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Na podstawie: 
 
 

‘Kroniki włoskie’ Stendhal  

 
Wydawnictwo: Książka i Wiedza  

 
Data wydania: 1983 r.  

 
Tłumaczenie: Tadeusz Boy–Żeleński  

 
 
„Kroniki włoskie”. 
 
 

„Filozoficzny umysł może się zainteresować 
szczegółami namiętności takiej, jaką się spotyka w  
Rzymie lub Neapolu; ale wyznaję, że nie widzę nic 
głupszego niż owe romanse, dające włoskie imiona  
swoim bohaterom. Czyż nie uznaliśmy za pewnik, że  
namiętności zmieniają się, skoro się posuniemy o sto 
mil ku północy? Czyż miłość jest taka sama w  
Marsylii i w Paryżu? Co najwyżej można powiedzieć,  
że kraje mające od dawna jednaką formę rządu 
objawiają pewne zewnętrzne podobieństwo 
obyczajowe.  
 
Jak namiętność,  jak muzyka,  tak krajobraz zmienia  
się, skoro się posuniemy o trzy lub cztery stopnie na  
północ. Krajobraz neapolitański wydałby się  
niedorzeczny w Wenecji, gdyby nie było przyjęte,  
nawet we Włoszech, podziwiać piękność Neapolu. W 
Paryżu robimy jeszcze lepiej: wierzymy, że lasy i pola 
są zupełnie jednakie w okolicach Neapolu i Wenecji, i  
chcielibyśmy, aby na przykład Canaletto miał ściśle  
ten sam koloryt co Salvatore Rosa. [..] 



 

Strona | 5 

 
Owa namiętność władnąca uczuciami we Włoszech  
około roku 1559 żądała czynów, nie słów. Toteż w 
niniejszym opowiadaniu bardzo mało będzie  
rozmów. Jest to ujemna strona tego przekładu, ile że  
nawykliśmy do długich rozmów naszych  
powieściowych bohaterów; rozmowa jest dla nich jak 
bitwa. Opowieść, dla której dopraszam się 
pobłażliwości czytelnika, ujawnia pewną właściwość,  
wprowadzoną we włoskie obyczaje przez Hiszpanów. 
Nie wyszedłem z roli tłumacza. Wierny obraz  
sposobu czucia w XVI wieku, a nawet sposobu 
opowiadania dziejopisa, którym – wedle wszelkiego  
prawdopodobieństwa – był jakiś szlachcic,  
dworzanin nieszczęsnej księżnej Palliano, stanowi 
moim zdaniem główną zaletę tej tragicznej historii, o 
ile w ogóle ma ona zalety. [..]” 

 
(z opowiadania ‘Księżna Palliano’) 
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Przyznaję, że kilka razy zabierałem się do czytania 
„Kronik włoskich” Stendhala i wreszcie po którymś razie 
stwierdziłem, że było coś w tym, co sądzili o Stendhalu 
współcześni, a o czym napisano w recenzji książki, którą 
miałem przyjemność trzymać w swoich dłoniach („Kroniki 
włoskie” – Stendhal, wyd. Książka i Wiedza – 1983 r., tł. 
Tadeusz Boy–Żeleński): 
 

„Twórczość Stendhala była niedoceniana przez 
współczesnych – w epoce romantyzmu raziła jego 
„intelektualna oschłość”. Dopiero w końcu XIX w. jego dzieła 
zaczęły zdobywać należną im pozycję, poświęcono im wiele 
studiów i monografii, wydano nie publikowane wcześniej 
utwory: ‘Życie Henryka Brulard’ (1890, wyd. pol. 1931) – 
nie ukończoną autobiografię, stanowiącą klucz do jego 
twórczości, ‘Lucjan Leuwen’ (1894, wyd. pol. 1950), 
‘Pamiętnik egotysty’ (1892, wyd. pol. 1933), oraz dzienniki i 
korespondencje.” 
 

Po znalezieniu klucza i umiejętnym jego użyciu, na 
pewno będzie łatwiej uzyskać dostęp do psychiki Stendhala 
i będzie można prawdziwie odczytać wszystkie jego 
powieści – z pełnym poczuciem realności – jak gdybyśmy 
byli Stendhalem piszącym powieść – a co za tym idzie – 
odczujemy co naprawdę mówił do nas na kartach swoich 
powieści, dlaczego było to dla niego ważne, dlaczego uważał 
to za wielkie przeżycie i chciał się z nami podzielić swoimi 
wrażeniami, które napływały mu do głowy pisząc powieść –  
dlaczego warto było z jego strony włożyć w swoją pracę tak 
wiele wysiłku i poświęcić dla swojej pracy większość 
dorosłego życia, nie zważając ani trochę na przeciwności 
losu, których w jego życiu było, zdaje się, aż nadto. 
 

Było warto i Stendhal o tym wiedział, dlatego 
zechciał się podzielić  z innymi. Nie umiał śpiewać – napisał 
książkę – i Bóg mu to pewnie wynagrodził w Niebie, bo u 
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nas na Ziemi już dostał swoją nagrodę , a może nadal z niej 
czerpie? 
 

Kto wie? Najpierw znajdźmy klucz do odczytania 
powieści Stendhala, a potem stańmy się sami Stendhalem – 
wtedy zrozumiemy i będziemy wiedzieć – i pewnie łza 
niejedna popłynie nam z oczu, a może zachwyt dla 
Stendhala nie minie i pozostanie na wieki? – im więcej osób 
na świecie zrozumie… 
 

Wystarczy czytać, rozumieć i poczuć… – i taka jest 
prawda – i wtedy olśnienie: zrozumieć Stendhala; potrzeba 
by wiele czasu, by poznać w ten sposób wszystkich autorów 
i twórców w historii, dlatego wybieramy tych ciekawszych, 
którzy już na początku jakoś do nas przemawiają i wtedy 
badamy ich dzieła, aż do pełnego ich zgłębienia i do pełnego 
poznania.  
 

Stendhal dostaje nagrodę – bo ktoś go poznał i ktoś 
go kocha. Radość Stendhala! – po coś pisał te książki 
przecież?  – z takim zapałem i z takim oddaniem swej pracy 
pisarskiej, z takim poświęceniem, emocjonalnym 
zaangażowaniem i jednocześnie precyzją mistrza sztuki 
pisarskiej. 
 

Możliwe, że jak dotrę w czytaniu Stendhala jakoś w 
okolice końca XIX wieku, także zrozumiem i poczuję 
wreszcie to, co zrozumieli potomni Stendhala w tamtym 
okresie, jak i kolejne pokolenia czytelników 
zafascynowanych twórczością tego znakomitego pisarza I 
poł. XIX w., aż do współczesności: 
 

„Powieści Stendhala, pisane jasnym, precyzyjnym 
stylem, dbałym o przekazanie myśli i faktów, znaczą 
przejście od romantyzmu do realizmu” – ostatnie słowa z 
recenzji książki znajdującej się na wewnętrznej stronie 
przedniej okładki. 
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Jest w tym dużo prawdy. Czy ten precyzyjny i jasny 
styl jest powodem oschłości jego prozy, że trudno 
wyciągnąć zeń to, co treściwe i wartościowe i co porusza od 
razu – po pierwszym czytaniu? Czy jest to może sposób 
prowadzenia narracji i całej opowieści przez Stendhala? 
 

Zapewne będę mógł powiedzieć coś więcej na ten 
temat po dwukrotnym, lub nawet kilkukrotnym 
przeczytaniu powieści – może wtedy pod potokiem 
precyzyjnych i dobrze skonstruowanych słów, które snują 
‘po powierzchni’ dość, zdawałoby się, nudnawą opowieść, 
będzie można odnaleźć perełki i treść, która zostanie na 
dłużej i która zaowocuje chęcią poznania całej twórczości 
Stendhala, poznania jego stylu i znalezienie dokładnej i 
jasnej odpowiedzi na pytanie: jak Stendhal to robił? 
 

Dlaczego, i czy rzeczywiście pod jego całkiem 
dobrze ‘ułożonym’ i klarownym stylem, któremu niewiele 
da się zarzucić, można rzeczywiście odnaleźć człowieka, 
który potrafił dla sztuki i piękna stracić zdrowie, życie, cześć 
i chwałę, wszystko co tylko możliwe (patrz biografia 
Stendhala), a potem opisać wszystko słowami, które 
trzymały się w taki właśnie sposób konwencji pisarskiej i 
literackiej, w jakiej wykonał to właśnie Stendhal? 
 

Być może świadczy to o jego niebywałej sile 
psychicznej i prawdziwym uwielbieniu dla życia i świata i 
całego piękna, które w nim jest zawarte – tak wielkiego 
ukochania dla świata, że nawet po ogromnych bólach, 
cierpieniach i stratach, które zgotował mu los, potrafił do 
końca pozostać w zachwycie i śpiewać na ten temat na 
kartach swoich powieści, i zachować czysty, jasny, 
precyzyjny styl pisarza z klasą, którym jak widać, był – w 
pełnym tego słowa znaczeniu i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń. 
 

Taka jest moja impresja własna – zbudowana na 
podstawie „Kronik włoskich” Stendhala – zarówno 
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opowiadań zawartych w tym zbiorze, jak i po zaznajomieniu 
się z historią życia samego autora książki, na podstawie 
dotychczasowej wiedzy na temat okresu romantyzmu we 
Francji i na świecie w XIX w., oraz recenzji książki i 
przemyśleń własnych, które z całego zasobu wiedzy 
dotyczącej omawianego tematu i okresu, pozwoliły mi 
nakreślić taką właśnie impresję. 
 

Jaka impresja pojawi się za kilka miesięcy, lub lat 
dwa, na przykład, tego w tej chwili nie jestem w stanie 
określić, lecz z pewnością będzie ona nieco odmienna , a 
może nawet i bogatsza o wiele szczegółów, szczególnie, że 
budować się już wtedy będzie na podstawie dużo większej 
wiedzy dotyczącej Francji i literatury francuskiej – w 
szczególności romantyzmu, ale na pewno też i po 
zapoznaniu się z pozostałymi epokami literackimi, których 
zupełnie inne podejście do twórczości literackiej, sztuki, 
nauki, oraz odmienność poglądów dotyczących wizji świata 
i tego, co w nim ważne – na przestrzeni dziejów – pozwoliły 
historykom podzielić czas w literaturze i sztuce na różne 
okresy – nie tylko w historii Francji, ale i innych państw 
Europy zachodniej i wschodniej. 
 

Czytanie „Kronik włoskich” zacząłem od 
opowiadania ‘Rodzina Cenci’ (1599) – temat najbliższy 
mojemu sercu, oraz pod wieloma względami ‘najciekawszy 
merytorycznie’. Nie będę cytował całego opowiadania, 
myślę, że wystarczą dwa akapity, w sumie stanowiące jedną 
całość, rozbite tu jednak na dwa osobne akapity: 
 

„Nie ma co mówić tutaj o don Juanie lorda Byrona; 
jest to po prostu nowy Faublas, ot, ładny chłopiec, na 
którego walą się wielkie, nieprawdopodobne łaski losu.  
 

We Włoszech zatem, i to jedynie w szesnastym 
wieku, musiał się zjawić po raz pierwszy ten osobliwy 
charakter. We Włoszech w siedemnastym wieku mówiła 
pewna księżniczka jedząc z rozkoszą lody w upalny wieczór: 
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Co za szkoda, że to nie jest grzech.  To uczucie stanowi, wedle 
mnie, podstawę charakteru don Juana; jak widzimy, religia 
chrześcijańska jest dlań nieodzowna. Pewien neapolitański 
autor woła: ‘Czyż to jest nie urągać niebu, wierząc, iż w tejże 
chwili niebo może cię obrócić w popiół? Stąd, powiadają,  
olbrzymią rozkoszą jest mieć kochankę zakonnicę, i to 
zakonnicę głęboko pobożną, doskonale świadomą tego, że 
czyni źle, i błagająca Boga o przebaczenie z tą samą 
żarliwością, z jaką grzeszy’.  
 

Wyobraźmy sobie bardzo zepsutego chrześcijanina, 
urodzonego w Rzymie, w dobie, gdy surowy Pius V 
przywrócił do czci lub wymyślił na nowo mnóstwo 
drobiazgowych praktyk, zgoła obcych owej prostej 
moralności, która mieni cnotą jedynie to, co jest użyteczne 
ludziom. [..] 
 

Albowiem don Juan, aby być sobą, musi być 
człowiekiem odważnym oraz posiadać ów bystry i jasny 
umysł, pozwalający swobodnie czytać w pobudkach czynów 
ludzkich. 
 

Franciszek Cenci musiał sobie powiedzieć: ‘Jakim 
wymownym czynem, ja, rzymianin, urodzony w Rzymie w 
roku 1527, właśnie podczas owych sześciu miesięcy, przez 
które luterańskie żołdaki konetabla Bourbon  dopuszczały 
się najokropniejszych profanacji rzeczy świętych, jakim 
odważnym czynem zdołam zadziwić wszystkich i zabawić 
się przednio urągając opinii? Jak wprawić w zdumienie 
głupców, wśród których żyję? Jak znaleźć tę niewysłowioną 
rozkosz, aby się czuć innym od tego pospólstwa?’ 
 

W głowie rzymianina, i to rzymianina ze 
średniowiecza, nie mogło się pomieścić, aby miał 
poprzestać na słowach. Nie ma kraju, w którym buńczuczne 
słowa byłyby w większej pogardzie niż we Włoszech. 
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Człowiek, który mógł sobie to powiedzieć, zwał się 
Franciszek Cenci: padł zabity w oczach swej córki i swej 
żony 15 września 1598 roku. Nic miłego nie zostało nam po 
tym don Juanie; [..]” 
 
 

„Oryginał stworzył Hiszpan, Tristo de Molina; włoska 
trupa grała przeróbkę tegoż w Paryżu około roku  
1664 z szalonym powodzeniem. Jest to zapewne  
najczęściej grywana ze wszystkich komedii w świecie.  
Bo też jest tam diabeł i miłość, lęk przed piekłem i  
namiętne pożądanie kobiety, to znaczy wszystko, co 
jest najstraszniejszego w oczach ludzi, o ile wzniosą 
się bodaj trochę ponad stan dzikich.  
 
 
Nie dziw, że obraz do Juana wszedł do literatury za 
pośrednictwem hiszpańskiego poety. Miłość zajmuje  
wiele miejsca w życiu tego ludu; w owym kraju jest to 
namiętność, która przemożną ręką ugina pod sobą  
wszystkie inne, nawet – czyżby kto uwierzył? –  
próżność. Toż samo w Niemczech i we Włoszech.  
Biorąc ściśle, jedynie Francja najzupełniej jest wolna  
od tej namiętności, która tym cudzoziemcom każe  
popełniać tyle szaleństw, na przykład zaślubić ubogą  
dziewczynę pod pozorem, że jest ładna i  że się ją  
kocha. Brzydkim pannom nie zbywa we Francji na  
wielbicielach: my jesteśmy ludzie rozsądni. Gdzie 
indziej trzeba im oblec sukienkę zakonną; dlatego to 
klasztory są nieodzowne w Hiszpanii. Panny nie mają  
posagów w tym kraju; prawo to zapewniło triumf 
miłości. Czyż we Francji miłość nie schroniła się na  
piąte pięterko, to znaczy między dziewczęta, które 
wybierają sobie miłego bez pośrednictwa rejenta i  
rodziny? [..]” 

 
 

(Z opowiadania ‘Rodzina Cenci’ – 1599) 
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