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Quando se faz um resumo sem a preparação
prévia de trabalhos especiaes, fica sempre um
apanhado concretamente mesquinho; se provém
da condensação necessaria de monographiag exhaustivas, constitue uma synthese, pondo em evidencia o systema em que assenta a obra.
Já por trez vezes o vasto corpo da Historia
da Litteratura

portugueza

tem sido submettido a

este processo de condensação: em 1875 no Manual de Historia da Litteratura portuguesa

(in-

8.° de v I I - 4 7 4 p.), destinado ás lições oraes. Em
breve ficou atrazado, pela publicação dos Cancioneiros trobadorescos, e pelo aperfeiçoamento do
methodo histórico e

filosofico,

dando logar á

remodelação do plano em 1885 no Curso da Historia

da

Litteratura portuguesa

(in-8.°

grande,

de 412 p.)

Desde essa data até ao presente, o

campo da Litteratura portugueza da Edade média tem sido desvendado por insignes romanista

francezes, allemães, italianos,

espanhoes e

americanos, e foram publicados numerosos. textos
dos séculos

XIII

a xv.

subsidios dispersos.

Urgia incorporar • esses

Emquanto não realisamos

esse empenho na reimpressão dos Trovadores portugueses, Formação do Amadis

de'Gaula,

Poetas

palacianos e Os Historiadores' portugueses, supprimos esta deficiência de tempo com a promettida

Recapitulação

da

Historia

da

Litteratura

portuguesa da Edade média, como a summula da
primeira' Época, tratada aesses quatro livros.
A vastidão do corpo da Historia da Litteratura portuguesa corresponde á importância d'esta

viva manifestação do genio e s t e t i c o d'este povo,,
tão notável como a sua energia activa na iniciativa das Navegações e Descobrimentos geografiicos.

A sua extensão impõe uma recapitulação-

clara para os estrangeiros que desejam conhecer
esta ignorada Litteratura romanica, e para os n a cionaes que procuram um guia para o seu estudo.
Os titulos de nobreza de Portugal não consistem exclusivamente em ter iniciado os grandes
Descobrimentos e o c u p a d o o primeiro plano na
actividade d'essa extraordinária É r a ; embora pequeno no seu numero, a par da ocupação de vastíssimos domínios, creou o Povo portuguez uma
das. mais bellas línguas romanicas, e n'ella os
seus E s c r i t o r e s , Poetas, Historiadores, Viajantes
e

filosofos

produziram uma opulenta Littera-

tura que seguiu a par e com brilhantismo a evolução das Litteraturas meridionaes.

Essa lingua

ainda hoje se fala em novos estados, authenticando a extensão que teve o domínio portuguez;
e essa Litteratura foi e ainda é hoje uma das
forças moraes que sustentam a nacionalidade e
autonomia de Portugal.
Se está para este paiz terminada a empreza
dos Descobrimentos, mantêem-se fecundas as suas
faculdades artísticas, scientificas e filosoficas,
suscitadas pela comparticipação no concurso mental europeu, em que acima de cada Nação se afirma o ideal da Humanidade.
•
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O pequeno povo, que o c u p a a faixa Occidental da Hespanha, constituindo-se em nacionalidade autonoma entre os novos Estados peninsulares formados no seculo X I I , que se foram
unificando até á completa absorpção castelhana,
assinalou pela energia da sua raça a a ç ã o mundial, realisada nos grandes Descobrimentos marítimos, que deram inicio á E r a moderna da Civilisação da Europa. A individualidade ethnica,
que o tornou inconfundível com o Ibero, e a
acção historica inolvidavel pelo seu influxo social,
levam a considerar o genio característico d'este
povo, o ethos, expresso nas creações artísticas,
nas formas litterarias, reflectindo a sentimentalidade, o espirito de aventura, e a resignada esperança nunca extincta na alma portugueza.
Tão importante é a historia dos Descobrimentos marítimos dos Portuguezes, como a da sua
litteratura; este poder de acção e de creação esthetica explica o phenomeno sociologico da sua
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