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 Quando um Estado tem direitos sobre um país vizinho, nem sempre isso constitui 
motivo para os reclamar de armas na mão. É preciso ter em conta o interesse público, antes 
da decisão ser tomada. 
 A guerra mais justa será aquela que, fundamentada em direitos incontestáveis, 
oferecerá ainda ao Estado vantagens proporcionais aos sacrifícios e riscos a que se expõe. 
Infelizmente, nos nossos dias, são apresentados tantos direitos contestáveis e contestados, 
que a maior parte das guerras, ainda que aparentemente fundamentadas em heranças, 
testamentos e casamentos, não são, realmente, mais do que guerras de conveniência. A 
questão da sucessão de Espanha, no tempo de Luís XIV, era a mais natural no que ao direito 
dizia respeito, uma vez que assentava num solene testamento, apoiado por laços de família e 
pela vontade generalizada da nação espanhola. Apesar disso, foi a mais contestada por toda a 
Europa, produzindo uma coligação geral contra o legítimo legatário. 
 Frederico II, aproveitando-se de uma guerra da Áustria contra a França, evoca velhos 
pergaminhos, entra à força na Silésia e apodera-se desta rica província, a qual duplica o 
poderio da monarquia prussiana. O sucesso e a importância desta decisão constituíram um 
golpe de génio, uma vez que, ainda que Frederico não tivesse logrado os seus intentos, 
mesmo assim não teria motivo para se lamentar. É que a grandeza do cometimento e a sua 
oportunidade podiam justificar uma tal invasão, tanto quanto uma invasão pode ser 
justificável. 
 Numa guerra assim, não há regras a dar: saber esperar e tirar proveito é tudo. As 
operações ofensivas devem ser ajustadas ao fim em vista. A primeira é, naturalmente, tratar 
de ocupar as províncias reivindicadas. Seguidamente, podemos passar à ofensiva, conforme 
as circunstâncias e as forças respectivas, a fim de obter a desejada cessão, ameaçando o 
adversário no seu território. Tudo depende das alianças que saibamos construir e dos meios 
militares das duas partes. O essencial numa ofensiva deste género é ter um escrupuloso 
cuidado em não despertar a inveja de uma terceira potência, que possa vir em auxílio daquela 
que nos propomos atacar. Compete à política prevenir esta situação e afastar uma 
intervenção, dando aos vizinhos todas as garantias necessárias. 
 
 
Este texto constitui o Artigo 1 do CAPÍTULO I (DA POLÍTICA E 
DA GUERRA) da obra .... 
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