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Prostota, oczywistość, materia. 
Olimp w greckiej wyobraźni religijnej 

i literackiej

Góra Olimp utrwaliła się w kulturze europejskiej jako topos wzniosło-
ści, transcendencji i absolutu. Co więcej, stała się symbolem greckiej 
religii w ogóle1. W literaturze greckiej jednak, jakkolwiek funkcjonując 
zawsze w horyzoncie religii, Olimp stanowi punkt odniesienia, którego 
istotną cechą jest prostota, jednoznaczność, zwyczajność i sui generis 
przyziemność. 

Wynika to, z jednej strony, z przerażającej i banalnej oczywistości 
symboliki tego, co wysokie, wzniosłe, tonące w chmurach i trudne do 
zdobycia, a z drugiej zaś – z natury i istoty greckiej religijności, która 
koncentruje się na kulcie i rytuale, a nie na dogmacie, przyszłym życiu 
i moralności. Olimp jest symbolem boskości i jej radykalnego oddziele-
nia od życia śmiertelników, a nie celem westchnień, pragnień i tęsknot. 

Niniejszy tekst zamierzyłem jako przegląd literackich nawiązań 
do góry Olimp i jej symboliki, ze szczególnym uwzględnieniem hory-
zontu wyobraźni religijnej i religijnego doświadczenia Greków. Czym 
innym jest bowiem zawsze idea płynąca z literatury, a czym innym po-
świadczony także pozaliteracko kult. Czasem te dwie sfery się przeci-
nają, a czasem nie, czasami się dopełniają i oświetlają, a czasami sobie 
przeczą. W przypadku Olimpu – z całą świadomością intensywności 

1 Co znalazło wyraz w tytule i metodologii gigantycznego studium porównawczego 
między religią Greków a judaizmem, czy hellenizmem a hebraizmem, który symbolizuje 
z kolei Synaj: J.P. Schultz, L. Spatz, Sinai and Olympus. A Comparative Study, Lanham 
1995, s. XXV+790. 
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poetyckiego obrazowania – dane te są zbieżne. I w gruncie rzeczy nie 
ma ich wiele. Pełny taki przegląd byłby może i pożądany, ale równo-
cześnie rozczarowujący, jeśli chodzi o ilość i różnorodność. Z drugiej 
strony chyba wcale nie byłby konieczny, ponieważ status Olimpu i cen-
zus tak zwanej religii olimpijskiej jest w literaturze, ikonografi i i ar-
cheologii epok archaicznej i klasycznej zdecydowanie statyczny. Z tej 
też racji znaczna część moich rozważań skoncentruje się na Homerze, 
który wyznaczył najważniejsze nurty olimpijskiej refl eksji. 

Obraz Olimpu wyłaniający się z tekstów źródłowych greckiej lite-
ratury jest dosyć statyczny i prosty, słownictwo z nim związane raczej 
ubogie. Zastanawia fakt, że takie wyjątkowe miejsce nie doczekało się 
ani teologicznej personifi kacji, ani żadnej innej formy ubóstwienia, nie 
posiada nawet bóstw opiekuńczych i patronów. Co więcej, o czym po-
niżej, nie jest też miejscem kultu. Góra Olimp odznacza się wyjątkową 
formą religijnej samotności. Należy zastanowić się, dlaczego. 

Synaj, Horeb, Tabor, Golgota i wiele innych gór ważnych dla juda-
izmu, islamu, chrześcijaństwa to miejsca objawiania się Boga, spoty-
kania się ludzi z Bogiem, a wreszcie symboliczne cele religijnego życia. 
Góra w tych systemach religijnych wyznacza symboliczne „tam”, dokąd 
kierować się powinny dążenia i wysiłki wiernych oraz ich całe życie. 
Średniowieczna gnoma, idąc śladem drugiej księgi Dialogów Grzegorza 
Wielkiego, o prawodawcy zachodniego monastycyzmu głosi zwięźle, że 
Benedictus montes amabat2. Dokładnie z tej przyczyny Tyniec stoi do 
dziś tam, gdzie stoi. Tak jak klasztor na Monte Cassino. Jednak Olimp 
to nie Tabor, nie Synaj i nie Monte Cassino – bóg się tam nie objawia, 
nie naucza, nie spotyka się z ludźmi, ale mieszka. Z dala od ludzi. 

W świecie greckim jednak tak nie było. Z punktu widzenia studiów 
greckiej religii Olimp jako symbol ideału, do którego należy dążyć lub 
wznosić serce czy umysł, jest symbolem chybionym. 

Rozczarowująca jest już etymologia tego rzeczownika własnego, 
która przekonuje, że pierwotne znaczenie Olimpu (w attycko-jońskim 
brzmieniu Olympos czy w homeryckim metri causa Oulympos) to po 
prostu... „jakieś podłoże” i zwyczajnie „góra”3. Nic w tej etymologii 

2 Por. J. le Goff , Les ordres mendiants, w: Moines et religieux au Moyen Age, red. J. Berlioz, 
Paris 1994, s. 229.
3 P.  Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris 1968, s. 795; 
H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Band 2, Heidelberg 1960, s. 383. 
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nie ma – żadnej tajemnicy czy choćby najmniejszej niewiadomej, ja-
kiegoś mistycznego śladu, jakiejś odrobiny nieba. Po prostu góra. Co 
gorsza, gór tak nazywanych w starogreckim świecie było za dużo, by 
ta jedna jedyna mogła ocalić swą wyjątkowość. Eugen Oberhummer 
w słownikowym haśle w Realencyklopädie der Altertumswissenschaft4 
(RE) wylicza i ze szczegółami opisuje 24 inne góry o takiej samej na-
zwie występujące w źródłach antycznych5. Jest wśród nich góra w po-
łudniowo-zachodniej Attyce, wzgórze w Elidzie w pobliżu Olimpii, aż 
dwie w Lakonii, po jednej na Lesbos, na Chios, na Cyprze oraz kilka 
w Azji Mniejszej: w Myzji, Bitynii, Cylicji, Galacji, Lydii, Lykii itd. Autor 
leksykografi cznej biblii fi lologów, Etymologicum Magnum (s.v.), próbu-
je wyprowadzać takie pochodzenie słowa Olimp, jakiego byśmy sobie 
zapewne życzyli: Słowo Olimp ma dwa znaczenia: niebo oraz najwyższy 
szczyt [pasma] Olimpu. Powiadają, że pochodzi to od słowa ὁλολαμπής 
(hololampes) – ponieważ Olimp jest cały rozświetlony gwiazdami6; albo 
też, że od ὀλλύειν (ollyein) – od niszczenia wzroku przez mrozy. Pierwsza 
etymologia zgadza się tylko ze znaczeniem odnoszącym się do nieba, druga 
natomiast także z tym odnoszącym się do góry, która jest bliska chmurom 
oraz wznosi się do nieba7. 

Etymologiczna wizja nieba rozświetlonego gwiazdami ze wszyst-
kich stron (to właśnie oznacza przymiotnik ὁλολαμπής) jest tyleż 
kusząca, ile nieprawdziwa. No tak, ale chociaż wszyscy nieustannie za-
glądamy do Etymologicum magnum, musimy pamiętać, że jest to dzieło 
anonimowego konstantynopolitańczyka z połowy XII wieku po Chry-
stusie. Różni autorzy8 szukali związków nazwy Olimpu z λάμπω (lam-
po) albo λάμπας (lampas), z ὀλολύγη (ololyge)9, z Ϝελχανος (welcha-
nos, łac. Vulcanus), wszystkie te wcześniejsze koncepcje podsumował 
ostatecznie Martin Nilsson już w roku 1931: Th e conclusion is warranted 

4 E. Oberhummer, „Olympos”, w: RE 18 (1939), s. 310–325.
5 Podobnie zob. A.B. Cook, Zeus. A Study in Ancient Religion, vol. 1, s. 100–101.
6 Ten pogląd za Arystotelesem, De Mundo 400a 7.
7 Przekład mój – KB. 
8 Przegląd najważniejszych opinii zob. E. Oberhummer, „Olympas”, w: RE 18 (1939), 
s. 274–275.
9 Ta propozycja jest szczególnie kusząca ze względu na związanie etymologii z rytu-
alnym okrzykiem właściwym dla orgiastycznych misteriów. Zwolennikiem tej tezy był 
C. Th eander („Eranos”, 15 [1916], s. 127 i n.).
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that Olympos is a pre-Greek word signifying mountain10. To samo potwier-
dza najnowszy słownik etymologiczny Beekesa: originally an appelative 
‘mountain’, and without a doubt Pre-Greek11. Koniec dyskusji. 

Typologia świętej góry jest we wszystkich niemal religiach po-
wszechna. Tak samo grecki świat jest pełen świętych gór. Pełnią one 
różne funkcje – na jednych mieszkają bogowie, jak na Olimpie, lub 
muzy, jak na Helikonie, na innych boskie postaci znajdowały schro-
nienie i ucieczkę, jak mały Zeus na kreteńskiej Idzie lub Dionizos na 
Nysie, inne wreszcie – jak Parnas z grotą Korykejską lub Kitajron – nie 
spełniały żadnych z tych funkcji, a jednak cieszyły się religijnym sza-
cunkiem jako miejsca boskich epifanii lub natchnień. Albo kultu. W tak 
zwanej „religii dionizyjskiej” pojawił się nawet specjalny termin kulto-
wy określający aktywność wyznawców: oreibasia – dosłownie „bieganie 
po górach”. To nie jest turystyka, ale rytuał religijny. 

Na tym tle Olimp jest i nie jest szczególny. Jest – ponieważ to tam 
ostatecznie mieszka bóg z całą swoją boską rodziną. Nie jest – ponie-
waż ten sam bóg mieszkał też w grocie na górze Ida na Krecie, dokąd 
wiodą ślady kultu i misteryjnych inicjacji, lub na górze Ida w Troadzie, 
60 km od Troi, na górze Lykaion w Arkadii lub na górach Eginy; nie 
jest, ponieważ ten sam bóg ustanowił axis mundi oraz pępek świata, 
omphalos, na zboczu góry Parnas w Delfach. Tak naprawdę Olimp jest 
wyjątkowy z jednego powodu: jest najwyższą górą w greckim kosmosie, 
co nawet starożytni potrafi li już ocenić. Poza tym, byli oni pod wielkim 
wrażeniem tego, że szczyt Olimpu wznosił się ponad linię chmur desz-
czowych. Pisali o tym Arystoteles, Lukan, Laktancjusz, Stacjusz, Klau-
dian, a nawet św. Augustyn, kilkakrotnie12. Apulejusz i Augustyn byli 
przekonani, idąc za starszą tradycją, że Olimpu nie mogą sięgnąć ptaki 
oraz że powietrze jest tam dla ludzi za rzadkie13. To ostatnie nabiera 
szczególnego znaczenia, kiedy przypomnimy sobie, że datą zdobycia 
szczytu Olimpu jest 2 sierpnia 1913 roku! Olimp był jedyną górą, która 
przebijając się przez „powietrze” – aer, czyli „niebo dolne, wilgotne” – 
10 M.P. Nilsson, Th e Mycenaean Origin of Greek Mythology, Berkeley 1972, s. 236.
11 R.  Beekes, Etymological Dictionary of Greek, vol. 2, Leiden–Boston 2010, s. 1073. 
Beekes podaje, tamże, s. 1074 – ze znakiem zapytania – sugestię, że słowo Olimp może 
pochodzić z mykeńskiego u-ru-pi-ja-(jo), którego jednak znaczenie nie jest jasne. Pier-
wotna postać rzeczownika brzmiałaby wówczas *Ulump(-).
12 Lokalizacje w: A.B. Cook, Zeus..., s. 101, przypis 5. 
13 Apulejusz, De deo Socratis, 138; Augustyn, De Genesi ad litteram 149 oraz 3, 2. 
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sięgała też „górnego nieba, gorącego” – aitheru. Zeus jest Bogiem „ete-
rycznym”, tak jak u Wergiliusza eteryczny (aetherius) jest sam Olimp14. 

Na Olimpie mieszkają bogowie. Mieszkają w sensie dosłownym, to 
znaczy „mają mieszkania”, ᾽Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσι: W swych pała-
cach siedzieli na skalnych występach Olimpu, / kędy każdy z nich miał zbu-
dowaną piękną siedzibę (Iliada 11, 73–74)15.

Obraz, topografi a Olimpu to nie jest taras widokowy owiany kumu-
lusami, w którym siedzą bogowie w białych szatach i próżniaczo dysku-
tują podczas niekończącej się biesiady. Na Olimpie jest mieszkań wiele. 
Tak naprawdę, jest pałaców wiele. I wszystkie – tylko dla bogów. 

Wyobraźnia poetycka w Homerowych eposach potrafi ła porównać 
te siedziby do pałacu Menelaosa w Sparcie (powiada Telemach do Pej-
sistratosa: Zważ, Nestorydo, serdeczny mój przyjacielu, jakie blaski złota, 
jantaru, srebra, kości słoniowej biją o wysokie stropy tego domu. Chyba 
tylko dwór Zeusa Olimpijskiego kryje w sobie takie niewysłowione cuda16), 
a gdzie indziej podała zarówno opisy tych mieszkań, jak i urocze obrazy 
bytowania w nich bogów: 

Ale kiedy świetlisty krąg słońca w ciemności się zapadł,
Na spoczynek się wszyscy rozeszli do siebie bogowie, 
Gdzie każdemu z niebianów przybytek zbudował domowy
Umiejętnym swym kunsztem Hefajstos, przesławny kulawiec. 

(Iliada 1, 605–608)

Budowniczym wszystkich pałaców był Hefajstos. Sobie samemu 
wystawił pałac wyjątkowo wspaniały, znakomitszy nawet od Zeusowe-
go i wyróżniający się tym, że – jak na pałac rzemieślnika przystało – 
wykonany był ze spiżu i „jaśniał jak gwiazda”. Ponadto obok samego 
pałacu musiał jeszcze zmieścić się warsztat kowalski: 

A srebrnonoga Tetyda tymczasem w progi przybyła 
Pałacu Hefajstosa, co sam go zbudował Kulawiec ze spiżu 
Niepożytego, że jaśniał jak gwiazda wśród boskich przybytków. 
Tetis zastała boga, gdy ten się uwijał przy miechach 
Potem okryty, zdyszany (...) 

(Iliada 18, 368–380).

14 Eneida 8, 319; 10, 621; 1, 867. 
15 Przekłady Iliady podaję w wersji I. Wieniewskiego (Kraków 1984); a Odysei w wersji 
J. Parandowskiego, (Warszawa 1956).
16 Odyseja 4, 74–79.
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Ponadto słyszymy gdzie indziej, że pałac Zeusa miał próg ze spiżu 
(Iliada 14, 171), a drzwi do pokoju Hery były wzmocnione i wyposażone 
w specjalny zamek, którego nie był w stanie otworzyć żaden inny bóg: 

Do swej komnaty więc poszła, co miły ją syn wybudował 
Hefajst i w tęgie ją drzwi, wprawione w fi lary, opatrzył, 
Z zamkiem tajemnym, którego by nikt nie otworzył krom Hery. 

(Iliada 14, 166–168)

W tej poetyckiej wizji każdy z bogów miał na szerokim szczycie 
Olimpu ogromny pałac. Topografi a tego olimpijskiego zgromadzenia 
bogów kształtuje się na obraz niemal miasta – kilkanaście pałaców to 
znacznie więcej niż jakaś osada; według Homera mieszkają tam też 
Muzy (Iliada 2, 484 i 11, 218), jest to więc całkiem zatłoczone miejsce. 
Bogowie prowadzą tam żywot spokojny i szczęśliwy, wypełniony przy-
jemnościami, ale zarazem niewolny od współzawodnictwa, a nawet 
spisków. Miłoszowe pytanie z początku Metafi zycznej pauzy: czy Bóg 
wtrąca się do życia człowieka?17 w odniesieniu do greckich bogów mu-
siałoby znaleźć odpowiedź twierdzącą, jednak z racji zupełnie innych 
niż nam się wydaje. Tak zwana miłość ludzi, będąca tak naprawdę pod-
szytym zazdrością pożądaniem posiadania tego, co boskie, jest bogom 
na Olimpie zupełnie niepotrzebna, tak samo zresztą jak i sami ludzie. 

Olimp ma się do choćby chrześcijańskiego nieba tak samo jak grec-
ka świątynia do kościoła lub innego dzisiejszego miejsca kultu. Grec-
ka świątynia nie jest miejscem zgromadzeń, miejscem modlitwy czy 
nabożeństw, jest miejscem przebywania boga, jego mieszkaniem, tym-
czasowym wprawdzie, o czym jeszcze za chwilę, ale z pewnością nie 
jest miejscem, do którego się wchodzi, żeby boga spotkać, tak samo jak 
Olimp nie jest rajem, do którego się dąży. Jest mieszkaniem bogów. 
Nie ma punktów wspólnych, nie ma miejsc spotkań i linii przecięcia. 
Przynajmniej nie na Olimpie. 

Sam Olimp nigdy nie był miejscem kultu. Archeolodzy odkryli miej-
sce składania ofi ar, ceramikę, monety z IV wieku przed naszą erą oraz 
dwie inskrypcje dedykowane Zeusowi Olimpijskiemu na wysokości 
2817 metrów n.p.m., na łatwo dostępnym szczycie Hagios Antionios 
wchodzącym w skład masywu Olimpu. Do samego szczytu z tego miej-
sca jest jeszcze półtora kilometra. Na jednym z najwyższych szczytów 

17 Cz. Miłosz, Metafi zyczna pauza, Kraków 1995, s. 83.
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masywu znajduje się dzisiaj klasztor pod wezwaniem św. proroka Elia-
sza, ale mimo wykopalisk nie znaleziono tam żadnych śladów staro-
żytnych. Podzielam głębokie przekonanie Henryka Schliemanna, który 
na Olimp chadzał zaczerpnąć „greckiego ducha”, wzmocnić swoją grec-
ką wiarę, ale nigdy – kopać!18 Tam po prostu nie może nic być. Poza 
wszystkim bogom nie rozkopuje się mieszkań. 

Może zasadny jest w tym miejscu pobieżny chociaż przegląd formuł 
Homeryckich związanych z Olimpem – z tego względu, że wypracowa-
ne w poematach Homerowych formuły całkowicie zdominowały tak 
wyobraźnię Greków jak i literaturę. 

Siedziby bogów to są ‘Ïë ýìðéá äþìáôá, a sami bogowie to ci, któ-
rzy „posiadają” olimpijskie siedziby: ‘Ïëýìðéá äþìáôá’ V÷ïíôåò (Iliada 
1, 8; 2, 13; 2, 30; 2, 67; 2, 484 o Muzach; 5, 383; 5, 404, 5, 890; 11, 218 
o Muzach; 13, 68, 14, 508; 15, 115; 16, 112 o Muzach; 24, 427; Ody-
seja: 3, 377; 20, 79; 23, 167) lub ïw #Ïëõìðïí V÷ïõóé (Odyseja 6, 240; 
8, 331; 12, 337; 14, 394; 18, 180; 19, 43). To także ci, którzy po prostu 
„są”, czyli przebywają na Olimpie: ðÜíôåò Ѓóïé èåïß åró’ Tí ‘Ïëýìð¥ 
(Iliada 5, 877; 8, 451; 18, 429). Olimp najczęściej jest określany jako 
„wielki”: ìáêñ{ò #Ïëõìðïò, (Iliada 1, 402; 2, 48; 5, 398; 8, 199; 8, 410 
15, 21; 15, 79; 15, 193; 18, 142; 24, 468; 24, 694; Odyseja 10, 307; 
15, 43, 20, 73; 24, 351), ewentualnie ìÝãáò #Ïëõìðïò (Iliada 1, 530; 
8, 443); Olimp bywa nazywany „stromym”: árð†ò #Ïëõìðïò (Iliada 5, 
367; 5, 868; 15, 84), „jaśniejącym”: árãëÞåéò #Ïëõìðïò (Iliada 1, 532; 
13, 243; Odyseja 20, 103); jest też – zgodnie z prawdą – nazywany górą 
„o wielu wierzchołkach”: Ðïëõäåéñ@ò ÏŠëõìðïò (Iliada 1, 499; 5, 754; 
8, 3), a także bywa „porzeźbiony wieloma jarami” lub „pofałdowany”: 
ðïëýðôõ÷ïò ÏŠëõìðïò (Iliada 8, 411; 20, 5). Olimp kryje się „pod zło-
tymi chmurami”: #Ïëõìðïò ‰ð{ ÷ñõóÝïéóé íÝöåóóéí (Iliada 13, 524). 
Bywa też „bardzo ośnieżony”: #Ïëõìðïò BãÜííéöïò (Iliada 1, 420; 18, 
186) lub po prostu „śnieżny”: íéöüåéò #Ïëõìðïò (Iliada 18, 616, także 
u Hezjoda), do czego zresztą jeszcze za chwilę trzeba będzie powrócić. 
Najczęstszym eponimem Zeusa jest oczywiście „Olympios” (Iliada 1, 
353; 1, 508; 6, 282; 8, 335; 8, 411; 12, 275; 13, 58; 15, 131; 15, 375; 18, 
79; 19, 108; 22, 130; 24, 140; 24, 175; 24, 194; Odyseja: 1, 27; 1, 60; 2, 
68; 4, 74; 4, 173; 4, 722; 6, 188; 15, 523; 23, 140). 

18 Na ten temat zob. literacką wizję Irvinga Stone’a w beletryzowanej biografi i Henryka 
Schliemanna pt. Grecki skarb, Warszawa 2011, s. 313–316. 
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Podobne lub identyczne formuły pojawiają się u Hezjoda, u którego 
Zeus jest tak samo „Olympios” – „Olimpijczykiem” (Th eog. 390, 529, 
Op. 87, 245, 474), bogowie nadal „posiadają Olimp” lub na nim „prze-
bywają” (Th eog. 75, 101, 113, 114 783, 794, 804, Op. 81, 110, 128, 139, 
257); Muzy nadal są „Olimpijkami” (Th eog. 25, 52). Olimp tak samo 
jak u Homera jest „wielki” (Th eog. 391, 680). U Hezjoda częściej niż 
u Homera występuje íéöüåéò #Ïëõìðïò (Th eog. 42, 62, 118, 794, ale 
też w Iliadzie 18, 616) – „śnieżny, ośnieżony Olimp”.

U tragików czy poetów lirycznych epoki archaicznej i klasycznej po-
zycja Olimpu oraz związane z nim formuły nie ulegają zmianie. 

W tekstach epok archaicznej i klasycznej nie istnieje kwestia jakiej-
kolwiek relacji między Olimpem a ludźmi. Olimp określa wyłącznie sui 
generis „teologiczną topografi ę”. Dużo łatwiej można znaleźć punkty 
wspólne dla ludzi i Hadesu – w starożytnych katabazach lub komen-
tarzach do nich (w XI księdze Odysei lub micie eleuzyńskim, w teks-
tach, choćby późnych, orfi ckich, takich jak hymny czy złote tabliczki 
z grobów orfi ckich). Wtajemniczani w misteria – by posłużyć się ka-
nonicznym i późnym tekstem z Metamorfoz Apulejusza – przekraczają 
granice/progi Prozerpiny/Persefony, nigdy natomiast nie wkraczają na 
Olimp. Olimp nie istnieje w religijnej wyobraźni Greków jako cel wę-
drówki i spełnienie marzeń. Świat bogów dostępny – jeśli w ogóle – dla 
ludzi jest zdecydowanie „tam w dole”, a nie „tam w górze”. 

W odniesieniu do kilku cytatów z Homera i Hezjoda od dość dawna 
toczy się spór o to, czy w tej poetyckiej wyobraźni niebo (ouranos) nale-
ży utożsamiać z Olimpem. Do sporu tego można jeszcze dołączyć mod-
litwę Agamemnona z Iliady (2, 412), gdzie Zeus mieszka w „eterze”. 
U Hezjoda jeden raz Zeus zstępuje „z nieba oraz z Olimpu” (Dñ’ Bð’ 
ïˆñáíï‡ ]ä’ Bð’ ‘Ïëýìðïõ, Th eog. 690), co mogłoby w jakiejś mierze 
przeczyć utożsamieniu jednego z drugim19. Mogłoby jednak być także 
zgrabnym hendiadysem. Tetyda w Iliadzie (1, 497) wstępuje natomiast 
do wielkiego nieba i na Olimp równocześnie (BíÝâç ìέãáí οὐρανὸν 

19 Jak sugeruje Greek-English Lexicon, IXth edition with Supplement, ed. H.G.  Liddel, 
R.  Scott, H.S.  Jones, Oxford 1996, s.v. Por. też M.B.  Fergusson, Th e Ascent of Olym-
pus, „Greece and Rome”, 7/21 (1938), s. 129–136. Por. też komentarz do tego miejsca 
w: Hesiod, Th eogony, red. M.L. West, Oxford 1966, s. 350; West, przeciwnie do większo-
ści komentatorów, przekonuje, że cytat ten raczej potwierdza jedność nieba i Olimpu, 
a nie jej przeczy. 
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Οὔλυμπόν ôå; ta sama formuła w Iliadzie 5, 750; 8, 394; 19, 128). 
Uwagi wymaga w tym kontekście fragment Iliady, w którym Posejdon 
żali się Irydzie i przy okazji monologuje na temat swego rodzeństwa 
(15, 187–193): Trzech jest nas braci, synów Kronosa, z Rei zrodzonych:/ 
Dzeus i ja sam, a trzeci to hades, władca podziemia./ Świat jest podzielon 
na troje i równą ma każdy z nas godność:/ Rzucaliśmy losy i ja siwe morze 
dostałem na wieki / jako siedzibę, a Hades krainę mroków ponurych,/ Dzeus 
zaś szerokie niebiosa wśród chmur i sfer nadpowietrznych./ Ziemia i Olimp 
wysoki we wspólnym są naszym władaniu. W tym fragmencie Uranos/
Niebo i Olimp zostały radykalnie rozdzielone – ten pierwszy jest wy-
łączną, osobistą i prywatną domeną Zeusa, a Olimp – miejscem wspól-
nym. William Sale w komentarzu do tego fragmentu20 ze śmiertelną 
powagą oznajmia, że Olimp w tym kontekście musi posiadać znaczenie 
symboliczne i że chodzi tu tylko o zaznaczenie równego udziału w bos-
kiej władzy. Znacznie bardziej jestem skłonny przyjmować te słowa do-
słownie. Ten sam autor bardzo się dziwi, że Hezjod w Teogonii mówi 
o narodzinach Uranosa – nieba, a nie wspomina słowem o narodzinach 
Olimpu21. Jego zdaniem można to wytłumaczyć jedynie, jeśli przyjmie-
my, że Olimp jest symbolem (if Olympus is merely a symbol, s. 84). No 
tak, zupełnie jasne – Uranos to zupełnie inna sprawa: czysta rzeczy-
wistość! Uranos jest częścią teogonii, a Olimp po prostu miejscem za-
mieszkania! 

Opis Olimpu w Odysei (6, 41–46): 

ἡ μὲν ἄρ’ ὣς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 
Οὔλυμπόνδ’, ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ 
ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ 
δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη 
πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη· 
τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοὶ ἤματα πάντα. 

To rzekłszy, jasnooka Atena wróciła na Olimp, gdzie, jak wieść niesie, jest niewzru-
szona i wieczna siedziba bogów. Ani wiatry nie wstrząsają, ani je nie zlewają desz-
cze, ani śnieg się nie zbliży. Rozciąga się tam bezchmurny eter, w górze biegnie biała 
poświata. Tam każdym dniem cieszą się bogowie szczęśliwi. 

20 W. Sale, Th e Olympian Faith, „Greece and Rome”, 2nd Series, vol. 19, no. 1 (1972), s. 83.
21 Ibidem, s. 84. 
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Opis ten jest w nauce przedmiotem sporu i przez większość badaczy 
jest uznawany za tak zwaną „późniejszą interpolację”22. 

Wzruszonymi i niewiecznymi siedzibami bogów są świątynie. Dziw-
na jest wiadomość o śniegu, ponieważ nie tylko śnieg na Olimpie bywa, 
ale w dodatku jeden z Homerowych epitetów brzmi ἀãάííéöïí – „bar-
dzo ośnieżony” (Iliada 1, 420 i 18, 186) lub íéöόåéò #Ïëõìðïò (Iliada 
18, 616, także u Hezjoda)! Równie zdumiewająca – o bezchmurnym 
eterze, ponieważ gdzie indziej dowiadujemy się, że szczyt Olimpu okry-
wają złote chmury (Iliada 13, 524). Poetycka wyobraźnia najwyraźniej 
się tutaj zapędziła, popadając w uroczą sprzeczność. Piękno Olimpu 
oglądanego z ziemskich nizin ze szczególną siłą objawia się zimą, ale 
z perspektywy bogów śnieg jest tylko częścią uciążliwości właściwych 
ludzkiemu bytowaniu. W tej wizji brak śniegu na zwykle ośnieżonym 
Olimpie świadczy jedynie o tym, że w świecie bogów nie musi być ludz-
kiej logiki. Bogowie istnieją. A w ludzkiej opowieści to, co dosłowne, 
miesza się z tym, co symboliczne.

Obawiam się, że samo postawienie problemu tożsamości lub od-
mienności nieba i Olimpu w taki sposób jest już swoistą chrześcijańską 
interpolacją, prowadzi bowiem do pytania, czy Olimp może być grec-
kim „niebem”? To pytanie jest natomiast bezpodstawne. W równym 
stopniu – Olimp, niebo i eter obrazują oddalenie i odmienność świa-
ta bogów, nic więcej. Greccy bogowie nie domagają się ani miłości, ani 
naśladownictwa, nie łudzą też śmiertelników obietnicami pośmiertne-
go raju, na który trzeba zasługiwać z oczami wbitymi w wierzchołki 
olimpów23. Odpowiedź więc na postawione powyżej pytanie brzmi: tak, 
Olimp jest greckim niebem, tyle że to niebo jest jak grecka świątynia – 
puste ludźmi. Mieszkają w nim tylko bogowie. 

Ani jeden raz, ani jeden człowiek, ani heros u Homera nie pojawia 
się w jakimkolwiek związku z Olimpem! Na Olimp trafi ali herosi – jak 
Herakles, lub nawet śmiertelnicy – jak na przykład Semele, matka Dio-
nizosa, albo Ganimedes, młodzieńczy kochanek Zeusa. Nie wiemy jed-
nak nic o tym, by ktokolwiek z nich tego pragnął, żeby pragnął ideału, 

22 Historia sporu zob. R.  Spieker, Die Beschreibung des Olympos (Hom. Od. æ 41–47), 
„Hermes” 97/2 (1969), s. 136–161, zwłaszcza 136–138 oraz później, w: A Commentary 
on Homer’s Odyssey, vol. 1, red. A.  Heubeck, S.  West, J.B.  Hainsworth, Oxford 1988, 
s. 296. 
23 Por. W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, passim. 
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pragnął nieba. Homerowy Grek pragnął ἄöèéôïí êëÝïò – „nieśmiertel-
nej sławy”, a nie nieśmiertelnego życia w towarzystwie jakichkolwiek 
bogów. To ewentualnie bóg mógł pragnąć u siebie swej matki lub ko-
chanka. 

Ani na poziomie świadectw literackich, ani archeologicznych czy 
epigrafi cznych, nie da się powiązać idei Olimpu z ludzkimi aspiracja-
mi. Grecki Olimp jest górą, na której mieszkają bogowie. I to właściwie 
wszystko, co można powiedzieć. Materialność Olimpu, prostota i jedno-
znaczność przekazu na jego temat jednak nie odbierają mu powagi ani 
boskości. I nic złego, że stał się on symbolem tego, czym nie był. Nie 
mamy ani jednego przekazu starożytnego zawierającego opis uczuć lu-
dzi patrzących na Olimp z uniesionymi głowami. Nie sądzę jednak, by 
były one różne od moich, ilekroć na niego patrzę. A przenika mnie i bo-
jaźń, i drżenie, i podziw. No i jednak pewnie jakaś wzniosłość. 

Simplicity, Obviousness, Matter. Mount Olympus 
in Greek Religious and Literary Imagination

Mount Olympus has established itself in European culture as a topos of lofti-
ness, transcendence and the absolute. And yet, although it functions like this 
in religious terms, in Greek literature it is a point of reference whose signifi cant 
features include simplicity, unequivocalness and sui generis down-to-earthiness.

Th is results, on the one hand, from the terrifying obviousness of the symbol-
ism of what is high, lofty, shrouded by clouds and hard to attain and,on the other, 
from the very nature and essence of Greek religiousness which focuses on the cult 
and ritual rather than the dogma and morality.

Th e paper is a review of literary references to Mount Olympus and its sym-
bolism with particular consideration of the Greeks’ religious imagination horizon 
and their religious experience. 

Th e image of Mount Olympus that emerges from Greek literary source texts is 
quite static and simple. Th e vocabulary pertaining to it is rather poor. It is a puz-
zling fact that such a unique place has never had either a theological personifi ca-
tion or any other form of deifi cation. It does not even have patron deities. Mount 
Olympus is marked out by a singular form of religious loneliness. It is worth con-
sidering why.


