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Grecja – kraj, w którym 2500 lat temu narodziła się euro-
pejska literatura i kultura – do dziś przyciąga turystów z 
całego świata nie tylko antycznymi zabytkami w postaci 

pozostałości świątyni Partenon czy delfickich ruin, lecz także 
swoim naturalnym pięknem. Jest to bowiem jedna z najbardziej 
atrakcyjnych i słonecznych krain Europy o szeroko rozciągniętej 
linii brzegowej, pełna piaszczystych i skalistych plaż oraz bogatej 
śródziemnomorskiej roślinności. Do dzisiaj nie jestem w stanie 
zapomnieć wrażenia, jakie zrobiły na mnie pomarańcze i cytryny 
rosnące na ulicznych drzewach, po które wystarczyło tylko sięgnąć 
ręką, by zerwać je z gałęzi. Ale niestety, wszystkich amatorów 
dzikich owoców spotyka niemiłe zaskoczenie. Są one bowiem 
niesłychanie cierpkie i kwaśne, dlatego nie nadają się do jedzenia. 
Podobnie jak świeże oliwki, które strząsane prosto z drzewa są 
gorzkie, twarde, pozbawione smaku i wymagają długiego cyklu 
przygotowań, aby stać się jadalnym przysmakiem. Natomiast 
dobrze u nas znany ser zwany fetą kupiony w greckim sklepie 
smakuje nieco inaczej niż jego polski odpowiednik, tak samo 
zresztą jak prawdziwa tamtejsza chałwa kupiona na targu, a 
zamówione w greckiej tawernie kalmary niczym nie przypominają 
wątpliwego smakołyku nabywanego w naszych supermarketach. 
Nic jednak nie jest w stanie konkurować z aromatem grillowanej 
baraniny unoszącym się w powietrzu wraz z wszechobecnym 
oddechem morskiej bryzy. Ten zapach bowiem na zawsze pozo-
stanie mi w pamięci. 

Małe greckie miasteczka tworzą przeuroczy pejzaż pełen 
wąskich uliczek, niewielkich domków o bielonych wapnem ścia-
nach i kamiennych murków,  przesycony parnym południowym 
powietrzem. To niczym żywcem wyjęty z  impresjonistycznego 
obrazka niezwykłej urody niepowtarzalny kolaż światła i cienia. 
Słońca w tym kraju nie brakuje, a niemiłosierny skwar jest trudny 
do wytrzymania nie tylko dla nas – mieszkańców strefy umiar-
kowanej. Kiedy nastaje południe, nawet Grecy przerywają pracę, 
zamykają zakłady i sklepy i udają się na odpoczynek zwany sjestą. 
Gdzieniegdzie tylko przemykają stare kobiety w czarnych wełnia-
nych sukniach i z czarnymi chustkami na głowach. Na polach za 
miastem pasą się stada różnokolorowych kóz. Trudno zobaczyć 
tu krowę. O wiele łatwiej już o osła prowadzonego na postronku, 
ciekawie rozglądającego się dookoła i strzyżącego zabawnie 
uszami. 

Wieczorem życie zaczyna się toczyć na nowo. Puste ulice 
zaludniają się, a niezliczone małe restauracyjki i kafejki przeżywają 
prawdziwy nalot, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dookoła 
leją się ouzo i retsina – greckie wino podawane do posiłku w 
niedużych buteleczkach. Bałkańską muzykę słychać wszędzie, a 
tańczą ze sobą nieraz sami mężczyźni. Często odbywa się również 
tłuczenie specjalnych talerzy, wcześniej w tym celu zakupionych. 
Na zakończenie wieczoru rozochoceni tancerze dokładnie jednak 
sprzątają po sobie wszystkie pozostałości tej zabawy.

Cóż, co kraj, to obyczaj…  

KRAINA SERA I OLIWEK

pOdróŻe

izabela tołstojRENATA KURCIL


