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ADVERTÊNCIA 

 

Um livro deve explicar-se por si mesmo; preliminares, prólogos, 
introduções, prefácios e outros antelóquios explicativos são geralmente ou 
excessivos, ou incompletos. Todavia, há, muitas vezes, por fora do livro, 
nos motivos psicológicos da sua concepção, na história das idéias que ali se 
harmonizam, mais de uma advertência oportuna ao leitor, principalmente se 
trata de criticar e julgar gentes e fatos. 

Este livro formou-se espontaneamente. Pois não é um sentimento 
natural, doce e confortante, esse amor ao solo natal, às paisagens que nos 
revelaram a natureza, às coisas que nos ensinaram a vida?.. Certamente, a 
expansão de afetos, no homem, não se limita simplesmente às terras que o 
nutrem, e às populações que lhe dão convívio e assistência; nos que são 
capazes de amar alguma coisa além da própria personalidade, o sentimento 
irradia-se, busca a beleza e a bondade onde quer que existam, alcança tudo 
que sente, sorri para todas as alegrias, e sofre de todas as dores. Mas é 
legítimo, é fatal, que essa necessidade de amar a natureza, as gentes, a vida, 
se concretize nas coisas entre as quais existimos, que os nossos afetos vão 
ter aos filhos dessa mesma terra onde nascemos, cujas idéias e sentimentos 
se acordam com os nossos, cujos costumes e linguagem evocam, para cada 
um, a própria história, os gozos passados, as dificuldades vencidas, o 
crescer da inteligência por entre os fatos, o agitar do coração, tentado, 
absorvido pela vida ambiente. As dores que vemos mais nos impressionam, 
os males que nos rodeiam mais estimulam a compaixão; é natural, pois, que 
o fervor e a paixão de solidariedade humana se exerçam entre aqueles de 
cujas tristezas e necessidades sabemos, que elas nos interessem 
especialmente, porque as compreendemos e avaliamos. Hoje conhecemos 
toda a humanidade, e toda ela nos interessa; vê-la solidária, unida, aliviada 
de toda opressão, aproveitando em comum, segundo as necessidades de 
cada grupo, os recursos que a ciência tem revelado, é o ideal de todos que 
têm um ideal; mas, na hora da ação, é forçoso que a atividade se aplique à 
sociedade a que pertencemos. Isto é patriotismo; e, assim, tal sentimento é 
nobre e digno, desde que não pretenda manter domínios. É nobre e humano, 
desde que, pugnando pelos interesses e necessidades de um povo, não 
busque resolvê-los em oposição aos interesses gerais da espécie, desde que, 
nos choques provocados pelos egoísmos em fúria, cada patriota se limite a 




