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Apresentação

A História para mim é um prego 
onde penduro meus romances.

ALEXANDRE DUMAS

Mestre do romance histórico, Alexandre Dumas, fi lho de um ge-
 ne ral de Napoleão, não poderia deixar este personagem de fora do 
gran de painel romanesco que construiu sobre a história fran ce sa. 
Assim, além de a era napoleônica fi gurar como contexto de vá ri os 
de seus ro man ces (a fuga da ilha de Elba é o estopim da ação de O 
conde de Monte-Cristo...), o imperador teve suas recordações do 
Me mo ri al de Santa Helena retrabalhadas por Dumas. Além disso, 
foi também tema de uma peça teatral e da presente biografi a, até 
então inédita no Brasil.

�  A peça  �

Depois de seu exílio em Santa Helena, em conseqüência da aliança 
entre orleanistas e bonapartistas, o nome de Napoleão Bonaparte 
voltou a circular livremente, sendo objeto de várias biografi as, ro-
mances e peças te a trais. Mademoiselle George, diva teatral da época 
e ex-amante do imperador, insistia para que o então dramaturgo 
Alexandre Dumas, a princípio nada entusiasta com o projeto, desse 
sua versão cênica dos fatos. Dias depois, ele viu-se “aprisionado” por 
amigos num quarto na casa da atriz, recebendo como condição para 
sua “liberdade” a tarefa de escrever uma peça sobre o imperador. Em 
oito dias Na po leão Bonaparte estava pronta: drama histórico em seis 
atos, vinte e três quadros e setenta e dois personagens. Embora tenha 
tido uma estréia concorrida e uma produção caprichada, com vários 
es pec ta do res na platéia em uniforme da guarda marcial, foi um dos 
poucos fracassos teatrais do escritor.

�
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�  O folhetim  �

Em 1839, com a voga do folhetim começando a ditar a tiragem 
das revistas e periódicos franceses, essas publicações passaram a 
competir fe roz men te entre si para atrair novos leitores e assinantes. 
Dumas, um dos au to res mais disputados, foi contratado a peso de 
ouro pelo jor nal La Presse para adaptar o Memorial de Santa Helena 
ao gênero fo lhe ti nes co. O crítico Sainte-Beuve, comparando o rei 
do folhetim ao imperador, não perdoou: “... a pluma de Alexandre 
Dumas teria sido contratada para conferir mais autenticidade às 
recordações ... Que comédia! Podemos dizer que Napoleão é agora 
um dos re da to res-chefes de La Presse!”

�  A biografi a  �

O livro é resultado da colagem de diversos artigos bi o grá fi  cos so bre 
Napoleão, quatro deles publicados pela primeira vez em 1836 na 
coletânea Le Plutarque français, organizada por M. Mennechet. Os 
artigos, diversas vezes recompostos e ampliados quando publicados 
isoladamente, foram reunidos pela primeira vez em volume único, 
em 1839, pelo editor Delloye. Integram atu al men te, sob o título 
Napoleão, a obra completa standard de Alexandre Dumas, publicada 
pela editora Calmann-Lévy, e a coleção Bibliothèque Lattès, em cujo 
texto se baseou a presente tradução.

�  Esta edição brasileira  �

A tradução não se esquivou de adaptar passagens, corrigir er ros 
or to grá fi  cos, interpretar a pontuação (apenas esboçada no ori gi nal), 
nem tampouco de transpor o tempo verbal (narrativa no presente, 
segundo a tradição francesa) para o passado (tradição bra si lei ra). 
Os poucos deslizes históricos percebidos foram apontados nas no tas 
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deste volume — que, por sinal, ganhou um subtítulo. Deve-se le var 
em conta que o autor, habituado ao ritmo frenético da produção 
para fo lhe tim, “em geral desprezava a leitura das provas ... repletas 
de co chi los ... deixando os ajustes fi nal nas mãos dos editores”, como 
afi rma Claude Schopp – que estabeleceu, entre outros, o texto de Os 
moicanos de Paris para a coleção Quarto da editora Gallimard.

Não obstante, vale lembrar que Alexandre Dumas foi um 
dos biógrafos pioneiros de Napoleão, e que inúmeros dados e 
relatos por ele coletados (grande parte, naturalmente, pinçada das 
Me mó ri as do próprio imperador, o que explica as minuciosas e 
mo vi men ta das cenas de guerra) foram reproduzidos e sanciona-
dos por bi ó gra fos especialistas, entre os quais Max Gallo, André 
Castellot e Jean Tulard.

Além de trazer em anexo "O testamento de Napoleão", foram 
acrescentados a esta edição brasileira um sumário pormenorizado, 
notas históricas com fatos, per so na gens e instituições mencionados 
pelo autor (incluindo verbetes biográfi cos sobre os marechais de 
Napoleão), mapas e uma cronologia da vida e da obra de Alexandre 
Dumas. As fontes utilizadas para a ela bo ra ção desses anexos estão 
citadas ao fi nal das notas.

A.T.




