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Lwia skóra, maczuga i kądziel:
Herkules, Omfale i rokoko 

(Théophile Gautier: Omphale, 1835)

Zapewne widziałeś na jakimś obrazie tego bohatera, przedstawionego jako niewol-
nik Omfale, przyodzianego w ozdoby wykonane bynajmniej nie dla niego, i tę kró-
lowę w lwiej skórze, z maczugą w ręce, jak gdyby to ona była Herkulesem, podczas 
gdy bohater, w purpurowej sukni, przędzie wełnę i pozwala, by Omfale od czasu do 
czasu biła go swoim pantofelkiem. 

(Lukian z Samosat, Jak należy pisać historię)

W lutym 1834 roku w paryskim „Journal des gens du monde” 
(„Dzienniku Światowców”) ukazała się nowela Th éophile’a Gautier za-
tytułowana Omphale, z podtytułem la tapisserie amoureuse (zakochana 
tapiseria). Rok później Gautier publikuje utwór w tomie zbiorowym, 
z nowym podtytułem, który odtąd w kolejnych wydaniach pozostanie 
niezmieniony: histoire rococo („historia rokokowa”). Podtytuł pierwot-
ny sugeruje tematykę fantastyczną i takiż gatunek, od lat trzydziestych 
uprawiany przez Gautiera, a będący jednym z ważniejszych zjawisk we 
francuskiej prozie romantycznej, szczególnie w opowiadanich i nowe-
lach. W Omphale pisarz stosuje determinujący diegezę mechanizm, 
obecny także w wielu innych jego tekstach: oto wyobrażający piękną ko-
bietę przedmiot, dzieło sztuki lub bibelot (ozdobny porcelanowy dzba-
nek do kawy, postać z obrazu lub gobelinu, wyszperany u handlarza 
starociami egzotyczny przycisk do papieru, element wystroju wnętrza, 
kawałek zastygłej lawy, a nawet odbicie w lustrze...) ożywa i wkracza 
w życie bohatera-narratora. Na czas jakiś powraca więc do życia mo-
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del, oryginał, osoba zmarła w przeszłości, niekiedy – jak w przypadku 
omawianego tekstu – niezbyt odległej; najczęściej jest nią eponimiczna 
bohaterka, niezwykle piękna młoda kobieta. Kontakt z nią, mimo iż 
brutalnie przerwany na skutek interwencji instancji reprezentujących 
racje moralne, religijne lub obyczajowe, decyduje o dalszej egzystencji 
emocjonalnej protagonisty. Natomiast podtytuł nowy – „historia ro-
kokowa” – dostarcza przede wszystkim informacji dotyczących histo-
ryczno-estetycznego kontekstu noweli. Okazuje się bowiem, że królo-
wa Omfale to antyczne przebranie niejakiej markizy de T***, małżonki 
markiza występującego w roli Herkulesa w szatach kobiecych. Pierw-
szoosobowy narrator relacjonuje pewien incydent z czasów wczesnej 
młodości, kiedy to przebywał w osiemnastowiecznej, mocno podupad-
łej paryskiej rezydencji pewnego arystokratycznego krewnego. Narracja 
umieszcza postacie mitologiczne w estetycznym kontekście bliżej nie-
zdefi niowanych „czasów Regencji”: mianowicie Omfale i Herkules sta-
nowią część dekoracji ścian rokokowego wnętrza owej rezydencji, czy ra-
czej pałacyku urządzonego, jak czytamy, „w stylu (...) Pompadour (...)”1.
Znajduje się tam między innymi owalny portret pięknej, upudrowa-
nej na biało, zalotnej damy wyobrażającej Dianę, z ptaszkiem na le-
wej i łukiem w prawej ręce (co może odsyłać współczesnego czytelnika 
do obrazu z atelier Jean-Baptiste’a Van Loo: Portrait de la Marquise de 
Prie, około 1750). Wzrok bohatera przyciąga szczególnie pewien gobe-
lin, mianowicie „Tapiseria [która] przedstawiała Herkulesa przędącego 
u stóp Omfale”2. Oto obszerne fragmenty literackiego portretu tej pary 
wyobrażonej na tapiserii:

Wzór wykonany został na modłę Van Loo, w stylu Pompadour tak, jak to tylko 
możliwe. Herkules trzymał kądziel opasaną różową wstążką; unosił mały palec ze 
szczególnym wdziękiem jak markiz sięgający po szczyptę tabaki, między kciukiem 
a palcem wskazującym skręcając białą przędzę; żylastą szyję oplatały mu wstąż-
ki, kokardki, rozetki, sznury pereł i mnóstwo kobiecych ozdóbek; szeroka spódnica 
gołąbkowego koloru, na dwóch wielkich krynolinach, nadawała bohaterskiemu po-
gromcy potworów wygląd skończenie frywolny. 

1  (...) dans le style le plus Pompadour qu’il soit possible d’imaginer; Th . Gautier, Omphale, 
w: Th . Gautier, L’Oeuvre fantastique, I, Nouvelles, Paris, Classiques Garnier, Bordas 1992, 
s. 59. Cytaty odnoszą się do tego wydania; cyfry w nawiasach oznaczają numer strony; 
tłumaczenie moje – B.S. Istnieje również przekład Krystyny Dolatowskiej: Omfala. Hi-
storia w stylu rokoko, w: Francuskie opowiadania o miłości XIX w., Wrocław 2006.
2  La tapisserie représentait Hercule fi lant aux pieds d’Omphale., ibidem.
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Białe ramiona Omfale na wpół okrywała skóra lwa nemejskiego; jej wątła dłoń 
wspierała się na węźlastej maczudze kochanka; piękne popielatoblond włosy 
z odrobiną pudru swobodnie spływały wzdłuż szyi (...), maleńkie stopy (...) obute 
były w półantyczne bladoliliowe koturny, usiane perełkami. (...) głowę miała buń-
czucznie odrzuconą do tyłu, lekko rozdęte nozdrza, zarumienione policzki; prze-
myślnie umieszczona muszka cudnie podnosiła ich blask; brakowało tylko wąsika, 
by wyglądała jak wypisz wymaluj muszkieter3. 

Przedstawiona na gobelinie scena jest czysto umowna, opis podkre-
śla jej konwencjonalny i anachroniczny charakter, widoczny w szczegó-
łach stroju oraz w gestach mężczyzny i kobiety, dla przelotnego kaprysu 
i w maskaradowym przebraniu odgrywających mityczną parę kochan-
ków. Mityczną na sposób rokokowy, przez wyrafi nowaną zabawę for-
mami i znaczeniami wyrażający spotęgowaną wieloznaczność bytu, 
dostrzegalną na wielu poziomach nietrwałość i ulotność wszystkiego. 

Fabuła opowiadania dynamikę zawdzięcza połączeniu efektu este-
tycznego i fantastycznego: oto rokokowa Omfale schodzi z tapiserii na 
ścianie i w nocy, w świetle księżyca – nie wiadomo: we śnie czy na jawie 
– nawiedza bohatera-narratora, młodzieńca wkraczającego w dorosłe 
życie, naiwnego jak Kandyd, wychowanego na umoralniających i sie-
lankowych lekturach, a w zaistniałej sytuacji przepełnionego lękiem 
pomieszanym z oszołomieniem: Biedny siedemnastoletni uczeń! Można 
było stracić głowę; toteż ją straciłem (...) niejasno przeczuwałem, że to nie 
mogło podobać się markizowi4 – czytamy. Markiz, Herkules w stroju ko-

3  Le dessin était tourmenté à la façon de Van Loo et dans le style le plus Pompadour qu’il soit 
possible d’imaginer. Hercule avait une quenouille entourée d’une faveur couleur de rose; il re-
levait son petit doigt avec une grâce toute particulière, comme un marquis qui prend une prise 
de tabac, en faisant tourner, entre son pouce et son index, une blanche fl ammèche de fi lasse; 
son cou nerveux était chargé de noeuds et de rubans, de rosettes, de rangs de perles et de mille 
affi  quets féminins; une large jupe gorge de pigeon, avec deux immenses paniers, achevait de 
donner un air tout à fait galant au héros vainqueur de monstres. 
Omphale avait ses blanches épaules à moitié couvertes par la peau du lion de Némée; sa main 
frêle s’appuyait sur la noueuse massue de son amant; ses beaux cheveux blond cendré avec un 
oeil de poudre descendaient nonchalamment le long de son cou (...) ses petits pieds (...) étaient 
chaussés de cothurnes demi-antiques, lilas tendre, avec un semi de perles (...). Sa tête se reje-
tait en arrière d’un air de crânerie adorable, sa bouche se plissait et faisait une délicieuse petite 
moue; sa narine était légèrement gonfl ée, ses joues un peu allumés; un „assassin”, savamment 
placé, en rehaussait l’éclat d’une façon merveilleuse; il ne lui manquait qu’une petite mousta-
che pour faire un mousquetaire accompli., ibidem, s. 59–60. 
4  Pauvre écolier de dix-sept-ans! Il y avait de quoi en perdre la tête; aussi je la perdis (...) je 
pressentais vaguement que cela ne pouvait plaire au marquis., ibidem, s. 64.
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biecym, z kądzielą w ręce, nie opuszcza jednak swojego miejsca na ścia-
nie, natomiast piękna markiza-Omfale w lwiej skórze wybucha śmie-
chem, bagatelizuje obawy chłopca i autorytatywnie oświadcza, że jej 
arystokratyczny małżonek niczego widzieć nie może, a poza tym jako 
oświeceniowy fi lozof jest „nieszkodliwy” i „przyzwyczajony do tego”. 
Istotnie, gobelinowy Herkules nie przejawia niepokoju, pozostaje bier-
nym świadkiem sceny, z której być może czerpie przyjemność. Sytuacja 
ta powtarza się przez kilka nocy z rzędu5. 

Nadinterpretacją byłoby wskazywać na bezpośrednie powinowac-
two postaci z opowiadania Gautiera ze słynną libertyńską parą
bohaterów, w epistolografi cznej powieści Choderlos de Laclos (1782) 
połączonych „niebezpiecznymi związkami”. Otóż, podczas gdy markiza 
de Merteuil i hrabia Valmont z powieści Laclos czynią zło i z wyrafi no-
waniem działają na szkodę bliźnich, Gautierowska markiza z osiem-
nastowiecznego gobelinu w przebraniu lidyjskiej królowej i kochanki 
Herkulesa występuje jedynie w roli czarującej uwodzicielki, zaś mar-
kiz-Herkules zachowuje całkowitą bierność i nie podejmuje żadnych 
„prac”. Trudno jednak nie zauważyć subtelności, z jaką Gautier do swo-
jej rokokowo-romantycznej gry z mitologią wprowadza aluzje libertyń-
skie. Markiza de T*** alias Omfale zaprzecza, jakoby była diabelskim 
sukkubem, przejmuje inicjatywę i niezwłocznie rozpoczyna systema-
tyczną i wyrafi nowaną inicjację erotyczną młodego człowieka:

To prawda, że jesteś tylko młodym chłopcem; ale to nieładnie bać się pań (...) to 
nie jest ani uczciwe, ani francuskie; musisz się poprawić (...). No, dzikusku, nie rób 
takiej miny i nie chowaj głowy pod kołdrę. (...) strasznie jesteś zapóźniony, mój 
piękny paziu (...)6

– mówi markiza, przystępując do działania, na czas miłosnych igraszek 
płową skórę odrzucając precz. Nieco później czytelnik poznaje imię 

5  W opowiadaniu Le Roi Candaule (1844) Gautier podejmuje wątek legendarno-mi-
tyczny, w którym Kandaules, rozwiązły i wyrafi nowany władca Lidii, według niektórych 
wersji legendarnych i mitologicznych potomek Herkulesa i Omfale, doznaje rozkoszy, 
nakłaniając niejakiego Gygesa do ukradkowego oglądania nagości królowej Nyssii, swo-
jej pięknej małżonki. 
6  Il est vrai que tu n’est qu’un enfant; mais cela n’est pas joli d’avoir peur des dames (...); cela 
n’est ni honnête ni français; il faut te corriger (...). Allons, petit sauvage, quitte cette mine 
et ne te cache pas la tête sous les couvertures. (...) tu n’es guère avancé, mon beau page (...)., 
ibidem, s. 62.
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pięknej zjawy: markiza nosi mianowicie imię Antonina (Antoinette); 
tak brzmi drugie imię żony Ludwika XVI, tragicznej francuskiej królo-
wej, wielokrotnie portretowanej w manierze późnego rokoka. 

Jak wiadomo, lew symbolizuje boską moc, władzę, siłę ducha, ma-
jestat, zwycięstwo, siłę instynktu, męskość, triumf, odwagę, działanie, 
czujność, światło słoneczne, ogień, potęgę światła i słowa; lwia skóra 
to atrybut wielu męskich bohaterów solarnych i ich osłona... W tekście 
Gautiera Omfale przechwytuje większość tych atrybutów, posługuje 
się nimi skutecznie i zgodnie z ich symboliką mityczną, mianowicie jest 
świetlista: ukazała mi ramiona i pierś (...) olśniewającej białości7; aktywna 
i wymowna: zadawałem jej pytania, prosiłem o wyjaśnienia. Jedne pomija-
ła, na inne odpowiadała w sposób wymijający, lecz tak błyskotliwie (...), sty-
lem zarazem eleganckim i swobodnym, jak przystało na wielką damę (...)8, 
śmiała i czujna: nie daje się zaskoczyć intruzom i w porę wraca na swoje 
miejsce w tapiserii: wróciła na swoją ścianę, wycofując się rakiem, zapew-
ne ze strachu, by nie ukazać mi się od lewej strony9. Jest wszak jednocześ-
nie frywolną rokokową markizą, mityczną królową Lidii i przedmio-
tem, fragmentem tkaniny, którą można zawiesić na ścianie lub zdjąć, 
dowolnie zwinąć, wyrzucić lub sprzedać... 

Co zaś się tyczy „maczugi kochanka” w rękach herosa, która, jak 
chce Paul Diel, jest symbolem poskramiania sił monstrualnie wynatu-
rzonych10 – tekst Gautiera wspomina o niej tylko raz: na gobelinie dłoń 
Omfale spoczywa na „węźlastej maczudze kochanka”. W przedstawie-
niach malarskich z różnych epok Omfale już to na maczudze się wspiera 
(jak na obrazach François Lemoyne’a, 1724; Charles’a Antoine’a Coype-
la, 1731, lub Gustave’a Moreau, 1856–1857), już to nosi ją na ramieniu 
(tak na obrazie Bartholomeusa Sprangera, około 1600); niekiedy ma-

7  (...) me fi t voir des épaules et un sein (...) d’une blancheur éblouissante., ibidem, s. 63. 
8  (...) je lui fi s des questions, je lui demandai des explications. Elle éludait les unes, répondait 
aux autres d’une manière évasive, mais avec tant d’esprit (...) dans un style à la fois élégant et 
familier, et tout à fait grande dame (...)., ibidem, s. 64.
9  (...) elle retourna à sa muraille à reculons, de peur sans doute de me laisser voir son envers., 
ibidem, s. 63. 
10  (...) l’attribut prédominant d’Héraclès est la massue, l’arme qui, maniée par le héros-pu-
rifi cateur, devient l’insigne de l’écrasement de la tendance dominatrice et des monstres qui la 
fi gurent. P. Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque, Payot, Paris, 1966, s. 205 [(...) 
najważniejszym znakiem rozpoznawczym Herkulesa jest maczuga; broń ta, w rękach 
herosa-oczyściciela, staje się widomym znakiem unicestwienia tendencji do dominowa-
nia, symbolem pokonania wyobrażających ją potworów., przekł. mój – B.S.]. 
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czugą, kądzielą lub lwią skórą bawią się skrzydlate amorki (jak w malar-
stwie François Bouchera, 1735, Charles’a Gleyre’a, 1862, itd.). 

Trudno nie docenić znaczenia tej wymiany emblematycznych re-
kwizytów męskich i żeńskich. Niewątpliwie należy ją uznać za przejaw 
rozszczelnienia granic między kategoriami i znaczeniami, znak zakłó-
cenia wyraźnych podziałów i konwencji. W tym względzie szczególnie 
ważna wydaje się funkcja kądzieli lub wrzeciona w rękach Herkulesa, 
przędącego wełnę z rozkazu Omfale i u jej stóp, a także funkcja koło-
wrotka – choć ten ostatni najprawdopodobniej w starożytności grec-
kiej znany nie był. W dawnych kulturach przędzenie to czynność zde-
cydowanie kobieca; za poniżające uchodzi zmuszanie lub nakłanianie 
do niej mężczyzn. Znamienny w tej mierze wydaje się stary francuski 
zwrot frazeologiczny tomber en quenouille, dosłownie: „popaść w ką-
dziel”, odnoszący się do sytuacji, kiedy majątek lub władza drogą dzie-
dziczenia przechodzi w ręce kobiece. W znaczeniu szerszym zwrot ten 
nacechowany jest negatywnie, oznacza degradację, zagrożenie ruiną, 
chylenie się ku upadkowi itp.

Zgodnie z mitologią grecką los ludzki spoczywa w rękach trzech 
Wielkich Prządek; jedna z nich, Kloto, wyobrażana jest z kądzielą (lub 
wrzecionem) w ręku. Prządki, antyczne Parki lub Mojry, ale także roz-
maite wróżki do świata antycznego nienależące, a pojawiające się u ko-
lebki nowo narodzonego dziecka. Zazwyczaj jest ich trzy. Należą do lu-
narnego porządku wyobraźni, władają bowiem cyklicznym stawaniem 
się, stanowią część archetypalnego obrazu wiecznego powrotu i wyzna-
czają jego rytm – zwłaszcza gdy posługują się kółkiem wrzeciona lub 
kołowrotka. Zatem, w perspektywie wyobraźni symbolicznej, decyzja 
o życiu lub jego zatrzymaniu spoczywa w kobiecych rękach prządki. Co 
więcej, baśń o młodej królewnie, samowolnie, samotnie i nieostrożnie 
na strychu lub na szczycie wysokiej wieży zabawiającej się wrzecionem, 
do krwi zranionej w palec i w konsekwencji na długo uśpionej, współ-
tworzy obraz o wieloznacznej symbolice. Także seksualnej, przy czym 
niemałą rolę odgrywa kształt wrzeciona, jego rytmiczny, miarowy ruch 
i krew na palcu dziewczyny alias Śpiącej Królewny. 

Tak więc, odbierając Herkulesowi maczugę, łuk i strzały (broń so-
larną!), wkładając mu w ręce kądziel i nakazując prząść wełnę, czemu 
heros wydaje się poddawać bez sprzeciwu, Omfale (lunarna!) podważa 
zasadność fundamentalnego rozróżnienia męskości i kobiecości, awer-
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su i rewersu. Mityczny scenariusz heraklejsko-omfalijski może zatem 
zostać odczytany jako fi guracja współwystępowania symboliki solar-
nej i lunarnej, współwystępowania możliwego dzięki łagodnej inwer-
sji, nie antytezy mitemów. W Dictionnaire des mythes féminins ostatni 
podrozdział hasła Omphale nosi tytuł Odwracalność ról11. Co więcej, 
antropologizująca mitoanaliza dałaby asumpt do interpretacji tego 
epizodu w duchu symboliki androginicznej. Interpretacji ryzykownej, 
lecz kuszącej, skoro bezkonfl iktowa wymiana ról, kostiumów i rekwizy-
tów podaje w wątpliwość obligatoryjność rygorystycznych dychotomii. 
Wątpliwość ta dotyczy wielu aspektów semantycznych tego antyczne-
go wątku, niezależnie od jego ewentualnego wymiaru moralizator-
skiego (wszak Herkules przebywa u Omfale za karę, jest jej niewolni-
kiem, wykonuje czynności uznane za poniżające dla męskiego herosa 
itd.). Pojawia się ona niezależnie od nuty dyskretnego humoru i ironii, 
w utworze Gautiera obecnych wyraźnie i na różnych poziomach. Jak 
pisze M.Viègnes, śmiech, ironia, odwrócenie ról i żartobliwy paradoks (...) 
pozostają na usługach fantastyki, przynoszącej wyzwolenie i mnożącej zna-
czenia12. 

Gautier terminologią i chronologią operuje w sposób beztroski: wąt-
ki mitologiczne, rokoko, Regencja i styl Ludwika XV z anachronicznym 
wdziękiem współtworzą czasoprzestrzenny kontekst tego krótkiego 
utworu. W prozie Gautiera pojęcia te występują przede wszystkim 
w funkcji emblematycznych znaków ucieczki w przeszłość. Przeszłość 
jeszcze nie na tyle odległą, by stać się historią, dostojną klasyką lub re-
zerwuarem wartości odrzuconych, ale już rodzącą nostalgię za czasem 
minionym, za tą cząstką wieku XVIII, która fascynowała wielu fran-
cuskich romantyków13. Ten specyfi czny romantyzm plastyczny, z któ-

11  M. Viègnes, La réversibilité des rôles, w: Dictionnaire des mythes féminins, sous la direc-
tion de P. Brunel, Editions du Rocher, Monaco 2002, s. 1479.
12  (...) le rire, l’ironie, le renversement et le paradoxe drolatique (...) sont au service d’un 
fantastique libérateur et multiplicateur de sens., M. Viègnes, Burlesque, rire et ironie dans le 
fantastique de Gautier, w: Panorama Gautier, „Revue des Sciences Humaines”, Presses de 
l’Université Charles-de Gaulle- Lille 3, 2005, nr 277 (1), s. 55 (przekł. mój – B.S.).
13  Aspekt ten wyraźny jest między innymi w twórczości Gérarda de Nerval, w jego od-
niesieniach do malarstwa Antoine’a Watteau i do twórczości Jean-Jacques’a Roussseau 
(szczególnie w opowiadaniu Sylvie), u Alfreda de Musset (np. w opowiadaniu La Mouche, 
także w niektórych utworach poetyckich). Wiele tekstów Gautiera, w sposób bardziej 
lub mniej bezpośredni nawiązuje do stylu rokoko, np. w zbiorze poetyckim La Comédie 
de la Mort, w opowiadaniu Le petit chien de la marquise (1836) itd. Gautier, skądinąd 
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rego wylęgnie się parnasistowska idea sztuki czystej14, w niemodnym 
i przesadnie ozdobnym stylu rokokowym z nostalgią upatrywał wyraz 
piękna prawdziwego, gdyż nie trywialnie utylitarnego i nie demokra-
tycznego, a nade wszystko wolnego od moralizatorskich refl eksji i spo-
łecznych implikacji.

Jak wspomniano, mitologiczną nocną zjawę uwodzącą młodzień-
ca Gautier przedstawia jako kwintesencję stylu rokokowego. Pisarz 
przyjmuje tu punkt widzenia wyraźnie malarski i estetyzujący, a więc 
taki, w którym istotną rolę pełni strój, kolor i współtworzące rokoko 
akcesoria: pastelowe kolory, krynoliny, pudrowane peruki i uróżowane 
policzki markiz i markizów, wyszukane gesty, wysokie obcasy bucików 
pań i panów itd. Pociągająca okazuje się wszelka dwuznaczność, este-
tyka i/lub etyka wyrażająca ulotność doznań, aprobująca sztuczność 
i nietrwałość wszystkiego. Także uczuć, nieznajdujących – lub nieprag-
nących znaleźć – sposobu, by zakorzenić się głębiej. Chodzi bowiem 
o upodobanie i wyrażanie przyjemności niestałej, posiłkującej się este-
tyką lekkiej, nieskrępowanej, wyrafi nowanej i radosnej zmysłowości. 
Zatem nie o miłość, lecz o erotyczną zabawę o zabarwieniu libertyń-
skim tu chodzi, o igraszkę, która nie obnaża pokładów groźnego zła, 
ale tylko ujawnia pewną skazę natury ludzkiej, jej niedoskonałość oczy-

uzdolniony malarz, w młodości tworzył podobno rysunkowe portrety swojej rodziny 
w kostiumach bukoliczno-pasterskich, w konwencji zbliżonej do rokokowej. Na temat 
poglądów estetycznych Gautiera zob. np. P. Tortonese, Gautier classique, Gautier roman-
tique. Réfl exions en marge de l’exposition Gautier au Musée d’Orsay, Bulletin de la Société 
Th éophile Gautier, 1997, p. 77. Zob. także S.O. Simches, Le romantisme et le goût esthéti-
que du XVIIIe s., PUF, Paris 1964. 
14  Lata trzydzieste to okres kształtowania się poglądów estetycznych Gautiera; zostają 
one częściowo sformułowane w słynnej przedmowie do powieści Mademoiselle de Mau-
pin (1835), uznawanej – niecałkiem słusznie – za preparnasistowski manifest literacki. 
Z większą pewnością za poetycki manifest sztuki czystej uznać można wiersz Gautiera 
L’Art (1852), a także parnasistowski utwór Th éodore’a de Banville pod jednoznacznym 
tytułem A Th éophile Gautier (1856). Notabene, w wierszu La Reine Omphale (zbiór Les 
Exilés, 1867), tenże Banville proponuje niezwykle interesującą wizję spotkania i gwał-
townej dyskusji Herkulesa i Omfale dotyczącej aktów przemocy, jakie towarzyszyły 
„pracom” Herkulesa, z czego Omfale czyni herosowi zarzut. Natomiast w wierszu Vic-
tora Hugo Le Rouet d’Omphale (Kołowrotek Omfale, 1856) nie pojawia się ani heros, ani 
Omfale; są tylko duchy ofi ar Herkulesa, zgromadzone w atrium. Noszą na czole krwawy 
ślad po uderzeniu maczugi Herkulesa, a w ich wzroku, skierowanym na pozostawiony 
tam „kołowrotek z kości słoniowej”, zastygło upokorzenie, to samo, jakiego zaznał ich 
zabójca. Prawdopodobnie utwór Hugo zainspirował poemat symfoniczny Saint-Saënsa, 
pod tym samym tytułem (1872). 
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wistą, lecz nie pozbawioną wdzięku. Wkrótce, u progu XIX wieku, ale 
jeszcze przed kataklizmem Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w to mo-
ralne pęknięcie wślizgnie się melancholia, zrazu ledwie dostrzegalna 
i niepokojąco zmysłowa (przeczuł ją bodaj Mozart...), zanim rozleje się 
falą czarnej żółci i zamąci igraszki trafu i miłości, jakie mogła uprawiać 
francuska markiza w kostiumie Omfale, u boku libertyńskiego Herku-
lesa uwodząca romantycznego Kandyda. 

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do specyfi cznej stylizacji mito-
logicznej, obecnej w dziełach artystycznych i zdobnictwie XVIII wieku. 
W twórczości romantyków francuskich, w tym Gautiera, jest ona wyraź-
na i nieodłączna od powracającej tęsknoty za estetyką rokoka, o czym 
wspomniano wyżej. Stylizacja ta, posługując się bardziej lub mniej 
eksplicytnymi odwołaniami, nad Atenę w wojennym kasku przedkłada 
Dianę w kąpieli, Danae lub Wenus oczekujące wizyty boskiego kochan-
ka. Preferuje też wyobrażenia Jupitera nie jako gromowładnego boga, 
lecz bywalca intymnych buduarów, nierzadko w kobiecym przebraniu. 
Jedną z cech stylu rokokowego jest bowiem feminizacja wyobrażeń 
władzy i władców, także mitologicznych. Nie dziwi częsty w sztuce tego 
okresu obraz herosa u stóp lidyjskiej królowej, najwyraźniej akceptują-
cego zamianę szat i atrybutów, niczym adept poddany inicjacji i godzący 
się na odwrócenie ról. W wymiarze psychoanalitycznym (jungowskim) 
męskość Herkulesa stanowiłaby połączenie archetypalnego Wojownika 
i Kochanka. Gdyby natomiast kontynuować trop etno-antropologiczny, 
legitymizujący badania wyobraźni symbolicznej, interesujące mogłyby 
okazać się rytuały, w trakcie których dojrzały król-małżonek zastępu-
je królową, przywdziewając jej szaty i ozdoby nie dla kaprysu czy per-
wersyjnej zabawy, lecz w celu zamanifestowania więzi z pierwotnymi 
siłami natury. Warto jednocześnie uwzględnić fakt, że również w wer-
sjach podstawowych mitu Herkules zasadniczo nie przejawia skłonno-
ści dominujących, w jego czynach i pracach trudno dostrzec dążenie 
do władzy lub nadużywania przemocy. Wolno wreszcie byłoby uznać, 
że epizod u królowej Omfale i odwrócenie ról nie tylko nie pozostaje 
w sprzeczności z heraklejskim mitem, rozpisanym na dwanaście wiel-
kich czynów, zakończonych samospaleniem i apoteozą herosa, lecz 
w sposób znamienny istotę tego mitu dopełnia. 
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The lion’s hide, the club, and the distaff: taking over the power
(Th. Gautier, Th. de Banville, V. Hugo)

Th e paper’s aim is to analyze a mythical episode in the 19th-century versions of 
Th éophile Gautier’s Omphale (1834), Victor Hugo’s Le rouet d’Omphale and Th éo-
dore de Banville’s La reine Omphale.

Th e interest is focused on the reversal of male and female roles, with particu-
lar attention being paid to the function of objects which are crucial in mythical 
narrative: Hercules’ lion’s hide and club, and Queen Omphale’s distaff . Th e discus-
sion includes pictorial and musical renditions of the discussed mythical narrative. 


