go∏´bie.



Uli ca przy pla cu jest ru chli wa, s∏oƒ -
ce do syç moc ne, po sta na wiam od wie -
dziç park, któ ry ku si swo jà zie le nià.
Sà sia du jà cy z Par la men tem i z by ∏ym
Pa ∏a cem Kró lew skim (obec nie sie dzi -
ba Pre zy den ta kra ju). Park Na ro do wy
jest na zy wa ny po pu lar nie Ogro dem
Kró lew skim. Za ∏o ̋ o ny w dzie wi´t na -
stym wie ku, z ini cja ty wy kró lo wej
Ama lii, ma dziÊ swój spe cy ficz ny wy -
glàd i at mos fe r´. Praw dzi wa oa za zie -
le ni jest nie tyl ko mi ∏ym miej scem spa -
ce ru, by za czerp nàç g∏´ bo ki od dech.
Drze wa i krze wy, któ rym po zwa la si´
tu ro snàç tro ch´ na „dzi ko”, do star -
cza jà orzeê wia jà ce go ch∏o du, a do cho -
dzà ce z nich Êpie wy pta ków sta jà si´
re lak sem dla du szy.

Za pew ne CIER PLI WY i praw dzi -
wy ob ser wa tor pta ków doj rza∏ by ich
mnó stwo. Nie ma jàc da ru cier pli wo -
Êci, id´ w stro n´ sa dzaw ki. Spo ty ka
mnie ma ∏e roz cza ro wa nie – „olim pij -
ska go ràcz ka” nie omi n´ ∏a za rów no
sa dza wek, jak i ale jek par ko wych.
Tzn. wszyst ko jest tu do k∏ad nie re -
mon to wa ne (o czym in for mu je,
z prze pro si na mi, od po wied nia ta bli -
ca). ¸a b´ dzie „od tran spor to wa no”,
a bied ne kacz ki par ko we cier pli wie
cze ka jà na re mont swo je go je zior ka
(praw d´ mó wiàc, nie wiem, czy tak
cier pli wie...). ˚y cz´ im, by szyb ko
wró ci ∏y do swo jej sa dzaw ki, przy któ -
rej tak mi ∏o po sie dzieç, od po czàç, po -
my Êleç...

Po dzi wia jàc buj nà zie leƒ, sia dam
na jed nej z ∏a we czek, ws∏u chu j´ si´
w ró˝ ne od g∏o sy pta ków, na wet pró -
bu j´ po dej rzeç nie któ re z nich. Uda je
mi si´ „na wià zaç przy jaêƒ” z fru wa jà -
cà istot kà, któ ra po wy çwier ka niu mi
swo jej opo wie Êci, od la tu je w nie zna -
nym kie run ku...

Ni by to ta kie zwy k∏e i ba nal ne,
a prze cie˝ ile w tym uro ku...

Prze cho dzàc z alej ki w alej k´,
zmie rzam ku wyj Êciu i jak by na prze -
kór sa mej so bie, opusz czam ten
ogród zie le ni. W∏a Ênie – na prze kór,
bo wy cho dz´ na pe∏ nà sa mo cho dów
uli c´ Ama lias – by po chwi li zna leêç
si´ na spo koj nej dro dze dla pie szych.
Pa trzàc w gó r´, wi dz´ Akro po lis, si´ -
gam w my Êli hi sto rii i jest mi na praw -
d´ do brze. Po d∏u˝ szym za sta no wie -
niu od k∏a dam na in ny dzieƒ wi zy t´
na Akro po lu i zie lo nym wzgó rzu Fi -
lo pa pu, któ re znaj du je si´ tu˝ obok.
Prze cho dzàc w stro n´ tu ry stycz nej
dziel ni cy Pla ka, do strze gam prze la tu -
jà ce ja skó∏ ki. Lu bià cza sa mi le piç
swo je gniaz da przy sta rych bu dyn -
kach tej dziel ni cy, któ ra le ̋ y u stóp
Akro po lu, gdzie na wet sta ∏y miesz ka -
niec, czu je si´ „tro ch´” tu ry stà. Taƒ -
sze i dro˝ sze skle py, pe∏ ne prze ró˝ -
nych pa mià tek, gra ficz ne ka fej ki i re -
stau ra cje – z w∏à czo nà w to wszyst ko
at mos fe rà sta ro ̋ yt no Êci – przy cià ga jà
wzrok, na wet te go, któ ry zna to
wszyst ko na pa mi´ç. I tu w nie któ rych

skle pach mo˝ na zo ba czyç ró˝ ne klat -
ki z pta ka mi. Lu dzie sp´ dza jà cy wi´k -
szoÊç swo je go ˝y cia w ma ∏ym skle pi -
ku, z przy jem no Êcià de cy du jà si´
na to wa rzy stwo pa pug czy ka nar ka.

(No ta be ne – na te re nie ca ∏ych
Aten wi dzi si´ cz´ sto w ma ∏ych skle -
pi kach pry wat nych klat ki z pta ka mi
i ptasz ka mi. Sà to za zwy czaj skle py
owo co wo -wa rzyw ne. Szko da tyl ko,
˝e te klat ki nie za wsze sà za dba ne).

Mój ateƒ ski spa cer, na dzi, do bie -
ga koƒ ca. Wra ca jàc do do mu, (za le -
d wie kil ka przy stan ków au to bu sem)
ku pu j´ owo ce w skle pie „pe∏ nym
pta ków” i stwier dzam – po raz ko lej -
ny – ˝e to mia sto wca le nie jest ta kie
strasz ne! Po bli ski skwer, wi zy ta
w par ku, Êpiew pta ków do cho dzà cy
z ró˝ nych kla tek i kla te czek na bal -
ko nach i w skle pach – po tra fià ubar -
wiç ˝y cie, wy ci szyç szum sa mo cho -
dów. Wy star czy tyl ko mieç tro ch´
ch´ ci, by to wszyst ko zo ba czyç i us∏y -
szeç.

Eva Stets – Vi tho ul ka
Wi´ cej in for ma cji na te mat Par ku

Na ro do we go i „pta sie go ˝y cia“
w Ate nach i na te re nie ca ∏ej Gre cji

mo˝ na zna leêç na stro nie in ter ne to -
wej Hel le nic Or ni tho lo gi cal So cie ty

pod ad re sem: 
http://www.or ni tho lo gi -
ki.gr/en/hos/en to ur.htm
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Ma∏y balkon z ptactwem. ... Êpiewy dochodzà z pobliskich budynków.


