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Na

tomos de opúsculos de
A. Herculano ainda até hoje não estava representado um dos grupos em que elle a
collecção dos

dividiu

— o de

litteratura.

O

presente to-

mo vem

remediar esta falta embora com a
probabilidade de ficar isolado na divisão
a que pertence. Os avulsos litterarios do
nosso escriptor não são todos da mesma
índole. Com alguns d'elles, os de caracter
poético, resolvemos coordenar um volume
appenso ao grupo dos romances e lendas
e que está prompto a entrar no prelo. Foi
depois d'esta selecção que passámos a apurar entre os demais os adoptáveis para tomos de opúsculos. Taes nos pareceu deverem ser os que constassem de historia,
theses,

controvérsias

e juizos

litterarios.

Nestas condições a obra do escriptor era
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bastante para que elle tivesse calculado formar com ella dois tomos pelo menos e por
certo mais, se aproveitasse interessantes car-

que no género escrevera. Accresce que
sendo a maioria doestes artigos dos primeiros tempos da vida litteraria do auctor,
elle próprio dizia tencionar acompanhá-los
de um exame retrospectivo e ampliar alguns como em parte nelles indicara. E' também o que se deduz do plano geral da publicação exposto na advertência do tomo I.
Mas dos trabalhos complementares conducentes a esse fim, e que o auctor de dia
tas

para dia adiava para horas de aprazível remanso de espirito, não achámos vestígios
nos papeis d' elle. x^penas nalguns dos artigos recolhidos neste tomo estavam indicadas breves correcções de linguagem, das
quaes introduzimos nas cópias enviadas
para o prelo as de immediata intelligencia.
E ainda essas correcções, tão leves que
hão-de passar despercebidas, seriam apenas
preparativos de revisão, segundo o methodo adoptado pelo auctor,
meros signaes
para marcar os logares e lembrar o sentido em que teriam de ser feitas as definitivas. Estes os motivos pelos quaes é prova-

—
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que tenhamos de limitar-nos ao presente
tomo em matéria de litteratura, sem todavia
podermos assegurar que aos elementos que
ficam de reserva, não venham de futuro
junctar-se outros que por novas pesquisas
possam apurar-se, e tornem possivel o seguimento do grupo.
Dada, porém, a abundância de original
de que dispúnhamos para este tomo, conseguimos organizá-lo de modo que os
elementos que encerra quasi constituem
um todo homogéneo de doutrina, representando em globo, sem embargo da falta
de ampliações que haviam de enriquecê-lo
como que as generalidades de um curso de
litteratura moderna, prevalecendo a lição
sobre litteratura pátria. E não admira que
vel

assim succeda attendendo á relação íntima
dos artigos escolhidos com o ideal da epocha em que foram escriptos, e que dominava o espirito do auctor. Aspirava A. Herculano a encaminhar por meio d'elles a revolução litteraria que nascera para nós com
a recente mudança de instituições politicas e
que, sob o ponto de vista poético com intenso brilho fora iniciada por Almeida Garrett, com os dois poemas D. Branca e Ca-
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mdes. D'alii a feição doutrinal e

harmónica

que o tomo apresenta. Sabem os leitores com
que riqueza e variedade de monumentos
concorreu A. Herculano ao lado de tantos
outros privilegiados escriptores para engrandecer a imponente phase das nossas le-

desenvolvendo.
Juncto a esses monumentos vem, pois, occupar agora o logar que lhe compete, a propaganda com que elle os precedeu e os
acompanhou, naquella esperançosa epocha
tras

que desde então se

foi

de revivencia nacional.
Xas paginas que precedem os artigos
vâo indicadas as datas em que estes vieram a publico e as folhas de onde foram
trasladados. Mas desde já convém advertir
que trouxemos os dois primeiros da folha
quinzenal O Repositório Litterario^ publicada durante alguns meses de 1834 a 1835
na cidade do Porto, contando o auctor vine quatro annos de edade. Nos dois
te
annos anteriores havia elle arriscado a vida
em mais de vinte combates do cerco da cidade, em todos em que interviera o glorioso batalhão a que pertencia de Vn/iíiifarios da Rainha. Segundo resam formais
attestados, e era próprio do altivo caracter
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