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H

ercule Florence (1804-1879), nasce naquele que
viria a ser o império napoleônico e morre no Império
do Brasil, que logo mais deixaria de sê-lo. Inicia seu voo
em 1823; no dia 31 de julho precisamente, assim que
obtém seu passaporte, autorizando-o a partir à Toulon
para se alistar na marinha francesa, na esperança de
percorrer o mundo em seus navios. Hercule Florence
se dá conta que ele não foi feito para a dura condição
de marinheiro e, em maio de 1824, seu comandante,
du Campe de Rosamel, o autoriza a desembarcar da
“Marie-Thérèse” na recém declarada capital do Império
brasileiro, Rio de Janeiro. Ele tem vinte anos. Com
exceção de uma única viagem à velha Europa em 1855 1,
para reencontrar uma última vez sua mãe, sua irmã e
a família de seu irmão Fortuné, ele viveu todo o resto
de sua vida nesse novo país. Foram mais de cinquenta
anos no Brasil, onde se casou duas vezes, gerou 21
filhos e se tornou fazendeiro. Antes disso fez parte de
uma expedição científica excepcional, organizada pelo
embaixador da Russia, o alemão Heinrich Langsdorff,
através das bacias do Paraguai e do Amazonas (18251829) 2. Ele aproveita a expedição para desenvolver
seu talento de desenhista, ilustrador e pintor, e deixa
numerosos registros de seus entes próximos, retratos

de personalidades brasileiras e imagens dos lugares
por ele percorridos, assim como de onde viveu. Inventa
sucessivamente a zoofonia, a poligrafia, um processo
fotográfico original, a pulvografia, e inova ainda nos
domínios da pintura, da impressão e da colheita de
café. Durante sua vida foi reconhecido no Brasil apenas
por seu relato de viagem redigido durante a expedição
Langsdorff 3.
Antes de se tornar esse homem, Hercule Florence,
nascido no seio de uma família incomum de artistas,
viveu quase 20 anos em Mônaco, filho de uma mãe
descendente de uma antiga família monegasca e de
um pai nascido e criado em Toulouse, cirurgião maior
de um batalhão republicano. Ele conta a história de
seus pais, de sua infância e de sua adolescência em um
texto autobiográfico, existente em pelo menos duas
versões, tendo sido a mais completa transcrita por este
autor 4. Será essa a versão aqui utilizada, suplementada
por comentários resultantes de pesquisas realizadas
desde então.
O documento básico é um conjunto complexo. Hercule
Florence inseriu seu texto autobiográfico em um
manuscrito escrito entre 1837 e 1859 5, intitulado L’Ami

1. Veja, no apêndice, a carta para sua esposa, Carolina Krug, de 28 de agosto de 1855.
2. Esta expedição, planejada a muito tempo, estava em sua segunda parte. Uma primeira havia servido de teste entre 1822 e 1825 e
desencorajou Rugendas, o principal desenhista de Langsdorff, que o substitui por Aimé-Adrien Taunay e Hercule Florence a partir do mês
de agosto de 1825 (ver a única edição até a data de hoje do diário de Langsdorff, em tradução portuguesa: Danuzio Gil Bernardino da Silva
et al., Os diários Langsdorff, 3 vol., Campinas-Rio de Janeiro, AIEL, Fiocruz, Casa de Oswaldo Cruz, 1997).
3. Ainda aguardando uma biografia científica sobre Hercule Florence, nós remetemos o leitor ao trabalho pioneiro de Boris Kossoy, Hercule
Florence: la découverte isolée de la photographie au Brésil, trad. Jean Briant et Thierry Thomas, Paris, L’Harmattan, 2016, recente tradução da
terceira edição de 2006, que percorre rapidamente a vida e os atos desse homem, e depois analisa seus trabalhos consagrados à fotografia.
Invoquemos ainda aqui a primeira biografia de Hercule Florence, Estevam Leão Bourroul, Hercules Florence (1804-1879). Ensaio historicolitterario, São Paulo, Andrade, Mello & comp., 1900. Notemos também a biografia romanceada de William Luret, Les trois vies d’Hercule
Florence, Paris, Jean-Claude Lattès, 2001 e seu ensaio « De Monaco au Brésil: Hercule Florence, voyageur et inventeur oublié », Annales
monégasques, 2006, n° 30, p. 127-172; ver, por fim, Marie-Claire Beaud, Cristiano Raimondi, Linda Fregni Nagler (dir.), Hercule Florence. Le
Nouveau Robinson, Monaco, NMNM, 2017.
4. Desde que possamos ter acesso a outra versão desse texto, que pertence à coleção C. H. Florence (CHF). Também é datado de 1848.
No entanto, a versão editada aqui é de 1849. Teríamos muita curiosidade em poder comparar as duas versões e descobrir as diferenças e
evoluções.
5. Hercule Florence, anotador minucioso, nos deixou numerosos manuscritos repletos de muitas datas, por vezes por mês e em seus
cadernos de anotações, por dia. Esses vinte e dois anos foram fatalmente atravessados por períodos de escritos desiguais e necessitam uma
análise comparativa de vários outros manuscritos que retomam uma grande parte dos assuntos tratados por ele.
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Fig 1. Hercule Florence, L’ami des arts livré à lui-même ou
Recherches et découvertes sur différents sujets nouveaux,
Col. Instituto Hercule Florence (IHF), 1837-1849, manuscrito
editado em São Paulo em 2017. Cl. Heitor Florence.

desafortunado companheiro de viagem, Adrien
Taunay 8, antes de ir viver definitivamente na Província
de São Paulo.

des Arts livré à lui-même ou Recherches et découvertes
sur différents sujets nouveaux 6 (Fig.1). As primeiras 151
páginas, assim como as páginas 168 a 174, correspondem
ao título da obra, o que não é o caso para o restante.
Encontramos nomeadamente os trabalhos evolutivos
de uma ode ao Brasil em português e um prospecto
publicitário bastante interessante sobre sua atividade
de livreiro 7. As páginas 197 a 421 constituem uma das
versões conhecidas do diário de sua participação na
expedição Langsdorff (1825-1829). As últimas páginas
narram os meses que ele passa no Rio de Janeiro ao
término da expedição, notadamente acompanhando
as lições de pintura de Félix Taunay, irmão de seu

As páginas 175 a 196 descrevem os anos que precedem
à expedição Langsdorff. A parte analisada aqui (p. 175
a 191) começa com o encontro dos pais e termina por
ocasião de seu embarque em Toulon. As cinco páginas
seguintes são dedicadas à sua viagem e ao ano que
passou no Rio de Janeiro antes de ser contratado pelo
Barão Langsdorff. O conjunto em questão foi redigido
em 1849 9. Essas páginas foram revisadas e anotadas
pelo autor, mas a base do texto traz poucas correções e
parece estar pronto para ser impresso.
As intenções de Florence são claramente voltadas à
edição, o desejo de ser conhecido, ele mesmo e sua
obra. Todavia esse desejo permanece letra morta,
pelo menos até que, em 1875 seu diário da expedição
Langsdorff aparece, finalmente, em português na
Revista do Instituto Histórico e Geographico do Brasil.
A história da juventude de Hercule Florence nunca
veio a público antes da publicação do Fac-símile do
L’Ami des Arts.

6. Hercule Florence, L’ami des arts livré à lui-même ou Recherches et découvertes sur différents sujets nouveaux, São Paulo, Institut Hercule
Florence (IHF), 2017, 424 páginas numeradas pelo autor, publicado em dois volumes e acompanhado de comentários de edição.
7. Assim como a leitura de acróstico publicado em um jornal brasileiro em 1854.
8. Aimé-Adrien Taunay (1803-1828) pintor e explorador, fez parte da expedição Langsdorff durante a qual ele se afoga. Seu irmão Félix-Emile
Taunay (1795-1881) é uma peça importante no desenvolvimento das artes no império do Brasil, notadamente dirigindo a Academia de Belas
Artes no Rio de Janeiro.
9. Página 176, Hercule Florence escreve “hoje quando eu tenho 45 anos”; página 188 “Esta separação (de sua mãe) duraria 26 anos” (desde
1823); página 196: “eu escrevi em 1849”.
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Hercule Florence descreve em algumas páginas,
conforme seus interesses evoluem, a história de seus
pais, além da própria. Nós retomamos aqui esses
dados, mas do ponto de vista dos documentos que nos
permitem precisar e corrigí-los 10.
As páginas a seguir se dedicam ao período que precede
diretamente seu nascimento e seus primeiros anos de
vida, época na qual o pai, Arnaud Florence, se esforça
para assegurar à sua família uma situação confortável,
ou mesmo estável. Este ensaio mostra quais obstáculos
se colocam entre ele e seu objetivo e quais soluções ele
tenta encontrar para tais problemas. Antes de expor o
texto do próprio Hercule Florence, estas páginas têm a
ambição de contribuir para esclarecer a personalidade
do filho através da personalidade do pai, que lhe
deixou uma significativa bagagem cultural, simbólica
e intelectual.
Arnaud e Hercule têm uma vida profissional rica em
mudanças e conversões. São significativas as suas
ligações comuns com as artes e a tecnologia, com o
ensino e o desenho. A medicina e o exército têm um
papel igualmente importante na vida de um e de outro.
Os dois se casam longe de seus lugares de origem e

em um meio socialmente mais elevado que os seus,
no caso de Hercule em seus dois casamentos. Ambos
perseguem uma estabilidade econômica que lhes
escapa por muito tempo. Da mesma forma ambicionam
a um reconhecimento cultural e a ter um papel na
nova sociedade que os acolhe, o primeiro no novo
regime francês, o segundo no Brasil, recém tornado
independente. Nos dois casos as amargas condições
obrigam, tanto pai quanto filho, a se adaptarem e a
renunciarem a uma parte de suas identidades.

Os primeiros anos do
casal Florence-Vignali
Augustine Vignali 11 nasceu m Mônaco em 06 de
janeiro de 1768 12, filha de Aimée Gastaldy, segunda
esposa de Claude Vignali, em um ambiente cultural - e
socialmente privilegiado do Principado, no seio, de um
lado, de uma família de artistas da corte 13 e de outro
de uma linhagem materna de confortáveis condições
materiais. Mas quando a revolução chega a Mônaco,
ao fim do ano de 1792 14, este era um principado
provinciano de menor importância.

10. Quanto às datas, nós mencionamos aquelas que propôs a fonte, mas quando se tratava do calendário republicano nós também
mencionamos sua correspondente gregoriana. Muitas vezes, a fonte alterna entre caracteres romanos e árabes. Para o calendário
republicano, a norma é da utilização de caracteres romanos, com exceção de quando é importante ser mencionada a fonte. Arnaud Florence,
por exemplo, não utiliza os caracteres romanos.
11. Sua família aparece com a ortografia Vignali, até Vignale, mas ela mesma assina Vignalis em uma carta dirigida ao prefeito dos AlpesMarítimos, Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, le 4 ventôse an IX (23 février 1801). Acontece, às vezes, de seu pai assinar « de Vignalis », « De
Vignalis » ou « Vignali ».
12. Arquivos da Prefeitura de Mônaco (AMM), registro de batismos, registro número N 1744-1789 (1768), 2/4.
13. Sobre a família Vignali, veja os artigos de Thomas Fouilleron, « Mécénat princier et affirmation politique au temps des Lumières. Honoré
III et le peintre monégasque Jean-Baptiste Vignali », Annales monégasques, 2009, n° 33, p. 61-98 e « La ville sous l’œil de l’artiste. Une visite à
Monaco au milieu du XVIII Siècle », em Joël Fouilleron e Roland Andréani (dir.), Villes et représentations urbaines dans l’Europe méditerranéenne
(XVI -XVIII siècle). Mélanges offerts à Henri Michel, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2013, p. 65-78. Notemos que Claude
Vignali não foi o primeiro pintor da corte do Príncipe de Mônaco. Ele se torna intendente do porto de Mônaco, em seguida cônsul da
Municipalidade (A.P.M., D²* 325, fol. 2 r°., registrado no testamento de Claude Vignali).
e

e

e

14. Gilles Candela, L’armée d’Italie. Des missionnaires armés à la naissance de la guerre napoléonienne, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2011, p. 26.
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Fig 2. Château de Monaco, de Jean-Baptiste Gabriel Langlacé, 22 de junho de 1834. Col. Nouveau Musée National de Monaco
(N.M.N.M.). Cl. Mauro Magliani e Barbara Piovan.

O 3º Batalhão de Voluntários da Haute-Garonne 15 faz

um homem com uma determinada expertise: originário

parte das forças destacadas, que em 7 de novembro

de Toulouse, pelo menos do lado materno, nascido

de 1792, se transforma no Exército de Itália e que,

em 1749 16, Arnaud Florence é cirurgião-maior 17, eleito

até então, ainda é o Armée du Midi comandado pelo

pelos soldados do batalhão em 1792. Não se trata de

General d’Anselme. Entre os quadros do 3º Batalhão há

um soldado sem experiência: ele passou uma grande

15. Georges Dumont, Études sur l’armée pendant la révolution, Paris, Limoges, editor militar Henri Charles-Lavauzelle, 1914, p. 117. Sobre os
batalhões de voluntários em geral e as designações dos oficiais, Jean-Paul Bertaud, La révolution armée. Les soldats-citoyens et la Révolution
française, Paris, Robert Laffont, 1979, p. 65-71.
16. Seu pai, Roch Florence, cirurgião, nasceu em Ax-les-Thermes. Arch. dép. Haute-Garonne, Registro de Batismo, casamento, óbito, da
Paróquia de Saint-Étienne à Toulouse, 1749, 41/155, fol. 38 v°.
17. Isto é confirmado por G. Dumont, Études sur l’armée [...], p. 116. Veja IHF, Família Florence, 48 (32), cópia de uma nota muito interessante
representando os atos da formação do 3º Batalhão de Voluntários de la Haute-Garonne, mas ainda estamos à procura do original.
Reencontramos a patente de Arnaud Florence nos diversos documentos que serão vistos mais à frente, entre eles a certidão de seu
casamento em 1793.
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parte de sua juventude no Exército Real, assim também
como cirurgião no Regimento Royal-Comtoi 18. Mas é
como membro do exército revolucionário, tornado
republicano a pouco, que Arnaud chega a Nice 19.
É difícil de precisar onde Augustine e Arnaud se
encontram. O casamento é celebrado no dia 2 de março
de 1793 em Mônaco 20 (Fig.2), e não há como afirmar
se o encontro se deu na mesma cidade. Com efeito,
se acreditamos no que nos diz Dumont, o 3º Batalhão
chega a Nice muito mais tarde do que as forças que
a libertam no fim do mês de setembro na capital do
que seria o Condado, e depois a deixa em novembro,
para acampar em seguida na Escarène, e depois no
Campo de Braus, antes de participar dos combates nas
montanhas ainda na posse dos Sardos. O 3º Batalhão
não foi enviado em guarnição a Mônaco antes de maio
de 1793 21.

William Luret situa a ida do 3º Batalhão a Mônaco
como sendo em outubro de 1792. Sem conhecer suas
fontes nos é difícil acompanhá-lo 22.
Porém o casamento seguramente acontece em Mônaco.
Provavelmente Arnaud obteve uma licença especial
para a ocasião, a menos que não tenha recebido a
missão de preparar o hospital militar de Mônaco. De
todo modo, eles residem na “rue de l’hôpital” quando
nasce sua primeira filha, Claudine 23, em 26 de fevereiro
de 1794. Porém em uma época em que os romances são,
geralmente, mais uma aliança entre famílias do que
entre indivíduos, Arnaud e Augustine teriam casado
se as duas famílias não fossem apaixonadas pela
pintura? Porque Arnaud, é ele mesmo pintor e membro
da Academia Real de Toulouse, futuro professor de
desenho e restaurador de pinturas. Embora não tenha
a reputação de seu sogro ou de seu cunhado JeanBaptiste, Arnaud Florence expôs em sua cidade natal.
Seu padrinho, de todo modo, também é pintor 24.

18. E. L. Bourroul, Hercules Florence (1804-1879) […], p. 5, nota 1, conforme o original « État abrégé des services » atualmente na Coleção Cyrillo
Hercules Florence. Em 23 de julho de 1823, e certamente por iniciativa de Hercule Florence, a administração monegasca estabeleceu um
atestado de serviço de seu pai, segundo o qual ele havia sido cirurgião-sargento no Regimento Royal-Comptois, empregado como segundo
cirurgião do hospital do grande Porto de “Ile de France”, depois cirurgião chefe na embarcação real “La Seyne”, e ao final Cirurgião de um
navio de guerra, no “Comte de Menon”. Uma lacuna de 16 anos aparece em seguida, o atestado de serviço retoma somente em 1792. Em
relação aos 16 anos na obscuridade, pesquisas em Toulouse ainda devem ser efetuadas. Nós ficamos sabendo que Arnaud figura entre
os expositores da Academia Real de Pintura, Escultura e Arquitetura de Toulouse graças a uma funcionária dos Arquivos Municipais de
Toulouse, que teve a boa vontade de consultar para nós o livro de Robert Mesuret, Les Expositions de l’Académie Royale de Toulouse de 1751 a
1791, Toulouse, Espic, 1972.
19. O batalhão de Arnaud Florence parte de Toulouse na primavera, em 02 de junho de 1792 (G. Dumont, Études sur l’armée [...], p. 116)
enquanto a monarquia, embora constitucional, parece continuar. Mas os acontecimentos de 10 de agosto, o Manifesto de Brunswick e a
tomada revolucionária das ruas de Paris obrigam a Convenção a abolir a monarquia logo na sua primeira sessão de 21 de setembro de 1792.
20. O casamento foi registrado em italião: Mairie de Monaco, registre des mariages, 1789-1793 (1793), 2/11, fol° 14 v°-15 r°; Veja também o
contrato de casamento: A.P.M., D2* 325, registre notarial de P(asquale) Laforé, de 1788 à 1793, fol° 16.
21. G. Dumont, Études sur l’armée […], p. 117. Talvez seja a partir desse momento que é preciso considerar a data dos saques dos quais CharlesHonoré Labande dá notícia em seu Histoire de la Principauté de Monaco, Monaco, Imprimerie Nationale, 1934², p. 369-370. Quanto à Joseph
Combet, La Révolution dans le Comté de Nice et la Principauté de Monaco (1792-1800), Paris, Félix Alcan, 1925, ele não nos dá mais dados
precisos sobre o 3º Batalhão de Voluntários da “Haute-Garonne”. Esse Batalhão em todo caso não aparece nas duas listas que compunham
o exército da “Anselme” em 1º de outubro de 1792 (p.35, explicitamente, e situado em Nice e Mônaco) e em 1º de novembro de 1792 (pág.
36, não é precisa).
22. W. Luret, « De Monaco au Brésil […] », p. 130. Podemos imaginar que uma parte do batalhão foi enviada a Mônaco, para preparar sua
chegada iminente, ou que oficiais de saúde foram destacados para acudir os feridos, mas nesse ponto de nossas pesquisas, ainda é muito
cedo para afirmar.
23. A.M.M., Registro de Nascimento, N 1793-1800 (1794), 8/32, p. 9.
24. É possível que seu avô também tenha sido seu padrinho. Essa informação está somente em sua certidão de batismo. Ainda há necessidade
de serem feitas pesquisas em Toulouse.
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Na época do casamento, Mônaco é uma pequena vila
de 1150 habitantes 25 (Fig.3). O recenseamento de
abril de 1793 nos permite conhecer exatamente qual
o estado da família Vignali neste momento: Claude
e Aimée têm ainda 4 filhos, não necessariamente
sob o seu teto (três estão ausentes), mas certamente

ainda vivos: Augustine a única morando com eles
“casada com o cidadão Florance, cirurgião-maior do 5º
Batalhão da Haute-Garonne (duplo sic)”; Jean-Baptiste,
presumivelmente em Roma; Raphaël “ao serviço (dos
exércitos) da República”; e ainda uma irmã, MarieDévote, casada com um médico, porém desaparecida 26.

Fig 3. A Rocha e o porto de Mônaco vistos do Leste, por Daniel Dupré, por volta de 1800. Col. N.M.N.M. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

25. A.P.M., D² 306, Registre des visites domiciliaires, 1 avril 1793, fol. 2. Veja também Olivia Antoni, « Fort-d’Hercule ou la patrie (re)
constituée? Les recensements effectués à Monaco pendant l’époque révolutionnaire », Annales monégasques, n° 36, 2012, p. 7-42. Um outro
recenseamento, realizado alguns meses mais tarde, fornecerá as cifras ainda mais baixa de 1128 habitantes. Veja também Arch. dép. AlpesMaritimes, M 286, Tableau général pour l’arrondissement de Monaco (Menton), 15 pluviôse an IX (4 février 1801).
er

26. Nas páginas consagradas aos ausentes, ela se refere “emigrada desde a tomada de Nice”.
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A partir de fevereiro de 1793, Mônaco é anexado à
administração dos Alpes-Maritimes, em razão de
o Condado de Nice ter sido anexado na forma de
um departamento à novíssima república francesa 27.
Nice se torna o centro de interesses, não somente
de Augustine e de Arnaud, este último dedicado a
seu serviço, mas igualmente de Jean-Baptiste Vignali,
irmão de Augustine, o qual retorna de improviso de
Roma para ocupar um primeiro cargo na administração
revolucionária como membro da comissão do distrito
de Nice (nomeado em 30 brumário ano III, 20 de
novembro de 1794), e em seguida membro do júri
responsável por designar os professores da futura
Escola Central de Nice (1º frutidor ano IV, 18 de agosto
de 1796) 28. Seu cunhado Arnaud Florence também
é membro do júri antes ou até o ano de VIII 29. JeanBaptiste foi nomeado professor de desenho nesta
escola em 14 ventoso do ano VI (4 de março de 1798) 30.
Todavia o curso não começa antes de janeiro de 1799 e
Jean-Baptiste morre em 30 de outubro do mesmo ano
(8 brumário ano VIII) 31.

a reação de seus dois filhos tenha contribuído para sua
tranquilidade: Jean-Baptiste e Raphaël, cada um à sua
maneira, optaram pela revolução, um na administração
o outro no exército. Por outro lado, o casamento
de Augustine com um oficial do Exército da Itália,
enquanto o seu batalhão participava dos combates
nos Alpes, pode ter feito esquecer a imigração de
Marie-Devote, que desaparece nos Piemontes com
seu marido. Claude e Aimée 32 continuam a viver das
rendas de suas terras.

Os anos seguintes à anexação de Mônaco pela república
francesa são com certeza cheios de implicações para a
família Vignali. Claude, tendo sido o pintor oficial do
Príncipe, o gestor de seu porto e prefeito da cidade
até a revolução, graças provavelmente à sua idade
avançada não foi particularmente posto de lado. Talvez
27. Breve cronologia: 29 de setembro de 1792: d’Anselme toma Nice; 31 de janeiro de 1793: anexação oficial do condado de Nice; 4 de
fevereiro de 1793: o condado de Nice e o Principado de Mônaco formam agora o departamento dos “Alpes-Maritimes”; 28 de março de 1793:
anexação jurídica do departamento.
28. Thomas Fouilleron, « Mécénat princier [...] », p. 92. A escola central de Nice faz parte de um programa iniciado quatro anos antes.
Os “Alpes-Maritimes” fazem parte do último lote de departamentos cobertos pelo programa de educação pública definido pela Lei de
“ventôse 7 an III et du 3 brumaire an IV” (25 de fevereiro e 25 de outubro de 1975): Dominique Julia et al., Atlas de la Révolution française, 2,
L’enseignement 1760-1815, EHESS, Paris, 1987, p. 40.
29. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, « Instruction publique école centrale an XII », Carta de Arnaud Florence ao prefeito, de “29 vendémiaire
an 12”. Na cópia feita por Arnaud das razões para sua nomeação pelo júri, datada de “3 ventôse an 8” (22 de fevereiro de 1800), ele é
designado como “ex-membro deste mesmo júri”. Arnaud provavelmente teve que pedir demissão do júri assim que se candidatou para o
lugar de seu cunhado.
30. Léonce Boniface, « L’École centrale du département des Alpes-Maritimes (an VI-an XI) », Nice Historique, n° 108, 1939, p. 8.
31. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Registro dos mortos, 1799-1800, 164/471, fol. 45 v°-46 r°.
32. Aimée (« Emée ») Gastaldi é mencionada nos recenseamentos como costureira: A.P.M., D² 82 fig. 19.
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A família Florence em
Nice; nascimento de
Hercule.
Depois de Claudine Elisabeth Herculine Florence,
nascida em Mônaco, na “Rue de l’hôpital” em 26 de
fevereiro de 1794 33, Jean-Baptiste Ange Félix, nasce

em Nice, onde seus pais são domiciliados, em 14 de
agosto de 1796. O irmão de Augustine, Jean-Baptiste,
é seu padrinho 34. Esses dois nascimentos são seguidos
de mortes em tenra idade 35. Os falecimentos se
aceleram na família Vignali, porque Jean-Baptiste
sucumbe provavelmente à epidemia do fim do ano de
1799 36, seguido logo por sua mãe em 1802 37, seu irmão
Raphaël 38 e seu pai Claude 39 em 1803. Nesse ínterim
nascem Fortuné 40 e Emmanuel 41, os dois em Nice.

33. Mairie de Monaco, registro de nascimento da Mairie de Fort-Hercule (Ci-devant Monaco), 1793-1800 (1794), 8/32.
34. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Registro de nascimento da municipalidade de Nice, 1795 à 1796, 208/264, fol. 43 v° et 44 r°; Registro de
batismo de Sainte-Réparate (Nice), 1794 à 1798, 71/149, fol. 139 r°.
35. « Claudine Erculine Florance » falecida em Nice em 6 de fevereiro de 1796 (Arch. dép. Alpes-Maritimes, Registro dos mortos da
municipalidade de Nice, 1795 à 1796, fol. 49 v. à 50 r.) et Jean-Baptiste (« Jean Ange Félix ») Florence, falecido em 21 de agosto 1799 (Arch.
dép. Alpes-Maritimes, registro dos mortos da municipalidade de Nice, 1799 à 1800, 164/471, fol. 45 v°-46 r°).
36. Jean-Baptiste Vignali falecido em Nice em 30 de outubro 1799: Arch. dép. Alpes-Maritimes, Registro dos mortos da municipalidade de
Nice, 1799-1800, 164/471.
37. Aimée, aqui Amate Gastaldy « femme Vignali », falecida em Mônaco em 10 de abril 1802: A.M.M., Registro dos mortos da Prefeitura de
Mônaco, D 1800-1809 (1802), 4/11.
38. Falecido em “29 nivôse an IX” (19 de janeiro de 1803) em Mônaco (A.M.M., Registro dos mortos 1800-1809 (1803), 1/15, fol. 3). Uma
das duas testemunhas de sua morte é Pierre Torreille, oficial de saúde no hospital civil de Mônaco. Em “2 pluviôse an XI (22 de janeiro de
1803), uma carta de Arnaud dirigida ao prefeito, justificando-se por sua futura ausência de seus cursos de desenho, menciona a morte de
seu cunhado que parece ter produzido complicações na família: Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, Instruction publique école centrale an XI,
carta de Arnaud Florence ao prefeito dos Alpes-Maritime do “2 pluviôse an 11”. Tais complicações podem estar ligadas à jovem viúva de
Rafael, Angélique Paule Eufrasine Rey e à herança que Rafaël havia acabado de se beneficiar com a morte de sua mãe. Este tio de Hercule,
muito mais obscuro que o resplandecente pintor (artista) Jean-Baptiste, somente nos é conhecido por alguns documentos: nascido em
30 de novembro de 1771 em Mônaco, batizado no mesmo dia na paróquia de São Nicolau (A.M.M., Registro de nascimento de Mônaco,
Registre N 1744-1789 (1771), 2/3); ele se torna dragão no regimento mencionado acima “Royal-Cravate” em 1793 (A.P.M., D² n° 306, Registre
des visites domiciliaires, 1 avril 1793, p. 26); um certificado datado de novembro 1799 atesta que Raphaël e Augustine são o irmão e a irmã
de Jean-Baptiste (D² 180, fol. 15 recto, 23). Augustine e Rafaël manifestam-se em um outro documento oficial entregue à prefeitura, para
demandar o salário de seu falecido irmão (Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, carta de Augustine e Raphaël Vignali ao prefeito, “le 4 ventôse
an IX” (23 de fevereiro de 1801), por fim ele se casa “le 22 thermidor an IX”, 10 de agosto de 1801(A.M.M., Registre de casamento de Mônaco,
Registre M 1800-1808 (1801), fol. 12 v°-13 r°, 9/14). É provável também que este irmão seja o irmão que Jean-Baptiste elogia como “com
talento para escrita” em uma carta ao Príncipe de Mônaco, que ele agradece por ter aceitado financiar sua estada em Paris (A.P.M., D bis ,
carta do 12 dezembro de 1788). É quase certo que ele seja o “Vignaly” “inválido” desde seu retorno do exército nesta cidade”, que requisita
um passaporte “le 9 fructidor an VIII” para ir repousar em um clima mais clemente (A.P.M., D² 181, atestado entregue a « Vignaly », 4 v°-5
r°). Veja ainda A.P.M., D² 311, Tableau de la population de Monaco, an 9, fol. 31 v° à 32 r° Euphrasine, a esposa de Raphaël é mencionada
como proprietária, Rua “de l’Hôpital. Quanto ao Raphaël ele é mencionado como “militar” e seu endereço está em branco. Sem dúvida ele
é convalescente.
er
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39. Claude Vignali (aqui Vignale) falecido em Mônaco, em 27 de fevereiro de 1803 (A.M.M., Registro dos mortos da prefeitura de Mônaco,
D 1800-1809 (1803), 2/15).
40. Antoine Fortuné nascido em Nice em 18 de janeiro de 1799: Arquivos do departamento dos “Alpes-Maritimes”, registro de nascimentos
da municipalidade de Nice, 1798-1799, 124-125/361, fol. 7. Curiosamente este importante irmão de Hercule não será batizado antes do
seguinte 24 de fevereiro na catedral “Sainte-Réparate” “Antonius Fortunatus Justinus”. Outra curiosidade, o registro de batismo diz que ele
nasceu em 15 de janeiro e não em 18. Não é coincidência que seu padrinho, um certo Egidius Mica(ll)es, seja um médico.
41. Emmanuel Nicolas nasce em Nice em 23 de dezembro de 1801: Arch. dép. Alpes-Maritimes, Registro de nascimento da municipalidade de
Nice, 1801-1802, 143/502, fol. 100. Veremos mais à frente que este Emmanuel se torna Paul (e que se envelhece dois anos).
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Fig 4. Vista de Nice pelas margens do Paillon, desenho de Auguste de Louvois, genro do Príncipe Joseph de Monaco, gravada por
Melle Boquet, extrato do livro Nice e seus arredores ou vinte vistas tiradas da natureza, em 1812, em les Alpes Maritimes, Paris em
Remoissenet, e em Genebra em J.-J. Paschoud, 1814. Cl. G. Moufflet – A.P.M.

Depois vem o irmão Hercule, primeiro nascimento
depois da morte do avô Claude, um pouco mais de dois
anos depois de Emmanuel e cinco depois de Fortuné.
Hercule nasce então em 1804, em 28 de fevereiro 42,
ainda em Nice (Fig.4), na “Rue de la Raison” onde seus

pais mantêm domicílio. A “Rue de la Raison” se tornará
mais tarde, quando as virtudes republicanas não têm
mais acolhida, a “Rue de la Terrasse”. Recentemente ela
foi rebatizada “Rue Raoul Bosio”. Essa rua se encontra
nas proximidades da costa, perpendicular à beira do
mar, no oeste da cidade velha.

42. Hercule Florence tinha a costume de usar a própria data de batismo no lugar da data de nascimento. Por isso, a confusão permaneceu
por muito tempo. A data de nascimento foi estabelecida corretamente pela primeira vez por Th. Fouilleron, « Quitter son pays. Monaco en
1823 », dans M.- C. Beaud, C. Raimondi, L. Fregni Nagler (dir.), Hercule Florence. Le Nouveau Robinson, p. 170. Arch. dép. Alpes-Maritimes,
registre des naissances de la municipalité de Nice, 1803-1804, 184- 185/428, onde foi nomeado « florence romuald ». O nome completo
foi estabelecido o dia do seu batismo: Arch. dép. Alpes-Maritimes, registre de baptêmes de Sainte-Réparate (Fig. 5), 1798-1806, 130/218,
« Antonius hercules Romualdus florance [sic] Arnaudi et Augustina vignali conjugum florance [re-sic] filius heri natus Bapt(isat)us fuit ».
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Em 1º vendemiário ano XII (24 de setembro de 1803),
Nice tinha 19.850 habitantes. Hercule é um dos 431
meninos contados entre os nascimentos (excluídos
os filhos naturais e abandonados) entre esse dia e o
dia 30 messidor (19 de julho de 1804) do mesmo ano,
e ainda um dos 63 meninos do mês de ventoso 43. Na
mesma época há apenas cerca de 40 cidades maiores
do que Nice na França. Há menos de 100 cidades de
10 mil habitantes. Toulon e Arles tem uma população
comparável a Nice e Marseille passa os 100 mil
habitantes 44.
Por fim Celestine 45, nascida em 11 de junho de 1805,
em Nice. Uma indicação interessante aparece em sua
certidão de nascimento: Arnaud Florence “professor
de desenho e oficial de saúde” e obviamente “nativo
de Toulouse”, é mencionado como “domiciliado em
Nice há 12 anos”. Ou seja, pouco tempo depois do
nascimento de sua primeira filha é que o casal se
instala em Nice, mesmo sendo difícil reconhecer
cuidadosamente esse tempo de 12 anos quando
sabemos que Arnaud estava domiciliado na “rue de
l’hôpital”, em Mônaco, em fevereiro de 1794.

Fig 5. A rua Mascoïnat e a catedral de Sainte-Reparate, por
volta de 1830. Musée Massena, Nice. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

Em Nice, Arnaud Florence, foi primeiramente
registrado, na altura do nascimento de JeanBaptiste, como “chirurgien-major du 3º Bataillon” 46
provavelmente atuando em um hospital militar de
Nice, e em seguida como “officier de santé”, ocupação
pela qual será reconhecido oficialmente alguns anos
mais tarde 47 . Depois da morte de Jean-Baptiste, seu

43. Archives Municipales de Nice (A.M.N.), F1/01 (an 12-1813), Tableau de la population de la ville de Nice. Neste mesmo mês “ventoso” nascem
apenas 43 meninas.
44. Bernard Lepetit, Maroula Sinarellis et al., Atlas de la Révolution française sous la direction de Serge Bonin et Claude Langlois, 8, Population,
Paris, EHESS, 1995, p. 74-75.
45. Célestine Aimée Marguerite nasceu em Nice no dia 22 prairial do ano XIII (11 de junho de 1805): Alpes-Maritimes, Registre des naissances
de la Municipalité de Nice, 1804-1805, 57-58/168, fol. 289 r°-v°.
46. Enquanto ele está ativo na luta contra os exércitos sardos, conforme G. Dumont, Études sur l’armée [...], p. 117.
47. Pela cópia de um relatório de serviço do cirurgião de segunda classe Arnaud Florence, feito pelo Serviço de saúde, Inspeção Geral
da República, de “29 nivôse an V” (18 de janeiro de 1797) nós ficamos sabendo que Arnaud, em 1979, atuou como cirurgião de segunda
classe em um hospital militar em Nice (IHF, Família Florence, 47 (31)). Veja também o relatório de saúde feito por ele e por seu colega (e
sem dúvida amigo) Emmanuel Fodéré, médico, também oficial de saúde, que em benefício de um certo Pierre Duck, o declara isento do
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cunhado, Arnaud é nomeado “professor de desenho”
na escola central de Nice 48 no dia 13 ventoso ano VIII
(4 de março de 1800). Ele permanece nesse cargo até
o fechamento dessa instituição, e continua, no ano XII,
na escola secundária, que a sucede. Sua remuneração
como professor sofrerá fortes variações. No ano VIII
e no ano IX ele recebe 600 francos por ano, mais 1
franco por aluno por mês 49; nos anos X e XI ele recebe

2000 francos por ano, como seus colegas 50. No ano XII,
período em que a organização da escola foi submetida
a uma grande mudança proveniente do Estado Central,
e onde Arnaud é contratado então como mestre de
desenho (maître de dessin) “aux Écoles Secondaires de
Nice” 51, seu salário fixo é de 600 francos por ano e mais
uma remuneração de 3 francos por mês (por aluno), que
os alunos têm de pagar adiantado ao mestre, exceto

serviço (IHF, Família Florence, 49 (33)). Este relatório é datado de “15 messidor an VII” (três de julho de 1799), data na qual Arnaud ainda
não é professor de desenho e seu cunhado ainda está bem vivo. Veja ainda os documentos que atestam a atividade de Arnaud como oficial
de saúde, entre os quais talvez o mais importante, seu diploma emitido pela Prefeitura de Nice “le 13 thermidor an XI (1o de agosto de 1803)
(Arch. dép.Alpes-Maritimes, 3 U 1-7), que nada mais é do que uma confirmação administrativa de sua atividade. Sobre os hospitais militares
de Nice veja François Roques, « Les hôpitaux militaires à Nice sous la Révolution et l’Empire », Nice Historique, n° 205, 1958, p. 58-69.
Observamos também que no atestado de óbito de sua filha Erculine, datado de “18 pluviôse an 4 (7 de fevereiro de 1796), ele é mencionado
como “Arnaud Florence o alfaiate”. Por falta de informações suplementares, supomos que se trata de um erro (uma das duas testemunhas
do óbito era alfaiate.
48. État des professeurs nommés par la ci-devant administration centrale du département, s. d. (Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8 (ano VIII).
É preciso notar que vários médicos, oficiais de saúde completam sua remuneração, notadamente no magistério. A título de exemplo, um
certo Paul ou Jean-Paul Levamis, oficial de saúde, se torna professor primário, nomeado “le thermidor an XII” (Arch. dép. Alpes-Maritimes,
1 T 1, État des candidats instituteurs du département). Essa função de oficial de saúde estava longe de conseguir sustentar uma família inteira.
49. O professor de desenho é o único (dos seis professores da “École Centrale”) que goza desse sistema de pagamento misto. Nós ficamos
sabendo por uma carta de Emmanuel Fodéré endereçada à sua administração que Florence sempre foi o professor que atraía o maior
número de alunos (Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8 (XI) Instruction publique école cen-trale an XI, carta do “21 vendémiaire an XII” (14 de
outubro de 1803). No ano 8 (entre o ensino de Jean-Baptiste Vig-nali e o seu): 20 alunos; no ano 9: 30 alunos; no ano 10 e no ano 11: 35
alunos. Também há duas listas de alunos escritas à mão por Arnaud para dois períodos não identificados, guardados em um envelope
catalogado como ano VIII (respectivamente de 27 e 32 alunos) que permitem mostrar que o interesse no desenho era sobretudo pela técnica,
lá os alunos demonstravam suas motivações profissionais. Muitos deles são trabalhadores especializados, artesãos, por exemplo, obrigados
a desenhar as peças de sua profissão (Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, « an VIII », dois État[s] des élèves qui fréquentent la classe de dessein:
o primeiro do ano XI; o segundo sem data até aquele momento). Isso é confirmado por uma regra definidora dos cursos de desenho de 2 de
janeiro de 1802: “O professor de desenho aplicará essa arte a todas as profissões para as quais há uma necessidade direta, particularmente
à arquitetura, à engenharia, à serralheria, à marcenaria e a outros ramos da mecânica.” (L. Boniface, « L’École centrale […], p. 37). Era esse
também o objetivo das autoridades revolucionárias, notadamente para atrair as crianças dos artesãos para a escola, o que explica a grande
popularidade do curso de desenho por toda a França (D. Julia, Atlas de la Révolution française […], p. 41-43).
50. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8 (XI) « Instruction publique école centrale an XI », Varios État[s] justificatif[s] du « Département des
Alpes-Maritimes », pluviôse, nivôse, messidor ano 10 e 21 e 28 thermidor ano 11. Muitos documentos relativos a isso mostram um pagamento
feito ou por mês ou por trimestre e fazem referência a uma remuneração total de 2000 Francos (ver por exemplo o documento das datas de
21 e 28 “thermidor an 11” (9 e 16 de agosto de 1803); possuímos também os recibos de pagamento de “pluviose, nivôse et messidor de l’an
10”, que mostram montantes similares). Comparativamente, ver l’État des employés de la Préfecture: no ano 9, entre outros, as remunerações
de um chefe de escritório (1800 Francos), de um expedicionário (900 Francos) e de um ajudante de escritório (600 Francos); Arch. dép.
Alpes-Maritimes, N 48. Com a remuneração por aluno, Florence no ano VIII ultrapassava a remuneração de um expedicionário, e no ano XI
a remuneração de um chefe de escritório. Leonce Boniface indica, ele mesmo, que os professores não receberiam mais pagamentos durante
aquele ano, o que os documentos dos Arquivos Distritais de Nice contradizem claramente (« L’École centrale […] », p. 41). Mas parece que
de todo modo eles foram pagos com certo atraso. É o que confirma uma carta do mesmo Arnaud Florence, pela qual ele pede ao prefeito
que o indenize pelo não pagamento por um certo número de meses no ano XI (A.M.N., R 6/1, carta do 22 floreal ano 12 (12 de maio de 1804).
Ele invoca o precedente de seus colegas, que a prefeitura anterior teve que indenizar por pedido do prefeito e ele espera se beneficiar da
mesma vantagem, ou pelo menos, da mesma justiça.
51. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, « Instruction publique école centrale an XII », carta do 29 “vendémiaire” ano 12 Esse documento é uma
carta de apresentação, para uma posição de mestre de desenho no Liceu Imperial no ano 13.
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um quinto dos alunos considerados pelo prefeito
como casos a se receber instrução gratuita 52. Portanto,
levando-se em conta que ele tinha entre 25 e 37 alunos
(parece justificar-se que no ano XII ele teria tido essa
quantidade de alunos), ele pôde esperar receber um
acréscimo ao pagamento de 60 a 90 francos mensais e
dessa forma atingir e ultrapassar os 1.200 francos por
ano assim como seu colega Fodéré na mesma época, o
mais bem remunerado à taxa fixa.
Arnaud Florence é um cidadão ativo na comunidade
de Nice. Desde o início da criação da Escola Central,
foi, talvez por um breve período, membro do júri
de seleção dos professores do departamento 53.
Encontram-se numerosas correspondências nos

Arquivos departamentais dos Alpes-Maritimes
segundo os quais, uma vez nomeado mestre de
desenho, ele intervém para melhorar o ensino de sua
matéria 54. Ele assina petições com seus colegas 55.
Quando os exércitos franceses retomam Nice, depois
de uma ofensiva austro-sarda, em 1800, Florence está
na escola, ao contrário de muitos de seus colegas 56.
Por ao menos duas vezes Arnaud tenta participar no
esforço de promoção ideológica da Prefeitura através
do exercício de seus talentos artísticos 57.
Em 7 de outubro de 1801, em pleno período de docência,
ele é nomeado, junto com seu colega professor de
química e física Emmanuel Fodéré 58 comissário de
estatísticas do departamento dos Alpes-Marítimos 59.

52. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 1, Cartaz contendo o acórdão relativo à organização definitiva do ensino público na Vila de Nice, 30
frutidor, ano 11. O prefeito dos “Alpes-Maritimes” fez de tudo para conservar a equipe da Escola Central para a Escola Secundária. Em um
documento sob o mesmo código (Rapport sur l’état de l’enseignement dans le département, 12 frimário ano XI, 3 de dezembro de 1802) o
prefeito Dubouchage insistia na necessidade de manter essa equipe de professores, não somente para que o ensino público se beneficie,
mas também por reconhecimento aos seus professores, que trabalharam duramente desde o ano VIII. Também se encontram vestígios
desses salários em A.M.N., R 1/3, ano 12, onde sobressaem notadamente os 50 Francos que os professores recebem pelos meses de brumário,
frimário, nevoso e pluvioso.
53. Este elemento nos parece determinante para motivar as pesquisas sobre Arnaud Florence nos arquivos de Toulouse relativos aos seus
antecedentes no ensino.
54. Veja por exemplo a correspondência do ano VIII, logo ao ter sido nomeado: Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, « CE T an VIII ». Em
diversas correspondências, Florence propõe a compra de material necessário para seus cursos, reformas em variados locais, mas também o
restauro por ele mesmo das telas deixadas por seu cunhado e antecessor. Não é impossível que ele tenha tentado, com essas intervenções,
indiretamente provar que ele fazia jus a melhores condições que esses 600 Francos, uma vez que Jean-Baptiste Vignali se beneficiava de
2000 Francos (se cremos na nota escrita pelo prefeito na carta enviada a ele por Augustine e Raphaël Vignali em 4 ventoso ano IX (23
de fevereiro de 1801), mesmo código. Ver também a carta de 29 frimário ano 9, pela qual Arnaud propõe a atribuição de um prêmio de
incentivo, segundo ele, à competição entre os seus alunos, mas onde ele também lembra que na sua aula “falta o essencial” (mesmo código,
« Instruction publique école centrale an IX »).
55. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, « Instruction publique école centrale an IX », Requerimento de 5 brumário ano IX (27 de outubro de
1800), Requerimento do 22 nivoso ano 9 (12 de janeiro 1801) e Requerimento do 2 frimário ano 11.
56. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, Relatório do 16 termidor ano 8 (4 de agosto 1800).
57. Ele propõe um projeto de Coluna em memória dos grandes homens que ele envia espontaneamente à prefeitura e ao Ministério do
Interior (Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 T 2, « Beaux-Arts », Carta de Arnaud Florence ao prefeito, 20 vendemiário ano IX (12 de outubro de
1800); ele participa em seguida de um concurso organizado por Chaptal no ano 10, mas a remessa de seu trabalho parece haver sofrido um
atraso (mesmo código, carta de Arnaud Florence ao prefeito em 1º termidor ano 11 (20 de julho de 1803).
58. François-Emmanuel Fodéré (1764-1835), colega de Arnaldo Florence no ano VII, no início como oficial de saúde e depois como professor.
É muito provável que tenha havido entre eles uma certa estima, talvez até amizade. Pode ser mesmo que tenha sido por causa de Fodéré
que deram o prenome de um dos irmãos de Hercule, mesmo que ele não esteja entre os padrinhos.
59. Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 2, Decreto municipal de 15 vendemiário ano X (7 de outubro de 1801). Veja também E. L. Bourroul, Hercules
Florence (1804-1879) […], p. 5, nota 1. A competência pelas estatísticas foi lançada pelo ministro do Interior Chaptal, um dos grandes nomes da
ciência aplicada, 19 germinal ano IX (9 de abril de 1801). Os resultados foram desiguais por todo o território, em virtude da falta de pessoal
competente, mas o manuscrito de Fodéré em Nice foi uma das satisfações alcançadas dessa iniciativa nacional. Ver Daniel Nordman, Marie-
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Nessa época Emmanuel Fodéré já havia publicado
meia dúzia de livros, essencialmente a respeito de
diversas doenças. A Escola Secundária, depois Escola
Central, se vangloria em tê-lo nomeado professor 60,
apesar de suas ausências prolongadas, talvez, entre
outras razões, também por causa do livro que acabou
de publicar sobre a epidemia que atacou a cidade 61. Ele
e Florence, acompanhados de dois ajudantes, partem
duas semanas mais tarde. Suas pesquisas terminam
em 28 de novembro do mesmo ano. O ano escolar já
está recomeçando. Emmanuel Florence nasce no mês
seguinte. Mas serão essas as únicas razões pelas quais
Fodéré redige sozinho seu ensaio sobre estatística 62?
Nós não sabemos.
Detenhamo-nos um momento em uma nota e em uma
planta, incluído em uma carta, que Arnaud envia ao
prefeito do departamento depois de assumir a função
de mestre de desenho 63 (Fig. 6, 7, 8). Logo depois de
sua nomeação, o novo instrutor abraça sua função
energicamente e propõe grandes obras nas salas
de aulas. A nota e a planta demonstram o espírito
de iniciativa e a boa vontade de seu autor. A planta,
sem dúvida, prova o conhecimento de arquitetura do
antigo oficial, e a nota evidencia sua competência para
os materiais e as obras necessárias à restauração de
ambientes (ele invoca lá o reboco, aqui o ferro, do outro
lado o aumento ou a diminuição das aberturas em

função das necessidades das aulas), que levam a crer
que em Toulouse ele não somente aprendeu a desenhar
e a pintar, mas também certamente se interessou
pelos locais próprios ao ensino de tais matérias.
Esse tipo de interesse aparece frequentemente na
vida de seu filho, Hercule Florence: ele descreve em
minúcias cada uma de suas invenções, mas também
o ambiente próprio a cada uma delas. Assim, por
exemplo, as longas descrições de sua “photographie”
e de sua “polygraphie” 64, seus desenhos minuciosos
usando regras similares àquelas utilizadas por seu
pai, o ambiente, a temperatura, etc. Pai e filho são os
filhos das ciências aplicadas, a essa altura em pleno
desenvolvimento, particularmente na República e no
Império.
É provável que Arnaud, pressionado a ter enfim
um lugar estável e remunerado para assegurar as
necessidades materiais de sua família, desejou
confirmar os elogios do relatório redigido pelo júri
que o nomeou ao seu posto. Nós não possuímos esse
relatório, mas Arnaud fez uma cópia no dia em que ele
enviou uma carta ao Prefeito dos Alpes-Maritimes com
a finalidade de obter um posto de mestre de desenho
no novo Liceu Imperial, no fim do ano de 1803. Essa
carta, datada de 29 vendemiário ano 12 65, reproduz
com sua letra, com efeito, uma cópia da decisão do
júri (tomada 4 anos antes) e seus motivos: “Aberta

Vic Ozouf-Marignier et al., Atlas de la Révolution française sous la direction de Serge Bonin et Claude Langlois, 4, Le territoire (1) Réalités et
représentations, EHESS, 1989, p. 64.
60. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, Carte de Fodéré ao prefeito de 4 termidor ano 9 (23 de julho de 1801).
61. François-Emmanuel Fodéré, Mémoires de médecine pratique, sur le climat et les maladies du Mantouan; sur le quinquina; sur la cause fréquente
des diarrhées chroniques des jeunes soldats; et sur l’épidémie actuelle de Nice, Paris, Crouillebois, Magasin de Librairie, 1800.
62. Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 3. Para o conjunto dessa missão, veja Léo Imbert, « Fodéré et le « Voyage statistique » aux Alpes-Maritimes
», Nice Historique, n° 497, 1935, p. 68-76. Um outro artigo sobre Fodéré em Nice: Nice: L. Imbert, « Notes sur le séjour de Fodéré à Nice »,
Nice Historique, n° 496, 1935, p. 33-39.
63. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, « CE T an VIII », carta de Arnaud Florence ao prefeito em 25 ventoso ano VIII (16 de março de 1800).
64. L’ami des arts […], p. 12-79.
65. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 8, « Instruction publique école centrale an XII », carta de Arnaud Florence ao prefeito em “25 vendemiário
ano 12 (22 de outubro de 1803). Como ele se endereça diretamente ao detentor oficial dos Arquivos, é improvável que Arnaud teria se
arriscado a fraudar seu relatório. De todo modo, ele indica: “copiada palavra por palavra segundo a certidão”.
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Fig 6. Carta enviada por Arnaud Florence ao prefeito
dos Alpes-Maritimes, 25 ventoso ano VIII (16 de
março de 1800), Arquivo dep. Alpes-Maritimes.

Fig 8. Mapa enviado por Arnaud Florence
junto a sua carta.

Fig 7. Memórias enviadas por
Arnaud Florence.
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a sessão, nós começamos por fixar nossa atenção
sobre o programa que o Cidadão florence, ex-membro
deste mesmo júri, candidato ao posto de professor
de desenho, apresentou no último 10 pluvioso (ano
VIII). Encontramos em seu programa pontos de vistas
sábios e úteis, sobre a arte de desenhar e de pintar.
Nós também examinamos os croquis e esboços a óleo
do estilo desse artista e acreditamos e reconhecemos
sua facilidade e uma grande disposição a novos
progressos. Seus admiradores nos asseguraram que o
cidadão florence é perseverante em seu trabalho e e
paciente em sua maneira de ensinar. Nós recebemos
os melhores testemunhos sobre sua moralidade. Além
disso chegou ao nosso conhecimento que este cidadão
possui a interessante coleção dos Estudos do falecido
Vignalis, ... 66 assim como as belas coleções que este
sábio artista fez em Roma e durante sua última viagem
à Itália…. e por essas razões, por esses motivos, e de
acordo com esse ponto de vista, nós nomeamos o dito
cidadão florence ao posto de professor de desenho na
Escola Central do Departamento dos Alpes marítimos”.

qualquer modo, a partir do fim de 1806, Arnaud se lança
em uma nova carreira para a qual seus rendimentos
jamais poderão ultrapassar os 1000 Francos por
ano por um emprego complexo, novo e penoso. É
difícil imaginar que ele abandona uma confortável
remuneração como instrutor, que pode ultrapassar os
1200 Francos, compreendidas as remunerações fixas
e variáveis, pela nova posição. Por outro lado, nós
não podemos pensar em uma desgraça, uma vez que
ele obtém um posto de responsabilidade, nomeado
diretamente pelo imperador, mediante proposta do
prefeito. Sua motivação pode ter sido a possibilidade
de melhorar a sua posição, entrando pouco a pouco
na elite local. Sua morte próxima nos impede de saber
mais sobre suas ambições.

Em sua carta de apresentação Arnaud tenta se
promover e nos traz outros elementos interessantes,
que demonstram nomeadamente, que ele
constantemente produziu desenhos, plantas, pinturas
e esculturas para servir de modelo a seus alunos, além
de sua “coleção de desenhos raros”. Ele invoca seus
“fracos conhecimentos técnicos” (será tratar-se de um
eufemismo?) entre outros argumentos para “merecer a
benevolência e a gentileza” do prefeito.
Arnaud persegue sua carreira de instrutor até uma data
difícil de determinar. Ele exerce provavelmente até o
ano XIV (que termina em agosto de 1806) 67. Ele perdeu
a posição na Escola Secundária ou renunciou a ela? De
66. Arnaud pula aqui, e um pouco mais adiante, um trecho do documento reproduzido.
67. Segundo o mesmo État abrégé des services de 23 de julho de 1823, Coleção C.H.Florence, reproduzido e traduzido por Bourroul já
mencionado acima (E. L. Bourroul, Hercules Florence (1804-1879) […], p. 5, nota 1), certidão editada pelos consuls da Cidade de Mônaco, que
resumiram a carreira de Arnaud, ele permaneceu professor de desenho até o ano XIV, o que é possível, mas nós não encontramos indícios
suficientes que gostaríamos até essa data.
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A partida de Nice para
Vintimille
Um eventual retorno à única renda de sua posição
como oficial da saúde

68

não seria suficiente para

uma família de seis pessoas. Claramente a herança
recebida por Augustine a seguir da morte de ambos
os pais pôde compensar essa queda de receita. Mas
apenas essa perspectiva não satisfazia ao pai de
família já em processo de envelhecimento 69. Talvez
seja esse o espírito com o qual Arnaud se lança a uma
nova carreira. Cirurgião, oficial de saúde, professor
de desenho, responsável pelo departamento de
recenseamento e agora coletor de impostos 70: Arnaud
realiza todos os esforços possíveis para oferecer à sua
família uma situação estável 71.

Arnaud Florence é nomeado coletor de impostos
em Vintimille. O Império desenvolveu um novo
sistema para assegurar rendas antes mesmo da
coleta dos impostos com a nomeação de um coletor
e para, teoricamente, reduzir os riscos de abuso pelos
contribuintes mediante o estabelecimento de uma
soma máxima de receita tributária. A caução do coletor
(valor depositado na administração dos impostos pelo
coletor para garantir que o mesmo fizesse um bom
trabalho) é de um doze avos da receita anual prevista.
Ora, a receita normal de um município é de 15.000 a
20.000 Francos. Os 1.250 a 1.666 Francos da caução não
colocam em risco, portanto, o patrimônio de Augustine.
Ela, segundo Hercule, tinha antes da morte de Arnaud
um patrimônio de 6.000 Francos. De qualquer forma,
a renda da terra não era inferior a 5% 72. Nós sabemos
por Hercule Florence que à Augustine eram destinados,
em 1820, 36 louis de rendas, o que significa mais de

68. Ele exercia ainda como oficial de saúde no ano XII, de maneira oficial, segundo o Registro dos Decretos da Prefeitura do ano XII (Arch. dép.
Alpes-Maritimes, K 5, onde encontramos p. 221 Fodéré e p. 223 Arnaud Florence). Somente as pessoas repetidas nesta lista eram autorizadas
a praticar “a arte de curar” nos “Alpes-Maritimes” (p.223 vº) e isso segundo a reorganização do corpo médico de 1803 ( Jean-Pierre Goubert,
Roselyne Rey et al., Atlas de la révolution française sous la direction de Serge Bonin et Claude Langlois, 7, Médecine et santé, EHESS, Paris, 1993, p.
20). Um oficial de saúde empregado em um hospital de Mônaco, na mesma época, ganhava 300 Francos por ano (Thérèse Ghizzi et Robert
Fillon, « Les établissements hospitaliers sur le Rocher de Monaco avant le XIX siècle », Annales monégasques, n° 18, 1994, p. 50). O custo de
vida sendo mais caro em Nice, é possível que os honorários de Arnaud fossem proporcionalmente mais altos (do que em Mônaco), ainda que
fosse necessário que ele se empregasse como residente de um hospital ( J. –P. Goubert, R. Rey et al., Atlas de la révolution [...], p. 27, avalia em
1000 Francos as receitas de um oficial de saúde em 1816, mas sem dúvida para aqueles de dedicação exclusiva). Também é possível que ele
exercia (seu ofício) para uma clientela particular, em Nice, depois em Vintimille, e ao final em Mônaco. Relembremos que a Certidão acerca
de seus serviços já mencionada várias vezes evoca seu emprego em um hospital militar até o ano IV, mas somente até esse ano.
e

69. Nesta altura é impossível medir quanto Augustine estava presente no pensamento de Arnaud, porque ela lamentavelmente não deixou
qualquer indício escrito ao qual pudéssemos ter acesso.
70. Veja ainda o mesmo documento de julho de 1823 reproduzido e traduzido por E. L. Bourroul, Hercules Florence (1804-1879) […], p. 5, nota
1. Esta Certidão de serviço deve em todo caso ser considerada com prudência, porque Arnaud é mencionado como “coletor de impostos”
“em 1806 e 1807”. Mas Florence se demite de seu cargo de coletor ao fim do ano de 1806. Há fortes indícios que os cônsules se apoiaram
nas informações da família, que puderam incluir 1807 em sua carreira de coletor porque Arnaud teria que permanecer até a chegada de seu
sucessor. Talvez fosse isso que indicavam de maneira imprecisa os seus serviços.
71. A esta multiplicidade de profissões corresponde aquela de Hercule Florence, que será marinheiro, assistente, impressor, desenhista,
geógrafo, organizador da expedição, comerciante de tecidos, livreiro, explorador agrícola (fazendeiro), professor de desenho.
72. Para essas informações veja Albert Soboul, La civilisation et la France napoléonienne, Paris, Arthaud, 1990 (1983) et Lewis Goldsmith, Cours
politique et diplomatique de Napoléon Bonaparte comme général en chef des armées républicaines, comme Premier Consul et comme Empereur
et Roi, et du Gouvernement français ou Recueil de traités, actes, mémoires, décrets, ordonnances, discours, proclamations, etc. depuis mai 1796,
jusqu’à la seconde abdication de Bonaparte en juin 1815, et contenant tout ce qui s’est passé en France pendant sa dernière usurpation, tome 2,
Londres, R. Juigné, 1816, p. 909. Essas regras do ano XII foram confirmadas em 1806, no decreto de 21 de agosto de 1806 “relativo às cauções
que os coletores eram obrigados a fornecer em imóveis”.
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700 Francos 73 3 terras entre a morte de seu marido e
1820, porque ela, provavelmente, não tinha condições
de enriquecer. A caução poderia ser obtida com um
empréstimo com a garantia da renda das terras em
Mônaco durante aproximadamente dois anos ou
mediante a venda de um bem que não fazia parte de
seu patrimônio de 6.000 Francos e que representava
um sexto do total. Por outro lado, Arnaud, ainda oficial
da saúde, poderia bem ter pedido um empréstimo
dessa quantia, ou então talvez essa quantia tenha sido
financiada pela venda de uma ou duas obras de arte do
falecido Jean-Baptiste Vignali.
A expectativa de renda de tal função é bem reduzida:
cinco por cento da receita, quer dizer entre 750 e 1000
Francos, bem menos do que suas receitas de quando
era instrutor. Quando refletimos sobre a dedicação
requerida para obter a comissão, essa posição não
parece muito desejável. Mais ainda porque o coletor
tem o risco de ser acusado de desvio de dinheiro e
arrisca então a ser condenado a trabalhos forçados,
e também de o contribuinte exercer pressão sobre o
coletor com esse argumento. O prefeito dos AlpesMaritimes puniu funcionários de fato naquele ano várias
vezes. Aqui nós podemos supor, com todas as reservas
necessárias, as motivações de Arnaud Florence para

ocupar essa posição: Ele prevê, provavelmente, que
um bom resultado de seu trabalho em um município
difícil, lhe abriria as portas de uma responsabilidade
mais prestigiosa e com mais destaque na sociedade
imperial.
É difícil precisar o momento em que a pequena família
(de quatro filhos) parte de Nice para Vintimille 74. Foi
no dia 15 de agosto de 1806 em que Arnaud é nomeado
coletor para dita município do distrito de São Remo 75,
que a pouco tempo, em 1805, havia passado a integrar
os domínios do prefeito dos Alpes-Maritimes 76. Não
conseguimos imaginar a dificuldade da tarefa.
O cargo de coletor de impostos está longe de ser uma
tarefa fácil. Se ela não ocupa totalmente seu tempo
e lhe permite exercer esporadicamente a função de
oficial da saúde e cirurgião no município, ou talvez
mesmo de ministrar cursos de desenho ou oferecer
seus serviços de artista, essa função não pode, de
verdade, lhe permitir estabelecer sua popularidade.
O coletor geral, ao nível do departamento, designa a
seus subordinados locais a responsabilidade de obter
por município (ou grupo de município) tal soma de
impostos, armado apenas dos decretos tributários,
restando a cada um dos subordinados locais
determinar a quantia a pagar em função dos dados

73. Ele recebe de sua mãe para a viagem até Anvers a soma de 12 Louis, equivalente a um terço das receitas. Ver L’ami des arts…, p. 180. Um
Louis equivalia a 24 Francos no começo da revolução e 20 Francos no momento da restauração. Se realmente o patrimônio de Augustine
era de 6000 Francos e que ela recebia mais de 700 Francos, se pode concluir que se tratava de boas propriedades. Igualmente notamos que
em 1809 as onze “famílias mais destacadas” de Mônaco, mencionadas ao prefeito, tiveram receitas líquidas declaradas entre 1500 e 2000
Francos para 10 delas e de 3000 Francos para a última: A. P. M., D² 303, Tableau des familles les plus marquantes, Copie de l’État envoyé à M. le
Préfet d’après sa demande sans date du 13 septembre 1809.
74. Se Hercule Florence não houvesse evocado suas “primeiras lembranças” (L’ami des arts […], p. 175. Fig. 9) em Vintimille, poderíamos nos
perguntar se a mulher e os filhos de Arnaud não ficaram em Nice ou em Mônaco. Talvez Fortuné e Emmanuel foram viver em Mônaco, sob
a vigilância de um parente, para continuar seus estudos primários.
75. IHF, Família Florence, 46 (30), Carta do vice-prefeito para o prefeito de San Remo, de 23 de setembro de 1806 (cópia). A nomeação de
Arnaud Florence coincide com o retorno do calendário gregoriano. Parece ter sido ele nomeado para os “100 dias” do fim de 1806 que
seguiam o ano XIV (Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 7, Registre des Arrêtés de la Préfecture des Alpes-Maritimes, 1806-1807, decreto 79, p. 4344) com opção para 1807, à qual ele renuncia mais tarde. Isso reduziu ainda mais o problema de caução que nós evocamos acima.
76. Somente a partir de 1805 que a costa lugúria até a Taggia passa a fazer parte dos “Alpes-Maritimes” (D. Nordman, M. –V. Ozouf-Marignier
et al., Atlas de la révolution française […], p. 13-14), e a pressão sobre o coletor de Vintimille parece ter se tornado dura: o prefeito Dubousage
esperava que essa região equilibrasse um pouco as contas do departamento (para esse fato confiamos em Th. Ghizzi et R. Fillon, « Un dépôt
de mendicité à Monaco sous le Premier Empire », Annales monégasques, n° 16, 1992, p. 103).
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encontrados localmente. Pode-se imaginar a pressão
exercida sobre esses funcionários que podem esperar
um retorno sobre seus investimentos apenas se eles
forem absolutamente intransigentes. Se o sistema de
coletor de impostos é um progresso comparado com a
época em que os impostos eram arrendados por oficiais
dotados de um poder gigantesco sobre o “Ancien
Régime”, nós ainda estamos longe de uma situação
que permite ao funcionário, ele mesmo responsável
pelo resultado da coleta de imposto 77, de ser justo. Na
ausência de um cadastro transparente, não há dúvidas,
quem comanda (os meios de produção, o clero, a
prefeitura, a inspetoria do porto) pode assegurar aos
clientes os meios de escapar totalmente, ou em parte,
aos impostos, deixando o peso do pagamento aos mais
fracos. Hercule faz o eco 78: o coração de Arnaud deve ter
sofrido com essa situação. O coletor é um homem só e,
quando ele é confrontado com oposição, ele só pode
apelar às forças militares em um segundo momento,
e então, claramente, em especial em cidades
anexadas recentemente à França, isto não contribui
para sua popularidade 79. Além disso, aumentando
ainda mais sua carga, o coletor de Vintimille também
se responsabiliza pelas localidades de Camporosso,
Penna e Airole, esta última está a mais de vinte
quilômetros da costa 80. Ademais, essa carga pode
levar aos tribunais e os erros punidos com trabalho
forçado. No mesmo período de 1806-1807, o prefeito
dos Alpes-Maritimes foi obrigado a suspender um
grande número de funcionários, e especialmente os
coletores contra os quais há queixas 81. Não é o caso

Fig 9. Hercule Florence, L’ami des arts livré à lui- même ou
Recherches et découvertes sur différents sujets nouveaux, p.
175, Col. IHF, São Paulo.

de Arnaud, porque ele mesmo pediu sua demissão.
Enfim, ao mesmo tempo, se encontram indícios de
várias cidades, indivíduos e mesmo coletores, que se
beneficiam de redução ou de reembolso de impostos
em razão da má conjuntura (notadamente a geada

77. Veja a lei de 27 ventoso ano VIII, 18 de março de 1800 et A. Soboul, La civilisation […], p. 45.
78. L’ami des arts […], p. 176.
79. A.M.N., G 131, Carta do colector de Nice, 7 brumário ano 14.
80. Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 7, Registre des arrêtés de la préfecture des Alpes-Maritimes, 1806-1807, Decreto 199, 1807, p. 130-131.
81. Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 7, Registre des arrêtés de la préfecture des Alpes-Maritimes, 1806-1807, Decreto 73 (p. 41-42), 81 (p. 45), 82
(p. 46), 91 (p. 54-56), 144 (p. 92-93), 176 (p. 115), 179 (p. 116-117), 183 (p. 120).
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que se abateu sobre as árvores de limão 82). Entre
esses municípios, Vintimille é uma das atingidas, e
pode ser que seja o caso de Arnaud Florence, que
menciona isso em suas anotações resumidas, mas
posteriores à sua demissão.

Depois da morte de
Arnaud, a família em
Mônaco

O pai de família, provavelmente exausto 83, envia
ao prefeito uma carta no dia 29 de dezembro de
1806, “pela qual ele demanda sua substituição”. O
prefeito procede assim em 12 de janeiro de 1807 84
Arnaud está doente? Pode ser possível, porque, com
a idade de 58 anos, ele morre nove meses depois
em Mônaco, em 14 de outubro de 1807 85. Em sua
certidão de óbito ele é qualificado como “cirurgião”,
dramático retorno ao passado.

A família monoparental de Augustine Vignali e seus
filhos vive em Mônaco (Fig. 10 e 11). O mais velho
dos filhos, Fortuné, tem nove anos de idade; Hercule
ainda não tem quatro. Com a morte de seus dois
irmãos, Augustine tornou-se a herdeira principal
de seu pai na ausência provável de sua irmã MarieDevote, desaparecida nos infortúnios da emigração.
Os testamentos de seus pais, dos quais conhecemos
realmente apenas o de Aimée Gastaldy 86, não tinham
mais força de lei desde o fim de 1793, quando a
República impõe a igualdade entre os herdeiros
diretos. Provavelmente a família vivia da herança dos
avós. É possível que a família tenha voltado a viver em
uma das casas de Claude e Aimée, pode ser ainda “rue
de la Poste” ou “rue de l’Hôpital” 87 , provavelmente
propriedade da família.
Haveria a queda do império marcado o espírito
de Hercule? Estevam Leão Bourroul dramatizou
longamente a relação que Hercule teria construído com
a figura do Imperador. Embora Hercule faça referência

82. Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 7, Registre des arrêtés de la préfecture des Alpes-Maritimes, 1806-1807, Decreto 215, p. 141-143 para o caso
exacto de Vintimille. Para um outro caso similar, por exemplo: decreto 50, p.26.
83. Durante o tempo em que exerce a função, ele presencia uma disputa local em torno da nomeação do tenente do porto (posição
importante em uma pequena cidade onde a atividade portuária é o principal trunfo econômico). Mesmo o prefeito de Vintimille acaba por
demandar sua substituição, sob o pretexto de sua idade avançada (Veja Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 7, Registre des arrêtés de la préfecture
des Alpes-Maritimes, 1806-1807).
84. Arch. dép. Alpes-Maritimes, K 7, Registre des arrêtés de la préfecture des Alpes-Maritimes, 1806-1807, arrêté 199, p. 130-131. É difícil saber
em qual momento exato Arnaud foi substituído, embora ele mesmo não tenha tomado a liberdade de ir logo para Mônaco sem esperar seu
substituto. Nós estimamos que ele deixou seu posto entre o fim do ano de 1806 e o começo de 1807. Uma investigação sobre seu sucessor
poderá talvez confirmar nossa estimativa.
85. A.P.M., Registre des décès de la commune de Monaco, D 1800-1809 (1807), 14/18. “Arnaud” é erroneamente citado como “com quarenta e
oito anos”.
86. A.P.M., D²* 325, fol. 2 r. et v., certidão de testamento de Claude Vignali e testamento de Aimée Gastaldi.
87. No recenseamento do ano IX, é efetivamente Rue “de l’Hôpital” onde Claude e Aimée são domiciliados, proprietários reconhecidos no
que diz respeito aos seus “meios de existência”: A.P.M., D² 311, Tableau de la population de Monaco, an 9, fol. 30 v° à 32 r°. Recordemos que
em 1793 eles foram registrados na “rue de la Poste” (que não aparece mais no recenseamento do ano IX).
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Fig 10. Vista de Mônaco por Ardisson, sem data, lápis de grafite sobre papel, Col. N.M.N.M. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

ao fato de respirar o mesmo ar que Napoleão, jovem
corso, portanto seu conterrâneo, deve, acima de tudo,
ter sentindo-se confinado em seu pequeno pedaço de
terra a partir de 1814. Thomas Fouilleron, com mais
objetividade, aponta que o jovem viveu em um vasto
império durante seus primeiros anos, e em seguida, na
sua adolescência, em um pequeno principado e que o
contexto da crise econômica e política certamente o

encorajou a partir 88. O caráter sonhador e aventureiro
de Hercule teria provavelmente se manifestado em
outros lugares.
Voltemos um pouco no tempo. Em 1807, os filhos de
Augustine certamente fizeram seus estudos primários
na pequena escola de Mônaco 89, da qual temos
numerosos registros nos arquivos departamentais de

88. Th. Fouilleron, Quitter son pays […]. p. 168-194.
89. Nós reencontramos “Jean Baptiste Bosio” professor primário nomeado em Mônaco em “le floreál an XII”, além de escrivão do juiz de
paz (Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 1, Certidão dos candidatos a professores primários; Mesmo código, Pesquisa nas escolas existentes):
se reencontra o mesmo no ano XIII, autor do regulamento de sua escola (Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 T 6, Regulamento aprovado pelo
professor Jean-Baptiste Bosio, s.d.). Alexandre Graboy-Grobesco, « L’enseignement en principauté de Monaco aux XVIII et XIX siècles »,
e
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Fig 11. Vista de Mônaco por Ardisson, sem data, lápis de grafite
sobre papel, Col. N.M.N.M. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

Nice. Fortuné figura provavelmente entre os últimos
alunos do Liceu Imperial de Nice, antes de seu
fechamento. Tudo nos leva a crer que a família florence
pôde se beneficiar do ensino gratuito instituído pelo
Príncipe Honoré V a partir de 19 de novembro de 1815 90.
Mesmo não havendo mais a necessidade de Fortuné
frequentar a escola e tendo Emmanuel partido de sua
terra natal com o nome de Paul Florence, com dois
anos a mais registrado em seu passaporte 91, já Hercule

Annales monégasques, n° 31, 2007, p. 90.
90. Avançando em meus estudos sobre as influências de Hercule Florence, cheguei à conclusão temporária de que, Fortuné frequentou
a escola primaria e o Liceu Imperial, mas tenho dúvida sobre Emmanuel e ainda mais sobre Hercule Florence. Existia a possibilidade de
seguir os cursos de uma escola, mas só mediante pagamento, qualquer que seja a escola, pública ou privada. Considerando a situação
econômica da família, e os dizeres de Hercule Florence, é mais provável que ele tenha se beneficiado da ajuda dos irmãos mais velhos para
se alfabetizar, com muito sucesso. Estou trabalhando em um ensaio sobre as influências culturais de Hercule Florence.
91. A.P.M., D 4, reg. 4 (1815), Registro dos passaportes, n° 181, 14 de agosto de 1815. “Jacques Paul Florence, filho do falecido Arnaud”,
“proprietário” residente em Mônaco, nascido em Nice, com 16 anos (enquanto Emmanuel nasceu em 1801), recebeu um passaporte para
9
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Os republicanos da família não existem mais
e o Príncipe quis, talvez, apoiar através de
Fortuné, o neto do antigo primeiro pintor
da corte.

Fig 12. Registro do passaporte de Jacques Paul Florence, n °
181, 14 de agosto de 1815. A.P.M. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

pôde frequentar o curso da escola secundária até
os seus quatorze anos em Mônaco 92. Em seguida,
o que sabemos com certeza, é que Fortuné se alista
como oficial nos carabineiros do principado, depois
de estudar topografia 93, que o levarão ao meio dos
responsáveis pelo Departamento de Construções 94.

Serão provavelmente os estudos de
seu irmão mais velho que haverão de
nutrir Hercule o gosto pelas ciências
práticas, sendo que este último não
pôde provavelmente fazer os estudos
secundários depois de seus 14 anos. Daí a
menção às obras de Bezout e Nollet 95, que
ele faz na página 179, e também ao atlas
sobre o qual ele sonha 96. O patrimônio da
família provavelmente não permitiu a compra de
muitos outros livros além dos que aqueles usados por
seu irmão mais velho para seus estudos. Esses dois
livros nos aproximam também de Arnaud Florence,
cujos conhecimentos técnicos eram certamente de
nível elevado e que dominava, provavelmente, tanto
quanto Bezout ou Nollet, os quais eram conhecidos
desde a metade do século XVIII. Lembremo-nos que

ir a Nice. Esse mesmo Jacques Paul, além disso, não pagou seu passaporte, emitido “gratuitamente” (Fig. 12). Nós o reencontramos,
provavelmente mais cedo como “marinheiro” em uma lista de soldados datada de 1815 escrita em uma nota enigmática de Stéphane Vilarem
(A.P.M., Fichier par vedettes, Florence, Paul, sem código). Sim, precisamos admitir, que Emmanuel, por uma razão desconhecida, mudou de
nome, tal como atesta o texto de Bourroul, Hercules Florence (1804-1879) […], p. 17, que tinha diante de seus olhos numerosos documentos
de família e pôde determinar que o irmão “Paulino” foi morrer no Egito; veja também L’ami des arts […], p. 189, sobre o “irmão […] perdido
no Oriente”.
92. A. Graboy-Grobesco, « L’enseignement en principauté de Monaco [...] », p. 82, 84, 86, 88: a educação religiosa de Hercule corresponde
muito mais aos princípios do império, e em seguida à disciplina imposta pelo Principado, do que às idéias de Jean-Baptiste, seu tio, que, em
uma carta enviada de Florença em 1793, manifesta posições claramente anticlericais (veja Th. Fouilleron, « Mécénat princier [...] », p. 87-88,
d’après A.P.M., D bis , carta de Jean-Baptiste Vignali “à la Convention nationale”, 30 de março de 1793 (cópia)).
7

1

93. A.P.M., D 4, registro dos passaportes de 1818, n° 355, 30 de outubro de 1818.
9

94. Veja, por exemplo, A.M.M., Registre des mariages (registro dos casamentos), 1833, 7-8/10, fol. 6; Registre des décès (registro dos
mortos), 1865, 16/26, fol. 14 v.
95. Duas obras de Étienne Bezout podem ter sido objeto de estudo de Florence. Ele escreveu, antes de morrer, em 1783, para uso dos
marinheiros, um Cours de mathématiques à l’usage des gardes du pavillon et de la marine, 6 volumes, Paris, 1767-1769, assim como um Cours
complet de mathématiques à l’usage de la marine et de l’artillerie, Paris, 6 volumes a partir de 1780. Essas duas obras conheceram sucesso
constante ao longo das décadas posteriores. Jean Antoine Nollet, Leçons de physique expérimentale, Paris, editado pela primeira vez em
1743, mas reeditado nas décadas seguintes. Nollet era sem dúvida um pouco antiquado, mas sua abordagem bastante concreta da física
contribuiu sem dúvida a aumentar o interesse de Florence pelas ciências práticas e de utilização direta.
96. Sem absoluta certeza poderia tratar-se de Eustache Hérisson, Atlas portatif contenant la géographie universelle ancienne et moderne, Paris,
Desray, 1806.
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Arnaud Florence foi membro da Academia Real de
Pintura, Escultura e Arquitetura de Toulouse, cujo
ensino técnico era bastante elevado.
Provavelmente ligado ao serviço da administração,
Hercule desenvolve seus talentos de desenhista e de
pintor. Em sua aprendizagem de desenho, o jovem
Florence pôde ter se beneficiado dos trabalhos de seu
tio e de seu pai. A influência de seu tio é conhecida de
longa data, reportada pelo próprio Hercule, que seus
biógrafos Luret e Bourroul retomam. Mas, entre os
materiais que lhe servem de modelo, os de seu pai são
bastante importantes. Efetivamente, Arnaud trabalhou
em Nice como mestre de desenho durante seis anos.
Ele tinha uma boa reputação como dedicado, mais
do que de um artista. Enfim, ele testemunha em uma
carta, haver, ele mesmo, deixado numerosos modelos
acadêmicos para a Escola Central, modelos cujos
rascunhos, provavelmente, levou com ele ao término
do magistério.

A primeira viagem
Em 1820, Hercule descreve , ele deixa uma primeira
vez sua família para encontrar trabalho em Anvers,
mediante a uma carta de recomendação, que se revela
de pouca eficácia. O registro do passaporte de 1820
menciona o documento de um Hercule Florence, 16
anos, proprietário (provavelmente co-proprietário
com seu irmão Fortuné, sua irmã Célestine e sua
mãe), emitido em 23 de setembro de 1820, “para
Anvers e outros locais” 98 (Fig. 13). Hercule paga por
seu passaporte 3 Francos, embora exista uma isenção
97

de 2 Francos, reduzindo o preço a um Franco, para os
monegascos com menos patrimônio. Fortuné Florence,
em 1821, igualmente inscrito como proprietário, paga
esta quantia para um passaporte que indica ter ele ido
à Grasse 99.
Hercule toma um barco em Nice e parte para Anvers.
Sobre essa viagem não adicionaremos nada além do
que o próprio autor relata. O episódio, em Aix, dos
amigos da família Hancy é interessante 100. Hancy
é um nome importante da época revolucionária e
imperial em Nice. Pode ser encontrado um secretário
da administração municipal com esse nome. Hercule
descreve o chefe da família como “amigo e parente
distante de minha mãe” e este nome aparece
efetivamente nos registros de batismo entre os
padrinhos e madrinhas e nos registros de nascimento
entre as testemunhas (por exemplo, Angélique Hancy,
nascida, Rey, presente tanto no batismo como no ato
de registro do nascimento do pequeno Jean-Baptiste,
no ano IV (1796) ou Jean-François Hancy, que declara a
morte de Jean-Baptiste Vignalis no ano de VIII (1799)).
Esse último nos relata uma última questão embaraçosa
quase cômica. Esta não é a única vez em que ele se
coloca em uma situação desvantajosa: seu fracasso em
Anvers não tem nada de belo; o episódio, em questão
aqui, com os guardas também não é brilhante; mais
tarde Hercule não hesita em se descrever como um
marinheiro medíocre logo depois do seu alistamento
em 1823. Houve ainda mais um episódio, um pouco
depois, no mesmo ano, que mostra toda a fragilidade
de um homem para quem o reconhecimento dos
outros é extremamente necessária.

97. L’ami des arts […], p. 179-185.
98. A.P.M., D 5, Registro dos passaportes de 1820, n° 153, 23 de setembro de 1820.
9

99. A.P.M., D 5, Registro dos passaportes de 1821, n° 100, 3 de agosto de 1821, onde o jovem homem é mencionado como “proprietário”.
Em 1818, o mesmo Fortuné, “estudante de geometria” já pagava 3 Francos. Notemos também que essas isenções não eram raras, se
confiamos nos index dos registros de passaportes: em 1820 elas formavam quase a metade do contingente de solicitantes; em 1818 e em
1821 aproximadamente um terço.
9

100. L’ami des arts […], p. 183.
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A segunda partida
Hercule parece retomar seu trabalho,
como se nada houvesse se passado. Mas
logo, a inquietação reaparece, e dessa vez
trata-se de uma verdadeira partida. Para
fazer a volta ao mundo que seu atlas e
suas leituras de Robinson Crusoe o faziam
sonhar, ele decide se alistar na marinha
real. Ele necessita de um novo passaporte,
cujo verso nos informa sobre as últimas
etapas antes de seu alistamento.
Hercule recebe um passaporte monegasco em 31
de julho de 1823. Ele se encontra em Nice no dia
primeiro de agosto, onde vai ao consulado, assim
ele o conta. É informado que um navio “La Torche”
partirá para Toulon em alguns dias 101. Ele retorna a
Mônaco, acredita, para se despedir uma última vez
de sua família. Em 2 de agosto ele retorna a Nice.
Provavelmente ele embarca rapidamente no “La
Torche”, chega a Toulon, onde deseja se alistar. Mas
falta a ele certos documentos, entre eles, relata, “o
ato de consentimento de sua mãe, uma certidão dos
serviços de seu pai, certidões e outros documentos” 102.
Ele é encorajado a escrever a sua família para que lhe
enviem os papéis necessários. O pouco de italiano que
sabe lhe permite talvez (ele deixa ficar a dúvida) pagar
as despesas de Toulon ensinando essa língua 103. Mas
a falta de resposta o inquieta e ele acaba retornando,
deixando Toulon em 29 de agosto, passando a fronteira

Fig 13. Registro do passaporte de Hercules Florence, n ° 153, 23
de setembro de 1820. A.P.M. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

entre Var e Alpes-Maritime no dia 31 de agosto, em
seguida entrando em Mônaco tomando um caminho
complicado para tentar evitar o ridículo de uma falsa
partida 104. Depois do novo reencontro com sua mãe,
sua irmã e seu irmão, ele acaba por tornar a partir de
Mônaco em 4 de setembro, e retorna a Nice em 5 de
setembro. No caminho descreve a última lembrança
visual que conserva de seu país, visto de “La Turbie” 105.
Finalmente ele se alista e, últimas peripécias, quase
não passa no teste de saúde. Estamos no dia 10 de
setembro de 1823 - “Florence, antoine, hercule, Romual
(sic), nascido em Nice em 29 de fevereiro de 1804 (sic),
altura de um metro e 69 centímetros, cabelo castanho,
olhos castanhos, testa saliente, nariz bem feito, boca
pequena, queixo redondo, face oval, filho de Arnaud,

101. O consulado em Nice lhe presenteia com um “bônus para Toulon”
102. L’ami des arts […], p. 186. Todavia, a certidão laboral de seu pai é datada de julho de 1823. Ele devia pelo menos ter a posse daquela.
103. Se é verdade que ele frequentou o ensino secundário de Mônaco entre 1815 e 1818, ele possuía noções, pelo menos gramaticais,
de italiano (veja A. Graboy-Grobesco, « L’enseignement en principauté de Monaco [...] », p. 100). Além disso, sua mãe provavelmente
falava italiano. Mais tarde Hercule Florence tentará a poesia em italiano (veja por exemplo seu manuscrito 3me Livre de Premiers matériaux,
conservado no IHF, p. 5)
104. Aqui ainda, ele nos demonstra com franqueza seu embaraço, o que mostra o valor de sua honra.
105. Essa passagem interessará, sem dúvida, aquelas e aqueles que estudam ou são curiosos sobre as características de Mônaco no começo
do século XIX.
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natural de Toulouse e de Augustine Vignali, reside
em Toulon, “rue des Marchands” nº 7

106

, (depois o

número de matrícula) nº 185”, e “se alistou e recebeu
o equipamento militar em 7bre (1823) e embarcou na
nave L’Annibal, desembarcou em 30 7bre, foi transferido
no mesmo dia para a “la flûte le Dromadaire,” capitão
Obriet, desembarcou em 5 de outubro, passou no
mesmo dia para a fragata “la marie-thérèse” Capitão
Basoche, continuou até 31 Xbre (1823). Desembarcou
no Rio de Janeiro em 24 de maio de 1824” 107.
(p. 175)
O inventor no Brasil
ou
Pesquisas e descobertas de um europeu, durante vinte
anos de residência no interior do império 108
Capítulo 1º
Eu nasci em 29 de fevereiro de 1804 109, em Nice, vila
dos Alpes-Maritimes, conhecido por seu belo clima e
suas laranjeiras. Meu pai era francês; ele veio a Mônaco
antes da revolução 110 na qualidade de cirurgião do
“Régiment de Royal Comtois”. Ele se casou com minha
mãe, que era dessa cidade, e se transferiu para Nice,
onde ele foi chamado para trabalhar.

Pouco depois do meu nascimento ele foi exercer
a função de coletor em Vintemille 111, distante 19
quilômetros a leste de Nice: foi o único caminho que
eu percorri em direção à Itália, que por longo tempo
não reconheci como pátria, e que hoje tanto amo, em
virtude de suas desgraças. Foi em Vintimille que eu
experimentei as primeiras sensações duradouras na
vida; eu habitei lá somente até a idade de três anos, e
me lembro ainda da casa onde morávamos, o jardim,
terminando em um muro, e uma porta que dava para
o mar; eu me recordo do som das ondas, e dos banhos
em família ao luar, contrastando com as enormes
rochas negras, destacadas da praia. Nesse momento
me agrada falar do mar, porque só me lamento em
minha vida, do tempo que passei no mar, e sobre
os rios da América. Me lembro, também, da rua da
nossa casa, onde se reuniam povo e magistrados, para
assistir ao jogo de palma: eles eram atletas incríveis,
esses homens nus até a cintura, o punho armado com
um grande dado com pontinhas. Eles abriam os braços
nervosos, trocavam a uma palma grande e a enviavam
bem mais alto do que o teto.
A praça e suas duas igrejas, das quais uma era
enfeitada com pequenas pirâmides; as procissões,
onde os penitentes brancos flagelavam as costas
nuas; a fonte, enfim, onde eu ia encher as garrafas de
água, porque a pobreza, que desde então nunca mais
me deixou, começava a ameaçar meu pai; tudo isso
continua <p. 176> presente em minha memória, hoje

106. Lamentamos que a marinha não tenha exigido dele seu endereço monegasco, mas provavelmente o local onde ele se hospedou na
cidade.
107. IHF, Família Florence, 31 (15), Matricule des Novices de Toulon, 1816-1826 -1P4 83 fº 199 (cópia).
108. IHF, São Paulo
109. Hercule Florence nasce na realidade em Nice em 28 de fevereiro, e é batizado no dia seguinte.
110. Florence começou escrevendo “alguns anos antes”. Mas seu pai, Arnaud, chega à Comarca de Nice com o 3º Batalhão de voluntários da
“Haute-Garonne” no final de 1792 ou começo de 1793.
111. Sua nomeação oficial para o posto de coletor de Vintimille não acontece antes do mês de agosto de 1806. Hercule, portanto, tem dois
anos e meio quando ele chega em terras que ele identifica como a Itália.
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que eu tenho quarenta e cinco anos 112. A maior igreja
da praça havia sido um templo a Juno 113; eu vi mais
de uma antiguidade no interior desses 19 quilômetros
de solo italiano, onde eu passei minha infância. Aqui,
na América, se chama de antiguidade quaisquer ruínas
insignificantes de vastas florestas virgens, que datam
da criação.

quando voltava para casa para dormir era novamente
um martírio: minhas roupas, coladas em minha pele
por causa das secreções já secas, só desgrudavam
arrancando-se pedaços de pele. Uma vez cheguei a
desmaiar. Eu me embrulhava de fraldas e curativos que
usava dia e noite. Essa doença só me deixou totalmente
na idade de 22 anos.

O emprego de meu pai não produziu nada além de
perdas; as lágrimas dos contribuintes indigentes, a
falsidade de tantos outros, produziam no caixa um
déficit trimestral, que pesavam sobre ele. Fomos
obrigados a nos retirarmos para Mônaco, onde
restavam algumas propriedades de minha mãe 114. Eu
ainda não havia completado quatro anos, quando tive
a desgraça de perder meu pai.

Eu começo a falar dos meus sofrimentos: isso
acontecerá ainda algumas vezes; talvez seja vaidade;
mas minha narrativa será nova; eu mostrarei as dores
desconhecidas, e, gostarão de conhecer minha vida.

Nunca deixei de ter sofrimentos; eu tive irritações
cutâneas, consequência do período da minha
amamentação; elas retornavam no inverno e cobriam
todo o meu corpo. Era necessária muita coragem para
resistir à vontade, extremamente sedutora, de coçar
todo o corpo. Acontecia-me por vezes quando estava
em boa companhia, de eu me retirar para um canto,
e coçar de tal maneira que a secreção escorria pelas
pernas, e me encharcavam as meias e os sapatos; e
então, mesmo mantendo boa figura (me comportando
bem), meu corpo era todo sangue, feridas e dor, e

Nós éramos quatro filhos, e minha mãe possuía
somente um patrimônio de seis mil Francos 115. Meu
avô materno estudou pintura em Roma, e um de
seus filhos, depois de ter ganho o primeiro prêmio de
pintura na Academia de França foi enviado <p. 177>
a esta capital das artes: seu talento proporcionava as
mais belas esperanças. David dizia o seguinte quando
se referia a meu tio: Esse será um grande.
Aconteceu o assassinato do S. de Basseville pela
multidão incitada pelos padres, contra os franceses 116.
Meu tio fugiu, como todos os seus colegas, e chegou
como pôde a Nice, onde se ocupou com a atividade de
sua arte, até que uma epidemia o leva quando tinha
30 anos 117. Ele deixou um grande número de telas e

112. Idade atingida em 28 de fevereiro de 1849 (mesmo se, para ele, fosse o dia seguinte). Imagina-se, todavia, que suas lembranças estão
um pouco distorcidas pelo tempo, uma vez que ele ainda não tem três anos quando ele parte de Vintimille.
113. A Catedral de Santa Maria Assunta.
114. De acordo com William Luret, Augustine possuía uma plantação de oliveiras no bairro dos Monhos (William Luret, « De Monaco au Brésil
[...] », p. 138), mas não há indícios.
115. Com uma receita que Hercule se permitia avaliar como um pouco mais de 700 Francos (veja L’ami des arts […], p. 180).
116. As tensões entre a Santa Sé e a República cresceram desde a derrubada da monarquia, em setembro de 1792. Nicolas-Jean Hugou
de Bassville, diplomata francês, foi morto durante um motim em Roma, em 13 de janeiro de 1793 e os franceses são forçados a fugir
desordenadamente. Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Perrin, 2012, p. 352.
117. Hercule Florence comete um erro grotesco: Jean-Baptiste morre aos 37 anos (Th. Fouilleron, « Mécénat Princier [...] »; L. Boniface, «
L’école centrale […] », p. 8-11; Arch. dép. Alpes-Maritimes, Registre des décès de la municipalité de Nice, 1799-1800, 164/471; A.M.M., Registre
des baptêmes, 1762, 3/5).
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de estudos acadêmicos, dos quais eu conheci
somente uma pequena parte, porque minha
mãe vendeu a maior parte, e os melhores foram
vendidos aos generais franceses e a viajantes.
Tendo entrado na vida sem patrimônio, eu cresci
em meio a telas, desenhos e alguns livros 118.
Debruçado sobre tudo o que me era possível
aprender, não poderia deixar de me dedicar ao
desenho. Eu o aprendi sem outro mestre senão os
modelos que eu tinha em frente aos meus olhos,
e encorajado pelos amigos de minha mãe 119; e
longe de imaginar que os sucessivos obstáculos,
e meu caráter, me impediriam por toda a minha
vida de ser pintor, e imaginando ainda menos,
que, se algumas vezes esse talento poderia me
ter sido útil, o destino que me foi reservado foi
de duras repreensões e de desprezo.

Fig 14. Frontispício e página de título do primeiro volume
das Aventuras de Robinson Crusoé Paris, Froment et Lequien,
1828, 2 vols. BMVR de Nice, Bibl. Romain Gray. Cl. G. Moufflet
- A.P.M.

Eu li Robinson 120 (Fig. 14) e eu me tornei
apaixonado pelas viagens e aventuras marítimas:
esse gosto me deu o gosto pela geografia, e eu
passava horas sobre um bom atlas que tínhamos. Não
havia um ponto no globo onde eu não pretendesse ir
um dia. O Mediterrâneo me parecia pequeno demais,
e eu não pretendia percorrê-lo, a não ser como um
passeio pelo lago do próprio país, antes de deixá-lo.

118. Os desenhos que se encontravam na casa devem ter sido mais do seu pai do que de seu tio. Relembramos também que Arnaud havia
obtido da administração municipal de Nice a tarefa de restaurar duas telas confiadas por seu cunhado à Escola Central e que ele aponta
ter ele mesmo deixado inúmeros desenhos acadêmicos nesta mesma escola, em consequência da degradação dos antigos. Sobre as telas
deixadas por Jean-Baptiste e restauradas por Arnaud, veja 1 T 8 “ano VIII”. Carta de Arnaud Florence ao prefeito de 13 termidor ano 8; sobre
os desenhos originais conservados por Arnaud e cuja origem não é segura, veja, no mesmo código, a carta de 15 prairial ano 8: sobre os
desenhos de Jean-Baptiste mantidos por Arnaud: 1 T 8 (IX), Carta de Arnaud Florence ao prefeito em “3º jour complémentaire an 9” (20 de
setembro de 1801) anexos 1 e 2 (carta que permite corrigir a carta de 11 frutidor ano 9 (29 de agosto de 1801), que lamenta a perda desses
desenhos); sobre os desenhos juntados por Arnaud, veja a mesma carta de “3º jour complémentaire an 9”.
119. Entre seus amigos, os Bosios certamente figuravam em um lugar especial (veja L’ami des arts [...], p. 182; veja Gérard Hubert, « FrançoisJoseph Bosio, sculpteur », dans Annales monégasques, n° 9, 1985, p. 72-76).
120. Daniel Defoe, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner, Londres, W. Taylor, 1719. As edições em
francês do livro de Daniel Defoe foram numerosas naquela época. Por ordem cronológica decrescente, antes de sua partida em 1823, foram
publicadas pelo menos as edições de Bonnet e filhos, em Avignon em 1821; de Castiaux e Blocquel, em Lille, por volta de 1810; de H. Verdière,
em Paris, em 1790, depois aumentada em 1800; de Aimable Le Roy, em 1789; de Chatelain, em Amsterdam, em 1776, depois 1782; de Luzac,
em Leyde, em 1754; de L’Honoré e Châtelain, em Amsterdam, em 1721. As primeiras traduções são as de Thémiseul de Saint-Hyacinthe et
Justus Van Effen, para L’Honoré et Châtelain, depois en 1766, de Aimé Feutry, para uma edição resumida.
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Desde então eu me arrependi
por muitas vezes de haver
assumido as ligações que me
fixaram por vinte e quatro
anos longe deste mar 121:
contradição de meu espírito,
que me fazia sonhar com os
vastos oceanos a percorrer,
e as praias desertas, ou
habitadas por selvagens, a ser
visitadas; e que muito depois,
ao me tornar habitante do
Brasil, me fez arrepender-me
do Mediterrâneo, seus portos
próximos, suas ilhas, seus
pequenos mares, e sobretudo,
os habitantes de suas
margens. O Oceano Atlântico,
que hoje não me parece
nada além de uma solidão
triste, e as pinturas de Raynal
(Fig. 15) 122, este livro, que
inflamou minha imaginação,
perderam o brilho, <p. 178>
perante o arrependimento
de terdeixado a Europa,
suas Academias, suas artes,
sua civilização e mesmo
suas guerras, e suas demais
calamidades.

portanto, seu concidadão.
Quando o dia se anuncia
belo, seu berço se elevava do
Mediterrâneo, colorido pelas
tintas da Aurora, e as altas
montanhas da ilha pareciam
gigantes colocados a guardar
o berço do gigante da história
moderna. Hoje eu moro na
mesma latitude onde ele
morreu e eu suporto também
os tormentos do exílio:
singular aproximação (ponto
em comum) que me faz refletir
sobre a força do ânimo que
levou Napoleão a sobreviver à
maior glória que um homem
pode adquirir: assim eu me
consolo um pouco, por eu,
pequena e frágil criatura, não
ter conseguido alcançar a
porção de glória que, durante
Fig 15. L’abbé Guillaume-Thomas Raynal:
frontispício para o volume I de sua obra História
vinte anos se mostrou a meus
filosófica e política dos assentamentos europeus e
olhos, no meu exílio. Sim,
do comércio nas duas índias, em Genebra, em Jeana glória mostrou-se a meus
Léonard Pellet, 1780. Bibl. do Palácio do Príncipe de
Mônaco. Cl. G. Moufflet - A.P.M.
olhos, porque as descobertas
que fiz durante aquele tempo,
que vocês lerão ao longo desta
obra, não se desvendaram
aos olhos do mundo: uma
só de minhas descobertas teria sido suficiente para
Se vê de Mônaco a ilha da Córsega, mas somente pelas
imortalizar qualquer um que se encontrasse na Europa,
manhãs, e ao fim do dia, quando o tempo está sereno.
que teria tido mais felicidade do que eu, enquanto eu
Eu estava satisfeito, a cada vez em que eu avistava
me sacrifiquei, sem mesmo ter a certeza consoladora
essa ilha montanhosa, eu sentia respirar o mesmo ar
que havia respirado Napoleão em sua infância, eu era,
de que meu martírio servisse a qualquer coisa.

121. Porque, se Hercule Florence deixa sua família em setembro de 1823, ele não deixa o Mediterrâneo antes de fevereiro de 1824.
122. O Abade Guillaume-Thomas François Raynal é uma figura do século XVIII, geralmente considerado como um dos pais do pensamento
anticolonialista e antiescravagista. Sua obra mais conhecida, e da qual sem dúvida se refere Hercule Florence aqui é Histoire philosophique
et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, frequentemente abreviado Histoire des deux Indes, cujos 6
volumes foram publicados separadamente entre 1770 e 1820.
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Fig 16. Vista de parte da cidade e do porto de Mônaco, 26 de março de 1840, possivelmente por Fortuné
Florence. Coll. N.M.N.M. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

Todavia, aos quatorze anos eu comecei a atormentar
minha mãe para que consentisse me deixar embarcar;
mas em qual navio? O destino me havia feito habitante
da menor monarquia da Europa, que o congresso dos
reis tinha conservado, provavelmente, por amor à
legitimidade, enquanto haviam arrasado a república
de Gênova, nossa vizinha, em virtude de seu legítimo
governo ser republicano. Contudo, o principado de
Mônaco (Fig. 16) tinha <p. 179> uma canoa 123 e dez
marinheiros para toda a marinha militar; eu não sei
se o porto de Menton tinha alguns barcos de pesca,
mas eu não vi mais do que um ou dois no porto de
Mônaco, comparado com o qual o porto de Marseille
era excepcional. Eu desejava embarcar prazerosamente

como aprendiz marinheiro em um desses barcos de
pesca; imaginem o quanto deve ter sido repugnante
para minha mãe me ver como aprendiz de marinheiro
sob um grosseiro e ignorante patrão.
Meu ardor pelas viagens tinha diminuído um pouco
em virtude dos estudos aos quais me tinha imposto:
eu tinha entendido que para ser marinheiro havia
necessidade de estudar matemática, e me coloquei a
estudar Bézout sem professor; eu tinha poucos livros
à minha disposição; eu li a Física experimental de
Nollet, e desde esse momento meu espírito forjou as
máquinas hidráulicas, e eu sonhei com o movimento
perpétuo, esse problema que já foi dito como sendo o

123. Veja a nota 89: em 1815, um dos marinheiros era seu irmão Paul, o “Paulino” desaparecido mais tarde no Egito. Emmanuel, transformado
em Jacques Paul segundo seu passaporte, partiu em 1815, aos 14 anos. Ele logo desaparece e depois é dado como morto, o que justifica as
reticências de Augustine quando Hercule deseja partir.
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privilégio dos imbecis. Eu fazia projetos a respeito dos
longos canais de navegação, que tinham como título,
Ao Rei, em letras grandes.
Minha paixão pelas viagens revive em mim com mais
força: em virtude de minha mãe se opor, e as autoridades
da cidade para as quais meus escritos e desenhos eram
úteis, também se opunham. Eu comecei a fingir uma
profunda tristeza, e esse fingimento se transformou
em realidade: eu poderia ter adoecido. Minha pobre
mãe me tomou em particular, nós choramos juntos, e
depois de me haver dito tudo o que uma mãe excelente
pode dizer a um filho ingrato e querido, ela me deu a
permissão desejada.
Eu fui a Nice, ver um negociante judeu, e lhe pedi para
me fazer embarcar em qualquer um dos navios que
ele enviava, ele me disse que havia um que ia partir
para Anvers; que se eu quisesse ir ele me daria uma
carta de recomendação para a casa Werbrouck 124 .
Contente em poder partir, e demasiado insensato para
perceber quanto esse homem era desprovido de bom
senso, por me oferecer de ir procurar um emprego
em Anvers, mediante uma simples <p. 180> carta de
recomendação, eu me preparei em poucos dias para
essa viagem. Minha mãe me deu doze louis, que era
um terço de todas as receitas do ano, e eu deixei o
teto materno no ano de 1820. Minha mãe, meu irmão e
minha irmã choraram, e eu não derramei uma lágrima,
mas desde então derramei muitas. Dava a impressão
de que eu estava sendo empurrado por uma força
superior.
Nada há de interessante a ser dito sobre essa viagem
de Nice a Anvers, em uma galés de Bremen, cujo
capitão era o mais brutal possível. Eu diria, todavia, que
os 18 dias que levaram até chegarmos a Gibraltar me

pareceram 18 semanas; não por aborrecer-me, mas, ao
contrário, porque em uma viagem se tem a impressão
de se viver mais intensamente. Vê-se tantas coisas!
Nós permanecemos 29 dias em frente a Algeziras
esperando o vento do leste para partir do estreito,
porque se sabe que as correntes estando contrárias,
há necessidade de ser ajudado por um vento forte para
poder sair. Nós éramos 161 velas de todos os barcos,
que durante esse tempo se acumularam a esperar pelo
vento, e que desfilavam diante de nós, afastando-se
a perder de vista antes do anoitecer, de nossa pesada
embarcação.
Eu vi os mares revoltos de Portugal, e do Golfo de
Gascognha, porque estávamos em novembro, e a
neblina da Mancha, onde nosso capitão se desorientou:
ele acreditava estar ainda no meio do longo canal,
quando uma noite, uma luz inesperada, nos desvenda
a proximidade da costa da Inglaterra. O capitão grita,
agarra seus cabelos, ele bate em sua equipe, exceto em
um marinheiro que tínhamos, que o haveria revidado,
e ele manda jogar a âncora. O mal tempo faz essa
posição insustentável, mas não se pode subir a âncora,
porque ele e sua equipe se compõe de apenas quatro
homens e um aprendiz; nós cortamos o cabo e somente
no dia seguinte ao meio-dia uma escuna nos comunica
que estávamos na altura de Portsmouth.
O resto da viagem transcorreu sem incidentes, e
entramos na bacia de Anvers depois de haver aportado
a Flessingen, onde vi pela primeira vez umas naves de
três pontes, desarmadas, e depois de haver visto os
diques de Walcheren 125.
<p. 181> Uma vez em Anvers 126: vou à sede da
Werbrouck e me encontro com uma senhora
muito séria, sentada em seu balcão, rodeada de

124. O nome original, flamenco, era sem dúvida Werbroeck.

125. O barco então sobe desde a foz do “Escaut” até o porto de Anvers, àquela época um dos maiores do mundo.
126. Hercule Florence chega na Antuérpia na época em que aquele porto, alimentado por uma situação privilegiada e por duas décadas
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auxiliares de escritório. Ela me diz não ter nenhum
emprego a me dar, e eu retorno a meu navio, o coração
pesado; eu desço à minha cabine, e me derreto em
lágrimas. Não me vem ao espírito o que fazer. O capitão
tem pena de mim, ele me reanima um pouco; ele fala a
uns e outros; um empregado do porto me conduz a um
pintor, que observa que em vez de ser ele a me nutrir,
seria eu quem deveria lhe pagar para ele me ensinar
sua arte: era obviamente justo, porque a sociedade não
adota a juventude abandonada. Depois de algumas
tentativas em vão, eu subitamente decidi voltar à casa
de minha mãe. Nesse mesmo instante retomei minha
alegria, e um pouco de despreocupação; eu passei o
segundo dia a conhecer um pouco de Anvers com o
capitão; ele me levou à Bolsa, à Catedral, cuja torre
me impressionou por sua altura; eu fui até perto do
altar principal, à minha esquerda havia a célebre tela
da descida da cruz. Eu não sabia que nunca houvesse
existido um Rubens, tampouco sua tela. Eu vi apenas
uma capela obscura, com uma grande tela obscura
ao fundo, e não lhe dei mais importância do que
havia dado às telas negras das igrejas de meu país.
Finalmente, para citar um provérbio brasileiro, eu olhei
a tela como “um boi olha um palácio” 127.
Devendo partir no dia seguinte para a Itália, foi
preciso pagar o capitão 128, e, sendo meus doze “louis”
insuficientes, ele ainda me descontou dois “louis” para
minha viagem. Saí caminhando a pé, obviamente, e com
minha mochila nas costas. A estrada era embelezada
pelos canais, os barcos bonitos, as alamedas de
grandes árvores, pelos palácios e jardins. Com exceção
da fachada gótica da igreja de Malines em Bruxelas,
as vestes brancas das sentinelas de Valenciennes, a

pirâmide de Denain, e por fim, até Paris, no caso de
um <p. 182> viajante como eu, seria entediante contar.
Eu cheguei a Paris com um condutor cuja companhia me
permitiu subir algumas vezes no seu carro carregado
de carvão, onde eu morri de frio; e deixar de carregar
minha mochila; e comer em mesas redondas e dormir
sobre colchões de plumas; mas em contrapartida ele
me fazia acordar às duas horas da manhã, em um frio
de dezembro no norte da França.

Fig 17. O escultor François-Joseph Bosio (1768-1845). Litografia
de Delpech. A.P.M. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

de colaboração francesa, transformou-se em uma das principais praças de comércio mundial e da revolução industrial.
127. Aos dezesseis anos, Hercule Florence não havia realmente feito sua aprendizagem de pintura que ele completará na verdade nas mãos
de Félix Taunay em 1829.
128. Contrariamente àquilo que diz Bourroul (Hercules Florence (1804-1879) […], p. 25), Hercule não era um companheiro para seu capitão.
Nada o indica, e ao contrário, porque ele paga sua viagem e bastante caro. Se Hercule Florence tivesse sido obrigado a servir como imediato
de seu capitão, “o mais brutal possível”, é provável que ele teria percebido mais cedo que ele não havia sido feito para ser marinheiro.
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Meu condutor, ao qual eu mostrei os mapas
hidrográficos copiados em Gibraltar, queria me
contratar para falsificar assinaturas; mas ele não insistiu
muito, tampouco eu me encontrava disposto a exercer
esse gênero de talento. Eu apenas dormi em Paris, e no
dia seguinte, antes do meio-dia, eu estava na rota da
Itália. Porque com meus dezesseis anos, e intimidado
pela primeira experiência que eu havia feito do mundo,
eu só pensava em minha mãe 129. Quase não me lembro
dos caminhos barrentos pelos quais passei, o gelo do
Sena, da cúpula dos Invalides, que eu vi de longe; da
ponte de Austerlitz, do exterior do jardim das plantas
e do boulevard. Com um pouco menos de idiotice,
eu poderia ter encontrado algum recurso em Paris;
eu poderia ao menos ter me apresentado ao escultor
François Bosio (Fig. 17) 130, do qual eu conheci os pais
em Mônaco; fosse apenas para parar alguns dias e ver
um pouco de Paris.
Da capital até Aix, gastei meu segundo louis,
aproveitando da compaixão de boas pessoas que
me faziam subir em viaturas e me pagavam o hotel;
navegando pelo Rhône, o que aliviava minhas bolhas,
recebendo algum dinheiro, que não pedia, vendendo
parte das minhas roupas, e também compartilhando
meus recursos com um pobre marinheiro, vindo de
Brest, com três sous (moedas) <p. 183> por légua, e a
disenteria, que ele obteve por todo lado.
Eu cheguei a Aix com 10 sous; porém fui ver um amigo
e parente longínquo da minha mãe, Sr. Hancy 131, um
homem excelente que me recebeu. Sua mulher, não
menos amável, me disse terem eles no segundo andar
três locatárias inglesas; espécie de religiosas Quakers,
que faziam muitas caridades e não recebiam a visita
de homens; mas que ela iria falar com elas de mim
e eu seria admitido: com efeito, ele veio me chamar

logo depois, e eu vi três jovens e belas damas, de olhos
azuis, cabelos louros, bela pele e voz doce, que me
pareciam anjos, porque nunca soube até aquela altura
todo o valor de olhos negros das minhas co-cidadãs
ao ponto de não ter visto que minha prima não lhes
deixava nada a desejar em beleza a elas.
Essas damas me mostraram as silhuetas de Shakespeare,
e outros desenhos, e me compraram alguns desenhos
meus feitos perto de Douvres: maneira delicada de
colorir a doação de dez francos que elas me enviaram
pela Madame Hancy, depois de eu me haver retirado.
O jantar foi um momento de felicidade: eu estava na
companhia de um casal feliz, tanto em patrimônio
como em caráter, que me tratou amigavelmente,
apesar da minha posição: Sr. Hancy me disse para o
seguir ao segundo andar, para ir ao quarto que me foi
destinado; nós passamos na frente do apartamento
das damas inglesas; a porta se abre, uma delas me
coloca um pacote nas mãos e desaparece. O Sr. Hancy
tinha tanta pressa quanto eu para ver o que era: eu
fiquei um pouco decepcionado, quando encontrei
um pedaço de Spath, uma receita de como se faz o
Spath, os sermões dos quakers impressos e outras
pequenas brochuras sobre o quakerismo. Esse zelo
cientificamente religioso, mostra ao menos uma certa
atividade da alma bem preferível à indiferença que
mais tarde, me vai acompanhar por vinte anos.
Cedo no dia seguinte, eu agradeci o Sr. e a Sra. Hancy
e retomei <p. 184> meu caminho, feliz com o frescor
da manhã, pela bela paisagem e pelo lindo céu da
“Provence”. Eu tinha dez francos, e estava pouco
preocupado com a caminhada: sentei-me sob alguns
arbustos e me coloquei a ler os sermões Quakers. A
diligência vem, o condutor para e me perguntar se eu

129. Apesar de seus percalços, o jovem Hercule foi bastante feliz em seus encontros: nenhuma agressão, nenhuma fiscalização antes da
“Provence”, e ele, por fim, não parece sofrer de fome nem de doença apesar de estarmos no meio do inverno.
130. François-Joseph Bosio (1768-1845), irmão de Jean-François, pintor (1764-1827).
131. A família Rey-Hancy se encontra regularmente nos batizados dos filhos de Arnaud e Augustine Florence-Vignali. Veja a nota 98.
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venderia canções. Eu não acredito que um condutor
inglês teria feito o mesmo. Ao meio-dia o sol era
ardente; eu paro em uma ponte e, deitado no chão,
eu adormeço com a cabeça apoiada sobre minha
mochila. Eu sou acordado por duas vozes grossas, e me
apercebo perto de mim dois guardas a cavalo. Pareciame que seus chapéus tocavam as nuvens, porque eu
estava deitado no chão, e eles estão eretos em seus
cavalos. Eu me levanto; eles pedem meu passaporte:
eu acabava de atravessar a Bélgica e a França e esses
dois guardas foram os primeiros que arriscaram a me
fazer tal demanda: eu atendi apresentando com toda
a confiança, o passaporte que eu havia recebido em
Mônaco. Eles me disseram que meu passaporte era
estrangeiro e, por consequência, de valor nulo; que
ainda por cima, em nenhuma parte ele havia sido
vistado, e que ele não estava correto: em vão eu lhes
dizia que ninguém, nem os guardas, me haviam jamais
pedido o passaporte, que eu ignorava que era preciso
apresentá-lo às autoridades etc. Esses dois homens me
disseram que como não existia nenhum visto no meu
passaporte, ele não podia comprovar que eu vinha
de Anvers, e eles me intimaram a retornar com eles
até o primeiro posto, há duas léguas de distância: o
que fiz, caminhando entre os dois como um malfeitor.
Um dos dois pediu as algemas a seu camarada, que
não entendeu serem necessárias. Eu caminhava triste,
com os olhos molhados de lágrimas. Aquele que me
queria algemar, era do Norte, eu muito rapidamente
compreendi; ele me perguntava pelo nome das cidades
por onde eu havia passado, e achava que minhas
respostas estavam corretas. Sobre minhas perguntas,
eles me diziam que de posto em posto eles me levariam
a Aix, ao procurador do Rei, que me manteria preso,
até que chegassem as informações de Mônaco. Eu
fiquei confuso por precisar passar por tanta vergonha
<p. 185> em Aix e em Mônaco. Nós chegamos ao posto,
onde, vendo minha tristeza, eles começam a tentar

me consolar: eu janto com eles, e durante a conversa,
eles reconhecem minha inocência: eu lhes mostro
minhas tintas, meus pincéis e meus desenhos; eles
me pedem para fazer os retratos de suas mulheres,
que eu prometo de bom coração, e minha liberdade
é combinada para o dia seguinte, com a condição de
não dizer nada a ninguém. Eles me fizeram, todavia,
dormir na cocheira, no meio dos cavalos, sobre um
monte de feno. Eu sonhei com ladrões e assassinos e
dei gritos que assustaram os cavalos. Eu revi o sol da
Provence, ninguém me falou dos retratos, e eu disse
adeus aos meus anfitriões. Eu vi o riacho d’Argens,
com suas corredeiras tumultuosas; eu havia visto a
Durance, escorrendo em esparsos fiapos de água e
quase seco, em meio a um grande leito de areia (+),
como os córregos de meu país; tal como eles a Durance
desce dos Alpes. Nesse momento eu não pensei em
recordações poéticas como eu havia pensado quando
estava em Anvers, em frente à tela da descida da cruz.
(+) ver a palavra, porque não se trata de areia, mas de
pedras arredondadas 132
À noite, em Brignolle 133, os guardas pediram meu
passaporte; o sangue me sobe à face: felizmente eles
não perceberam nem da minha cor vermelha, nem que
havia irregularidades em meu passaporte.
Poupando o leitor do resto da minha viagem, eu me
limito a dizer que a recepção de minha família foi das
mais afetuosas: eu levei bronca de alguns amigos e fui
obrigado a sofrer um pouco de sarcasmo, apenas da
parte de uma pessoa que pouco estimo.
Capítulo 2º. 2ª Saída.
Eu voltei à casa de minha mãe, curado das minhas
paixões por viagens; retomei minhas ocupações; mas
não demorou para ressurgir novamente o desejo de

132. Às vezes Hercule Florence deixa para mais tarde para exprimir uma palavra esquecida. Aqui, ele pensa sem dúvida na palavra “galet”
(pedregulhos). Vinte e cinco anos longe da França explicam sem dúvida essas dificuldades.
133. Para Brignoles, comuna do departamento de Var.
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correr o globo: desta vez, ninguém me ofereceu a
mesma resistência: dois anos se passaram todavia, ao
fim dos quais eu fui a Nice, me apresentar ao cônsul
francês<p. 186>, para que ele me permita entrar na
marinha francesa: ele me diz que me faria embarcar, se
eu quisesse, mas que seria melhor para mim, me alistar
na tropa terrestre, porque eu já tinha 19 anos, e porque
somente os nobres são promovidos na marinha, e para
aqueles saídos das escolas da Angoulême: eu insisti em
meu pedido, e ele me fez ser recebido como passageiro
na escuna francesa, “la Torche”, capitão Legouaran, que
estava no porto de Nice, e partiria em poucos dias para
Toulon. Eu fui dizer adeus à minha família, ou em vez
disso rasgar seus corações mais uma vez. Depois disso
eu retornei a Nice, de onde eu parti a bordo da “le
Torche”. Um navio, o mar e as estrelas. Aqui estou em
Toulon: sua grande baía, suas lagoas, e sobretudo suas
embarcações, excitam minha admiração; mas preciso
ficar em um hotel, e tenho muito pouco dinheiro; isso
me preocupa, porque em um país civilizado, não são
como em alguns países selvagens, que visitei desde
então; onde por todo lado somos recebidos como em
nossa própria casa, o mais humilde deles pode se dar
ares de viajante, como for de sua vontade, mas entre
nós, seria absurdo favorecer os gostos de um pobre
diabo, mesmo se ele fosse empurrado para um destino
grande e útil. Eu vou me apresentar nos escritórios da
marinha para me alistar; em 1823, nós estávamos em
guerra com a Espanha; mas parecia não haver falta de
pessoas, porque me foi pedido, para minha surpresa,
o documento de autorização de minha mãe, uma
certidão das funções de meu pai, certidões e outros
documentos; eu não tinha nada disso; me recusam

então e aqui estou eu novamente nas ruas de Toulon,
como eu estive antes em Anvers. Eu retorno ao hotel
e eu me afogo em lágrimas. Uma vez aliviado de meu
abatimento, eu fui ver o filho de um negociante, do qual
eu me esqueci o nome, e a quem eu havia apresentado
uma carta de recomendação, que desta vez me foi
muito mais útil do que a carta que apresentei à senhora
de Anvers.
O bom jovem me sugeriu escrever sem demora à minha
família, para que fizessem vir os documentos que
necessitava; durante esse tempo, ele receberia aulas
de italiano, que eu não sabia, e que ele me pagaria.
Eu escrevi <p. 187> 134 à minha família, e enquanto eu
esperava a resposta, eu tentei encontrar um emprego.
Eu mostrei meus desenhos e cópias de mapas ao
Diretor do Escritório Hidrográfico, que me mostrou
mapas topográficos mais bem desenhados dos que os
meus, e sobretudo um mapa de Constantinopla que
era tão bem-feito, que eu nunca mais vi nada assim
tão perfeito. O Diretor, que me tratou friamente,
me disse que esses desenhos haviam sido feitos por
subalternos que nada tinham além da esperança de
um dia obter uma baixa remuneração 135. Eu ainda tive
a ingenuidade de lhe mostrar meu projeto de uma
espécie de Noria, que não era nada menos do que o
movimento perpétuo 136; eu não me recordo do que ele
me disse, mas eu estou certo de que ele interiormente
e com razão se riu de mim. Eu ainda fui encontrar
uma Coronel de um corpo de engenharia, que me
aconselhou a ser soldado. Desde que estou no Brasil,
eu me arrependi mil vezes de não haver seguido seu
conselho.

134. Na margem: “No final dirão que eu falo mal dos brasileiros, ou no mínimo, dos paulistas. Se eles não querem ouvir as duras verdades,
eles não deveriam ser ávidos apenas por dinheiro, eles não deveriam continuar a traficar os negros, na frente, e sem se envergonhar, de
todos os povos que o proibiram. Eles deveriam dar uma educação às suas crianças, deveriam lhes ensinar a religião e a moral. Eles deveriam
refletir que sob o seu ouro e suas fortunas, há na verdade o sangue dos negros, os chicotes, as flagelações, que se perpetuam de geração
em geração, há na verdade os punhais, e os venenos, utilizados sem piedade pelos ferozes e covardes africanos, contra seus senhores, e eles
derrubados pelos golpes, ou morrendo por causa de suas poções.
135. Hercule deve ter ficado muito surpreso. A profissão de desenhista era, porém, remunerada à base de 3000 francos por ano, segundo A.
Soboul, La civilisation […], p. 249, o que à época era uma excelente receita. É provável que o diretor tenha querido se livrar de um incômodo.
136. Ele persegue este projeto ainda por bastante tempo. Reencontramos esse projeto no L’ami des arts […], p. 80.
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O tempo passava e a resposta de minha família não
chegava, eu não tinha mais dinheiro. Eu decidi ir a
Mônaco, buscar os papéis; meu amigo aprovou a
decisão, e me emprestou 30 Francos. Fiz a viagem a
pé, e no terceiro dia, eu cheguei à noite à VilleFranche,
entre Nice e Mônaco. Evitei passar pela cidade, porque
eu tinha vergonha de ser visto por alguém que eu
conhecesse, e à noite fui a um local denominado
Beaulieu, à beira-mar, onde tratei com os pescadores,
que me conduziram de barco, e, antes do amanhecer,
eu saltei à terra, a um quarto de légua de Mônaco; subo
uma encosta, e me escondo como um criminoso, entre
as pedras cheias de lagartos. Eu vi durante o dia as
poucas pessoas que atravessavam a praça de Mônaco,
e eu as conhecia todas. Durante a tarde eu comecei
a sentir fome. Eu saí de meu esconderijo e fui a um
camponês, que, a meu pedido, me esconde em sua
cabana e me dá algo para comer. Eu queria esperar a
noite para ir à casa de minha família, porque eu tremia
de medo de ser visto, e ser motivo de riso dos 800
habitantes da cidade. Todavia perto do anoitecer chega
o filho do camponês <p. 188> e alguns companheiros,
que rodeiam a cabana, e pronunciam meu nome; eu
sou obrigado a me apresentar e eles me convidam a
descer a encosta, porque minha família vem me ver.
Eu encontro, de fato, ao pé da montanha, minha mãe,
meu irmão, minha irmã, que me abraçam alegremente;
mais à frente também amigos vieram ao meu encontro,
e antes de entrar em casa minha vergonha já se
havia dissipado. A refeição consistia em uma salada
de feijão verde, e de cebolas, comida com garfos de
junco, cortados em duas pontas; mas nós comíamos
sobre uma grande pedra de moinho redonda, da qual
meu avô havia feito uma mesa à prova do tempo;
nós estávamos debaixo de uma videira cheia de uvas,
perdoem-me por esses detalhes; aquela festa foi o
último reflexo da pouca alegria que desfrutei, entre

os sofrimentos de meus primeiros anos. Aquele que
se separa de sua família, para revê-la um dia, pode
esquecer um desses dias felizes, que ele não demorará
para reviver; mas eu, que desde então não mais a revi,
conservo dessa ocasião uma lembrança inalterável.
Munido dos papéis que me eram necessários, eu
me separo da minha mãe maravilhosa; dessa vez
ela está resignada; poderia se dizer que ela parecia
indiferente 137. Essa separação viria a durar 26 anos, e
poderia ter vindo a ser a última, porque no momento
em que escrevo, ela está perto de tornar-se octagenária.
Minha vida foi, desde a vinte anos, uma longa
expiação. Eu disse adeus à minha irmã, cuja amizade
me consola ainda hoje dos ódios atrozes dos quais eu
tenho sido vítima desde então. Eu fui dormir fora das
portas da cidade, em nosso pequeno sítio; meu irmão
me acompanhou. Eu me levantei no dia seguinte, uma
hora <p. 189> antes do amanhecer; meu irmão me
disse: nós perdemos um irmão no Leste, quem sabe
onde você irá morar, ou tomar uma via errante? Não
me importa aonde tu irás, Deus, que entenderá nossas
preces, também entenderá as tuas; nossos votos ao
menos estarão unidos. Jamais se esqueça nenhum
mandamento de nossa amada religião; nosso próprio
Deus é o Deus da dor. Adeus, não se esqueça jamais
de sua família! Ele parecia pressentir o destino que me
esperava, e ele já me indicava que não há descanso
fora do cristianismo. Comecei a subir na escuridão, e
quando cheguei na cidade da Turbie, situada no alto
da montanha e na grande estrada, o dia começava a
amanhecer (Fig. 18). Existe na Turbie uma grande e
célebre ruína da torre triunfal que Júlio César fez
construir por seus soldados, para celebrar a conquista
dos gauleses: esta é ao menos a tradição do país.
Conforme um desenho que um antiquário me fez
copiar, o monumento, de grandeza imponente, tinha

137. O pouco que sabemos de Augustine devemos a seu filho. Nela reencontramos a grande sensibilidade de Hercule, essa propensão à
piedade e à melancolia, a demonstração de seus sentimentos, e um certa inquietação emocional. Para o estudo desses traços de caráter nós
recomendamos a leitura dos cadernos de notas, intitulados “Livre d’annotations et de premiers matériaux, 2me livre de premiers matériaux, et
3me livre de premiers matériaux”, mantidos no IHF, que possui igualmente uma transcrição feita por nós.
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Fig 18. Mônaco visto de La Turbie, de Félix Benoist, litografia de Eugène Ciceri, extraída de Nice e Savoy [...], 1864. A.P.M. Cl. G.
Moufflet - A.P.M.

um grande pedestal quadrado, dividido em dois eixos,
sobre os cantos havia figuras de prisioneiros sentados,
com os corpos inclinados para a frente, e as mãos
presas em cima dos rins, aos troféus e bandeiras. A
torre era redonda, ela tinha duas ordens circulares e
superpostas por doze colunas cada, entre as quais havia
24 nichos decorados com o mesmo número de estátuas,
representando vinte e quatro reis ou povos vencidos. A
torre terminava com uma escada cônica, e por cima a
estátua de Júlio César; a tradição dizia ainda que esse
monumento havia sofrido grandes mudanças durante
as guerras da idade média; que guelfos e gibelinos,
tinham feito dessa torre, uns depois dos outros, uma
Fortaleza <p. 190>. Eu não sei se é necessário acreditar

no desenho do antiquário; o que é certo, é que a igreja,
e algumas casas da cidade, foram em parte construídas
com pedras cúbicas desta torre, e que se veem nas ruas
grandes pedras talhadas pelos romanos, servindo de
banco na entrada das casas. Na minha época ainda se
via a forma quadrada da base inferior do pedestal; e
a face norte da torre, conservava sua forma circular,
enquanto a face sul estava completamente disforme;
o corpo central do monumento foi construído com
pequenas pedras cúbicas, como era o costume dos
romanos, e ele conservava ainda tais proporções que
podia ser visto de longe do alto mar. A cidade tirou seu
nome dessa torre, e da antiga estrada romana, onde ela
foi construída: “Turris en via”, transformada em Turbie.
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Eu me sentei sobre os restos dessa ruína; a aurora veio
clarear o mais belo espetáculo que vi até então. Eu via a
Córsega, as montanhas, seus barrancos, suas colinas, e
até os reflexos dos fogos do oriente, e as cores de seus
picos: eu fixei aquela ilha, surpreso de vê-la assim tão
nitidamente; minha surpresa aumentou, quando eu
virei os olhos para o leste: eu vi Caprara e a Gorgone,
ilhas que eu jamais havia visto! Eu via ainda à oeste da
Córsega, montanhas quase imperceptíveis
que deviam ser os prolongamentos
dessas ilhas em direção ao sul, porque
não ousei acreditar que pudesse ser a
Sardenha 138. Eu estava sentado sobre
o monumento de César, e tinha diante
de mim a ilha onde Napoleão nasceu
(Fig. 19); parecia que meu país, que
eu estava deixando talvez para
sempre, se mostrava mais
belo e mais glorioso
para que eu nunca
mais perdesse essa
lembrança.
Eu retomei meu caminho
em direção à França, e
assim que cheguei em Toulon,
fui apresentar meus documentos
no escritório da Marinha; eles não
apresentaram dificuldades, mas no
momento de ser matriculado, eu
quase fui dispensado <p. 191>
sem apelação. O empregado
que fez minha descrição, disse
a um outro para me conduzir a

uma sala onde eram feitos os exames físicos; eu tinha
uma ferida no braço, que abriu por causa das minhas
irritações; eu me senti aterrorizado; felizmente, o
outro respondeu que com as cores da minha própria
face, eu não estava doente. Deram-me a passagem e,
com o máximo prazer, entrei a bordo do Annibal, barco
desarmado, que servia de depósito de marinheiros.
Eu era “Novice” (menos do que marujo), além disso
em um barco de 74; eu estava exultante pela
minha falta de sorte. O comandante, homem
respeitável, que gozava de muito prestígio,
e que eu desgraçadamente esqueci o nome,
se afeiçoou por mim desde o primeiro
momento e quis, depois de alguns dias,
me admitir na administração, ou no corpo de
engenheiros da marinha. Ele insistiu durante
os quinze dias que estive a bordo de
seu navio; mas nós éramos 60
homens que deveriam se
juntar à equipe da MarieThérèse, que bloqueava
Barcelona, e que, quando
houvesse paz, deveria fazer
uma viagem ao redor do
mundo: essa última razão me
tornou surdo aos generosos apelos
desse bravo oficial, do qual eu não
merecia as benevolências, e parti no
navio de transporte “Dromadaire”. Foi
assim que eu mesmo renunciei a
uma posição em minha pátria, e me
tornei instrumento do duro destino
que me aguardava na América. [...].

Fig 19. Napoleão, busto de bisque da fábrica real de porcelana em Copenhague, início do século 19. Col. do Palácio do Príncipe de
Mônaco. Cl. G. Moufflet - A.P.M.

138. A “Turbie” tem 600 metros de altura. Dessa altura se pode ver no horizonte um objeto que se encontra à mesma altura a uma distância
de 160 kms. Mas a altura máxima de “Capraia Isola” está a 445 metros, o de “Gorgona” a 225 metros, e há mais de duzentos quilômetros
entre “La Turbie” e “Capraia”. Será que Hercule sonhou examinando um mapa anos mais tarde?
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Carta de Hercule Florence
a Carolina Krug, datada
de 28 de agosto de 1855,
com um adendo de 10 de
setembro de 1855.
Transcrição diplomática da carta:
Folhas duplas (quatro páginas) apresentando uma carta
completa, a primeira página contendo o endereço.
p. 1
Ilma. Sra. Dna.
Carolina Florence
Campinas
Província de São Paulo
Brazil
p. 2
Mônaco, 28 de agosto de 1855.
Minha querida Lina 139

Tua carta de 27 de junho chegou em 16 do mês
corrente e ela me trouxe uma grande alegria. Aquela de
7 de junho me foi entregue em 23 do mês corrente por
M. Jordão, que veio me fazer uma visita de duas horas,
e voltou para a VilleFranche, uma vez que sua mulher
estava a caminho para encontrá-lo. Eu vejo que tu tens
afeição por mim e eu também a tenho muito minha
querida amiga; a ideia de nossa união me sustentará e
encorajará na vida; todavia eu precisarei ser consciente
de que trabalharei para fazer-te feliz.
Eu estou contente de ver que nossos filhos
nos amam: quanto a ti, tu ganhas seus corações pelas
valiosas bondades, que não parecem te custar nada,
pelo tanto que tu és boa com eles.
Eu vi com prazer que sua excelente mãe está
no Sítio. Trata-se de uma boa companhia para ti. Eu sei
que tu estás aproveitando. Quanto a mim, estou com
minha mãe 140, eu tive a felicidade de revê-la; todavia,
não sem melancolia, porque mesmo tendo ela todo
seu espírito intacto em sua idade avançada, ela não se
resigna com ela, transformando seus últimos dias em
um martírio. Célestine é um exemplo de paciência, mas
todos nós tememos que ela caia doente. Esta boa filha
se preocupa muito comigo; seu coração é um segredo
que envolve muitas coisas apreciáveis 141.

139. Carolina Krug, nascida em 1828, originária de Cassel (Alemanha) chegou a Campinas em 1852 com seus pais, seus irmãos e sua
irmã, com exceção de seu irmão mais velho Georg, que habitava na Província de São Paulo desde pelo menos 1846, onde exercia com
sucesso a profissão de farmacêutico. Carolina se casa com Hercule em 1854, quatro anos depois da morte de sua primeira mulher, Maria
Angelica Alvares Machado e Vasconcellos. Espíritos liberais, instruídos e francófilos, os Krug só podiam agradar a Hercule Florence. Não é
surpreendente que as duas famílias se unissem. Quando Heinrich Krug retorna a Cassel, alguns anos mais tarde, Hercule conserva os laços
privilegiados com seu cunhado: Hercule Florence, L’inventeur au Brésil. Correspondances et pièces scientifiques, Coleção IHF (inédito), p.75 carta
a seu cunhado Henri Krug). Notemos que Johan Heinrich Krug era maçon francês.
140. Augustine Vignali, filha de Claude Vignali, nascida em 1768, tem 87 anos no momento de seu encontro com seu filho, que ele não mais
havia visto desde 1823. Ela aparece no desenho que Hercule produz em Mônaco, apagada no segundo plano, atrás de Fortuné Florence,
Madeleine Ferry e seus filhos (entre eles Philibert Florence), e sem dúvida à direita Célestine, irmã de Hercule e Fortuné. Esse desenho
parece o espelho do desenho da família brasileira de Hercule, mencionado na nota 4. Hercule partiu em junho de 1855 para a Europa. De
julho a setembro ele está em Mônaco, depois passa por Paris. Segundo suas próprias lembranças, ele deixa a cidade em outubro, para
alcançar Lisboa, onde ele toma o vapor para o Rio (Hercule Florence, L’inventeur au Brésil. Correspondances [...], p. 24). Augustine morre em
1857.
141. Célestine, filha caçula de Augustine, morre em 1860, solteira.
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Eu vejo que nosso Ataliba está saudável, e que se
desenvolve; eu estou muito satisfeito; abrace-o, eu
imagino bem como ele me encantará quando nos
revermos; como se diz em Campinas, é ainda uma
felicidade que tem seu lugar 142. Eu conto partir para
Paris por volta de 10 de setembro. Em Marseille eu
visitarei os grandes fabricantes de telhas, tijolos
envernizados, etc. porque fiquei impressionado com
a boa qualidade desses tijolos, e do revestimento

Eu te escrevi duas cartas desde que cheguei a
Mônaco.
Sendo que o negócio do Chico Dias deve se
reduzir a pouca coisa ou a nada, Amado 144 fez bem de
não o concluir. Todavia, caso apareça um comprador
com algum benefício, eu te aconselharia a vender o
Sítio-Novo 145. Recomende ao Amador vender as mulas
que restam, mesmo a 60# as boas, e 50# as más. E se
não houver comprador, que as faça serem úteis para os
transportes da roça 146 aos armazéns.

perfeito que os recobre. Isto me poderá ser útil em
Campinas.
Para completar todas as satisfações que as
cartas recebidas me fizeram experimentar, eu também
recebi ainda um bilhete do teu irmão Jorge 143, que me
deu muito prazer, porque eu valorizo muito ele.

Eu gostaria muito que o Amador não deixasse
de plantar, se ele puder, uma grande quantidade de
mandioca 147.
Eu nada encontrei na Europa, que me fizesse
esquecer por um instante a feliz solidão que eu gozo
na Soledade 148. Tu me perguntas se estou escrevendo

142. O pequeno Ataliba nasceu em 03 de maio de 1855, segundo seu pai (Hercule Florence, Livre d’annotations et de premiers travaux,
Collection IHF (inédito), p. 171-172). Ele aparece mais sugerido do que visível, no desenho representando o conjunto da família de Hercule
em 1855, nos braços de Carolina. Ao lado de Hercule e de sua esposa, os oito filhos sobreviventes de sua primeira esposa. Se esse desenho,
datado de maio de 1855 é realmente um presente destinado aos membros monegascos da família, ele provavelmente retornou ao Brasil com
o casal Francisco e Teodorine Florence, em 1864. Mas talvez se trate da matriz das provas distribuídas em 1855. Nota-se nos dois desenhos
uma composição bem mal-feita com as proporções pouco trabalhadas e as posições dos retratados mal colocadas, mesmo se cada um dos
retratos parece solidamente realista (embora Hercule pareça ser mais jovem).
143. Georg Krug; denominado Georges no L’inventeur au Brésil.Correspondances […], p. 69-70. Veja Arilda Inês Miranda Ribeiro, A educação
feminina durante o século XIX. O Colégio Florence de Campinas, 1863-1889, Campinas, CMU-UNICAMP, 2006, p. 17-30, citação em que nós
reencontramos toda a família Krug: Johan Heinrich Krug, o pai; Elisabeth Debus Krug, a mãe; Georg, Franz, Wilhelm e Anna, os quatro irmãos
e a irmã caçula de Carolina. Seul Heinrich não é mencionado na carta.
144. O mais velho dos filhos de Hercule Florence, Amador, se ocupa da propriedade na ausência de seu pai. Ele tem a essa altura 24 anos,
sua irmã Celestina 23 anos. Os outros filhos de Maria Angélica, quatro meninos e duas meninas, ainda são menores de idade. Sobre a
propriedade veja Rafael de Bivar Marquese, « Exílio escravista: Hercule Florence e as fronteiras do açúcar e do café no Oeste paulista (18301879) », in Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, vol. 24, n° 2, São Paulo, maio-agosto 2016.
145. Hercule envia algumas indicações, que podem parecer triviais, e recomenda a Carolina a venda de um terreno, sítio-Novo. Esse
nome não aparece em nenhum dos inventários de Maria Angélica, em 1850, de sua mãe em 1851, tampouco no de Hercule em 1879 (três
documentos conservados na Universidade de Campinas: Inventário de Maria Angélica de Vasconcellos. Proc. 2807, 1º Of., 1850; Inventário
D. Cândida Maria de Vasconcellos Barros. Proc. 6796, 3º Of., 1851; Inventário de Hercules Florence. Proc. 7372, 3º Of. 1879). Na ausência de
outras indicações, sabendo que a família Krug não era desprovida de riqueza, graças à atividade do pai em Cassel, é provável que a dita
propriedade fez parte do dote de Carolina. Isso explica que Hercule “aconselhe” a sua esposa a vendê-la: não cabe a ele, mas à sua mulher,
pessoa de personalidade forte, tomar a decisão, sem dúvida alguma. Em 1879, ela não permitirá a homem nenhum da família o encargo de
dirigir o inventário de seu falecido marido.
146. Roça: “campo” expressão para evocar qualquer lugar fora da cidade, e por extensão aqui a propriedade de Soledade.
147. A mandioca.
148. Hercule Florence faz referência repetidas vezes à sua solidão brasileira, da qual ele sofria, em virtude da ausência da civilização e da falta

Ascendência e juventude monegasca de um curioso do século XIX

40

um diário. E minha querida, creres tu que eu me
deixarei levar por essa mania? Eu não sei escrever, e
meu gosto seria muito mais de realizar qualquer coisa
lucrativa. De resto, eu não tive mesmo coragem de
pegar o lápis 149.
Não se pode falar mal de seu país; mas se
pode dizer a verdade, todavia. Nice me agrada por seus
novos palácios; Ela está rodeada por montanhas <p. 3>
áridas; mais ao longe a Provence mostra seus cumes
[…] nevados; mas Nice está em um vale que todos os
estrangeiros adoram, por causa de seus perfumes, seus
verdes e de seu céu.
Será de Mônaco que eu poderia dizer qualquer
coisa de mal; mas aqui passei minha infância. Eu
reconheço cada pedra, não há nada com que eu não
possa me repatriar (sic), senão sua língua; eu me
recordo das palavras tão logo eu as ouço; todavia, ainda
não consegui reconhecer o dialeto da minha época. Ele
me parece diferente, como as vestes das camponesas,
antigamente tão pitorescas.
Mônaco é um país singular, rodeado de
rochas áridas, nuas, sobre suas colinas, e em sua costa
rodeado de jardins de verdes laranjeiras, das florestas
de oliveiras cinzentas, onde se vê árvores de alfarrobas,
as palmeiras e as figueiras. Estado microscópio, com
bandeira e língua próprias; não se pensa estar na Europa,
pelo tanto que se é solitário, e sem comunicações. É
uma natureza africana; o Mediterrâneo aqui é belo
como em Gênova ou na Ligúria; os calores são mais

fortes do que em Campinas, eu te garanto; o mar é tão
calmo, que o horizonte se confunde com o céu, e um
navio parece estar no ar.
Eu faço caminhadas à noite, com minha
irmã, minhas sobrinhas e meus amigos, e o reflexo da
Lua sobre o mar, produz por entre os ciprestes e os
pinheiros, um longo fio iluminado que se estende até a
Córsega.
Mônaco é um pequeno Gibraltar que avança
sobre o mar, centenas de circundado por fortificações,
de muros, masmorras, pórticos, baterias de artilharia,
plataformas, fundições, etc. Cidade italiana, pequena
como uma vila, com ruas estreitas e tortuosas, mas
sedutoras, pavimentadas com mosaicos de cascalho
colorido, como em Nice; sombreadas pelos toldos
suspensos nas janelas como no Oriente; povoadas de
mulheres sentadas em frente às suas portas e alguns
homens mais preguiçosos que no Brasil, que ficam nas
esquinas, de braços cruzados, e o paletó caído sobre
o ombro. Alguns se reúnem em frente à Misericorde,
eles observam Philibert, que inicia como os pintores
italianos, pelo afresco de uma Madona sobre a porta
da igreja. Cada um dá sua opinião, porque eles são
todos artistas, tanto no olhar, quanto nos discursos. O
Marquês d’Aréglia, pintor que faz telas de dois “pieds”
por seis mil francos, passa e diz a Philibert: “Bravo,
pittore!”
Eu estive bem-disposto em Mônaco; há oito
dias que tenho dores renais que me incomodam, e me

de espíritos que o compreendam em Campinas, e participem de seu entusiasmo por suas invenções (Hercule Florence, L’inventeur au Brésil.
Correspondances […], em várias páginas; sobre sua solidão, esse caderno é uma fonte quase contínua. Reencontram-se também elementos
relativos à sua solidão em L’ami des arts livré à lui-même ou Recherches et découvertes sur différents sujets nouveaux, São Paulo, IHF, 2017, p.
178 (margem): “[…] tu inventarás nesse deserto. Tuas descobertas morreram como a flor que nasce e morre sem jamais ter sido vista por um
mortal […]”. Mas aqui lemos uma reflexão totalmente oposta. “Nada encontrei na Europa, que me faça esquecer um instante a alegre solidão
da qual desfruto na Soledade” (nome da propriedade familiar herdada pelos filhos de Hercule, dos pais de Maria Angélica). A Europa lhe
deixa provavelmente um gosto amargo, porque nós sabemos que quando está em Paris ele encontra o editor Plon, que à época era o editor
oficial do regime. Hercule apresenta a Henri Plon uma das invenções da qual ele tinha mais orgulho, sua poligrafia e sua extensão: o papel
inimitável (Ele relata esse encontro em uma carta a seu irmão, de 24 de março de 1862, recopiada em Hercule Florence, L’inventeur au Brésil.
Correspondances et pièces scientifiques, collection IHF (inédito), p. 21-31; sobre a passagem concernente a Plon, p. 23-24. Mas, por razões pouco
convincentes, ele renuncia a promover suas invenções e deixa, doente, o velho continente.
149. Isso poderia significar que até aquele dia Hercule Florence ainda não havia desenhado os arredores.
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retém em casa. O ar daqui é muito vivo; como o calor é
sempre intenso, ficamos sujeitos a nos resfriarmos. No
momento estou melhor, e vou me preparar para minha
partida para o Brasil, que fixei para 10 de setembro,
de modo a poder permanecer alguns dias, dez dias em
Paris, e cinco em Londres. Eu partirei em outubro, pelo
barco a vapor do 09 150, para o Rio de Janeiro.
Eu levo comigo seis telas, sendo três de meu
tio Jean Baptiste Vignali, e três que foram escolhidas
por ele em Roma. Eu retiro as telas das molduras para
facilitar seu transporte, e evitar o frete.

10 de setembro Sebastopol caiu 152. Deus seja
glorificado! Esta noite às cinco horas, a notícia chegou
ao General da região. Toda a gente está alegre. Os
canhões de Antibes ressoam ao longe, há mais de
uma hora. Amanhã teremos o “Te Deum”, e uma salva
de cento e um tiros. Os bravos sardos, que estão no
quartel, estão no máximo da alegria. Eu felicito os
liberais de Campinas, porque se trata do começo de
uma nova era 153.

Tu deverás apresentar meus agradecimentos
à sua família pelas provas de amizade que me dão.
Eu escrevi uma carta ao seu pai e duas a Jorges (sic).
Abrace François e Guillaume, assim como Marie e
Schaumann 151, meus cumprimentos à <p. 4> tua irmã
Anne, e mande muitas recomendações minhas ao seu
pai e à sua mãe.
Abrace Ataliba e todos os nossos filhos, minha
querida Lina, e creia-me, afeiçoado amigo por toda a
vida.
H. Florence
150. Se acreditamos no fim de sua carta e o conteúdo da carta escrita a seu irmão em 24 de março de 1862, ele apanha o vapor de novembro
em Lisboa.
151. François e Guillaume são dois outros irmãos de Caroline, Anne é a filha caçula da família. Schaumann é o cunhado de Anne Krug,
segundo a transcrição de seu relato autobiográfico (atualmente sendo estudado e traduzido, p. 14). Ele é, portanto, ou o irmão de Otto
Kupfer, seu esposo, ou o irmão da esposa de um dos irmãos (François, Guillaume ou Georges). Marie seria, portanto, ou sua esposa, ou a
esposa de um dos irmãos de Anne.
152. Em 10 de setembro de 1855, data na qual Hercule havia previsto partir para Paris, Mônaco fica sabendo da vitória das forças francesas,
otomanas, sardas e britânicas em Sebastopol, contra os russos, depois de sitiá-los por um ano, no contexto da guerra da Criméia (1853-1856).
Uma guerra cujas causas e pretextos não se confundiam e que a população conhecia apenas por suas consequências. E a guerra da Criméia,
apesar de distante fez quase cem mil mortos do lado francês e mais de dois mil do lado sardo. Na altura festejava-se o anúncio do fim de
uma guerra penosa por causa da falta de preparo militar, das terríveis doenças e das mortes devidas ao clima, mas também da utilização de
novas armas, tais como os fuzis com canos estriados, que provocavam mutilações terríveis.
153. Esta última frase, elíptica, permanece obscura. Pode se pensar, se devemos ligá-la à frase precedente, que os liberais se felicitaram
sobretudo pelos sardos da vitória de Sebastopol. Com efeito, uma das consequências da guerra da Criméia será a instalação do “Royaume
do Piemonte” no concerto das nações, o que ao final, lhe permitirá fundar, com a ajuda de Napoleão III, o reino da Itália, com, ao mesmo
tempo, a cessão da Savóia à França, o que não podia deixar de alegrar aos liberais, dentre eles os liberais com quem Hercule convivia em
Campinas, principalmente os da família de sua esposa.
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