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Chateaubriand (1768-1848) Francisko-Renato, vicgrafo 
Verkisto kaj politikisto 

A�toro: Christian Bertin 
Dato: 22-an de Septembro 2007 

1 Resumo 
Francisko-Renato (François-René) Chateaubriand naski�is en Saint-Malo (Bretonio) en 1768. 
 
Li estis la deka kaj lasta infano de �ipproprietulo, kiu ri�i�is per la sklavokomerco. 
 
Li multe voja�is, verkis kaj aktivis sur la politika kampo. 
 
Politike li havis sintenon kompleksan: advokato pro principo je religio kaj monar�io 
(kvankam funde de lia koro, li fakte konsciis pri la nepraveco de la du! sed tio estis alia faceto 
de lia romantisma malespera koro), samtempe li admonis al plena libereco skriba kaj gazeta. 
 
Lia beletra influo estis vasta, li iniciatis la romantismajn sentojn en Francio, enmodigis la 
senton pri "romantismaj" pejza�oj, kaj �aton al naturo, revenigon al religio post epoko de 
kontra�religieco, la temon de la romantisma misestosento, de la malbonfatala junulo, ktp.  
 
Liaj siatempe eldonitaj verkoj tamen nun ne plu furoras kiom en sia tempo, �ar post du 
jarcentoj ili aperas ne sufi�e naturaj, tro efektoser�emaj, male liaj postmorte eldonitaj 
"Transtombaj memora�oj" nun multe pli �atatas, ili aspektas pli a�tentaj, kaj en kiu brilas �iaj 
liaj stilofacetoj, kaj kie li scias kunteksi historion, sian personan destinon, kaj vivojn de aliaj 
personoj. 
 
Li mortis en Parizo en 1848 kaj estis entombigita sur la insulo "Grand Bé" en Saint-Malo.. 

2 La vivo de Francisko-Renato Chateaubriand 
La 4-an de Septembro 1768, Francisko-Renato Chateaubriand naski�is en la dua eta�o de la 
palaco La Gicquelais, sur la strato de la judoj (rue des Juifs) en Saint-Malo (Bretonio).  
 
Li estis la deka kaj lasta infano de René Auguste de Chateaubriand (1718-1786) kaj de 
Appoline Jeanne Suzanne de Bédée post: 

� Geoffroy René Marie,  
� Jean Baptiste Auguste,  
� Marie Anne Françoise,  
� Bénigne,  
� Julie Marie Agathe,  
� Calixte Anne Marie,  
� N (mortnaskito?),  
� N (mortnaskito?) kaj  
� Lucile. 

 
Lia patro estis �ipproprietulo. 
 
Nur kelkajn semajnojn post sia naski�o, li estis konfidita al nutristino en Plancoët. 
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En 1771, lia patro, kiu estis ri�i�inta dank'al la sklavokomerco, a�etis la kastelon de 
Combourg. 
 
La familio Chateaubriand translo�i�is en 1771 al la unua eta�o de la palaco White situanta 2, 
placo Chateaubriand en Saint-Malo. Tie li revenis, kiam li estis jam 3-jara kaj tie ili restis �is 
Februaro 1776, �ar incendio devigis ilin translo�i�i denove. 
 
De 1777  �is 1781, li studis en la kolegio de Dol. 
En 1778, la familio translo�i�is al la kastelo de Combourg (pr.: kombur) en Bretonio. 
 
Post 1781, Francisko-Renato studis en Rennes, Brest kaj Dinan en 1783 kun interrompoj por 
restadoj en la kastelo de Combourg.  
 
La familio destinis lin al la maro. Kiam li estis 17-jara, li fari�is vicle�tenanto en la regimento 
de Navarre (Navaro). Poste li fari�is kapitano, kiam li estis 19-jara. 
 
Li aliris al Parizo en 1788, kie li amiki�is kun Jean-François de La Harpe, Marie-Joseph 
Chénier, Jean-Pierre Louis de Fontanes (lia plej kara amiko) kaj aliaj. Tie li komencis verki 
versojn por la Almanako de la Muzoj. 
 
Poste komenci�is la franca Revolucio. En 1791, pro la popolaj ekscesoj, li preferis sur�ipi�i 
en Saint-Malo por voja�i al Ameriko. Dum unu jaro, li trairis la arbarojn de norda Ameriko, 
vivante kun la lo�antoj. Tio inspiris al li siajn unuajn verkon (Atala, Renato, la Na�ezoj). 
 
Komence de 1792, li revenis de Ameriko. Li edzi�is al Céleste Buisson de La Vigne en 1792, 
kaj iris al Coblentz por kuni�i kun la armeo de la elmigrintoj. Vundita dum la sie�ado de 
Thionville, li estis transportita konvaleskanta al �erzo. Tiel fini�is lia militista kariero. 
 
En 1793, li ekzili�is al Londono. Sen regulaj enspezoj, li mizere vivis dum 7 jaroj, instruante 
la francan lingvon kaj tradukante. En 1977, li publikigis en Londono sian unuan verkon: Eseo 
pri la malnovaj kaj modernaj Revolucioj en rilato kun la franca Revolucio. 
 
En 1800, li revenis de Anglio kun falsa pasporto je la nomo de David de la Sagne. Tre 
kortu�ita pro la morto de sia patrino en 1798 kaj de sia fratino Julie Marie en 1799, li reiris al 
la katolika kredo. 
 
Dum pluraj jaroj, li redaktis Mercure de France kun Jean-Pierre Louis de Fontanes. En tiu 
revuo, li publikigis en 1801 la romanon "Atala", kiu fari�is grava sukceso kaj tuj famigis lin. 
 
En 1802, li publikigis la verkon "Renato" (fr.: René). Renato, la rolanto, fari�is la modelo de 
la juna romantisma heroo por la legantoj kaj por la romantismaj verkistoj. En tiu verko, li 
priskribis sian amon �astan sed pasian al sia fratino Lucile. 
La 14-an de Aprilo 1802, li publikigis "la spirito de Kristianismo" (fr.: Le génie du 
Christianisme), kio estis grava literatura okaza�o, kiu estis la signalo por reforti�o de la religio 
post la revolucio. 
 
Rimarkita de Napoleono, li estis nomita en 1803, sekretario de la franca ambasado en Romo. 
Kun entuziasmo, li iris al Romo kun la kardinalo Fesch. 
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En 1804, li estis nomita reprezentanto de Francio �e la juna respubliko de Valezo, sed kiam li 
eksciis pri la ekzekuto de la duko de Enghien (pr. Engen) en la 20-a de Marto 1804, li tuj 
demisiis kaj fari�is opozicianto al la Imperio 
Noto: la duko de Enghien estis la heredinto de la franca re�lando. Li vivis en Germanio. La� 
ordono de Napoleono, li estis forrabita kaj ekzekutita en la kastelo de Vincennes por 
senkura�igi tiujn, kiuj esperis pri li por la resta�ro de la re�lando. 
 
En 1805, li en�ipi�is kun sia familio por la Oriento, kaj vizitis Grekion, Turkion, Jeruzalemon 
kaj Egiption. Notoj pri tiu voja�o utilis por lia verko "La Martiroj" (fr.: Les Martyrs), kiun li 
publikigis en 1809. 
 
Revene, en 1807, li izoli�is en sia bieno la Vallée-aux-Loups, en la vila�o Châtenay-Malabry, 
apud Sceaux. Tie li verkis "La Martiroj" (fr.: Les Martyrs). 
Li utiligis la notojn de sia orienta voja�o por sia verko "La vojo de Parizo al Jeruzalemo" (fr.: 
L'Itinéraire de Paris à Jérusalem), kiun li publikigis en 1811. 
 
En 1811, Chateaubriand estis elektita, kiel membro de franca Akademio, sur la se�o de Marie-
Joseph Chénier. Sed �ar en sia projekto de akcepta parolado, li estis kritikinta iujn agojn de la 
revolucio, oni malpermesis al li sidi en la Akademio. Nur post la re�landa resta�ro, li rajtis 
sidi tie. 
 
En la 30-a de Marto 1814, li skribis mordan pamfleton "Pri Buonaparte kaj pri la Burbonidoj" 
(fr.: De Buonaparte et des Bourbons), kiu multe helpis al la juna frato de Ludoviko la Deksesa 
por rekonkeri sian tronon. 
 
Chateaubriand entuziasme akceptis la revenon de la Burbonidoj. Ludoviko la Dekoka regis de 
Aprilo 1814 �is Marto 1815. 
 
Nomita franca ambasadoro en Svedio, li estis ankora� en Parizo, kiam Napoleono revenis en 
1815. 
Li akompanis Ludovikon la Dekokan, kiam li fu�is al Gand, kaj fari�is membro de lia 
asistantaro. Li verkis por li la "raporto pri la stato de Francio" (fr.: Rapport sur l'état de la 
France). 
 
Post la dua Resta�racio, li fari�is �tata ministro kaj estis nomita Lordo de Francio. Tio ne 
da�ris, �ar en sia verko "La monarkio la� la �arto" (fr.: La Monarchie selon la Charte", li 
kritkis la edikton de la 5-a de Septembro 1816, kiu malfondis la "netroveblan Asembleon". 
Pro tio li perdis sian postenon. Tiam li ali�is al la ultrare�isma opozicio kaj fari�is unu el la 
redaktistoj de la gazeto de tiu partio Conservateur. 
 
Okaze de la murdo de la duko de Karolo Ferdinando Berry (filo de la re�o Karolo la Deka), 
en 1820, li skribis "La memora�oj pri la vivo kaj la morto de la duko" (fr.: Mémoires sur la vie 
et la mort du duc).  
 
Anka� en 1820, li estis nomita ministro de Francio en Berlino. 
 
En 1822, li estis nomita ambasadoro en Anglio. Tie lia kuiristo inventis la kuirmanieron de la 
bovpeco, nomita per lia nomo. 
En 1822, li partoprenis la kongreson de Verono, kiel plenrajtigito. Li decidigis pri la milito de 
Hispanio malgra� la kontra�staro de Britio. Revene, li rekompence fari�is ministro pri la 
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eksterlandaj aferoj. Li sukcesis en la milito de Hispanio kun la kapto de la urbo urbo sekve de 
la venko de Trokadero (fortika�o de Andaluzio) en 1823 fare de la duko de Angoulême. 
 
Sed �ar li ne akordi�is kun la asistantarestro S-ro de Villèle, li estis abrupte eksigita la 5-an de 
Junio 1824. 
Sekve li ali�is al la liberala partio en la opozicio. Li batalis kopntra� la grafo Villèle per sia 
posteno en la �ambro de la Lordoj kaj per siaj skriboj en la gazeto "Journal des Débats". Li 
aktivis por la gazetarlibereco kaj por la sendependeco de Grekio. 
 
Post la falo de la ministraro Villèle en 1828, li fari�is ambasadoro en Italio sed demisiis kiam 
la ultrare�isma politikisto Polignac fari�is prezidanto de la Konsilio en 1829. 
 
Post la Revolucio de 1830, senespera pri la estonteco de la monarkio, li rezignis pri �iuj ajn 
politikaj kaj registaraj postenoj kaj izoli�is por skribi siajn memora�ojn. 
Li nur kritikis la novan registaron per artikoloj, kia "Pri la Resta�rado kaj la balotita 
Monarkio" en 1831. 
Fine post provo de komploto kun la dukino de Berry kontra� la re�o Ludoviko-Filipo la Unua 
en 1834, li definitive forlasis la politikon.  
 
En 1844 li publikigis sian verkon "la vivo de Rance" (fr.: La Vie de Rancé).  
 
Fine de sia vivo, li eliris nur por viziti Juliette Récamier, fidela amikino, kiu en sia salono, 
kunvenigis la stelojn de la literatura mondo. 
 
Li laboris pri siaj memora�oj "La transtombaj Memora�oj" (fr.: Les Mémoires d’outre-tombe) 
preska� �is sia morto sed ili estis publikigitaj nur post lia morto. Pro konstanta manko de 
mono, jam en 1836, li estis vendita siajn rajtojn al kompanio, kiu certigis al li konstantan 
enspezon �is lia morto. 
 
Edzi�inta al Céleste Buisson de La Vigne en 1792, li travivis multajn amaferojn, inter ili: 

� Charlotte Ives kiam li estis en Londono, 
� Pauline de Beaumont Delpine de Custine (1802),  
� Juliette Récamier (1818) 
� Cordélia de Castellane (1823). 

 

Francisko-Renato de Chateaubriand mortis la 4-an de Julio 1848 kaj estis entombigita la 19-
an de Julio, la� siaj lastaj voloj, sur la insulo Grand-Bé, piede alirebla je malalta tajdo de la 
pla�o de Saint-Malo (Bretonio). 

Li estis defendinto de la legitima re�eco kaj de la libereco. 
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3 Verkoj de Francisko-Renato Chateaubriand 

• Eseo pri revolucioj (Essai sur les révolutions, 1797) 
• Atala (Atala, romano, 1801, anka� parto de spirito de kristanismo) 
• Renato (René, romano, 1802, anka� parto de spirito de kristanismo) 
• la spirito de kristianismo (Le génie du christianisme, 1802) 
• la Martiroj (Les Martyrs, 1809) 
• vojo de Parizo al Jerusalemo (L'Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811) 
• la Na�ez (Les Natchez, 1826) 
• aventuroj de la lasta Abencera�o (Les Aventures du dernier Abencérage, 1826) 
• voja�o en Ameriko (Voyage en Amérique, 1827) 
• vivo de Rance (La Vie de Rancé, 1844) 
• transtombaj memora�oj (Mémoires d'outre-tombe, verkata de 1809 �is 1841, postmorte 

eldonita) 

3.1 Eseo pri la revolucioj (Essai sur les révolutions, 1797) 

	i estas historia, politika kaj morala eseo pri la maljunaj kaj modernaj revolucioj en rilato kun 
la franca Revolucio de 1789. 

Li neas la homan progreson. Por li la historio ripeti�as kaj do povas utili por kompreni la 
modernan mondon. Li demandas sin pri la rolo de la franca Revolucio. Li malaprobas la 
malnovan Re�imon, kiu incitegis la popolon kaj la milojn da gilotinoj starigitajn dum la 
franca Revolucio. 

Li montris la perversajn efikojn de la Lumoj, kio estas la racia kono en la 18-a jarcento, kiu 
rifuzas la arbitran a�toritaton, la absolutan monarkismon, la fanatikismon (�efe religian) kaj 
apogas la progreson de la artoj kaj sciencoj. 

3.2 Atala (Atala, romano, 1801, anka� parto de spirito de 
Kristianismo) 
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3.3 Renato (René, romano, 1802, anka� parto de spirito de 
Kristianismo) 

�

�
�����������
������	
�����������

4��������������	��	
�!������� 
�����������
����������������������������������������-�������
�
�����
�����#
�����������

���������������
�������
�����
���������
�����4���
�����%����
���-�������������������
���#
�
�	
�
�����#����4�������������������
�����
�
������%������	
����������������������+#
����������
+#6��
�����	
��	�����������$�������������������+#
������+#
�������������
����������
�
�
����
�����1���
�������� 
���������
�
����
�����#���7��
�����

����
���� 
�����
������,�����-����������������%���
��	��	
� 
�������#������������	
����
�,������



Francisko-Renato Chateaubriand (1768-1848), vicgrafo pa�o 7/12 

3.4 la spirito de kristanismo (Le génie du christianisme, 1802) 
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La libro enhavas kvar partojn: 
1-a parto: Dogmoj kaj doktrinoj 
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2-a parto: poetiko de kristianismo 
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3-a parto: belartoj kaj literaturo 
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4-a parto: kulto 
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3.5 la Martiroj (Les Martyrs, 1809) 
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3.6 Transtombaj memora�oj (Mémoires d'outre-tombe, verkata de 
1809 �is 1841, postmorte eldonita en 1848) 
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4 Portretoj de Francisko-Renato Chateaubriand 

 
Portreto de F.-R. de Chateaubriand, (detalo; 
�. 1807) 
Girodet-Trioson,  
Muzeo de Saint-Malo, Bretonio, Francio 
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Tombo de Chateaubriand sur la insulo "Grand Bé"  en Saint Malo 
Foto de Remi Jouan en Majo 2007 
Permeso : Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-
SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0) 
 
Biografioj pri Chateaubriand 
Paul de Noailles, lia postsidinto en la Akademio, Scipion Marin kaj Jacques-François Ancelot, 
François-Zénon de Collombet, Sainte-Beuve kaj Charles Benoît skribis biografiojn pri 
Chateaubriand. 
Anta�nelonge, biografioj estis skribitaj de Jean d'Ormesson, en 1988, de Ghislain de 
Diesbach, en 1995, de Jean-Paul Clément, en 1998, de André Maurois en 2005. 
 
Cita�oj 
"Kial do la homo konsentas fari tion, kion li faras sur tiu-�i tero, estante mortonta?" 
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5 Datoj rilataj al Francisko-Renato Chateaubriand 
1768 Naski�o en Saint-Malo de Francisko-Renato de Chateaubriand, deka infano de 

René-Auguste de Chateaubriand kaj de Apolline de Bédée. Konfido al nutristino en 
Plancoët. 

1771 Reveno al Saint-Malo 
1777-1781: Studado en kolegio de Dol. 
1781-1783 Studado en Rennes kaj Brest. 
1783 Studado en kolegio de Dinan. 
1791 En�ipi�o en Saint-Malo por Ameriko. El�ipi�o en Baltimore kaj trairo de la arbaroj 

de norda Ameriko 
1792 Reveno de Ameriko por kuni�i al la armeo de la elmigrintoj en Coblentz. Vundita 

dum la sie�ado de Thionville. Transportita konvaleskanta al �erzo. 
1793/01/21 Gilotinado de la franca re�o Ludoviko la Deksesa. 
1793 Ekzili�o de Chateaubriand al Londono. 
1794/04/22 Ekzekuto de Jean Baptiste Auguste, frato de Francisko-Renato Chateaubriand 
1797 Publikigo de la "eseo pri la revolucioj" (fr.: Essai sur les révolutions) en Londono. 
1798 Morto de Apolline de Bédée, patrino de Francisco-Renato Chateaubriand 
1799 Morto de Julie Marie, fratino de Francisco-Renato Chateaubriand 
1799/11/09 Renverso de la franca 
tato, preparita de Sieyès 
1800 Reveno de Anglio al Kalezo (fr.: Calais) kun pasporto je la nomo de David de la 

Sagne 
 Napoleono Buonaparto fari�is la unua konsulo. 
1801 Restado �e S-ino de Beaumont.  

Publikigo de Atala. 
1802 Publikigo de "Renato" (fr.: René) kaj "La spirito de cristianismo" (fr.: Le Génie du 

Christianisme) 
1803 Nomita sekretario de la ambasado en Romo. Morto de S-ino de Beaumont. 
1804 Kapto kaj ekzekuto de la duko de Enghien 
1804/11/09 Morto de lia fratino Lucile. 
1806 Publikigo de "Voja�o al la Monto Blanka". 
1807 Akiro de la ermitejo "Vallée-aux-loups" (Valo de la lupoj) 
1809 Publikigo de "La Martiroj" (fr.: Les Martyrs) 
1811 Elektita membro de la franca Akademio. Sed li ne rajtis sidi �ar lia parolado ne estis 

aprobita..  
Publikigo de "Vojo de Parizo al Jeruzalemo" (fr.: ����6����
�	
�4�����C�D6�����
#� 

1814 Publikigo de "Pri Buonaparto kaj la Burbonidoj" 
1815 Reveno de napoleono kaj foriro de Chateaubriand al Gand kun la eksigita re�o 

Ludoviko la Dekoka dum 100 tagoj. 
1816 Publikigo de "La monarkio la� la Carto" 
1820 Murdo de la duko de Berry, dua filo de la re�o Karolo la Deka. 
1822  Nomita ambasadoro en Londono 
1823  Amorantino de S-ino de Castellane 
1824 Eksigita de la registaro 
1826 Publikigo de "lasta Abencera�o", de "Na�ezoj" 
1827 Publikigo de "Voja�o en Ameriko" 
1828  Nomita ambasadoro en Romo. 
1830 Revolucio (27-a �is 29-a de Julio) 

Grava parolado en la �ambro de la Lordoj kaj demisio. 
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1831 Publikigo de "Historiaj studoj" 
1833  Publikigo de la memuaro pri la mallibereco de la dukino de Berry 
1836 Eseo pri la angla literatura 
1838  Plenrajtigito en la Kongreso de Verono, kiu decidis pri Milito de Hispanio. 
1844  Publikigo de "Vivo de Rance" 
1847  Morto de la edzino de Chateaubriand 
1848/02/24  Abdiko de la re�o Ludoviko-Filipo. Oficiala proklamo de la Respubliko. 
1848/07/04 Morto de Chateaubriand. 
1848/07/19 Entombigo de Chateaubriand sur la insulo Grand-Bé en Saint-Malo.  
1849 Morto de S-ino Récamier. 
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Entombigo de Chateaubriand sur la insulo Grand-Bé, la 19-an de Julio 1848, 

Valentin-Louis Doutreleau, oleo sur tola�o, 
Foto de Michel Dupuis, komunika servo, urbo de Saint-Malo. 
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