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Один із видатних 

французьких письменників XIX 

століття Анрі-Бейль, творив під 

псевдонімом Фредеріка Стен-

даля (Штендаль — назва 

німецького міста, в якому 

народився відомий німецький 

мистецтвознавець XVIII 

століття Йоганн Вінкельман). 

Стендаль народився 23 січня 

1783 року в Греноблі, у родині 

багатого адвоката. Його дід, 

лікар і громадський діяч, 

захоплювався ідеями Просвіт-

ництва й був шанувальником 

Вольтера. Але з початком 

революції у родині погляди 

дуже змінилися, батько 

Стендаля змушений був навіть 

переховуватися. Мати хлопчика 

рано померла, і сім'я надовго 

вбралася у траур. Батько не 

переймався вихованням сина, 

довіривши його католицькому 

абатові Ральяну. Це призвело до 

того, що Стендаль зненавидів і 

церкву, і релігію. Таємно від 

свого вихователя він почав 

знайомитися з працями 

філософів-просвітників (Каба-

ніса, Дідро, Гольбаха). Читання, 

а також найсильніші враження 

та переживання дитячих років, 

пов'язані з Першою французь-

кою революцією, стали визна-

чальними моментами у форму-

ванні світогляду майбутнього 

письменника. Прихильність до 

революційних ідеалів він зберіг 

на все життя. Жоден із 

французьких письменників XIX 

століття не відстоював ці ідеали 

з такою пристрастю і 

сміливістю. 

Серед творів Стендаля - 

памфлети, трактати, новели, 

повісті, романи: «Життя Гайдна, 

Моцарта і Метастазіо», «Історія 

живопису в Італії» в двох томах, 

«Рим, Неаполь і Флоренція», 

«Про любов», «Расін і 

Шекспір», «Життя Россіні», 

«Лрманс», «Прогулянки по 

Риму», «Ваніна Ваніні», 

«Червоне і чорне», «Італійські 

хроніки», «Спогади егоїста», 

«Люсьєн Левен», «Життя Анрі 

Брюла-ра», «Записки туриста», 

«Пармська обитель», «Ламьєль», 

«Надмірна прихильність 

згубна», щоденники, листи. 
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