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C A P Í T U L O  1

LOUCURAS 
FINANCEIRAS

O ESQUEMA DO MISSISSÍPI

Há uma relação tão íntima entre a personalidade e a carreira de um ho-
mem específico e o grande esquema dos anos 1719 e 1720 que não pode 
haver introdução mais propícia para a narrativa da loucura do Missis-
sípi do que um esboço da vida de seu grande autor, John Law. Alguns 
historiadores consideram-no um canalha, outros, um louco. Ambos os 
epítetos lhe foram aplicados em vida com profusão, enquanto ainda se 
sentiam profundamente as consequências infelizes de seus projetos. A 
posteridade, porém, encontrou motivos para duvidar da justiça da acu-
sação, bem como para confessar que John Law não foi nem um canalha 
nem um louco, mas alguém que foi enganado em vez de enganar, foi ví-
tima do pecado em vez de pecar. Ele conhecia muito bem a filosofia e 
os princípios do crédito. Compreendia a questão monetária melhor que 
qualquer outro homem de seu tempo. Se seu sistema sofreu um colap-
so tão tremendo, a culpa foi mais do povo entre o qual foi erguido que 
daquele que o ergueu. Law não contava com a insaciável cobiça de uma 
nação inteira; não calculou que a confiança poderia, assim como a des-
confiança, ampliar-se quase ao infinito, nem que a esperança era tão 
extravagante quanto o medo. Como ele poderia prever que o povo fran-
cês, assim como o homem da fábula, mataria, em seu entusiasmo fre-
nético, a bela galinha dos ovos de ouro que ele lhe dera?
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C A P Í T U L O  2

PROFECIAS 
MODERNAS

O pavor generalizado do fim do mundo já se espalhou incontáveis vezes 
por entre as nações. O episódio mais notável consistiu naquele que se 
apoderou da cristandade em meados do século x. Numerosos fanáticos 
surgiram na França, na Alemanha e na Itália, a pregar que os mil anos 
profetizados no Apocalipse, limite da duração do mundo, estariam pres-
tes a expirar. Assim, o Filho do Homem irromperia nas nuvens para jul-
gar piedosos e ímpios. A heresia foi desencorajada pela Igreja, mas, de 
toda forma, espalhou-se de maneira vertiginosa.

Era esperado que o julgamento final ocorresse em Jerusalém. No ano 
de 999, a quantidade de peregrinos migrando para o Oriente a fim de ali 
aguardar a vinda do Senhor era tão imensa que chegou-se a compará-los 
a um exército aterrador. A maioria deles vendeu bens e propriedades an-
tes de partir da Europa, e passou a viver com os valores remanescentes 
na Terra Santa. Edifícios de todo o tipo foram se deteriorando até desa-
bar em ruínas. Considerava-se inútil repará-los quando o fim do mundo 
estava tão próximo. Construções pomposas foram, também, deliberada-
mente postas abaixo. Mesmo as igrejas, que em geral eram bem preser-
vadas, sofreram com a negligência e o pânico generalizados. Cavaleiros, 
cidadãos e servos viajavam para o Oriente em caravanas, levando consi-
go esposas e filhos, entoando salmos enquanto caminhavam com olha-
res temerosos para o céu, que esperavam se abrir a cada minuto para 
permitir a chegada do Filho de Deus em sua Glória.
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Durante o milésimo ano, o número de peregrinos aumentou. Den-
tre eles, a maior parte parecia haver sido acometida por uma praga, ta-
manho era o seu amedrontamento. Qualquer fenômeno da natureza os 
alarmava. Uma tempestade de trovões os punha de joelhos no meio de 
uma marcha. Para eles, o trovão equivalia à voz de Deus a prenunciar o 
Juízo Final. Muitos esperavam que a terra se abrisse e dela emergissem 
os mortos ao som tenebroso dos estrondos. Cada meteoro visto no céu 
de Jerusalém levava toda essa população cristã às ruas, com lamúrias e 
preces desesperadas. Pregadores fanáticos mantinham acesa a chama 
do temor. Cada estrela cadente fornecia oportunidade para um sermão. 
A redenção diante do grande julgamento que se aproximava constituía 
o principal tema das pregações.

Muitas vezes, ao longo da história, a passagem de cometas foi con-
siderada presságio da iminente dissolução deste mundo. Parte dessa 
crença ainda perdura; mas o cometa já não é mais visto como um sinal, 
e sim como o agente da destruição. No ano de 1832, por exemplo, tal 
alarde premonitório se espalhou pelo continente europeu, em especial 
pela Alemanha, por sobre cujo céu, previram os astrônomos, passaria 
um cometa que supostamente destruiria a Terra. A ameaça global foi 
discutida a sério. Muitas pessoas se abstiveram de se engajar em qual-
quer empreendimento, ou de concluir qualquer negócio durante aquele 
ano, devido, unicamente, à preocupação de que o terrível cometa des-
truísse a todos, levando o planeta a se desfazer em átomos.

Durante períodos de calamidade, predições do fim do mundo, 
anunciadas por fanáticos malucos de toda sorte, costumam fazer gran-
de sucesso. Na época da peste negra, que acometeu toda a Europa, es-
pecialmente entre 1345 e 1350, dava-se como certo que o fim dos 
tempos estava prestes a ocorrer. Ambiciosos profetas eram encontra-
dos nas principais cidades da Alemanha, da França e da Itália, predi-
zendo como, dentro de uma década, as trombetas do Arcanjo iriam 
soar, e o Salvador surgiria entre as nuvens para anunciar o Juízo Final.

Não menos avassaladora foi a consternação geral criada em Lon-
dres em 1736, quando se espalhou a profecia do famigerado Whiston, 
teólogo que prenunciou o fim do mundo mediante uma inundação ain-
da naquele ano, em 13 de outubro. Multidões de crédulos partiram no 
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dia anunciado em direção a Islington, Hampstead, e a descampados 
próximos, para assistir à destruição de Londres, o que seria “o começo 
do fim”. Nem sequer choveu em Londres naquele dia.

No ano de 1761, também em Londres, os cidadãos se alarmaram 
com dois terremotos e com a previsão de um terceiro, que os destruiria 

“A visão da morte” por Gustave Doré, 1868.
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C A P Í T U L O  3

INFLUÊNCIA DA 
POLÍTICA E DA 

RELIGIÃO NO CABELO 
E NA BARBA

A célebre declaração de São Paulo de que “é desonra para o homem ter 
cabelo crescido” (1 Coríntios 11:14) foi usada por governos tanto civis 
quanto eclesiásticos como pretexto para inúmeras prescrições singula-
res. Da implantação do cristianismo até o século xv, o corte de cabelo 
e o estilo da barba foram questões de Estado na França e na Inglaterra.

Constatamos, porém, que já em épocas muito anteriores não se 
permitia aos homens fazer o que quisessem com o próprio cabelo. Ale-
xandre, o Grande, acreditava que as barbas de seus soldados ofereciam 
ao inimigo uma conveniente alça, prelúdio do corte de suas cabeças; 
para privá-lo dessa vantagem, Alexandre ordenava a todo o exército 
que rapasse o rosto. A concepção que ele tinha de cortesia para com o 
inimigo era bem diferente daquela dos índios norte-americanos, entre 
os quais era questão de honra deixar a “mecha cavalheiresca” crescer, 
de modo que o oponente, ao tirar o escalpo, pudesse segurar algo.

Durante algum tempo, os cabelos longos foram o símbolo da sobe-
rania na Europa. Entre os sucessores de Clóvis,* era privilégio exclusivo 
da família real ter cabelos grandes e cacheados. Com poder equiparável 
ao do rei, os nobres não admitiam mostrar inferioridades nesse aspec-
to, e usavam não somente o cabelo, mas também a barba de enorme 

*  Clóvis i (466-511) foi o primeiro rei dos francos a unir todas as tribos sob um sobe-
rano comum. (N. do T.)
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comprimento. Essa moda durou, com mudanças leves, até o tempo de 
Luís, o Piedoso (778-840); os seus sucessores, até Hugo Capeto (941-
996), usavam o cabelo curto para distinguir-se. Até os servos desafia-
vam toda a regulação, e deixavam as madeixas e as barbas crescerem.

Na época da invasão da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador,* 
os cabelos dos normandos eram bem curtos — ao contrário da moda 
entre os ingleses: cabelos grandes e bigode, mas queixo rapado. Ao se-
guir para Hastings, o rei Haroldo enviou espiões para apurar a força e 
os números do inimigo, e ao retornar, eles relataram, entre outras coi-
sas, que “a companhia parecia formada por padres, pois todos eles ti-
nham todo o rosto e a barba rapados”. Quando os arrogantes vitoriosos 
dividiram entre si as amplas terras dos nobres saxões, ocasião em que 
todo tipo de tirania foi empregado para fazer com que os ingleses se 
sentissem de fato subjugados e alquebrados, encorajou-se entre eles o 
crescimento dos cabelos, para que se assemelhassem o mínimo possí-
vel a seus podados e aparados senhores.

Esse estilo, desagradabilíssimo para o clero, imperava em grande 
medida na França e na Alemanha. No fim do século xi, foi declarado 
pelo papa, com zeloso apoio das autoridades eclesiásticas de toda a Eu-
ropa, que aqueles que usassem cabelos grandes deveriam ser excomun-
gados enquanto vivessem e não deveriam receber orações quando 
morressem. Guilherme de Malmesbury relata que São Vulstano (1008-
1095), bispo de Worcester, ficava especialmente indignado sempre que 
via um homem de cabelos grandes, os quais considerava altamente 
imorais, bestiais e criminosos. Ele carregava uma pequena faca no bol-
so, e sempre que algum culpado dessa ofensa se ajoelhava diante dele 
para receber a bênção, Vulstano a estendia marotamente, cortava um 
punhado de cabelo e jogava-o no rosto da vítima, mandando-a cortar o 
resto se não quisesse ir para o inferno.

Mas a moda, que às vezes se pode alterar com um mero peteleco, 
permanece firme quando leva um soco; e os homens preferiram arriscar 

*  A Inglaterra, então sob domínio saxão, foi invadida e conquistada pelos normandos, 
liderados por Guilherme, em 1066. A batalha decisiva, na qual o rei inglês, Haroldo, foi 
morto, aconteceu em Hastings no dia 14 de outubro. (N. do T.)
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a danação a abandonar a futilidade capilar. No tempo do rei Henrique i 
(1068-1135), Anselmo, arcebispo de Cantuária, julgou necessário repu-
blicar o famoso decreto de excomunhão e ilegalidade contra os trans-
gressores; mas, como a própria corte começara a adotar cachos, as 
imputações da Igreja foram ineficazes. Henrique I e seus nobres usa-
vam os cabelos em longos cachos até as costas, tornando-se scandalum 
magnatum aos olhos dos piedosos. Um tal Serio, capelão do rei, sentiu-
-se tão aflito ante a impiedade do mestre que pregou, diante de toda a 
corte, um sermão baseado no conhecido texto de São Paulo, no qual 
descreveu um quadro tão pavoroso dos terríveis tormentos que espera-
vam pelos cabeludos no outro mundo que vários deles caíram em lágri-
mas e puxaram os próprios cabelos, como se quisessem arrancá-los 
pela raiz. O próprio Henrique chorou. O padre, vendo a impressão que 

Henrique III, também conhecido como Henrique de Winchester, foi o rei da Inglaterra, lorde 
da Irlanda e duque da Aquitânia, de 1216 até sua morte. Filho do rei João da Inglaterra e 

Isabel de Angoulême, Henrique assumiu o trono com apenas nove anos de idade, no meio 
da Primeira Guerra dos Barões.
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C A P Í T U L O  4

VENENOS LENTOS

O assassinato atroz por envenenamento, causado por venenos que ope-
ram de modo tão lento que levam um observador comum a crer que a 
vítima padece gradualmente de causas naturais, é uma prática conhe-
cida de todas as épocas. No início do século xvi, a incidência desse cri-
me parece ter começado a aumentar progressivamente, de modo que no 
século xvii ele já havia se espalhado por toda a Europa, como uma ver-
dadeira praga. De início, foi muito praticado por pretensos feiticeiros e 
magos, e, por fim, tornou-se uma área de estudo para todos que alega-
vam dominar a magia e as artes sobrenaturais. No vigésimo primeiro 
ano de Henrique viii, deu-se um episódio considerado de alta traição. 
Os culpados foram fervidos até a morte.

Um dos primeiros casos de que se tem notícia, e que é difícil supe-
rar em termos de atrocidade, foi o assassinato de sir Thomas Overbury, 
que desonrou a corte de Jaime i no ano de 1613. Um pequeno esboço 
dele serve de introdução propícia à história do frenesi de assassinatos 
por envenenamento, cuja recorrência chegou a se prolongar à França e 
à Itália, mesmo cinquenta anos depois.

Robert Kerr, um jovem escocês, logo foi notado por Jaime i e carre-
gado de honrarias, por nenhuma outra razão conhecida senão sua beleza 
pessoal. Suspeitava-se que Jaime fosse adepto daquela que era considera-
da, então, a mais abominável de todas as ofensas. Quanto mais examina-
mos sua história, mais fortes se tornam os indícios de que a suspeita 
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tinha fundamento. Seja como for, o belo Kerr oferecia sua bochecha ma-
cia, mesmo em público, para os beijos repugnantes de Sua Realeza, e en-
rubescia, de imediato, em seu favor. No ano de 1613, ele foi nomeado lorde 
tesoureiro da Escócia, e deu origem a um título de nobreza inglês: viscon-
de de Rochester. Outras honras ainda lhe estavam reservadas.

Diante de ascensão tão ligeira, não lhe faltaram amigos. Sir Thomas 
Overbury, o secretário do rei — que parece, graças a ameaças em suas 
próprias cartas, não ter sido mais do que uma espécie de fomentador 
dos vícios de Sua Realeza, e que estava ciente dos perigosos segredos do 
rei —, exerceu, à surdina, todo o seu poder de influência para conseguir 
a promoção de Kerr, o qual, por sua vez, sem dúvida retribuiu de um jei-
to ou de outro. Overbury não limitou sua amizade a isso, se é que se 
pode chamar de amizade o que houve entre os dois — ele atuou como 
alcoviteiro ao ajudar Rochester a manter um caso de adultério com lady 
Frances Howard, esposa do conde de Essex. Lady Frances era uma mu-
lher de paixões violentas, desprovida de todo o senso de prudência. Seu 
marido era uma pedra no caminho e, para se libertar dele, ela tomou 
medidas para instaurar um divórcio, o que qualquer mulher de modés-
tia ou delicadeza de sentimentos preferiria morrer a ter de encarar. O 
escandaloso processo foi bem-sucedido e, assim que acabou, foram pro-
videnciados os preparativos, em uma escala de enorme magnificência, 
para seu casamento com lorde Rochester.

Sir Thomas Overbury, que de bom grado ajudou o patrono no ro-
mance com a condessa de Essex, parece ter imaginado que o casamento 
com uma mulher tão vil poderia retardar a ascensão social do “amigo” 
— assim, passou a empregar toda a sua influência para dissuadir Ro-
chester da ideia. Mas Rochester estava demasiadamente imerso nesse 
projeto, e suas paixões eram tão violentas quanto as da condessa. Em 
determinada ocasião, quando Overbury e o visconde caminhavam na 
galeria de Whitehall, ouviu-se Overbury dizer: “Bem, meu senhor, se 
casar com essa mulher abjeta arruinará totalmente sua honra e a si pró-
prio. Jamais terá o meu consentimento; e, caso o faça assim mesmo, é 
melhor que se prepare para as consequências”. Rochester voltou-se fu-
rioso, exaltando um juramento: “Ajustarei minhas contas com você por 
isso”. Essas palavras foram a sentença de morte do infeliz Overbury, que 

Ilusões e Loucuras das Massas - 04 - OGF.indd   98Ilusões e Loucuras das Massas - 04 - OGF.indd   98 08/06/2020   14:0608/06/2020   14:06



99

venenos lentos

feriu mortalmente o orgulho de Rochester ao insinuar que este poderia 
ser rebaixado diante do rei; ele ousara tentar conter as paixões ardentes 
de um homem dissoluto e insensato.

As objeções imprudentes de Overbury foram relatadas à condessa; e 
a partir de então, ela também prometeu a vingança mais mortal contra 

A dança inglesa da morte, de Thomas Rowlandson, 1815.
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C A P Í T U L O  5

CASAS 
MAL-ASSOMBRADAS

Quem nunca soube de casas fechadas e inabitáveis, caindo aos pedaços, 
empoeiradas e sombrias, das quais, à meia-noite, procedem sons estra-
nhos — batidas aéreas, correntes a se arrastar e gemidos de espíritos 
perturbados —, casas pelas quais as pessoas acham que não é seguro 
passar depois do anoitecer, que permanecem anos sem alugar e que ne-
nhum inquilino ocuparia, mesmo que fosse pago para isso? Hoje exis-
tem centenas de moradias na Inglaterra, na França, na Alemanha e em 
quase todos os países da Europa marcadas pelo medo — lugares que os 
mais temerosos evitam, e os piedosos, ao passar por eles, benzem-se, 
crendo-os residências de fantasmas e espíritos malignos. Existem mui-
tas dessas casas em Londres; e se alguém que se vangloria do poder do 
intelecto se desse ao trabalho de descobri-las e contá-las, ficaria con-
vencido de que o intelecto ainda precisa avançar muito antes que essas 
velhas superstições possam ser erradicadas.

Muitas casas foram condenadas como assombradas e evitadas pe-
los receosos e crédulos devido a circunstâncias insignificantes, que só 
requeriam, para que tudo se esclarecesse e o alarme se dissipasse, o 
exame de uma mente vigorosa. Uma delas, em Aix-la-Chapelle, uma 
grande construção de aparência desolada, permaneceu desabitada por 
cinco anos, devido às batidas misteriosas que nela eram ouvidas a toda 
hora do dia e da noite. Ninguém conseguia explicar os barulhos; e o 
medo tornou-se finalmente tão excessivo que os moradores das casas 
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de ambos os lados da rua abandonaram o bairro e foram viver onde era 
menor a possibilidade de serem perturbados por espíritos malignos. 
Por ter ficado tanto tempo sem habitante, a casa se tornou uma ruína, 
tão suja, tão miserável e tão parecida com os lugares que se espera que 
os fantasmas assombrem, que poucos se arriscavam a passar por ela 
depois do pôr do sol. As batidas ouvidas em um dos quartos superiores 
não eram muito altas, mas muito regulares. Pelo bairro se dizia que fre-
quentemente ouviam-se gemidos vindos dos porões, e viam-se luzes se 
movendo de uma janela para outra imediatamente após o sinal da meia-
-noite tocar. Relatou-se que espectros brancos giravam e tagarelavam 
nas janelas. Nenhuma dessas histórias resistia à análise, mas as bati-
das eram um fato que ninguém podia contestar, e várias tentativas ine-
ficazes foram feitas pelo proprietário para descobrir a sua causa. As 
salas foram aspergidas com água benta — um padre ordenou, com os 
ritos apropriados, que os espíritos partissem dali para o Mar Vermelho 
—, mas as batidas ainda continuaram. Por fim, por causa de um aci-
dente descobriu-se o que as causava, e a tranquilidade do bairro foi res-
taurada. Para se livrar de todo aborrecimento futuro, o proprietário, 
que sofria não apenas na mente, mas também no bolso, vendeu a cons-
trução por um preço absurdamente baixo. O novo proprietário estava 
parado em uma sala no primeiro andar quando ouviu a porta ser em-
purrada para baixo com um ruído considerável e depois se abrir ime-
diatamente. Ele ficou parado observando por um minuto, e a mesma 
coisa ocorreu uma segunda e uma terceira vez. A seguir, o proprietário 
examinou a porta com atenção, e desvendou todo o mistério. A trava da 
porta havia quebrado, de modo que ela não trancava e girava sobre a 
dobradiça inferior. Logo em frente a ela havia uma janela com um vidro 
quebrado; e quando o vento estava em um determinado quadrante, a 
corrente de ar era tão forte que soprava a porta com certa violência. 
Não havendo trava, ela se abria de novo; e quando havia uma nova ra-
jada de vento, batia mais uma vez. O novo proprietário não perdeu tem-
po em mandar chamar um vidraceiro, e os barulhos misteriosos 
cessaram para sempre. A casa foi remodelada e repintada, e recuperou 
o bom nome que perdera. Dois ou três anos depois, no entanto, ela vol-
tou ao favor popular; e muitas pessoas, mesmo assim, continuaram 
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evitando passar por ela se pudessem chegar ao seu destino por qual-
quer outra rua.

Uma história semelhante é narrada por sir Walter Scott em Letters 
on Demonology and Witchcraft [Cartas sobre demonologia e bruxaria], 
cujo herói era um cavalheiro de nascimento e distinção, bem conheci-
do no mundo político. Logo depois que ele conseguiu seu título e suas 
propriedades, houve um boato entre os empregados sobre um barulho 
estranho que costumava ser ouvido à noite na mansão da família e cuja 
causa ninguém conseguia determinar. O cavalheiro resolveu investigar 
pessoalmente e ficar de vigília para esse fim com um empregado que 
envelhecera na família e que, como o resto, havia sussurrado coisas es-
tranhas segundo as quais a batida teria começado imediatamente após 
a morte de seu antigo mestre. Os dois ficaram de guarda até que o ba-
rulho fosse ouvido e, por fim, localizaram a sua origem em um peque-
no depósito, do qual o velho mordomo tinha a chave, usado para 
guardar provisões de vários tipos para a família. Eles entraram lá e ali 
permaneceram por algum tempo, sem ouvir ruído algum. Por fim, o 

Gravura do British Museum ilustrando a revolta das fadas.
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C A P Í T U L O  6

AS CRUZADAS

Cada época tem seu desvario peculiar — algum esquema, projeto ou 
fantasia no qual mergulha, impulsionada pelo apego ao lucro, a neces-
sidade de excitação ou a simples força da imitação. Fracassando nesses, 
resta-lhe alguma loucura à qual é aferroada por causas políticas, reli-
giosas ou ambas. Uma por uma, todas essas causas influenciaram as 
cruzadas, e conspiraram para fazer delas o mais extraordinário exem-
plo já registrado do grau a que o entusiasmo popular pode ser levado. A 
história, em suas páginas solenes, informa-nos que os cruzados não 
passavam de homens ignorantes e selvagens, que suas motivações eram 
as do fanatismo inveterado, e que sua jornada era feita de sangue e lá-
grimas. Narrativas romanceadas, por outro lado, dilatam sua piedade e 
seu heroísmo, retratando com as tintas mais brilhantes e apaixonadas 
sua virtude e magnanimidade, a honra indestrutível que adquiriram e 
os grandes serviços que prestaram à cristandade. Nas páginas que se 
seguem, revisitaremos ambas as versões para descobrir o verdadeiro 
espírito que animou a heterogênea massa a pegar em armas a serviço da 
cruz, deixando que a história confirme os fatos, mas sem desdenhar o 
auxílio da poesia e das narrativas do período para lançar luz sobre sen-
timentos, motivos e opiniões.

Para compreender corretamente o sentimento público na Europa nos 
tempos em que Pedro, o Eremita, pregou a guerra santa, será necessário 
retornar para muitos anos antes desse evento. Devemos conhecer os 
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peregrinos dos séculos viii, ix e x, as histórias que contavam dos peri-
gos pelos quais passaram e das maravilhas que viram. O hábito de pere-
grinar a Jerusalém parece ter sido característico, inicialmente, de 
convertidos judeus e devotos cristãos, que tinham tanto a imaginação 
fértil quanto a curiosidade natural de visitar cenários que lhes pareciam 
aos olhos mais interessantes do que quaisquer outros. Os devotos e os 
profanos afluíam a Jerusalém — aqueles para regalar a vista dos santos 
cenários da vida e do sofrimento de seu Senhor, estes porque logo se tor-
nou consenso que a peregrinação era suficiente para apagar longas listas 
de pecados, por mais atrozes que fossem. Outra classe bastante numero-
sa de peregrinos era a dos ociosos e itinerantes, que visitavam a Palesti-
na como os contemporâneos visitam a Itália ou a França, porque estava 
na moda e porque podiam satisfazer a própria vaidade contando, ao vol-
tar, as aventuras vividas. Mas os piedosos de verdade compunham a 
grande maioria. O número deles aumentava a cada ano, até que por fim 
tornou-se grande ao ponto de lhes render o nome de “exército do Se-
nhor”. Cheios de entusiasmo, eles desafiavam o perigo e a dificuldade do 
caminho, demorando-se, com arrebatamento beato, em cada cenário 
descrito pelos evangelistas. Era, de fato, um êxtase para eles beber das 
águas claras do Jordão ou ser batizados com a mesma água com que João 
batizara o Salvador. Eles perambulavam com admiração e prazer pelas 
cercanias do Templo, do solene Monte das Oliveiras e do terrível Calvá-
rio, em que Jesus sangrara pelos pecadores. Para esses peregrinos cada 
objeto era precioso. Buscavam-se relíquias com avidez; jarros de água do 
Jordão e cestas do molde da colina da crucificação eram levados e vendi-
dos a igrejas e mosteiros a preços extravagantes.

Por mais de duzentos anos, os peregrinos não encontraram obstá-
culos na Palestina. O esclarecido califa Harune Arraxide e seus suces-
sores mais imediatos encorajavam a corrente que levava tanta riqueza 
à Síria, e tratavam os viajantes com a maior das cortesias. O Califado 
Fatímida — que, embora em outros aspectos, era tão tolerante quanto 
o antecessor —, que tinha preocupação maior com dinheiro, ou menos 
escrúpulos para obtê-lo, impôs a tarifa de um besante* por peregrino 

*  Moeda de ouro do Império Bizantino. (N. do T.)
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que entrasse em Jerusalém — o que foi um sério encargo para os mais 
pobres, que mendigavam por todo o exaustivo caminho ao longo da Eu-
ropa e chegavam ao limite de suas esperanças sem absolutamente nada 
no bolso. Fez-se de imediato um grande protesto, mas mesmo assim a 
taxa continuou a ser rigorosamente cobrada. Os peregrinos eram com-
pelidos a permanecer nos portões da Terra Santa até que algum devoto 
rico chegasse e pagasse a taxa por eles. Roberto da Normandia, pai de 
Guilherme, o Conquistador, que como muitos outros nobres de catego-
ria elevada fez a peregrinação, encontrou dúzias de peregrinos nos por-
tões esperando ansiosamente que ele chegasse e pagasse a taxa por 
eles. A dádiva não foi recusada em nenhuma ocasião.

As somas extraídas dessa fonte eram uma mina de riqueza para os 
governantes muçulmanos da Palestina, pois a taxa fora imposta numa 
época em que as peregrinações haviam se tornado mais numerosas do 
que nunca. Uma estranha ideia se apossara da mente popular no encer-
ramento do século x e abertura do século xi. Era crença universal que 
o fim do mundo se aproximava; que os mil anos do Apocalipse estavam 
perto de completar-se, e que Jesus Cristo desceria sobre Jerusalém para 
julgar a humanidade. Toda a cristandade estava em comoção. O pânico 
se apossou dos fracos, dos crédulos e dos culpados, que naqueles dias 
compunham quase toda a população. Abandonando suas casas, paren-
tes e ocupações, eles se amontoavam rumo a Jerusalém para esperar 
pela vinda do Senhor, aliviados, segundo imaginavam, de um fardo de 
pecados pela exaustiva peregrinação. Para aumentar o pavor, observa-
ram-se estrelas caindo do céu, terremotos balançando a terra e violen-
tos furacões derrubando as florestas. Tudo isso, em especial os 
fenômenos meteóricos, foi tomado como precursor do julgamento que 
se aproximava. Não passava um meteoro pelo horizonte sem que o dis-
trito fosse tomado de alarme e multidões de peregrinos partissem para 
Jerusalém, com vara na mão e bolsa nas costas, rezando no caminho 
pela remissão de seus pecados. Homens, mulheres e até crianças em-
preenderam às manadas a atribulada jornada para a Terra Santa, na ex-
pectativa do dia em que os céus se abririam e o Filho de Deus desceria 
em sua glória. Essa extraordinária ilusão, ao mesmo tempo que aumen-
tava o número de peregrinos, aumentava também suas agruras. Os 

Ilusões e Loucuras das Massas - 04 - OGF.indd   137Ilusões e Loucuras das Massas - 04 - OGF.indd   137 08/06/2020   14:0608/06/2020   14:06



138

a história das ilusões e loucuras das massas

mendigos se tornaram tão numerosos em todas as estradas entre a Eu-
ropa Ocidental e Constantinopla que os milhares de peregrinos tinham 
de subsistir de bagas que iam colhendo no caminho.

Mas essa não era a maior das dificuldades. Ao chegar a Jerusalém, 
eles descobriam que um povo mais rigoroso se apossara da Terra San-
ta. Os califas de Bagdá tinham sido sucedidos pelos rudes turcos da di-
nastia Seljúcida, que viam os peregrinos com desprezo e aversão. Os 
turcos do século xi eram mais ferozes e menos escrupulosos que os 
sarracenos do século x. O imenso número de peregrinos que abarrota-
va o lugar os perturbava, ainda mais porque não mostravam a menor 
intenção de ir embora. A expectativa de que o julgamento final viria na 
próxima hora fazia com que esperassem; e os turcos, temerosos de que 
as multidões ainda por chegar terminassem por expulsá-los da terra, 
enchiam-lhes o caminho de dificuldades. Todos os tipos de persegui-
ções aguardavam os peregrinos, que eram roubados e espancados com 
cordas e mantidos em suspense por meses nos portões de Jerusalém, 
incapazes de pagar o besante de ouro que lhes franquearia a entrada.

Quando a primeira epidemia de terror com o dia do julgamento co-
meçou a arrefecer, alguns peregrinos resolveram voltar à Europa, com 
o coração inchado de indignação com os insultos sofridos. Por onde 
passavam, eles relatavam a uma plateia solidária os suplícios da cris-
tandade. Por estranho que seja, até isso aumentou a febre da peregrina-
ção. Quanto maiores os perigos do caminho, maiores as chances de 
expiar pecados que tinham marcado fundo. A dificuldade e a dor só au-
mentavam o mérito, e desse modo novas hordas partiam de todas as ci-
dades e vilas para conquistar o favor dos Céus com uma visita ao Santo 
Sepulcro. Assim as coisas continuaram por todo o século xi.

A bomba que explodiria com tanto estrondo estava preparada, ne-
cessitando apenas da mão que ateasse fogo. E finalmente o homem cer-
to para isso apareceu em cena. Como todos que alcançaram algum fim 
de grandeza semelhante, Pedro, o Eremita, se ajustava com perfeição à 
época — nem atrás dela nem à sua frente —, com perspicácia suficien-
te para penetrar em seu mistério antes que ele fosse descoberto por 
qualquer outro. Cheio de entusiasmo, fanático, cortês e, se não louco, 
não muito distante da loucura, ele era mesmo o protótipo do tempo. O 
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verdadeiro entusiasmo é sempre perseverante e sempre eloquente, e es-
sas duas qualidades se uniam em grau fora do comum na pessoa desse 
pregador extraordinário. Monge em Amiens, antes de assumir o hábi-
to ele servira como soldado. Pedro é retratado como feio e de baixa es-
tatura, mas com um olhar de extraordinário brilho e inteligência. 
Contaminado com a mania daqueles tempos, visitou Jerusalém, e lá 
permaneceu até o sangue lhe ferver de ver a cruel perseguição infligi-
da aos devotos. Ao retornar, ele abalou o mundo com a eloquente his-
tória dos agravos que sofreram.

Antes de entrar em mais detalhes sobre os assombrosos resultados 
de sua pregação, é aconselhável passar os olhos pelo estado mental da 
Europa, de modo a compreender ainda melhor as causas de seu suces-
so. Em primeiro lugar, havia o clero, o qual, exercendo a influência 
mais conspícua sobre os destinos da sociedade, requer a maior parcela 
de atenção. A religião era a ideia governante da época, e o único agente 
civilizador capaz de domar os lobos que então constituíam o rebanho 
de fiéis. O clero era todo-poderoso, e embora mantivesse a mente po-
pular na sujeição mais servil no que diz respeito a questões religiosas, 
fornecia ao povo os meios de defesa contra todas as outras opressões 
exceto a dele. Nas fileiras eclesiásticas se concentravam toda a verda-
deira piedade, todo o conhecimento, toda a sabedoria da época; e, como 
consequência natural, uma grande porção de poder, que essa sabedoria 
mesma o incitava perpetuamente a ampliar. O povo não sabia nada de 
reis e nobres, exceto no que dizia respeito às agressões que lhe infli-
giam. Os primeiros governavam para — ou, mais exatamente, contra 
— os nobres, os quais existiam apenas para desafiar o poder dos reis, 
ou para pisotear com seu calcanhar de aço a garganta prostrada da de-
mocracia. O povo não tinha outro amigo além do clero, e este, embora 
necessariamente instilasse as superstições das quais não estava isen-
to, ensinava apesar disso a animadora doutrina de que todos os homens 
são iguais aos olhos do Céu. Assim, enquanto o feudalismo dizia ao 
povo que não tinha direito nenhum neste mundo, a religião lhe dizia 
que teria todos no próximo. Com esse consolo ele ficava satisfeito, pois 
as ideias políticas ainda não haviam fincado nenhuma raiz. Quando o 
clero, por outras razões, recomendou a cruzada, o povo aderiu com 
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entusiasmo. A questão da Palestina ocupava todas as mentes; dois sé-
culos de histórias de peregrinos aqueciam todas as imaginações; e 
quando seus amigos, seus guias e seus professores pregaram à popula-
ção uma guerra tão de acordo com seus próprios preconceitos e modos 
de pensar, o entusiasmo tornou-se um frenesi.

Mas, enquanto a religião inspirava as massas, outro agente agia 
sobre a nobreza. Seus membros eram ferozes e sem lei; maculados por 
todos os vícios, dotados de nenhuma virtude e redimidos por uma boa 
qualidade somente: a coragem. A única religião que sentiam era a do 
medo. Isso se somou à sua turbulência fervente para levá-los à Terra 
Santa. A maior parte deles tinha de responder por grandes pecados. Vi-
viam com a mão levantada para todos os homens, sem outra lei além 
daquela das próprias paixões. Embora desafiassem abertamente o po-
der secular do clero, seu coração fraquejava diante das pavorosas im-
precações do púlpito com relação à vida vindoura. A guerra era o 
negócio e a delícia de sua existência; e quando lhes foi prometida re-
missão de todos os pecados sob a cômoda condição de seguir sua incli-
nação favorita, não é de espantar que tenham corrido com entusiasmo 
para a carnificina e defendido com tanto zelo a causa da cruz quanto a 
grande maioria das pessoas que haviam sido levadas a isso por motivos 
mais puramente religiosos. Tanto o fanatismo quanto o amor pela ba-
talha impeliram-nos à guerra, ao passo que os reis e príncipes da Euro-
pa tinham ainda um motivo a mais para encorajar seu zelo. O tato lhes 
abriu os olhos para as grandes vantagens que lhes adviriam da ausên-
cia de tantos homens turbulentos, intrigantes e sanguinários, cuja in-
solência exigia, para manter-se dentro dos devidos limites, mais que o 
pequeno poder da realeza. Assim, todos os motivos eram favoráveis às 
cruzadas. Todas as classes sociais tinham estímulos para participar da 
guerra ou encorajá-la; reis e clérigos por necessidades políticas, os no-
bres pela turbulência e o gosto pelo controle, e o povo pelo zelo religio-
so e o entusiasmo concentrado de dois séculos, dirigidos com habilidade 
pelas únicas pessoas que o instruíam.

Foi na própria Palestina que Pedro, o Eremita, concebeu a grande 
ideia de despertar os poderes da cristandade para resgatar os cristãos 
do Oriente do jugo dos muçulmanos e o sepulcro de Jesus das rudes 
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mãos dos infiéis. O tema absorveu toda a sua mente. Mesmo nas visões 
noturnas ele estava repleto dele. Um sonho lhe causou tamanha im-
pressão que Pedro acreditou piamente que o próprio Salvador lhe apa-
receu diante dos olhos, e prometendo-lhe auxílio e proteção na santa 
empreitada. Se seu zelo tivesse esmorecido alguma vez antes, isso teria 
bastado para fortalecê-lo para sempre.

Depois de realizar todos os deveres e penitências da peregrinação, 
Pedro pediu um encontro com o patriarca da Igreja grega em Jerusalém. 
Embora fosse um herético aos olhos de Pedro, ele ainda era cristão, e 
sentia tanto pesar quanto ele pelas perseguições impostas aos seguido-
res de Jesus pelos turcos. O bom prelado compartilhou inteiramente de 
seu ponto de vista e, sob sua sugestão, escreveu cartas ao papa e aos 
monarcas mais influentes da cristandade detalhando as agruras dos 
fiéis e conclamando-os a pegar em armas para defendê-los. Pedro não 
postergava o trabalho. Despedindo-se afetuosamente do patriarca, re-
tornou com toda pressa à Itália. O papa Urbano ii ocupava o trono apos-
tólico, que, na ocasião, passava longe da tranquilidade. Seu predecessor, 
Gregório, legara a ele uma série de conflitos com o imperador Henrique 
IV, da Alemanha, e ele transformara Felipe I, da França, em inimigo ao 
opor-se com vigor a uma ligação adúltera do monarca. Tantos perigos o 
cercavam que o Vaticano deixou de ser morada segura, e assim o papa se 
refugiou em Apúlia, sob proteção do célebre Roberto de Altavila. Pedro 
parece tê-lo seguido para lá, embora o local em que sua reunião ocorreu 
não seja declarado com precisão nem pelos cronistas antigos nem pelos 
historiadores modernos. Urbano recebeu-o com a maior gentileza; leu, 
às lágrimas, a epístola do patriarca, e ouviu a eloquente história do Ere-
mita com uma atenção que mostrava a sua profunda solidariedade com 
os flagelos dos cristãos. O entusiasmo é contagiante, e o papa parece ter 
sido instantaneamente tomado pelo daquele homem cujo zelo era tão 
ilimitado. Concedendo-lhe amplos poderes, o papa enviou o Eremita ao 
exterior para pregar a guerra santa a todas as nações e todos os poten-
tados da cristandade. O Eremita pregou, e incontáveis milhares respon-
deram a seu chamado. França, Alemanha e Itália ergueram-se para ouvir 
sua voz, e começaram a se preparar para a libertação de Sião. Um dos 
primeiros historiadores da cruzada, que testemunhou com os próprios 
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olhos o arrebatamento da Europa, descreve a impressão que o Eremita 
causava. Parecia haver algo de divino em tudo o que ele dizia ou fazia. O 
povo o reverenciava tanto que arrancava pelos da crina de sua mula para 
mantê-los como relíquias. Enquanto pregava, ele costumava usar uma 
túnica de lã, com um manto de cor escura que ia até os calcanhares. 
Seus braços e pés ficavam descobertos, e ele não comia nem carne ver-
melha nem pão, mantendo-se principalmente à base de peixe e vinho. 
“De onde partiu”, conta o cronista, “eu não sei; mas o vimos passar pe-
las vilas e cidades, pregando em toda parte, e o povo formando multi-
dões ao seu redor, carregando-o com oferendas e celebrando sua 
santidade com louvores tão grandes que eu jamais vi dirigidos a nin-
guém”. Assim ele prosseguiu, incansável, inflexível e cheio de devoção, 
comunicando sua própria loucura aos ouvintes, até que as profundezas 
da Europa se agitassem.

Enquanto o Eremita apelava ao povo com sucesso tão reluzente, o 
papa apelava com igual sucesso àqueles que se tornariam os chefes e líde-
res da expedição. O primeiro passo foi convocar um concílio em Placen-
tia, no outono do ano de 1095. Aqui, na reunião do clero, o papa debateu 
o grande esquema e recebeu em audiência emissários que tinham sido en-
viados de Constantinopla pelo imperador do Oriente para detalhar o 
avanço feito pelos turcos no desígnio de estabelecer-se na Europa. O cle-
ro, é lógico, foi unânime no apoio à cruzada, e o concílio se dissolveu, com 
seus membros investidos de poder para pregá-la a seu povo.

Mas não se podia esperar que a Itália fornecesse todo o auxílio ne-
cessário; e o papa cruzou os Alpes para inspirar a feroz e poderosa no-
breza e a cavalheiresca população da Gália. Sua ousadia em penetrar no 
território, e colocar-se em poder do rei Felipe, da França, seu adversá-
rio, não é a menos surpreendente das características de sua missão. Já 
se afirmou que somente o frio cálculo político o incitava, ao passo que 
outros asseveram que era simples zelo, tão cego e apaixonado quanto o 
de Pedro, o Eremita. Esse parece ser o caso. A sociedade não ponderou 
sobre as consequências do que estava fazendo. Todo homem parecia 
agir apenas por impulso; e o papa, ao jogar-se no coração da França, 
agiu por impulso tanto quanto os milhares que responderam ao seu 
chamado. Convocou-se um concílio em Clermont para considerar a 
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as cruzadas

situação da Igreja, reformar abusos e, sobretudo, fazer preparações para 
a guerra. Isso ocorreu em meio a um inverno extremamente frio, com o 
chão coberto de neve. Durante sete dias o concílio se reuniu a portas 
fechadas, ao passo que enormes multidões de todas as partes da Fran-
ça rumavam para a cidade, na expectativa de que o papa em pessoa fa-
lasse ao povo. Todas as cidades e vilas próximas, por quilômetros, 
achavam-se lotadas; até os campos estavam sobrecarregados de pes-
soas, as quais, sem conseguir encontrar hospedagem, armaram suas 
barracas debaixo de árvores e às margens de estradas. Toda a vizinhan-
ça tinha o aspecto de um vasto acampamento.

Durante os dias de deliberação, foi aprovada a excomunhão do rei 
Felipe por adultério com Bertrade de Montfort, condessa de Anjou, e 
por desobediência à autoridade suprema da sé apostólica. Essa medida 
ousada encheu o povo de reverência pela Igreja, que se mostrara 

Pedro, o Eremita, pregando na Primeira Cruzada.
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