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Um soldado obscuro devia embarcar-se em Itália em uma das galeras, 

que iam a combater os turcos. Uma febre pertinaz impedia o guerreiro de 

tomar parte na empresa militar. A aconselhavam-lhe que não fosse exacerbar 

com os incômodos e perigos da guerra o estado lastimoso da sua saúde. 

Venceram nele os brios de guerreiro e os impulsos de soldado, disposto a 

correr a fortuna e aventuras de uma empresa romanesca. Empenhada a ação 

em Lepanto, três feridas gloriosas são naquele soldado esforçado o teste vivo 

de que buscara contra os otomanos o primeiro posto, e que, se não ficou 

sepultado nas ondas de Lepanto, só o deveu à fortuna que já lhe sorria glorias 

imortal, e não ao recato, a que se houvesse acolhido durante o mais rijo da 

peleja. Esse soldado, que deu àquela batalha célebre com o seu sangue, e 

então, um elemento de vitória, e com o seu nome, depois, um episodio 

grandioso, esse aventureiro espanhol era o que devia mais tarde, depois de 

uma odisseia romanesca das aventuras e de reveses, pendurando as armas do 

mosqueteiro espanhol, e tomando a pena do escritor inspirado, traçam um 

monumento nacional no D.Quixote, e resumir a maior gloria literária da 

Espanha no nome imorredouro de CERVANTES. 



Grande e notável semelhança entre o mais ilustre escritor de Espanha 

e o mais inspirado cantor dos feitos portugueses é a de terem ambos 

preludiado na epopeia viva n e no romance ativo da guerra as paginas 

sublimes que testaram como herança de gloria à sua pátria. CERVANTES 

aparece pela primeira vez pagando a Espanha o feudo de sangue, e recebendo 

no peito e na mão esquerda as feridas honrosas que o tornam na aurora dos 

anos inválidos para a guerra. 

CAMÕES, antes de consagrar numa das mais formosas epopeias as 

altas façanhas da sua gente, compra nas batalhas, pelo preço do seu sangue, 

o direito de cantar sua pátria. Ates de engradecer pela descrição fidelíssima, 

pela hipotipose eloquente as ações guerreiras que intentou celebrar, vive no 

tumulto dos campos, experimenta a condição áspera do soldado, assiste aos 

recontros e batalhas, encosta a escada às muralhas inimigas, escuta o troar 

das baterias, e goza em realidade os prazeres e as agonias da guerra, as 

incertezas da batalha e os deleites da vitória; sente referverem lhe na alma as 

paixões impetuosas do guerreiro, e os sentimentos generosos do soldado 

cristão. A musa não inspira nos ócios do gabinete, no remanso ignóbil da 

vida cidadã. Há de prestar-lhe a inspiração, entornar-lhe sobre a cabeça todas 

as graças, todos os tesouradas poesia; há de ceifar-lhe abundantes lauréis, a 

enramar-lhe a fronte desassombrada e varonil. Mas há de o poeta segui-la 

aos campos de batalha, onde vai mostrar-lhe os originais que ele deve de 

copiar, e os heróis que tem de engradecer pela epopeia.  Assim com 

VERGILIO, na Lugubre lenda do DANTE, leva o poeta gibelino aos círculos 

do Inferno, assim também a musa de CAMÕES, personificada no destino do 

vate, o conduz pela mão a copiar do natural e do vivo as grandes ações e 

episódios de que há de tecer suas LUSIADAS. 

Hipotipose (descrição clara, viva). 


