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Cienie Południa i blaski Północy, 
czyli o literaturze i geografii

Okres romantyzmu i czasy bezpośrednio go poprzedzające to moment, 
kiedy zaczyna budzić się świadomość odrębności literatur narodowych 
i pojawiają się pierwsze próby porównawczej prezentacji dziejów piś-
miennictwa europejskiego, od około 1825 roku postrzeganego przez 
czytelników jako spójna całość1. W takich refl eksjach, które w grun-
cie rzeczy są wypowiedziami z zakresu komparatystyki ante litteram, 
pierwszym etapem postępowania badawczego jest klasyfi kacja tego, 
co własne, przyswojone, znane, oraz tego, co obce. Piśmiennictwo na-
rodowe stanowi punkt odniesienia dla produkcji literackiej należącej 
do innych systemów językowo-kulturowych. Później następują kolejne 
fazy konfrontacji, w ramach których analizuje się cechy literatur da-
nych narodów, zazwyczaj zestawiane binarnie. Zostają one uporządko-
wane zgodnie z kryteriami nadrzędnymi, takimi jak rozwój lub degene-
racja gatunku, albo „południowość” czy „północność”. 

Pani de Staël uchodzi tradycyjnie za prekursorkę postrzegania li-
teratury przez pryzmat położenia geografi cznego2. Jednak spośród 
koncepcji poprzedzających jej wystąpienie należy wspomnieć, oprócz 

1 Por. F. Baldensperger, Littérature comparée: le mot et la chose, „Revue de Littérature 
Comparée” 1.re année, 1921, s. 13. Szerzej na ten temat w: O. Płaszczewska, Przestrze-
nie komparatystyki – italianizm, Kraków 2010.
2 Oczywiście, postrzeganie kultury narodowej przez pryzmat determinujących ją czyn-
ników geografi cznych jest zjawiskiem znacznie starszym: w koncepcjach starożytnych 
centrum świata jest mare internum, a więc Morze Śródziemne. Od czasów średniowiecza 
funkcję przestrzennego punktu odniesienia dla Europy są Włochy, co sprawia, że „pół-
nocność” odbierana jest jako cecha państw środkowoeuropejskich według dzisiejszej 
terminologii. Por. A. Borowski, Powrót Europy, Kraków 1999, s. 15–16. 
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wypowiedzi Herdera, przede wszystkim idee Johanna Joachima Win-
ckelmanna, zawarte, między innymi, w jego Geschichte der Kunst des 
Altertums (1764), gdzie geografi ę traktuje się jako jeden z pierwiastków 
kształtujących sposoby i formy ekspresji artystycznej:

Par infl uence du climat nous entendons les eff ets que la situation diverse des pays, 
la température variée de l’air et la nourriture diff érente des hommes produisent 
comunément sur la confi guration des peuples, de même que sur la façon de pen-
ser (...). Comme la nature, toujours variée dans ses opérations, a séparé les grands 
pays et les puissans empires par des montagnes, des fl euves et des mers, elle a de 
même imprimé des traits caractéristiques aux habitants des régions diverses (...). 
La confi guration du visage est aussi diff érente que le sont les langues et leurs dia-
lectes. Comme cette diff érence du langage provient des organes de la parole, il en 
résulte que les nerfs de la langue doivent être plus engourdis dans les régions froides 
que dans les pays chauds3. 

Praca Winckelmanna była jednym z tekstów4, które formowały 
smak i upodobania estetyczne pokolenia de Staël i następnych. Sama 
pani de Staël, komentując przedstawione w Geschichte der Kunst des 
Altertums teorie, podkreśla rolę, jaką odegrały nie tyle wobec sztuk 
plastycznych, ile wobec literatury. Niemiecki badacz jest dla de Staël 
odkrywcą nie tylko artystycznych, ale i naturalnych walorów Południa, 
głosicielem tezy, że sztukę należy przeżywać w środowisku, jakie ją zro-

3 [J.J. Winckelmann], Histoire de l’art chez les Anciens, par Winkelmann; traduite de 
l’allemand avec des notes historiques et critiques de diff érens auteurs, Bossange, Masson 
et Besson, Paris 1802, t. 1, s. 56–58. Tezy Winckelmanna przytacza Stanisław Kostka 
Potocki w swojej emulacji jednej z francuskich wersji Geschichte der Kunst des Altertums 
(Histoire de l’art de l’antiquité, przeł. M. Huber, 1781): Przez wpływ klimatu rozumiemy 
skutki, które położenie rozmaite krajów, niejednakowe umiarkowanie powietrza i różność po-
karmów na ludziach zwykle sprawują, co się do kształtu i koloru ich ciała, jak do sposobu 
myślenia rozciąga (...). Jako natura (...) przedzieliła wielkie kraje i ogromne państwa górami, 
rzekami i morzami, takoż wyryła rysy charakterystyczne rozróżniające ich mieszkańców (...). 
Skład twarzy jest tak mało podobnym, jak języków i dialektów, a że ta rozmaitość języków ma 
początek w organach mowy, wynosić stąd należy, że nerwy języka są tępsze w zimnych, niż 
w ciepłych krajach. S. Kostka Potocki, O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski, oprac. 
J.A. Ostrowski, J. Śliwa, Warszawa–Kraków 1992, cz. 1, s. 231.
4 Warto pamiętać, że podejmująca dyskusję z ideą ut pictura poësis rozprawa Les-
singa Laokoon, czyli o granicach między malarstwem i poezją powstała właśnie na sku-
tek „prowokacji”, jaką okazała się wypowiedź Winckelmanna z 1755 Gedancken 
über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst; por. 
M.H. Kowalewicz, Psychologia percepcji. Rozważania Lessinga o poezji i malarstwie w kon-
tekscie osiemnastowiecznych teorii estetycznych, w: Spotkania Klubu Historii Idei 1996–
–2004, red. E. Śnieżyńska-Stolot, Kraków 2005, s. 49.
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dziło, a przede wszystkim autorem, który uświadomił odbiorcom, że 
poszczególne formy ekspresji artystycznej służą często wyrażaniu tej 
samej idei, oświetlając się wzajemnie5. Warto jednak zastanowić się, 
w jakim stopniu europejska świadomość kulturowa zawdzięcza autorce 
Korynny przekonanie (do dziś funkcjonujące w sferze stereotypów), że 
„Północ” i „Południe” to opozycyjne terytoria literackie, z których każde 
wyróżnia zespół pokrewnych cech, takich jak skłonność do melancholii 
w piśmiennictwie krajów północnych i estetyczna „solarność” w litera-
turach południowych. Podkreślić należy, że geografi a literacka rządzi 
się nieco innymi prawami niż geografi a fi zyczna i polityczna. Przede 
wszystkim nie istnieją w niej neutralne współrzędne odniesienia, od-
powiadające południkom i równoleżnikom na mapach. W terytorium 
literackim punktem odniesienia nie jest równik ani południk zerowy, 
lecz rodzima przestrzeń narratora: dla pani de Staël centrum świata 
jest Francja6, którą Polacy – na przykład Brodziński – postrzegają już 
jako przynależną do sfery południowej. To, co obce – pod względem 
mentalności, poglądów, sposobów ekspresji literackiej, języka i obycza-
jów – sytuuje się zawsze w opozycji do „ja”. Świat obejmuje przestrzeń 
na północ i na południe (lub na zachód i na wschód) od „ja”, nie zaś od 
punktu wyznaczonego na mapie.

Mówiąc o literackich koncepcjach „Południa” i „Północy” począt-
ku XIX wieku, warto – nie po raz pierwszy – zwrócić uwagę na sposób 
postrzegania relacji między terytorium a powstającym w jego grani-
cach piśmiennictwem. Z badawczego punktu widzenia jest to związek 
tym ciekawszy, że przez większość autorów traktowany jako swego 
rodzaju oczywistość, natomiast rzadko wyjaśniany w terminach po-
zaintuicyjnych obserwacji. Istotny wydaje się także fakt traktowania 
„północności” i „południowości” jako zespołów opozycyjnych kategorii 

5 La poétique de tous les arts est rassemblée sous un même point de vue dans les écrits de 
Winckelmann, et tous y ont gagné. On a mieux compris la poésie, et l’on a été conduit par les 
arts des Grecs à leur philosophie. La métaphysique idéaliste, chez les Allemands comme chez 
les Grecs, a pour origine le culte de la beauté par excellence, que notre âme seule peut concevoir 
et reconnaître; c’est un souvenir du ciel, notre ancienne patrie, que cette beauté merveilleuse. 
[A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne. Nouvelle édition, Garnier – Frères, Paris [s.d.], 
s. 131–134. Dalej jako [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne.
6 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, considéré dans ses rapports avec les in-
stitutions sociales, w: eadem, Oeuvres complètes, Firmin Didot Frères, Paris 1871, t. 1, 
s. 278–281. Dalej jako [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature.
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literackich, a nie politycznych (pani de Staël podkreśla, na przykład, 
że Niemcy i Francja są do siebie podobne pod względem stosunków 
społecznych, natomiast diametralnie różnią się w sferze literatury i fi -
lozofi i7). W charakterystyce zależności między literaturą a przestrze-
nią istotna wydaje się rekonstrukcja systemu czynników, uznawanych 
przez pisarzy i fi lozofów tego okresu za determinujące kształt i tematy-
kę piśmiennictwa, a wynikających z położenia geografi cznego. Te czyn-
niki można podzielić na kilka na pozór do siebie nieprzystających klas, 
takich jak prekursorzy i wzorce twórcze, język, meteorologia i klimat, 
mentalność narodowa.

Prekursorzy i wzorce twórcze

W roku 1800 pani de Staël formułuje tezę o istnieniu dwóch typów lite-
ratury: północnej i południowej, które kształtują się zgodnie z wzorca-
mi wyznaczonymi przez Osjana i Homera8. Mimo zdeklarowanej przez 
autorkę sympatii do literatury Północy9 specyfi czny wydaje się kon-
tekst, w jakim obydwie literatury zostają osadzone poprzez odwołanie 
do „autorytetu założycielskiego”. Literatura Południa ma bowiem swój 
rzeczywisty literacki pierwowzór, jakim są Iliada i Odyseja, a postać Ho-
mera – nawet jeśli uznać ją za bardziej mityczną niż rzeczywistą – funk-
cjonuje w wielowiekowej tradycji. Tymczasem, jak wynika z koncepcji 
pani de Staël, piśmiennictwo północne nie tylko posługuje się znacznie 
bardziej umownymi modelami artystycznymi (są to, zdaniem pisarki, 
poezje „skandynawskie” i „bardów szkockich” oraz „mity islandzkie”10), 
ale posiada także dość niejednoznaczny literacki wzorzec osobowy 
– Osjana, genialny twór mistyfi kacji Macphersona. Podobnie jak wielu 

7 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 11. 
8 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 252, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, przeł. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz, w: eadem, Wybór pism krytycz-
nych, oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz, Wrocław 1954, s. 28–29 (dalej jako A.L.H. de 
Staël, O literaturze).
9 Toutes mes impressions, toutes mes idées me portent de préférence vers la littérature du 
Nord; mais ce dont il s’agit maintenant, c’est d’examiner ses caractères distinctifs. [A.L.H.] 
Madame de Staël, De la littérature, s. 253, przekład polski: Wszystkie moje doznania, 
wszystkie pojęcia skłaniają mnie ku poezji Północy. A.L.H. de Staël, O literaturze, s. 30.
10 Por. ibidem, s. 252, przekład polski: A.L.H. de Staël, O literaturze, s. 29.
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współczesnych, de Staël nie zastanawia się nad fi kcyjnością bądź histo-
rycznym statusem barda. W kulturze początku XIX wieku postaci tej 
przypisane jest znaczenie przenośne11, toteż w rozprawie O literaturze 
szkocki pieśniarz nie występuje wyłącznie jako artystyczna przeciwwa-
ga dla Homera, wobec którego sytuuje się niżej jako uczestnik kultury 
o mniej zaawansowanym – w porównaniu z antyczną Grecją – stop-
niu rozwoju12. Zgodnie z ideami Herdera13, Osjan pani de Staël to ucie-
leśnienie tych cech literatury, które nie mieszczą się w tradycyjnych, 
„śródziemnomorskich” wzorcach, a które sprowadzają się do skłon-
ności do ujmowania tematów fi lozofi cznych w formę melancholijnych 
obrazów poetyckich14. Dopiero w dojrzałej – czyli współczesnej pani de 
Staël – literaturze Północy ta skłonność przybiera formę poetyckiego 
lub prozatorskiego dyskursu fi lozofi cznego w pełnym tego słowa zna-
czeniu15.

Północne i południowe języki literatury

W rozprawie O literaturze pani de Staël do literatur Południa zalicza 
przede wszystkim starożytne piśmiennictwo greckie i łacińskie, a także 
literaturę włoską (Italia to niemalże synonim tego terytorium). Litera-
cka Północ to przede wszystkim Niemcy, Anglicy i Szkoci (z uwzględ-
nieniem germańskiej i celtyckiej przeszłości). Francji – traktowanej 
jako centrum orientacji – przypisany zostaje status kraju południo-
11 Na przykład w ikonografi i epoki napoleońskiej wykorzystuje się ją często w celu 
podniesienia rangi epizodów wojennych. Tak dzieje się w zamówionym przez cesarza 
i napiętnowanym przez krytykę „przeładowanym” malowidle Anne-Louis Girodeta-
-Triosona Osjan wita w raju niebieskim dusze bohaterów francuskich poległych za ojczyznę 
(1802) lub w płótnie Ingresa Sen Osjana (1813), które może być interpretowane nie tyl-
ko jako jeden z zamówionych przez Napoleona panegiryków, ale jako metaforyczny por-
tret autora-wizjonera, osaczonego przez własne postaci; por. W. Hofmann, Une époque 
en rupture, 1750–1830, przeł. M. Couff on, Gallimard, Paris 1995, s. 323–330.
12 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 254, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 33–34.
13 Por. J.G. Herder, Wyjątki z listów o Osjanie i pieśniach dawnych ludów [1771], w: 
idem, Wybór pism, oprac. T. Namowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 
1987, s. 183–185.
14 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 252–253, przekład polski: A.L.H. 
de Staël, O literaturze, s. 29–30.
15 Por. ibidem, s. 253, przekład polski: A.L.H. de Staël, O literaturze, s. 29–30.
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wego, choć nieobojętnego na wpływy północne. Próbę innego uję-
cia geografi i literackiej znaleźć można w rozważaniach O Niemczech 
(1813), gdzie występuje nowy sposób klasyfi kacji literatur. Mówi się 
o kręgu wpływów romańskich, obejmujących piśmiennictwo włoskie, 
francuskie, hiszpańskie i portugalskie (czyli o cywilizacji opartej na 
tradycjach łacińskich, a nawiązujących do dziedzictwa greckiego). Do 
narodów „teutońskich” zalicza się Niemców, Szwajcarów, Anglików, 
Szwedów, Duńczyków i Holendrów. Obok wymienionych kategorii, 
odpowiadających wcześniejszemu podziałowi na literaturę Południa 
i Północy, pojawia się także klasa Słowian, z dominującymi narodami 
polskim i rosyjskim16, co prawdopodobnie świadczy nie tylko o przy-
swojeniu przez autorkę idei Herdera, wyrażonej, między innymi, 
w Myślach o fi lozofi i dziejów (XVI, 4)17, ale również o uznaniu nieade-
kwatności kategorii defi niowanych jako „północność” bądź „południo-
wość” w charakterystyce literatury polskiej czy rosyjskiej. Nawet za-
kładając, że żywiołem literatury słowiańskiej winno być naśladowanie 
arcydzieł piśmiennictwa Północy lub Południa18, nie można pominąć 
faktu, że w literackiej geografi i zamiast układu binarnego pojawia 
się system trójdzielny. Komplikuje to wizję świata i obraz literatury, 
którego nie można dłużej tworzyć, odwołując się wyłącznie do cech 
opozycyjnych, determinowanych stopniem nasłonecznienia i zachmu-
rzenia przestrzeni, w jakiej powstał dany tekst. Pani de Staël z przeko-
naniem broni jednak swej pierwotnej koncepcji podziału literatury na 
dwa kontrastujące ze sobą terytoria: literaturze Południa odpowiada 
zatem piśmiennictwo naśladujące starożytnych, natomiast ekwiwa-
lentem twórczości Północy jest literatura, która powstała pod wpły-
wem chrześcijaństwa, a której początków należy szukać w tradycji 
średniowiecza19. 

Na piśmiennictwo w językach „romańskich” (francuskie, hiszpań-
skie, włoskie) i „teutońskich” (niemieckie, holenderskie, duńskie, 
szwedzkie oraz, paradoksalnie, słowiańskie) dzieli literaturę europej-
ską jeden ze stałych bywalców Coppet, przyjaciel pani de Staël, Jean-

16 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 9.
17 Zob. fragment: J.G. Herder, Myśli o fi lozofi i dziejów, s. 489–494.
18 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 11.
19 Por. ibidem, s. 11.
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-Charles-Léonard Simonde de Sismondi20. Szwajcar proponuje, by nie 
wartościować piśmiennictwa w oparciu o kryterium wierności wobec 
tradycyjnych wzorców21, ponadto wyraźnie nawiązuje do myśli pani de 
Staël, podkreślając znaczenie literatur słowiańskich – w szczególności 
zaś polskiej i rosyjskiej – dla kultury Europy22. Geografi a literacka Sis-
mondiego odwołuje się do kryteriów lingwistycznych. Nowożytne języ-
ki Południa zostają zdefi niowane jako amalgamat łaciny i pierwiastka 
„teutońskiego”, powstały na skutek kontaktów narodów romańskich 
z ludami barbarzyńskimi, które zalały cesarstwo rzymskie. Gramatyki 
języków Południa okazują się prostsze niż gramatyka grecka i łacińska, 
są jednak bardziej skomplikowane niż prymitywne gramatyki „teutoń-
skie”, różniące się między sobą stopniem barbaryzacji (niemiecki, ze 
względu na wpływy łacińskie, jest, zgodnie z teorią Sismondiego, mniej 
barbarzyński niż angielski)23. 

Do problematyki lingwistycznej nawiązuje także Wilhelm Humboldt, 
który wydaje się przekonany o nieprzystawalności Słowiańszczyzny do 
tradycyjnych podziałów kultury europejskiej. Zdaniem Humboldta Eu-
ropa Wschodnia stanowi przestrzeń językowo niezdefi niowaną, bowiem 
posługuje się mało zróżnicowanymi dialektami, w których jednak po-
wstaje „błyskotliwa literatura” o specyfi cznym kolorycie24.

Geografia polityczna

Badając czynniki wpływające na rozwój i wymowę literatur narodo-
wych w rozprawie O Niemczech, pani de Staël uwzględnia także elemen-
ty geografi i politycznej, w tym historię rządów na danym terytorium 

20 Por. J.C.L. Simonde de Sismondi, De la littérature du Midi de l’Europe [1813, 1819]. 
Troisième édition, revue et corrigée, Treuttel et Würtz, Libraires, Paris 1829, t. I, s. 10. 
Stworzona przez Sismondiego na podstawie studiów nad literaturą włoską koncepcja 
mentalności włoskiej odegrała we francuskim romantyzmie równie istotną rolę, jak te-
orie Schlegla dotyczące Niemiec; por. A. Bisi, L’Italie et le romantisme français, Società 
Editrice Dante Alighieri, Roma–Napoli–Città di Castello 1955, s. 102.
21 Por. J.C.L. Simonde de Sismondi, De la littérature..., s. 8–9.
22 Por. ibidem, s. 10.
23 Por. ibidem, s. 14–16.
24 Por. W. von Humboldt, Próba analizy języka meksykańskiego [1821], w: idem, O my-
śli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, fi lozofi i dziejów i fi lozofi i języka, oprac. i przeł. 
E.M. Kowalska, Warszawa 2002, s. 281.
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(jak, na przykład, obecność Arabów w Hiszpanii czy znaczenie Kościoła 
katolickiego we Włoszech)25. Podkreśla także oddziaływanie cywiliza-
cji rzymskiej na kultury germańskie, zakładając jednak, że nigdy nie 
doszło do pełnej „latynizacji” plemion niemieckich, które w procesie 
rozwoju państwowego z fazy barbarzyństwa przeszły bezpośrednio 
w fazę chrystianizacji. Oznacza to, że Germanie zachowali wolność od 
wpływów starożytnego Rzymu, przyjmując w literaturze wzorce śred-
niowieczne, a nie antyczne. W takim kontekście „północność” należy 
utożsamić z określoną tematyką, estetyką i atmosferą dominującymi 
w piśmiennictwie. Miejscem akcji są zatem stare zamczyska i fortece, 
bohaterami – wojownicy i rycerze, czarownice i upiory, zaś zasadą bu-
dowy świata przedstawionego jest nastrój tajemnicy i melancholii26. 

Klimat, pejzaż i wyobraźnia

Pani de Staël wielokrotnie zwraca też uwagę na związek „piękna poety-
ckiego” z klimatem27. Czynnikiem, od którego zależy wzajemne oddzia-
ływanie natury i literatury, okazuje się w koncepcji francuskiej pisarki 
wyobraźnia. W wyznawanej przez panią de Staël „teorii imaginacji”, 
pokrewnej ideom Rousseau, Wordswortha i Carlyle’a, ta zdolność ucho-
dzi wręcz za alternatywne wobec nauki narzędzie objaśniania świata28. 
Wyobraźnię postrzega de Staël równocześnie jako władzę poznawczą 
i jako siłę kreacyjną o szczególnych upodobaniach estetycznych. Wy-
obraźnia jest jednak sprawnością, która szczególnie podlega wpływom 
meteorologicznym – osłabić ją może zarówno surowość klimatu, jak 
i jego zbytnia łagodność29. Klimat i warunki meteorologiczne to zna-
czące czynniki kształtujące wrażliwość człowieka, jego sposób postrze-
gania i opisywania świata. 

25 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 9.
26 Por. ibidem, s. 10.
27 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 207, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 23.
28 Por. M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997, s. 25.
29 Ce sont les délices du Midi, ou les rigueurs du Nord, qui ébranlent fortement l’imagination. 
Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 37.
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Ludzie Północy – których pani de Staël utożsamia, za Herderem30, 
z Niemcami i Anglikami – doświadczają swoistego „zanurzenia” w ponu-
rym pejzażu septentrionalnym, który epatuje chłodem, pustką i mgłą31. 
Warto zauważyć, że Edmund Burke w refl eksji nad kategorią wzniosłości 
wymienia podobne elementy krajobrazu i nastroju (pustkę, mroczność, 
ciszę i samotność) jako czynniki sprzyjające doniosłym przeżyciom32. 
W teorii de Staël imaginacja ludzi zamieszkujących terytoria północne 
stanowi swoiste antidotum na niedogodności klimatu, gdyż pozwala 
na pokonanie fi zykalnych przeszkód na drodze poznania (takich jak 
mgły, chmury, mrok) za pomocą narzędzi ponadzmysłowych. Odsłania 
przy tym tajemnice bytu, niedostępne tradycyjnymi sposobami anali-
zy: sięganie wyobraźnią „za widnokrąg” jest, de facto, eksplorowaniem 
przestrzeni mentalnej, a nie północnego pejzażu, na który składają się 
„wybrzeża morskie” i „dzikie wrzosowiska”33. Literatura natomiast staje 
się nośnikiem doznań podmiotu kontemplującego świat i samego siebie 
dzięki pośrednictwu twórczej wyobraźni. Imaginacja sprawia, że obraz 
niedoskonałego (osnutego mgłą czy pogrążonego w mroku, a więc nie 
w pełni poznawalnego) świata przekształca się w refl eksję nad „charak-
terem” i „losem człowieka”34. Podkreślić należy, że działanie wyobraźni 
nie polega w teorii de Staël na rekonstrukcji wrażeń czy zjawisk postrze-
ganych w innych okolicznościach, lecz ma charakter kreacyjny – a więc 

30 Por. J.G. Herder, O podobieństwie średniowiecznej poezji angielskiej i niemieckiej, wraz ze 
wszystkim, co z tego wynika, w: ibidem, Wybór pism, s. 266–267.
31 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 72–73.
32 Por. Historia piękna, pod red. U. Eco, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005, s. 290–291. Re-
pertorium „krajobrazowych motywów północnych”, pokrewnych wyobrażeniom ewo-
kowanym przez panią de Staël znaleźć można w malarstwie Caspara Davida Friedri-
cha, ograniczając, rzecz jasna, interpretację jego obrazów do ich warstwy dosłownej, 
a pomijając – lub do sfery „nastrojowości” włączając – ich sensy naddane. Powstałe 
w 1818 roku malowidło Wędrowiec nad morzem mgieł wydaje się niemal ilustracją tezy 
rozprawy O literaturze dotyczących wyobraźni. Jak słusznie zauważyła w dyskusji po-
dczas konferencji Dorota Kudelska, pamiętać należy, że analogie między pejzażami 
opisanymi przez de Staël a realizacjami Friedricha świadczą o pokrewieństwie idei 
interesujących twórców na początku XIX wieku (które dzisiejszy odbiorca percypuje 
jako charakterystyczne dla imaginarium preromantycznego i romantycznego), nie zaś 
o rzeczywistym oddziaływaniu twórczości pisarki na dzieło malarza lub vice versa.
33 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 253, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 30. 
34 Por. ibidem, s. 253, przekład polski: A.L.H. de Staël, O literaturze, s. 30.
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zgodnie z koncepcjami psychologicznymi35 – należałoby je utożsamiać 
z aktywnością fantazji, polegającą na dekonstruowaniu struktur rze-
czywistości w celu wykorzystania ich fragmentów w budowie nowego 
uniwersum36. Wymieniane przez panią de Staël cechy „psycho-meteo-
rologiczne” na stałe wpisują się w artystyczną wizję Północy, jaka na 
przełomie XVIII i XIX wieku pojawia się zarówno w malarstwie, jak i li-
teraturze. Medytacji i refl eksji sprzyja określona scenografi a, w której 
powracają takie składniki, jak mroczny las oświetlony światłem księżyca 
czy opustoszała wieś37 albo cmentarz38. 

Nieco inaczej interpretuje pani de Staël relację między warunkami 
atmosferycznymi a wyobraźnią mieszkańców Południa. Tutaj literatura 
stanowi dowód, że południowy klimat sprawia, iż wyobraźnia ogranicza 
się do pełnienia niemal wyłącznie funkcji kompensacyjnej: Poeci Połu-
dnia, pisze pani de Staël, do wszelkich uczuć przydają nieustannie obrazy mi-
łego chłodu, gęstych lasów, przejrzystych strumieni39. Oznacza to, że obecny 
w literackich opisach przyrody od czasów starożytności do przynajmniej 
XVI wieku topos rozkosznego miejsca, locus amoenus40, jest w twórczości 
autorów kręgu śródziemnomorskiego przede wszystkim reakcją na zbyt 
silne oddziaływanie słońca. Tworząc wizje „miejsc przyjemnych”, wyob-
raźnia uzupełnia niedobór „dobroczynnego cienia”, w którym – jak do-
wodzi przykład literatury północnej – mogą rozwijać się wyrafi nowane 
koncepcje fi lozofi czne. Tych w literaturze Południa brakuje, gdyż warun-
ki naturalne tego terytorium nie sprzyjają skupieniu, chociaż umożliwia-

35 Por. W. Szewczuk, Fantazja; Wyobraźnia, w: Słownik psychologiczny, pod red. W. Szew-
czuka, Warszawa 1979, s. 77–78, 329–330.
36 Por. C. Béguin, Corinne ovvero fantasia, w: Viaggio e scrittura. Le straniere nell’Italia 
dell’Ottocento, pod red. L. Borghi, N. Livi Bacci, U. Trever, Slatkine, Genève 1988, s. 75.
37 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 520.
38 Na marginesie warto zauważyć, że niektóre z elementów pejzażu północnego 
pojawiają się także w niekonwencjonalnych reprezentacjach Południa. O ile konwen-
cjonalne są przedstawienia malarskie oraz literackie ekfrazy Wenecji we mgle, o tyle 
wizję tego samego miasta pod śniegiem na płótnie Ippolita Caffi  ego (Mgła i śnieg nad 
Canal Grande, ok. 1840) uznać można za „północną” nie tylko ze względu na nastrój, 
ale na obecność nietypowego pierwiastka, jakim jest śnieg, interpretację krajobrazu 
włoskiego. Por. I. Ciseri, Il Romanticismo. 1780–1860: la nascita di una nuova sensibilità, 
Mondadori, Milano 2003, s. 297.
39 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 253, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 31.
40 Por. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, 
Kraków 2005, s. 202–206.
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ją kultywowanie różnorodnych zainteresowań41. Często jednak okazuje 
się ono powierzchowne i wystarcza do prowadzenia na ich temat elegan-
ckiej i dowcipnej, ale niezbyt głębokiej rozmowy42. 

Sposób rozumienia wyobraźni narodów północnych i południowych 
przyjmuje w myśli europejskiej rozmaite kształty. Dowodzi tego choć-
by stanowisko Wilhelma Humboldta. W 1807 roku Humboldt posługu-
je się przykładem mieszkańca Północy, doznającego smutku pod wpły-
wem „wspomnienia dnia wiosennego we Włoszech”43. Wydawać by się 
mogło, sugeruje Humboldt, że w takiej chwili człowiekowi powinno 
towarzyszyć dogłębne poczucie przegranej, podobnie jak wtedy, gdyby 
miał porównać stopień rozwoju cywilizacji starożytnej Grecji ze sta-
nem społeczeństwa współczesnego. Tak się jednak nie dzieje. Kultura 
antycznego Południa okazuje się bowiem symbolem swobody umysłu 
i dobrze pojmowanej wolności, źródłem odrodzenia wiary w możliwo-
ści ludzkie i wzorem do naśladowania. Inaczej niż w koncepcji de Staël, 
doświadczenia metafi zyczne są, zdaniem Humboldta, udziałem czło-
wieka Południa44. To człowiek północny kompensuje sobie ich brak, 
odwołując się do wyobraźni, która pozwala mu odtworzyć doznanie 
błogości, jakiego doświadcza przemierzając południowe szlaki w sprzy-
jających warunkach klimatycznych. 

Od przekonań pani de Staël na temat wyobraźni w kulturze Połu-
dnia różni się także opinia Sismondiego, który kładzie nacisk na bezpo-
średniość związku poezji z wyobraźnią. Twórczość możliwa jest jedynie 
wtedy, gdy wyobraźnia cieszy się nieskrępowaną swobodą jak w sta-
rożytnej Grecji. Jedynie w takich warunkach język zyskuje zdolność 
wyrażania uczuć45. W takim kontekście okazuje się, że Południe może 
stanowić wartość pozytywną, o ile zostanie utożsamione z Grecją zło-
tego wieku46.

41 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 253, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 31.
42 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 12.
43 Por. W. von Humboldt, Historia rozkładu i upadku wolnych państw helleńskich, w: idem, 
O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, fi lozofi i dziejów i fi lozofi i języka, s. 117.
44 Por. ibidem, s. 116–117.
45 Por. J.C.L. Simonde de Sismondi, De la littérature..., s. 2–3.
46 Koncepcje Sismondiego bliskie są w tym miejscu ideom Winckelmanna, który rów-
nież wolność traktuje jako najważniejszy czynnik rozwoju sztuki: Les meilleures poètes 
et les plus grands artistes, qui s’acquirent de la réputation à cette époque où la Grèce com-
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Terytorium i osobowość

Innym zdeterminowanym przez klimat i położenie geografi czne czyn-
nikiem oddziaływania na formy ekspresji i tematykę literatury jest, 
w koncepcji pani de Staël, natura człowieka, zwłaszcza zaś sposób prze-
żywania namiętności i okazywania uczuć47. Mieszkańcy Południa odda-
ją się przyjemnościom życia cielesnego, natomiast [mieszkańcy – przyp. 
O.P.] Północy lubują się zwłaszcza w rozkoszach duszy48, stwierdza sen-
tencjonalnie pisarka. Mieszkańcom krajów Północy przypisuje zdol-
ność szczególnie silnego doświadczania pasji i emocji (co nie wyklucza 
jednak naturalnej skłonności do panowania nad sobą49). Na margine-
sie zauważyć należy, że w świadomości epoki silne doznawanie emocji 
niekoniecznie oznaczało skłonność do rozkoszy cielesnych – tę cechę 
przypisywano jednoznacznie narodom Południa50. Zdaniem Simonde 
de Sismondiego, oznaczała ona w większości przypadków znaczny sto-

mençoit déja à sentir le joug des Macédoniens, étoient encore des rejetons de ces nobles tiges 
plantées sur le terrain de la liberté. [J.J. Winckelmann], Histoire de l’art chez les Anciens, 
Paris 1802, t. 2, s. 282. W wersji Potockiego: Największych poetów i artystów, którzy się 
wsławili w tym periodzie [za czasów Fidiasza i Praksytelesa] uważać należy jako latoro-
śle szczepu szlachetnego wolności. S. Kostka Potocki, O sztuce u dawnych, czyli Winkelman 
polski, oprac. J.A. Ostrowski, J. Śliwa, Warszawa–Kraków 1992, cz. 3, s. 29. Natomiast 
w dziewiętnastowiecznej ikonografi i Grecja złotego wieku stanowi także synonim pozy-
tywnie wartościowanego Południa, czego dowodem może być zaginiona malarska reali-
zacja Karla Friedricha Schinkela z lat 1824–1825, która, jak wynika z kopii wykonanej 
przez Wilhelma Ahlborna, ukazuje Helladę w sposób alegoryczny, nawiązując, między 
innymi, do konwencji locus amoenus. Por. I. Ciseri, Il Romanticismo..., s. 94.
47 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 253, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 31.
48 Les habitants du midi se livraient aux jouissances de la vie physique, pendant que les 
contrées septentrionales goûtaient plus exclusivement celles de l’âme. [A.L.H.] Madame de 
Staël, De l’Allemagne, s. 36. Podkreślić należy, że powyższe zdanie pojawia się w kon-
tekście refl eksji poświęconej różnicom między Niemcami południowymi a północnymi.
49 Por. ibidem, s. 72–73.
50 En admettant la puberté précoce de la jeunesse dans les pays chauds, nous concevons très-
bien que la nature doit y déployer une activité singulière au développement total de notre 
espèce, oznajmia Winckelmann; zob. [J.J. Winckelmann], Histoire de l’art chez les Anciens, 
Paris 1802, t. 1, s. 59. Kostka Potocki wyraża tę myśl następująco: Przypuszczając to, 
czemu zaprzeczyć niepodobna, to jest skorszą dojrzałość młodzieży w klimatach ciepłych, mo-
żemy z pewnością wnioskować, iż natura szczególniej w nich jest czynną, co do całkowitego 
rozwinięcia się rodu naszego. S. Kostka Potocki, O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski, 
cz. 1, s. 232.
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pień zepsucia moralnego i obyczajowego permisywizmu51. Natomiast 
w teorii pani de Staël zdolność intensywnego przeżywania świadczy 
o „pierwotności” narodów północnych, które mimo częściowego ucywi-
lizowania zachowały więź z naturą w stopniu wyższym niż ludy z kręgu 
oddziaływania cywilizacji śródziemnomorskiej52. Artystyczną ilustracją 
takiego stanu rzeczy są – w piśmiennictwie tradycyjnym – charaktery 
odmalowane przez Szekspira, zaś w literaturze współczesnej – między 
innymi postać Wertera. Pani de Staël widzi w niej wcielenie niemieckie-
go charakteru narodowego ze skłonnością do egzaltacji i tragizmu53. 
W stworzonej przez Francuzkę apologii Północy zaskakiwać może 
ukryte pod maską dydaktyzmu54 uznanie samobójstwa za najpełniej-
szy wyraz „germańskości”. Analizowane sine ira sprawia wrażenie po-
chwały tendencji autodestrukcyjnych, o których uzyskanie – podobnie 
jak o zdobycie innych cech charakteru północnego – powinny starać się 
plemiona południowe. Widoczną u bohaterów i twórców literatury pół-
nocnej skłonność do melancholii interpretuje się natomiast jako cechę 
drugorzędną wobec siły woli i wrodzonego poczucia wolności, którego 
– mimo przykładów w literaturze antycznej Grecji – trudno doszukać 

51 Por. J. C. L. Simonde de Sismondi, De la littérature..., s. ij.
52 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 260, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 47.
53 Por. ibidem, s. 260–261, 273–274, przekład polski: A.L.H. de Staël, O literaturze, 
s. 47–49, 52–53.
54 W rozważania o charakterze narodowym wpleciona zostaje bowiem próba interpre-
tacji Cierpień młodego Wertera zgodnie z kluczem moralizatorskim: La lecture de Werther 
apprend à connaître comment l’exaltation de l’honnêteté même peut confl uire à la folie; elle 
fait voir à quel degré de sensibilité l’ébranlement devient trop fort pour qu’on puisse soutenir 
les événements même les plus naturels. On est averti des penchants coupables par toutes les 
réfl exions, par toutes les circonstances, par tous les traités de morale; mais lorsqu’on se sent une 
nature généreuse et sensible, on s’y confi e entièrement, et l’on peut arriver au dernier degré du 
malheur sans que rien vous ait fait connaître la suite d’erreurs qui vous y conduit. C’est à ces 
sortes de caractères que l’exemple du sort de Werther est utile; c’est un livre qui rappelle à la ver-
tu la nécessite de la raison. Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 274. [Lektura 
„Wertera” poucza, jak egzaltacja nawet w dobrem doprowadzić może do obłędu; pokazuje, kiedy 
uczuciowość osiąga nazbyt wielkie nasilenie, by móc znieść najzwyczajniejsze nawet przeżycia. 
Różnorakie refl eksje, przeróżne wydarzenia, przeróżne rozprawy moralne ostrzegają nas przed 
występnymi skłonnościami; lecz gdy ktoś ma szlachetną i tkliwą naturę, polega na niej całko-
wicie i może stoczyć się na dno niedoli, a nic nie ostrzeże go przed łańcuchem błędów, które go 
tam zawiodły. Dla tego to rodzaju charakterów „Werter” jest pożyteczny; jest to książka, która 
przypomina cnocie nakaz rozsądku.] A.L.H. de Staël, O literaturze, s. 54.
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się u ludów Południa55. Towarzyszące narodom Północy smutek czy 
melancholia to, zdaniem pisarki, konsekwencje obciążenia bagażem 
cnót56. W teorii pani de Staël potrzeba niezależności i niepodległości 
przedstawiana jest jako cecha dystynktywna narodów północnych, na-
tomiast stanowi wartość fakultatywną wśród ludów Południa. O ile za-
tem uprawianie sztuki stanowi wyrafi nowaną potrzebę intelektualną 
człowieka Północy i jest przejawem jego wrodzonego spirytualizmu57, 
o tyle na Południu – podobnie jak wyobraźnia – ma ono znaczenie 
kompensacyjne, zwalnia bowiem z konieczności starań o wolność58. 
Korzystanie z radości życia – w tym codzienne obcowanie ze sztuką, 
charakterystyczne zwłaszcza dla Włoch – stanowi również przejaw „to-
warzyskiej” natury ludzi Południa, natomiast ludom Północy bardziej 
odpowiada samotność, sprzyjająca indywidualnej refl eksji59. Analizu-
jąc powyższe stwierdzenia, można dojść do wniosku, że romantyczne 
wyniesienie jednostki (wraz z jej potrzebą pełnej autonomii) do rangi 
najwyższej wartości dokonuje się, między innymi, na skutek paneuro-
pejskiego oddziaływania mody na „północność”.

Romantyczna alegoria

W prowadzonej pod koniec XVIII i na początku XIX wieku dyskusji 
nad literaturami Europy eksponuje się przede wszystkim pierwiastek 
odmienności. Ze względu na podjętą próbę porównawczej charakte-
rystyki Niemiec i Włoch pani de Staël postrzegana bywa właśnie jako 
badaczka różnic kulturowych60, nie zaś interpretatorka literatury. Pod-
kreślić należy, że punktem wyjścia rozważań de Staël i jej współczes-
nych nie są zwykle immanentne cechy danego piśmiennictwa, ale jego 
położenie geografi czne. Romantycy i prekursorzy kierunku odkrywają 

55 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 253, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 31–32.
56 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 10.
57 Por. ibidem, s. 406.
58 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De la littérature, s. 253, przekład polski: A.L.H. de 
Staël, O literaturze, s. 31–32.
59 Por. [A.L.H.] Madame de Staël, De l’Allemagne, s. 74.
60 Por. J. Siegel, Haunted Museum. Longing, Travel, and the Art-Romance Tradition, Prin-
ceton University Press, Princeton–Oxford 2005, s. 42–43.
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wartość różnicy, ponadto zastanawiają się nad jej przyczynami i po-
dejmują próby klasyfi kacji tego, co obce i własne, zgodnie z kryterium 
podobieństwa, którego źródłem jest „duch narodowy”, zdeterminowa-
ny wpływem terytorium. Typowe cechy danej mentalności narodowej 
postrzegane są jako skutek oddziaływania przestrzeni geografi cznej, 
w której żyją posługujący się konkretnym językiem mieszkańcy – twór-
cy i odbiorcy literatury. Jako malarski odpowiednik takiej koncepcji 
posłużyć może płótno Friedricha Overbecka. Przedstawione na nim 
alegoryczne postaci kobiece są, de facto, uosobieniami idei Północy i Po-
łudnia w ich najklasyczniejszej, rzec by można, formie opozycyjnych 
kultur – Italii i Germanii (1811–1829)61. Rozpoznać je można, analizu-
jąc cechy fi zyczne postaci lub elementy krajobrazu stanowiącego tło 
przedstawienia. Zamyślona i pasywna, gdyż przedstawiona w postawie 
„słuchania”, brunetka w wieńcu laurowym to Italia. Blondynka w mir-
towym wianku, która „podpowiada” i wspiera towarzyszkę uściskiem 
rąk, to Germania. Italia, której fi zjonomia nawiązuje do Rafaelowskie-
go wzorca piękna, ukazana jest jako model życia kontemplatywnego. 
Germania, o rysach Dürerowskich, reprezentuje życie aktywne62. Połą-
czenie obu modeli egzystencjalnych, mistyczna niemal, a z pewnością 
uczuciowa więź postaci wskazują drogę do uzyskania cywilizacji ideal-
nej. Po lewej stronie, za plecami brunetki, zarysowuje się pejzaż Połu-
dnia, z romańskim kościołem na pierwszym planie, łagodnymi wzgó-
rzami i skrawkiem morza w głębi. Po prawej dostrzec można krajobraz 
Północy, z gotyckimi zabudowaniami i nieco mniej nasyconym błęki-
tem nieba63. Symboliczne połączenie obu terytoriów oznacza powrót 
do pierwotnej harmonii, przywrócenie równowagi w świecie. Jak suge-
ruje sam Overbeck, obraz wyraża tęsknotę, która nieustannie prowadzi 
Północ w kierunku Południa, jego sztuki, natury, poezji64. 

61 Zainspirowany podobnym dziełem Franza Pforra obraz miał początkowo nosić ty-
tuł Sulamitka i Maria, jednak zamiast wizji religijnej zaproponował innego rodzaju 
wyobrażenie braterstwa. Por. A. Rauch, Neoclassicismo e romanticismo fra due rivoluzio-
ni, w: Neoclassicismo e romanticismo. Architettura – scultura – pittura – disegno 1750–
–1848, pod red. R. Tomana, Könemann, Köln 2000, s. 455.
62 Por. A. Rauch, Neoclassicismo..., s. 243.
63 Por. I. Ciseri, Il Romanticismo..., s. 100.
64 Cyt. za: A. Rauch, Neoclassicismo..., s. 455.
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Przestrzeń mitu

W koncepcjach Herdera, de Staël, Simonde de Sismondiego i ich współ-
czesnych Północ i Południe zyskują rangę symbolu. Nie jest to wy-
łącznie symbol różnic między narodami, które ukształtowały się pod 
wpływem rodzimego terytorium. Jeżeli, odwracając koncepcje roman-
tyków, dostrzeżemy w wizji świata również obraz człowieka, a we wza-
jemnym przyciąganiu przeciwieństw, o którym wspomina Overbeck, 
zasadę jego fascynacji – okaże się, że Północ i Południe odpowiadają 
psychologicznym biegunom jednostki. Literacka geografi a przestrzeni 
staje się geografi ą umysłu. Wartość pozytywną zyskuje w niej zazwy-
czaj to, co dla odbiorcy okazuje się nowe lub nieznane, jak emanująca 
nieprzepartym blaskiem Północ w opinii pani de Staël, ciemne strony 
przypisuje się natomiast przestrzeniom znanym (czyli pozbawionym 
uroku nowości). Doświadczenie prowadzi do weryfi kacji tez postawio-
nych a priori, czego dowodzi zmiana wizji Południa, jaka dokonuje się 
w twórczości de Staël najwyraźniej pod wpływem rzeczywistej podró-
ży do Włoch. Na kartach Korynny to terytorium, niepozbawione wad 
i ułomności, nabiera cech raju ziemskiego65, wykreowany zaś przez 
pisarkę obraz Italii – wraz z jej spontanicznymi w okazywaniu uczuć 
i obdarzonymi wrodzonymi talentami artystycznymi mieszkańcami 
– wpisuje się w system obiegowych wyobrażeń romantyzmu i bezpo-
średnio wpływa na intensyfi kację mody na to, co włoskie, wśród dzie-
więtnastowiecznych artystów i literatów66, pochodzących zwłaszcza 
z północnej Europy. Biorąc pod uwagę fakt, że „Północ” i „Południe” 
– podobnie jak „Wschód” i „Zachód” – są podlegającymi ontologicznemu 
i epistemologicznemu rozróżnieniu tworami ludzkiego umysłu67, warto 
zastanowić się, co sprawia, że człowiek skłonny jest porządkować nie 
tylko przestrzeń naturalną, ale również terytorium literatury zgodnie 
z kryteriami geografi cznymi, przypisując konkretnym obszarom także 
moc kształtowania mentalności, wrażliwości estetycznej i emocjonal-

65 Por. M. Lehtonen, Le fl euve du temps et le fl euve de l’enfer. Th èmes et images dans „Co-
rinne”, w: idem, Études sur le Romantisme français, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki 
1995, s. 129.
66 Na ten temat zob. szerzej: O. Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej litera-
turze okresu romantyzmu, Kraków 2003, s. 146–174.
67 Por. E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005, s. 31, 34.
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nej oraz stylu działania jednostek i zbiorowości. Nawiązując do teo-
rii Gilberta Duranda68, można uznać, że proponowany przez panią de 
Staël, przejęty przez Sismondiego i badany po części przez Humbol-
dta podział literatury na „północną” i „południową” nie wynika z kon-
kretnej teorii stworzonej przez starożytnych lub nowożytnych huma-
nistów, lecz wpisuje się w archetypową zasadę klasyfi kowania zjawisk 
zgodnie z regułą kontrastów: jasność – ciemność, blask – cień. W takim 
kontekście ewokowane przez de Staël pojęcia Południa i Północy wy-
dają się cząstkami systemu dualistycznej wyobraźni symbolicznej. To, 
co południowe, odpowiada w takim systemie porządkowi dziennemu, 
natomiast to, co północne – porządkowi nocnemu wyobrażeń; doko-
nywana przez artystów i pisarzy interpretacja każdego z pojęć stanowi 
akt lektury i rekonstrukcji istotnego dla dziewiętnastowiecznej świa-
domości zbiorowej mitu.

68 Zob. idem, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, PUF, Grenoble 1963; G. Du-
rand, Figures mythiques et visage de l’oeuvre: de la mythocritique à la mythanalyse, Berg 
International, Paris 1979; idem, Wyobraźnia symboliczna, przeł. C. Rowiński, Warszawa 
1986.


