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P R Ó L O G O

Fora da Europa, 1555

Na primeira página está escrito: No fresco, sou uma das fi guras de fundo. 
A letra é meticulosa, sem borrões, miúda. Nomes, lugares, datas, refl e-

xões. O diário dos últimos dias tumultuosos.
As cartas amareladas e decrépitas, pó dos decénios decorridos. A moe-

da do reino dos mentecaptos balança no peito, para me lembrar da eterna 
oscilação das fortunas humanas.

O livro, quem sabe a única cópia restante, nunca foi aberto.
Os nomes são nomes de mortos. Os meus e os daqueles que percorreram 

os caminhos tortuosos.
Os anos que vivemos sepultaram para sempre a inocência do mundo.
Prometi que não vos esqueceria. Mantive-vos a salvo na minha memória.
Quero relembrar-me de tudo, desde o princípio, os detalhes, o acaso, 

o desenrolar dos acontecimentos. Antes que a distância ofusque a visão 
do passado, abrande o som das vozes, das armas, exércitos, risos, gritos. 
No entanto, somente a distância permite remontar a um provável início.

1514, Alberto de Hohenzollern torna-se arcebispo de Magdeburg. Aos 23 anos. 
Mais ouro para os cofres do papa: adquire também o bispado de Halberstadt. 

1517, Mogúncia. O mais amplo principado eclesiástico da Alemanha 
aguarda a nomeação do novo bispo. Com a nomeação, Alberto terá nas mãos 
um terço de todo o território alemão.

Apresenta a sua proposta: 14 mil ducados para o arcebispado, mais 10 
mil para a dispensa papal que autoriza a manutenção de todos os cargos. 
A negociação faz-se através do banco Fugger de Augsburgo, que antecipa a 
quantia requerida. Encerrada a operação, Alberto deve aos Fugger 30 mil 
ducados. 

Os banqueiros defi nem a modalidade de pagamento. Alberto deverá pro-
mover nas suas terras a venda de indulgências para o papa Leão X. Os fi éis 
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contribuirão para a construção da basílica de São Pedro e receberão, em troca, 
um certifi cado: a absolvição papal dos seus pecados.

Apenas metade do valor fi nanciará os empreiteiros romanos. Alberto 
utilizará o resto para reembolsar os Fugger. 

Johann Tetzel, o mais competente pregador da praça, é encarregado dessa 
missão. Tetzel percorre todos os vilarejos durante o Verão de 1517. Pára nas 
fronteiras com a Turíngia, pertencente a Frederico, o Sábio, duque da Saxónia. 
Não pode colocar o pé aí. Frederico já recolhe as indulgências, através da ven-
da de relíquias. Não tolera concorrentes nos seus territórios. Mas Tetzel é um 
fi lho da puta inteligente: sabe que os súbditos de Frederico percorrerão de bom 
grado algumas milhas para além da fronteira. Um bilhete para o paraíso vale 
a viagem.

Essa movimentação de almas à procura da promessa enfurece um jovem 
frade agostiniano, doutorado pela Universidade de Wittenberg. Não consegue 
tolerar o mercado obsceno montado por Tetzel, a ostentar o emblema e a bula 
papal.

31 de Outubro de 1517, o frade afi xa 95 teses contra o tráfi co de indulgên-
cias, escritas pela própria mão, à porta setentrional da igreja de Wittenberg.

O seu nome é Martinho Lutero. Com esse gesto, inicia a Reforma.

Um ponto de partida. Memórias que recompõem os fragmentos de uma época. 
A minha. E a do meu inimigo: Q.



O  i n f o r m a d o r  d e  C a r a f a
( 1 5 1 8 )
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Carta enviada a Roma da cidade saxónica de Wittenberg, endereçada 

a Gianpietro Carafa, membro da assembleia teológica de Sua Santidade 

Leão X, datada de 17 de Maio de 1518.

Ao ilustríssimo e reverendíssimo senhor e amo respeitabilíssimo 
Giovanni Pietro Carafa, junto à assembleia teológica de sua santi-
dade Leão X, em Roma.

Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor e meu Amo 
Respeitabilíssimo, o servidor mais fi el de Vossa Senhoria vem 
prestar contas do quanto acontece nesta longínqua lezíria, que 
desde há um ano parece ter-se tornado no foco de todas as for-
mas de diatribe. 

Desde que, há oito meses, o monge agostinho Martinho 
Lutero expôs as suas famigeradas teses na porta da catedral, o 
nome Wittenberg circula profusamente por todas as bocas. Jovens 
estudantes dos estados limítrofes afl uem a esta cidade, para ouvir 
da viva voz do pregador aquelas incríveis teorias.

Em particular, os sermões contra a compra e venda de in-
dulgências parecem gozar de maior sucesso junto daquelas jovens 
mentes, receptivas à novidade. O que até ontem era considerado 
normal e incontestável, a remissão dos pecados em troca de uma 
pia doação à Igreja, parece ser hoje em dia criticado por todos 
como se fosse um escândalo inominável.

Uma fama tão imediata tornou Lutero empolado e despóti-
co; considera-se quase incumbido de uma tarefa sobrenatural, o 
que o leva a arriscar ainda mais, a ir ainda mais além.

Pois bem, ontem, como em cada Domingo, no sermão sobre 
o evangelho do dia (era o texto de João 16, 2 “Expulsá-lo-ão das 
sinagogas”), associou ao “escândalo” do mercado das indulgên-
cias uma outra tese, a meu ver, ainda mais perigosa.

Lutero afi rmou que não há por que temer excessivamente 
as consequências de uma excomunhão injusta, porque esta se 
refere somente à comunhão exterior com a Igreja, não à interior. 
De facto, a segunda só diz respeito à união de Deus com o fi el, que 
nenhum homem pode declarar dissolvida, nem mesmo o papa. 
Além disso, uma excomunhão injusta não pode prejudicar a alma 
e, se for acolhida com resignação fi lial em relação à Igreja, pode 
até tornar-se num mérito precioso. Assim sendo, quem for exco-
mungado injustamente não precisa de renegar com palavras e ac-
tos a causa da excomunhão, deve antes suportá-la pacientemente, 
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mesmo que morra excomungado e não seja sepultado em terra 
consagrada, porque essas coisas são muito menos importantes do 
que a verdade e a justiça.

Concluiu com estas palavras: “Bendito seja aquele que mor-
ra em condição de excomunhão injusta, pois pelo facto de sofrer 
essa dura punição por amor à justiça, a qual nunca calará nem 
abandonará, receberá a graça da coroa eterna da salvação”.

Aliando o desejo de servi-lo ao reconhecimento pela con-
fi ança que demonstrou a meu respeito, cometerei a ousadia de 
apresentar o meu parecer sobre o acima exposto. Afi gura-se cla-
ro ao humilde observador de vossa senhoria reverendíssima que 
Lutero cheirou o ar e está a adivinhar a própria excomunhão, 
como a raposa sente o cheiro dos sabujos. Ele já está a afi ar as 
suas armas doutrinais e a angariar aliados para o futuro próximo. 
Em particular, penso que esteja a tentar alcançar o apoio do seu 
senhor, o príncipe-eleitor Frederico da Saxónia, que ainda não 
afi rmou publicamente a sua opinião a respeito do frade Martinho. 
Não é sem razão que o apelidam de O Sábio. O senhor da Saxónia 
continua a servir-se desse hábil intermediário, Spalatino, o biblio-
tecário e conselheiro da corte, para avaliar as intenções do monge. 
Spalatino é uma pessoa desleal e astuta, sobre o qual já apresentei 
uma sumária descrição na minha última missiva.

Vossa Senhoria compreenderá melhor do que este seu servi-
dor a perniciosa gravidade da tese sustentada por Lutero: ele quer 
despir a Santa Sé do seu maior baluarte, a arma da excomunhão. 
É igualmente evidente que Lutero nunca se atreverá a colocar por 
escrito esta sua tese, consciente da enormidade que representa e 
do perigo que poderia oferecer à sua própria pessoa. Considerei 
portanto oportuno eu mesmo fazê-lo, para que vossa senhoria te-
nha tempo para tomar todas as medidas que considerar necessá-
rias para deter este frade do demónio.

Beijo a mão de Vossa Senhoria Ilustríssima e Reverendíssima, 
rogo-lhe que me mantenha em boa graça.

De Wittenberg, no dia 17 de Maio de 1518
O fiel observador de Vossa Senhoria

Q
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Carta enviada a Roma da cidade saxónica de Wittenberg, endereçada 

a Gianpietro Carafa, membro da assembleia teológica de Sua Santidade 

Leão X, datada de 10 de Outubro de 1518.

Ao meu ilustríssimo e reverendíssimo senhor e amo respeitabi-
líssimo Giovanni Pietro Carafa, na assembleia teológica de sua 
santidade Leão X, em Roma.

Ao meu mais Respeitado, Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor 
e Amo, como servidor de Vossa Senhoria, senti-me imensamen-
te lisonjeado pela magnanimidade de que me fez objecto, uma 
vez que servi-lo já é para mim um grande privilégio, ser-lhe útil 
enche-me de pura alegria. A acusação ofi cial de heresia contra 
o frade Martinho Lutero, suportada defi nitivamente pelo sermão 
sobre a excomunhão, deveria induzir o príncipe-eleitor Frederico 
a assumir uma posição em relação ao monge, da forma que vossa 
senhoria previa. Os factos que estou prestes a levar ao seu conhe-
cimento talvez representem uma primeira reacção por parte do 
príncipe diante do repentino e inesperado desenrolar dos aconte-
cimentos: na verdade, ele está a prestar auxílio à classe de teólogos 
da própria universidade. 

A 25 de Agosto, Felipe Melâncton, proveniente da prestigia-
da Universidade de Tübingen, foi nomeado professor de grego 
em Wittenberg. Creio que jamais alguma universidade do impé-
rio viu um professor mais jovem do que ele: só tem 21 anos e a 
sua silhueta frágil e fraca aparenta ainda menos. Ainda que uma 
certa fama o tenha precedido e acompanhado na viagem, a re-
cepção inicial dos doutores de Wittenberg não foi entusiástica. 
Mas a atitude deles, e a de Lutero em particular, depressa mu-
dou quando este prodígio do conhecimento clássico recitou o seu 
discurso inaugural, no qual ilustrou a necessidade de um estudo 
rigoroso das Escrituras nos textos originais. Desde esse momento 
ele teve um entendimento imediato e forte com Martinho Lutero. 
Os dois professores tornaram-se certamente numa arma podero-
sa nas mãos do Eleitor da Saxónia, a partir do momento em que 
chegaram a este entendimento, apesar das suas diferenças consi-
deráveis. Cada um proporciona ao outro o que lhe falta para se 
tornar um verdadeiro perigo para Roma: Lutero é intenso e enér-
gico, ainda que rude e impulsivo, enquanto Melâncton é muito 
culto e refi nado, apesar de jovem e delicado, mais adequado para 
os recontros doutrinais do que para a luta armada. O primeiro 
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produto perigoso dessa união será com certeza a Bíblia em ale-
mão, na qual diz-se estarem a trabalhar em conjunto e para a qual 
os conhecimentos de Melâncton cairão como maná do céu. 

Como sei que Vossa Senhoria valoriza as informações deta-
lhadas sobre assuntos importantes, nos próximos tempos pros-
seguirei atentamente as observações aos dois doutores, transmi-
tindo tudo a vossa senhoria, apenas com o intuito de lhe ser útil.

Beijo humildemente as mãos de Vossa Senhoria Ilustríssima 
e Reverendíssima.

Wittenberg, 10 de Outubro de 1518
O fiel observador de Vossa Senhoria

Q





P R I M E I R A  P A R T E

O  C U N H A D O R
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C A P Í T U L O  1

Frankenhausen, Turíngia, 15 de Maio de 1525, tarde

Quase às cegas.
O que tenho de fazer?
Gritos nos meus ouvidos, já rebentados pelo fogo dos canhões, corpos que 

esbarram em mim. Pó, sangue e suor a fechar-me a garganta, a tosse rasga-me.
Terror nas caras dos fugitivos. Cabeças enfaixadas, membros esmagados... 

Olho sempre para trás: Elias segue-me. Abre caminho entre a multidão, enor-
me. Carrega o Magister Th omas nas costas, inerte.

Onde está Deus omnipresente? O Seu rebanho está no matadouro.
O que tenho de fazer? Segurar bem os alforges. Não podemos parar. 

A adaga bate-me no fl anco.
Elias continua atrás.
Um borrão que não consigo discernir vem ao meu encontro. Metade do 

rosto coberto por faixas, carne dilacerada. Uma mulher. Reconhece-nos. O que 
tenho de fazer: o Magister não pode ser descoberto. Coloco um dedo nos meus 
lábios: nem uma palavra. Grita atrás de mim: — Soldados! Soldados!

Afasto-a, tenho que encontrar um esconderijo. Uma viela à direita. 
Corremos. Elias vem atrás, a correr, temerário. O que tenho de fazer: tentar as 
portas todas. A primeira, a segunda, a terceira abre-se. Entramos.

Fechamos a porta atrás de nós. O barulho cessa. A luz é ténue, fi ltrada através 
de uma janela. Uma velha está sentada num canto, no fundo da divisão, numa 
cadeira de vime estragada. Poucos pertences, pobres: um banco em mau esta-
do, uma mesa, tições de um fogo recente numa lareira enegrecida pela fuligem.

Aproximo-me da velha: — Irmã, trazemos um ferido. Precisa de cama e 
água, em nome de Deus...

Elias está parado na porta, ocupa-a por inteiro. Ainda com o Magister nos 
ombros.

— É só por algumas horas, irmã.
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Os seus olhos marejados não vêem nada. A cabeça balança. Os meus 
ouvidos ainda sibilam. A voz de Elias:

— O que disse ela?
Chego-me mais perto dela. No meio do zunido do mundo, o murmúrio de 

uma elegia. Não compreendo as palavras. A velha nem se apercebeu da nossa 
presença.

O que tenho de fazer. Não há tempo a perder. Uma escada para cima, um 
sinal a Elias, subimos, fi nalmente uma cama onde estender Magister Th omas. 
Elias limpa o suor dos olhos.

Olha-me: — Temos que encontrar Jacob e Mathias.
Toco na adaga e preparo-me para sair.
— Não, eu vou, tu fi cas com o Magister.
Nem tenho tempo de responder, já está a descer as escadas. O Magister 

Th omas, imóvel, a fi tar o tecto. O olhar vazio, as pálpebras quase não se me-
xem, parece até que não respira.

Olho para fora: entrevejo casas através da janela. A rua lá em baixo, de-
masiado alto para saltar. Estamos no primeiro andar, deve haver um sótão. 
Perscruto o tecto e consigo distinguir as fendas de um alçapão. Há uma escada 
no chão. Toda corroída pelo caruncho, mas ainda pode suportar o meu peso. 
Entro agachado, o tecto do sótão é muito baixo, o solo está coberto de palha. 
As traves rangem a cada movimento. Nenhuma janela, alguns raios de luz pe-
netram por cima: o desvão.

Mais tábuas, palha. Tenho que gatinhar quase deitado. Há uma abertura 
para os telhados: inclinados. Impossíveis para Magister Th omas.

Regresso à cama. Os seus lábios estão secos, a testa arde. Procuro água. 
No andar de baixo, sobre a mesa, há nozes e uma jarra. A cantilena prossegue, 
incessante. Quando encosto a água aos lábios de Magister vejo os alforges: é 
melhor escondê-los.

Sento-me no banco. Doem-me as pernas. Seguro a cabeça entre as 
mãos, só por um instante; depois o zumbido torna-se num ruído ensur-
decedor de gritos, cavalos e ferro. Os fi lhos da puta a soldo dos príncipes 
entram na cidade. Corro até à janela. À direita, na rua principal: cavaleiros, 
de lanças estendidas, esquadrinham o caminho. Atacam furiosamente tudo 
o que se move.

Do lado oposto: Elias surge na viela. Vê os cavalos, pára. Soldados a 
pé aparecem por detrás dele. Não há saída. Olha em redor: onde está Deus 
omnipresente?

Apontam as lanças para ele.
Ergue os olhos. Vê-me.
O que tem Elias de fazer? Desembainha a espada, arremessa-se contra os 

soldados a pé. Esventra um deles, atira outro ao chão com uma cabeçada. Estão 
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três a atacá-lo. Sem sentir os golpes, empunha a espada com ambas as mãos, 
como uma foice, a talhar.

Afastam-se.
Por trás: um galope lento, pesado, um cavaleiro assalta pelas costas. 

O golpe derruba Elias. Acabou.
Não, levanta-se: máscara de sangue e fúria. A espada ainda nas mãos. 

Ninguém se aproxima. Está ofegante. Um puxão nas rédeas, o cavalo gira. 
O machado ergue-se. Outra vez o galope. Elias abre as pernas, duas raízes. 
Braços e cabeça voltados para o céu, deixa cair a espada.

O golpe derradeiro: — Omnia sunt communia, fi lhos de uma puta!
A cabeça rola na poeira.

As casas estão a ser saqueadas. Portas destruídas a pontapé e a golpes de macha-
do. Daqui a pouco será a nossa vez. Não há tempo a perder. Inclino-me sobre ele.

— Magister, ouça, temos que ir, estão a chegar... Por amor de Deus, 
Magister... — Seguro-o pelos ombros. Responde com um sussurro. Não 
consegue mover-se. Uma armadilha, estamos numa armadilha.

Como Elias.
A minha mão segura a espada. Como Elias. Queria ter a sua coragem.
— O que julgas que estás a fazer? Chega de martírio. Vai embora, vai 

embora enquanto podes.
A voz. Como se viesse das entranhas da terra. Não posso acreditar que ele 

tenha falado. Está mais imóvel do que antes. Ouço uma pancada e um estrondo 
vindos da divisão de baixo. A minha cabeça roda.

— Vai!
A voz, novamente. Fito-o. Imóvel.
Golpes. A porta é derrubada.
Está bem. Os alforges, eles não podem encontrá-los, levo-os aos ombros, 

para cima, pela escada, os soldados insultam a velha, escorrego, não tenho onde 
me segurar, é muito peso, mexe-te, um alforge cai, merda! Sobem as escadas, já 
estou no sótão, retiro a escada, fecho o alçapão, abre-se a porta.



São dois. Landsknechtes1.
Consigo vê-los através de uma fenda entre as traves. Não me posso mexer, 

um só rangido e estou acabado.

1 Soldado de infantaria criado por Maximiliano da Áustria (mais tarde Imperador de 
Roma, Maximiliano I) no fi nal do século XV. Eram temidos por toda a Europa. Mais tarde 
tornaram-se mercenários e foram usados por quase todas as casas reais europeias. (NT) 
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— Damos só uma vista de olhos, depois vamos embora, aqui não vamos 
encontrar nada...

— Espera, quem é este?
Aproximam-se da cama, sacodem o Magister Th omas. — Quem és tu? 

Esta é a tua casa? — Nenhuma resposta.
— Está bem, Günther, vê o que temos aqui! 
Viram o alforge. Um deles abre-o.
— Merda, aqui só há papéis, moedas nada. O que é isto? Sabes ler?
— Eu? Não!
— Nem eu. Pode ser qualquer coisa importante. Desce e chama o capitão.
— O que é isso, estás a dar-me ordens? Porque não vais tu?
— Porque fui eu que encontrei o saco!
Acabam por decidir-se, e o que não tem por nome Günther desce ao andar 

de baixo. Espero que nem o Capitão saiba ler, senão estamos fodidos.
Passos pesados, o dito capitão sobe as escadas. Não posso mexer-me. 

A minha boca está seca, a garganta cheia de pó do sótão. Para não tossir, mordo 
a parte interna de minha bochecha e engulo o sangue.

O capitão começa a ler. Só posso ter a esperança de que não entenda. 
No fi m ergue os olhos da folha: — É Th omas Müntzer, o Cunhador... aliás, o 
Moedinha2.

O meu coração sobe à garganta. Olhares satisfeitos: salário a dobrar. Levam 
o homem que declarou guerra aos príncipes.

Permaneço em silêncio, incapaz de mover um músculo.
Deus omnipresente não está aqui, nem em lugar algum.

2 Jogo de palavras do alemão “müntzer” = cunhador, “müntzel” = moedinha.



25  

C A P Í T U L O  2

16 de Maio de 1525

Finalmente, o sol da manhã. Prostro-me, exausto.
Quando reabri os olhos, na mais completa escuridão da noite e da minha 

existência, a primeira sensação foi de total torpor dos membros.
Há quanto tempo teriam eles partido?
Da rua elevavam-se imprecações de bêbedos, sons de festejos, gritos de 

mulheres submetidas à lei dos mercenários.
Para me lembrar de que estava vivo, um prurido infernal; na pele, uma 

carapaça de suor, palha e pó.
Estou vivo, livre para tossir e gemer.
Só que para me levantar e içar-me sobre o tecto com o alforge e a espada 

foi uma tarefa penosa. Aguardei o tempo necessário para os meus olhos se 
habituarem à escuridão e observarem o semblante da cidade da morte.

Lá em baixo, o brilho das fogueiras espalhadas por toda a parte iluminava 
as carantonhas dos soldados em festa, ocupados a beber o fruto da vitória mais 
fácil de todas.

Na frente, a escuridão. A profunda escuridão do campo. À esquerda, a 
poucas dezenas de passos, um tecto sobressaía, do outro lado da viela, até ao 
confi m da escuridão absoluta. Rastejando por cima dos telhados, arrastei as 
minhas costas doridas até à delimitação: a muralha à minha frente. Da altura de 
três homens, ninguém de vigia. Consegui caminhar ao longo dela.

No início não senti o cheiro: a minha boca era um cano de esgoto, o nariz 
impregnado de suor e sujidade... Depois apercebi-me: estrume. Estrume mes-
mo debaixo. Deixei-me cair, assim, no escuro, a aguardar melhor sorte.

Um monte de estrume.
Corri, para longe, sedento, corri, depois andei, tropecei, para longe, e an-

dei, para longe, para longe, faminto, mais rápido, tocado pela morte enxotada 
pelo fedor a merda que me acossava, até que, fi nalmente, as minhas pernas 
cederam.

O amanhecer.
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Deitado num fosso, bebo água barrenta. Mergulho na escuridão enquanto 
o sol se põe.

O céu arde a poente. Todas as juntas do meu corpo ardem; incrustado de 
merda e lama: estou vivo.

Campos, molhos de colheitas, a margem de um bosque, algumas milhas a 
sul. Tenho que retomar a fuga. Preciso de esperar pela noite.

Estou sozinho. Os meus companheiros, o mestre, Elias.
Estou sozinho. Os rostos dos irmãos, cadáveres estendidos na planície.
O alforge e a espada parecem pesar o dobro. Estou fraco: preciso de 

comer. A poucos passos, espigas verdes de trigo. Arranco algumas e engulo 
com difi culdade.

Pergunto-me qual será o meu aspecto e observo a sombra alongada no 
chão. A mão levanta-se, toca no rosto: os olhos, a barba, não sou eu. Nunca 
mais serei eu.

Pensa!
Esquece o horror e pensa. Depois mexe-te e esquece o horror. E depois 

outra vez, destrói o horror e vive.
Pensa, então. Alimento, dinheiro, roupas.
Um refúgio, longe daqui, um lugar seguro, onde possa receber notícias e 

localizar os irmãos sobreviventes.
Pensa!
Hans Hut, o livreiro. Na planície, a fugir, mal avistou as armaduras do 

duque Jorge antes da carnifi cina começar. Se alguém se salvou, foi Hut.
A sua tipografi a é em Bibra, perto de Nuremberga. Há alguns anos já 

fervilhava de irmãos. Um porto para muitos.
A pé, na noite, sem percorrer estradas, pelos bosques e no limiar dos 

campos, talvez leve umas duas semanas.
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C A P Í T U L O  3

18 de Maio de 1525

É um bivaque de soldados.
Sombras alongadas e rudes sotaques do Norte.
Há dois dias e duas noites que ando pela fl oresta, com os sentidos agu-

çados, sobressaltado ao mínimo ruído: o bater das asas dos pássaros, os uivos 
longínquos dos lobos que percorrem a espinha e entorpecem as tripas. Lá fora, 
o mundo poderia ter acabado, poderia não existir mais.

Para sul, até que as pernas já não aguentavam e me deixavam cair. Devorava 
qualquer coisa capaz de enganar o estômago: bolotas, bagas silvestres, até folhas 
e cascas de árvores, quando a fome era mais intensa... Exausto, com os ossos 
húmidos e os membros cada vez mais pesados.

Foi depois do pôr-do-sol que, na escuridão do bosque, avistei a luz de uma 
fogueira. Aproximei-me, rastejando para trás de um carvalho.

À minha direita, a uns cem passos, três cavalos presos: o cheiro poderia 
denunciar-me. Permaneço imóvel, indeciso, a pensar no tempo que levaria a 
montar um daqueles animais. Volto a espreitar para lá do tronco: estão senta-
dos em redor da fogueira, cobertores por cima dos ombros, um cantil passa de 
mão em mão, quase que sinto o cheiro da aguardente nos seus hálitos.

— Ah! E quando atacámos e eles fugiram como ovelhas em pânico? Espetei 
três com uma única lança! Um porco no espeto!

Gargalhadas ébrias.
— Eu fi z melhor. Comi cinco mulheres quando saqueámos a cidade... e 

entre uma e outra, nunca parei de matar, aqueles percevejos.... Uma dessas 
putas mordeu-me metade da orelha! Vejam...

— E tu?
— Cortei-lhe a garganta, a vaca!
— Cansaste-te sem necessidade, meu burro. Se esperasses mais um dia, 

ela entregava-se em troca do cadáver do marido, assim como as outras todas...
Outra explosão de gargalhadas. Um deles atira mais um toro para a 

fogueira.
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— Juro que foi a vitória mais fácil da minha carreira, era só carregar nas 
costas deles e espetá-los como pombos. Mas que espectáculo: cabeças a saltar, 
pessoas de joelhos a rezar... Senti-me como um cardeal!

Agita um alforge cheio e os outros imitam-no, com um sorriso escarninho. 
Um deles faz o sinal da cruz.

— Bem verdade. Amém.
— Vou mijar. Deixem-me um gole disso...
— Hei, Kurt, vai para bem longe, não quero dormir com o cheiro do teu 

mijo debaixo do nariz!
— Tu estás tão bêbedo que nem te aperceberias se eu te cagasse na cara...
— Vai-te foder, meu cabrão!
Kurt responde com um arroto, sai da área iluminada e vem na minha 

direcção. Cambaleia a poucos passos de distância e continua, embrenhando-se 
no mato.

Decide, agora!
Roupa. Roupa menos imunda do que a minha e um alforge cheio de di-

nheiro na cintura.
Deslizo, atrás dele, encostado às árvores, até ouvir o fl uido a cair na erva. 

Pego na adaga. Como Elias me ensinou: uma mão diante da boca, nunca he-
sitar em momento algum. Corto-lhe a garganta, antes que ele se aperceba do 
que lhe aconteceu. Antes que eu mesmo me aperceba. Um pequeno gorgolejar 
sufocado e cospe o sangue e a alma entre os meus dedos. Amparo-lhe a queda.

Nunca tinha matado um homem.
Desaperto o cinto e pego no alforge, tiro-lhe a camisola e as calças, en-

rolo tudo numa trouxa com o seu casaco. É tempo de me afastar, não corras, 
não faças qualquer ruído, coloco um braço à frente para proteger o meu rosto 
das moitas e dos ramos. Nas mãos, o mesmo cheiro a sangue da planície, de 
Frankenhausen.

Nunca tinha matado um homem.
Cabeças a saltar, pessoas a orar ajoelhadas, Elias, Magister Thomas 

reduzido a uma sombra...
Nunca tinha matado um homem.
Paro, na mais completa escuridão, as vozes mal se ouvem. A espada está 

empunhada.
O que tenho de fazer?
Escancarar a boca do inferno àqueles fi lhos da puta.
Volto atrás, um passo após o outro, as vozes cada vez mais altas, mais 

próximas, largo a trouxa e o alforge, são dois, em largas passadas, são dois, 
nunca hesitar em momento algum.

— Kurt, onde caralho...
Entro no círculo de luz.
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— Cristo!
Um golpe seco na cabeça.
— Merda!
A lâmina enterrada no peito, com toda a força, até que vomite sangue.
Uma mão que se estica tarde demais na direcção da arma: um golpe no 

ombro, depois nas costas.
Arrasta-se sobre os cotovelos para o mato, os gritos de um porco no 

matadouro.
E aqui estou eu: cada vez mais lento, acima dele. Seguro a adaga com 

ambas as mãos, afundo-a entre as omoplatas, parto-lhe os ossos e o coração.
Destrói o horror.
Silêncio. Só o meu ofegar quente, visível na noite, e o crepitar da fogueira. 

Olho em meu redor: nenhum movimento. Agora já não.
Acabei com todos, por Deus!
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C A P Í T U L O  4

19 de Maio de 1525

Cavalgo, trajado com o uniforme da infâmia.
É o uniforme que me vai proteger agora. Talvez seja uma jogada astuciosa, 

mas preciso habituar-me, talvez. O disfarce de um mercenário ao serviço da 
infâmia, quando a infâmia triunfa. Nada mais.

Preciso de me habituar. Nunca tinha matado antes.
Mais um crepúsculo salpica os campos e as colinas de refl exos purpúreos, 

contornos indefi nidos, a dissolver qualquer certeza que ainda exista.
Muitas foram as milhas percorridas, sempre para sul, em direcção a Bibra 

e montado numa ténue esperança. Os campos que atravessei ostentavam as 
marcas da passagem da horda assassina, como restos de um desastre natural: 
terrenos que jamais voltarão a ser férteis, sucata e todo tipo de sobras do vil 
exército; alguns cadáveres em decomposição, esqueletos de desafortunados que 
cruzaram o caminho da horda; tropas de mercenários no regresso de algum 
massacre e a preparar uma nova incursão.

Desde que a escuridão engoliu o horizonte e as últimas sombras que 
prossigo a pé pela mata. Por entre as árvores avisto luzes ao longe: talvez ou-
tros bivaques. Mais alguns passos, e um ruído surdo acode aos meus ouvidos. 
Cavalos, estrépito de armaduras, refl exos de tochas sobre o metal. O animal 
paralisa, tenho que agarrar bem as rédeas enquanto procuro protecção atrás 
do tronco de uma árvore. Aguardo cautelosamente, acariciando o pescoço do 
cavalo para lhe amenizar o medo.

O ruído é de um rio a transbordar. Avança. Cascos e armas reluzentes. 
Uma horda de fantasmas desfi la a poucos metros de distância.

Finalmente o fragor enfraquece, mas a noite não se calará.
A luz para lá do bosque torna-se mais intensa. O ar está parado; contudo, 

os cumes das árvores balançam: é fumo. Aproximo-me, até ouvir o crepitar da 
madeira a arder. De súbito, as árvores abrem-se e revelam a destruição absoluta.

A aldeia está mergulhada em chamas. O calor arroja-se no meu rosto, 
cai uma chuva de brasas e fuligem. Um fedor adocicado, o cheiro a carne 
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queimada revolve o meu estômago. É então que os vejo: corpos carbonizados, 
fi guras indefi nidas abandonadas na fogueira, enquanto um vómito me sobe à 
garganta e me corta a respiração.

As mãos agarram-se à sela: sai daqui, entranha-te na noite, foge do horror 
e das terríveis correntes do inferno.
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C A P Í T U L O  5

21 de Maio de 1525

Em redor do centro de comércio, um intenso movimento de carroças carre-
gadas com o fruto dos saques às aldeias; capitães gritam ordens em vários 

dialectos; grupos de soldados saem em todas as direcções; permutas e vendas 
de despojos de guerra no meio da rua, entre mercenários mais sujos do que eu, 
e vagabundos à espera das sobras. A outra face da devastação encontrada ao 
longo da estrada: atrás da linha de uma guerra sem frente, o fosso de descarga 
da gordura do massacre.

O cavalo precisa de descanso e eu de uma refeição decente. Mas, mais 
do que tudo, preciso de me orientar, de encontrar o caminho mais curto para 
Nuremberga e depois para Bibra.

— Não é conveniente deixar um cavalo sem guarda, nestes tempos, 
soldado.

Uma voz vinda da direita, do outro lado de uma coluna de soldados de 
infantaria que retomam a marcha. Robusto e salutar, avental de couro e botas 
de cano longo cobertas de merda.

— É só o tempo de entrar na pousada, e será servido no seu jantar... Estará 
mais seguro no estábulo.

— Quanto?
— Dois escudos.
— Muito caro.
— O esqueleto valerá menos ainda...
O mercenário desmobilizado a caminho de casa: — Está bem, mas vai 

dar-lhe feno e água.
— Ponha-o cá dentro.
Sorri: ruas cheias, bons negócios.
O senhor vem de Fulda?
O soldado que regressa da guerra: — Não, de Frankenhausen.
— É o primeiro que aqui passa... Conte-me, como foi? Uma grande 

batalha...
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— O soldo mais fácil da minha carreira.
O homem da estrebaria vira-se e chama: — Hei, Grosz, temos aqui um que 

vem de Frankenhausen!
Quatro saem da sombra, caras rudes de mercenários.
Grosz tem uma cicatriz que sulca o lado esquerdo do seu rosto e desce 

até ao pescoço, o maxilar está fendido no local onde a lâmina atingiu o osso. 
Olhos cinza inexpressivos de quem viu muitas batalhas, acostumado ao odor 
dos cadáveres.

A voz é cavernosa: — Mataram todos os campónios?
Respiro fundo para reprimir o pânico. Rostos atentos.
O soldado que regressa da guerra resmunga: — Todos.
O olhar de Grosz recai sobre o alforge do dinheiro pendurado no cinto: — 

Estava com o príncipe Felipe?
Outra respiração. Nunca hesitar.
— Não, com o capitão Bamberg, nas tropas do duque Jorge.
Os olhos permanecem imóveis, talvez em dúvida. O alforge.
— Tentámos alcançar Felipe para unirmos as nossas forças, mas chegámos 

a Fulda demasiado tarde. Já tinha partido: corria como um louco, aquele gran-
de maluco! Passámos por Schmalkalden, Eisenach e Salza em marcha forçada, 
nem tivemos tempo para parar para mijar...

Outro: — Nós fi zemos alguns saques, mas vocês só nos deixaram miga-
lhas. Tem a certeza que não há mais nenhum campónio para matar?

Os olhos do soldado que exterminou os camponeses na planície: vidro, 
como os olhos de Grosz.

— Sim. Morreram todos.
O homem com a cara deformada continua a fi tar, a pensar na única coisa 

que lhe ocupa a mente: quão arriscado será pegar no alforge. São quatro contra 
um. Os outros três não se mexem sem que ele o ordene.

— Fala devagar: — Mühlhausen. Os príncipes vão sitiar a cidade. Aí vai 
valer a pena o saque. Casas de mercadores, não de campónios miseráveis... 
Bancos, lojas...

— Mulheres, — acrescenta a sorrir o mais baixo, atrás dele.
Mas Grosz, o ogre, não sorri. Nem eu, garganta seca e respiração parada. 

Ele está a avaliar. A minha mão no cabo da espada, pendurada no cinto com o 
alforge do dinheiro. Ele percebeu. Numa luta, o meu único golpe seria contra 
ele. Rasgar-lhe-ia a garganta: posso fazer isso. Está escrito no olhar estampado 
no seu rosto.

Apenas um frémito, um bater de pálpebras como veredicto. Não vale 
a pena arriscar.

— Boa sorte.
Passam adiante, em silêncio, os ruídos das botas a afundarem-se na lama.
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…

O homem gordo senta-se à minha frente, arranca grandes nacos de uma coxa 
de cabrito, longos goles de um gigantesco jarro de cerveja escorrem-lhe pela 
barba ensebada que, com a venda no olho esquerdo, quase lhe esconde o ros-
to. O casaco, gasto e emporcalhado, cobre com difi culdade os demasiados 
barris consumidos ao longo de décadas ao serviço de qualquer senhor que o 
contratasse.

Durante uma pausa, o porco interroga-me: — O que faz um jovem 
cavalheiro como tu nesta estrumeira?

Baba-se. Limpa a boca com a mão e depois arrota.
Sem olhar para ele digo: — O cavalo precisa de descansar, eu de comer.
— Não, companheiro. O que fazes neste buraco de cu de guerra.
— Defendo os príncipes dos rebeldes... — não me dá tempo de prosseguir.
— Ah... Ah, percebi, percebi... de uns quantos piolhosos. — Mastiga, — 

de uma ralé de miseráveis, — engole, — que tempos estes, agora adolescentes 
defendem os senhores da plebe camponesa, — arrota novamente. — Digo-te, 
jovem, esta é a guerra mais merdosa de todas as guerras de merda que este 
único olho bom já viu. É tudo por dinheiro, meu amigo, só por dinheiro e ne-
gócios que aqueles porcos de Roma se preocupam. Os bispos com todas aque-
las putas e fi lhos para manter! Dinheiro vivo, escuta, os príncipes, os duques, 
esses patifes, não pensam noutra coisa. Primeiro tiram tudo aos campónios, 
depois mandam espancar os que se chateiam com isso. Acho que estou velho 
demais para estas merdas. Caras de cu! Mas desta vez devíamos ter apontado 
os canhões contra os príncipes e os bajuladores do Papa. Mostraram mesmo do 
que eram feitos, os campónios: queimaram os castelos com tudo o que tinham 
dentro, foderam as condessas no cu, estriparam os padres, puta que pariu! Ah, 
falam sempre em Deus, mas partiram tudo, até eu quase participei, mas já sabia 
como as coisas iam acabar, os pobres é que pagam sempre as favas. E recebemos 
sempre as mesmas três moedas. Isto é para eles. — Peida-se, sorri e bebe. — 
Que se foda!

Paro de comer, estou entre a surpresa e a repugnância. Gosto deste gajo 
gordo, a boca parece um esgoto, mas odeia os senhores. Isso dá-me coragem: 
são feitos de carne e sangue, não só de ferro afi ado.

— E o senhor, onde estava? — pergunto.
— Em Eisenach, depois Salza, aí fartei-me de partir os braços nas costas 

dos coitados. Era um nojo. Estou velho demais para essas merdas, tenho 
quarenta anos, caralho, e há vinte que estou metido nesta merda. E tu, jovem 
senhor?

— Vinte e cinco.
— Não, não. Onde estavas?
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— Frankenhausen.
— Puta que pariu!!! Estiveste no meio do Juízo Final? Pelo que ouvi, nunca 

tinha havido coisa igual.
— É isso mesmo, compadre.
— Diz-me... Aquele pregador, aquele profeta, ah, aquele arrojado, qual é o 

nome dele...? Já sei: der Müntzer. O Cunhador. O que se passou com ele?
Cuidado.
— Apanharam-no.
— Não morreu?
— Não. Vi a levarem-no embora. Um dos que o capturou disse-me que ele 

lutou como um leão, que foi difícil apanhá-lo, os soldados estavam intimidados 
com o seu olhar e as suas palavras. Enquanto o levavam na carroça ainda se 
podia ouvi-lo a gritar: “Omnia sunt communia!”

— E que caralho quer dizer isso?
— “Tudo é de todos.”
— Merda, que homem. E tu sabes latim?
Ele sorri. Desvio o olhar.
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24 de Maio de 1525

Poucas horas de viagem e as colinas da Selva Turíngia eram já um pálido 
refl exo no cinzento-escuro do céu atrás de mim. Tinha apenas passado a 

fortaleza de Coburg e dirigia-me à hospedaria de Eber. Mais dois dias de mar-
cha, no máximo três, ao longo dos vales e bosques da Alta Francónia, que se 
começavam a estender à minha frente. Uma estrada larga, normalmente cheia 
de carroças de mercadores entre o Itz e o Meno. Essa noite em Ebern, o dia 
seguinte em Forscheim, para evitar os olhares indiscretos de Bamberg, em se-
guida Nuremberga e, fi nalmente, Bibra.

Pela primeira vez senti que conseguiria. Este cansaço, que volta a asso-
lar-me, já o tinha esquecido, anulado pela força que nos puxa do precipício da 
derrota.

Vi-os dirigirem-se a mim ainda longe, enquanto o céu se enchia de nuvens: pe-
saroso, andrajoso, trágico. Uma manta fi na avançava à frente deles, ténue, uma 
luz parda misturada com um chuvisco que difi cultava a visão e a respiração, na 
clareira do vale estreito, que eu pretendia alcançar antes do pôr-do-sol.

Avançavam lentamente, talvez já tivessem percorrido muitas horas 
de caminho desde a alvorada, depois de uma noite acampada num campo 
inimaginável qualquer, e à frente tinham a escuridão insuportável de uma 
viagem sem destino.

Não tinham carroças, nem bois, nem cavalos. Sacos às costas. Uma torren-
te de refugiados, uma inundação de miséria a passar pelas torres esplêndidas 
de Coburg.

Essa coluna de humanidade massacrada deslizava para diante, esmagada 
pela pegada gigantesca do Céu. A arrastar, exaustos, os seus pertences, gemidos 
de feridos sob vendas sujas, idosos deitados em macas improvisadas. Ladainhas 
incessantes e choro de crianças a entoar a angústia.

Algumas mulheres tentavam dar alguma direcção aos corpos trôpegos: 
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percorriam várias vezes a fi la desordenada, davam conforto aos feridos ou en-
corajavam os outros a prosseguir sempre que se afundavam perante o peso da 
desgraça. Sempre com crianças agarradas aos ombros, braços e peitos; rostos 
trágicos e altivos. Aquela força impensável, solene, infundia um sopro de vida 
na carne miserável de incertas aldeias, talvez mesmo pela que passei há dias, 
ou outra, ou outra ainda. Existirá algum pedaço de mundo que tenha escapado 
ao cataclismo?

Acompanhei o cansaço daqueles passos, mantendo distância, a algu-
mas dezenas de passos à direita, imóvel durante algum tempo, uma eterni-
dade. De vez em quando um olhar, um gemido suplicante perpassava o meu 
ser. Centenas de homens subjugados a um único soldado: nenhum gesto 
de desprezo, nenhum sinal de reacção. Exaustos, todos, atónitos perante a 
ruína. E era a mim, fugitivo sob as vestes de um assassino, que se dirigiam as 
preces dos que nada tinham.

Depois, do meio da massa inanimada, um rosto de mulher dirige-se a 
mim. Vivida, no seu imenso cansaço, afastando-se da coluna lúgubre, após ter 
confi ado a outros braços os dois fi lhos esfomeados que trazia consigo.

— Não temos nada, soldado. Só as feridas dos aleijados e as lágrimas dos 
nossos fi lhos. Que mais quer roubar de nós?

Não tive palavras para aliviar o remorso pela impotência e a culpa de estar 
vivo, diante daqueles olhos altivos, pregos a penetrar na minha carne. Devia 
ter descido do cavalo, recolhido os seus fi lhos, dado dinheiro e ajuda. Devia ter 
socorrido a minha gente, o exército dos eleitos, atolados na lama da qual não 
conseguiam libertar-se. Devia ter desmontado e fi cado lá.

Esporeei com força os fl ancos do cavalo. Quase às cegas.
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Eltersdorf, Francónia, 10 de Junho de 1525

Isto de ganhar o próprio pão é realmente cansativo e triste. As pessoas inven-
tam as mais piedosas mentiras a respeito do trabalho. É apenas mais uma 

forma abominável de idolatria, o cão que lambe a vara que lhe bate: o trabalho.
Cepo e machado desde o raiar do sol. Corto lenha no quintal que separa a 

horta e o curral da casa de Vogel.
Wolfgang Vogel: para quem queira saber, é o pastor de Eltersdorf, sucessor 

de Lutero; para Hut é um óptimo auxilio na difusão de livros, panfl etos, mani-
festos; os camponeses insurrectos apelidam-no de “Leia-a-Bíblia” por causa da 
frase que ele está sempre a dizer: — Agora que Deus fala a nossa língua, devem 
aprender a ler a Bíblia por vós próprios. Já não precisam de professores para 
vos ensinar.

— Então também não precisamos de si, — ripostavam frequentemente, 
facto que, de qualquer forma, nunca o desencorajava.

E era bom para o Leia-a-Bíblia: uma recepção calorosa, uma palmada nas 
costas, interesse em saber quem está vivo e quem está morto, e cá estou com um 
machado nas mãos, a olhar para uma pilha de lenha. Estou aqui apenas há dois 
dias e tenho que pagar a hospitalidade.

Em Bibra, não encontrei Hut, a tipografi a estava fechada. Disseram-me 
que tinha passado por lá na semana anterior, mas partiu logo em seguida para 
baptizar o maior número possível de pessoas na Francónia setentrional. Como 
um viajante que chega a uma hospedaria em chamas e pergunta o que há para 
o jantar. Quando soube que Vogel estava novamente em Eltersdorf, foi só o 
tempo de substituir o cavalo, abastecer-me e partir.

Eltersdorf. Tenho um quarto, um prato de sopa e um novo nome: Gustav 
Metzger. Ainda estou vivo, não sei como. Não voltarei a fazer-me à estrada por 
uns tempos.

Eltersdorf, Verão de 1525.
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Dias longos, insuportáveis. Limpar o estábulo, rachar lenha, encher a manje-
doura dos porcos, esperar para colher o que se semeou. Colher os frutos da pe-
quena horta, consertar ferramentas. Serviços repetitivos, movimento forçado 
dos membros, para receber o equivalente a uma tigela de comida de cão.

Entretanto, as notícias que chegam de fora falam de massacres por toda a 
parte: a retaliação dos príncipes revelou ser mais do que um simples estender 
da mão à luva que lhes atiramos. As cabeças dos camponeses continuam cur-
vadas sobre o arado: já não são os mesmos que empunharam as foices como 
espadas.

Não há quase ninguém na aldeia com quem possa trocar duas palavras. 
Vou até ao moinho levar o trigo de Vogel para moer e encontro alguém pelo 
caminho, alguns gracejos acerca do pastor Wolfgang, o único na aldeia que 
possui trigo para o moleiro.

Umas das poucas coisas agradáveis do dia são as discussões com Hermann, 
um camponês tonto que cuida da horta de Vogel. Na verdade, é quase só ele 
quem fala, enquanto golpeia com o machado os cepos de madeira, porque to-
dos, diz ele, nascem com as mãos que merecem, e as dele já tinham calos ao 
nascer, enquanto as dos letrados, como eu, seria melhor que só tocassem em 
livros. Sorri, com a boca meio desdentada, e jura que esta guerra foi ganha pe-
los pobres como ele. Conta como conquistaram o castelo do conde e, durante 
dez dias, fi zeram com que ele e os seus homens os servissem, enquanto à noite 
fodiam a senhora e as fi lhas. Aquela foi a maior vitória. Ninguém pode pensar 
em subjugar os poderosos por muito tempo, em parte porque se os camponeses 
governassem e os senhorios trabalhassem na terra, morreriam todos de fome, 
pois cada um tem as mãos que merece... E contudo, para um senhorio, lamber 
os pés de um servo e ter que suportar umas papas de aveia dos labregos é a 
mais ultrajante das derrotas. Para as pessoas como Hermann é o prazer mais 
sagrado. Sorri como um louco, a cuspir e a babar-se por todo lado e, para lhe 
dar mais prazer ainda, digo-lhe que o próximo conde poderá até ser um fi lho 
dele e essa é uma bela maneira de abater os poderosos: contaminar-lhes a prole.

Com Vogel, pelo contrário, não há muito para conversar. É um bom ho-
mem, mas não gosto dele: diz que o destino e a suprema vontade divina decre-
taram que o horrível massacre de indefesos era algo que tinha que acontecer, 
que o insondável supremo poder exorta-nos a compreender através dos seus 
sinais, mesmo os trágicos ou funestos, que a vontade dos homens, mesmo a dos 
justos e merecedores do reino, não é sufi ciente para realizar a sua promessa na 
terra. Vogel pode ir foder-se mais as suas promessas e tudo o resto.

Agora já replico automaticamente quando ouço chamar Gustav, já me habituei 
a um nome que não me é menos estranho do que qualquer outro.
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…

À noite, a luz das velas é sufi ciente para ler algumas páginas da Bíblia: o meu 
quarto: paredes de madeira, um catre, um banco e uma mesa. Sobre a mesa, o 
alforge do Magister, um grumo sem formas de lama incrustada. Ninguém lhe 
tocou.

Não resta mais nada, nada além do alforge trazido até aqui de 
Frankenhausen, para me lembrar das promessas não cumpridas e do passado. 
Nada que valha o risco de ser conservado. Devia tê-lo queimado logo, mas de 
cada vez que me aproximei para pegar nele senti-me como se estivesse ainda no 
topo daquela escada e a sentir o peso a puxar-me para baixo, enquanto abando-
nava Magister ao seu destino.

Abro-o pela primeira vez. Quase se desmancha nas minhas mãos. As car-
tas estão todas lá, mas a humidade corroeu-as e apodreceu-as. As folhas estão 
quase desintegradas.

Ao nosso magnífi co mestre Th omas Müntzer de Quedliburck, saudações dos 
camponeses da Floresta Negra e de Hans Müller von Bulgenbach, rebelados em 
uníssono e com a força contra o ignóbil senhor Sigmund von Lupfen, culpado de 
ter submetido à fome e à humilhação os seus servos e familiares, Inverno após 
Inverno, levando-os ao desespero.

Mestre nosso, 
Escrevo-lhe para informá-lo de que passou uma semana desde que 
os nossos doze artigos foram apresentados ao Conselho da cidade 
de Villingen, o qual respondeu prontamente, aceitando somente 
algumas das solicitações que os compunham. Uma parte dos cam-
poneses considerou que nada mais seria obtido e escolheu regressar 
às suas casas. Mas uma parte considerável deles decidiu prosseguir 
o protesto. Eu mesmo estou a tentar aproximar-me dos camponeses 
dos territórios vizinhos, para angariar reforços para esta luta justa e 
escrevo-lhe com a pressa de quem já está com um pé no estribo, na 
certeza de que não há outro homem em toda a Alemanha mais apto 
do que o senhor para justifi car a minha brevidade, e na esperança, 
de todo o meu coração, que esta missiva possa chegar às suas mãos.
Que Deus o acompanhe sempre.
O amigo dos camponeses,

Hans Müller von Bulgenbach
Villinger, no dia 25 de Novembro do ano de 1524
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Müller, provavelmente, está morto. Gostaria de tê-lo conhecido. E nem passou 
um ano. Um ano que agora parece estar do outro lado do mundo, como as suas 
palavras. O ano em que tudo era possível, se é que alguma vez foi.

Vasculho o alforge. Uma folha amarela e lacerada.

Ao Mestre dos camponeses, Th omas Müntzer, defensor da fé contra os ímpios, à 
igreja de Nossa Senhora em Mühlhausen.

Mestre,
No dia da santa Páscoa, aproveitando a ausência do conde Ludwig, 
os camponeses atacaram o castelo de Helfenstein e, depois de o te-
rem saqueado e capturado a condessa e os fi lhos, dirigiram-se às 
muralhas da cidade, onde o conde e os seus nobres se tinham re-
fugiado. Com o apoio dos cidadãos, conseguiram entrar e captu-
rá-los. Levaram, então, o conde e outros treze nobres para o campo 
e obrigaram-nos a passar sob o jugo3. Apesar do conde ter ofereci-
do muito dinheiro em troca da própria vida, assassinaram-no com 
os seus cavaleiros, despiram-no e deixaram-no no meio do bosque 
com os ombros amarrados ao jugo. Quando regressaram ao castelo 
atearam-lhe fogo.

A notícia destes acontecimentos não tardou a chegar aos con-
dados vizinhos, semeando pânico entre os nobres, que fi caram agora 
cientes de que podem enfrentar o mesmo destino do conde Ludwig. 
Tenho a certeza de que estes acontecimentos serão um elemento de 
suma importância para o reconhecimento dos doze artigos em to-
das as vilas e cidades.

Nesse dia de Páscoa, Cristo ressuscitou dos mortos para revi-
gorar o espírito dos humildes e reanimar o coração dos oprimidos 
(Is 57, 15). Que a graça de Deus não o abandone.

O capitão dos exércitos camponeses do Neckar e do Odenwald,
Jäcklein Rohrbach

Weinsberg, 18 de Abril de 1525

Aperto a folha rançosa. Conheço esta carta, o Magister Th omas leu-a em 
voz alta para que todos se lembrassem que o momento da libertação estava 
próximo. A sua voz: a chama que incendiou a Alemanha.

3 Espécie de forca composta por três lanças, duas a pique e uma horizontal, sob a qual os 
romanos faziam passar os vencidos. (NT)



A  d o u t r i n a  e  a  l e z í r i a
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C A P Í T U L O  8

Wittenberg, Saxónia, Abril de 1519

Cidade de merda, Wittenberg. Miserável, pobre, barrenta. Um clima insa-
lubre e áspero, sem vinhedos nem pomares, uma cervejaria gelada e cheia 

de fumo. O que existe em Wittenberg, à excepção do castelo, a igreja e a uni-
versidade? Vielas sujas, ruas enlameadas, um povo bárbaro de cervejeiros e de 
comerciantes de lixo.

Estou sentado no pátio da universidade com estes pensamentos a aglo-
merarem-se na minha cabeça, enquanto como um bolo que acabou de sair do 
forno. Passo-o por entre as mãos para esfriá-lo e observo o tropel de estudan-
tes que se costuma ver a esta hora do dia. Providos de pedaços de pão e azeite 
e sopa, aproveitam o sol morno e almoçam ao ar livre, enquanto aguardam 
pela próxima aula. Sotaques diferentes, muitos deles vêm de principados vizi-
nhos, mas também da Holanda, Dinamarca, Suíça: os fi lhos de meio mundo 
afl uem aqui para ouvir a viva voz do Mestre. Martinho Lutero: a sua fama 
voou nas asas do vento, ajudada pelas prensas dos tipógrafos que trouxeram 
a celebridade a estas paragens esquecidas por Deus e pelos homens até há 
alguns anos. Os eventos... os eventos precipitam-se. Ninguém tinha jamais 
ouvido falar em Wittenberg e agora chegam cada vez mais pessoas, cada vez 
mais jovens, porque quem quiser participar precisa de estar aqui, no pântano 
mais importante de toda a Cristandade. E talvez seja verdade: aqui está a ser 
cozinhado o pão que ocupará os dentes do Papa nos próximos anos. Uma 
nova geração de professores e teólogos que libertarão o mundo das garras 
corruptas de Roma.

E eis que chega, mais velho do que eu alguns anos, barba aguçada, magro 
e calvo como só os profetas podem ser: Melâncton, o pilar da sabedoria clássica 
que o príncipe Frederico quis colocar ao lado de Lutero para dar prestígio à 
universidade. As suas aulas são brilhantes, alterna citações de Aristóteles e pas-
sagens das Escrituras, que consegue ler em hebraico, como se o estivesse a ex-
trair de um poço inesgotável de conhecimento. Ao seu lado o reitor, Karlstadt, 
o Incorruptível, sóbrio na vestimenta, alguns anos mais velho do que o seu 
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colega. Atrás dele, Amsdorf e o fi el Franz Günther, como crias amarradas a 
uma coleira invisível. Concordam, e é o sufi ciente.

Karlstadt e Melâncton conversam enquanto passeiam. Nos últimos tem-
pos fazem-no frequentemente. É possível discernir uma frase ou outra, trechos 
em latim, às vezes, mas nunca se consegue saber realmente o assunto. Ao longo 
dos muros da universidade, a curiosidade cresce como uma trepadeira: as men-
tes jovens anseiam por novas questões, para testarem os seus dentes de leite.

Sentam-se num banco exactamente à minha frente, no outro lado do pá-
tio. Com fi ngida indiferença, formam-se pequenos grupos de estudantes em 
redor. A voz de efebo de Melâncton chega aos meus ouvidos. Tão cativante na 
aula quanto estrídula aqui fora.

— ... E o senhor deveria convencer-se de uma vez por todas, meu bom 
Karlstadt, de que não há palavras mais claras do que as do apóstolo. “Que cada 
alma seja sujeita às autoridades governantes. Porque não há autoridade a não 
ser a de Deus: aquelas que existem foram ordenadas por Deus.” São Paulo es-
creveu isto na epístola aos Romanos. Consequentemente, aquele que se rebela 
contra a autoridade está a rebelar-se contra o que Deus instituiu. 

Decido levantar-me e unir-me aos outros espectadores, precisamente 
quando Karlstadt rebate.

— É ridículo pensar que segundo aquele cristão para o qual, segundo a 
palavra do próprio São Paulo, “a lei morreu”, a lei moral imposta por Deus aos 
homens tenha que obedecer cegamente às leis frequentemente injustas e que 
foram redigidas pelos homens! Cristo diz: “Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus”. Os Judeus usavam a moeda de César reconhecendo a 
autoridade romana. Era portanto justo que aceitassem também todas as obri-
gações civis que não prejudicassem as religiosas. Desta forma, Cristo, com as 
suas palavras, separa o campo político do religioso e aceita a função da autori-
dade civil, mas só com a condição de que não se sobreponha a Deus e que não 
se misture com Ele. De facto, quando ela substitui Deus, deixa de promover o 
bem comum; em vez disso, escraviza o homem. Lembre-se do Evangelho de 
Lucas: “Adorarás o Senhor teu Deus, e servirás somente a Ele...”

O ar tornou-se mais denso, ouvidos bem abertos e olhares que saltam de 
um lado para o outro. Formou-se uma arena, um semicírculo perfeito de estu-
dantes, como se alguém tivesse delimitado um campo de batalha em miniatura. 
Günther está de pé, calado, a avaliar o lado a que será conveniente aliar-se. 
Amsdorf já escolheu o dele: mesmo no meio.

Melâncton abana a cabeça e contrai os olhos abrindo um sorriso mag-
nânimo. Assume sempre a atitude de um pai que explica ao fi lho os factos da 
vida. Ainda que a mente dele entendesse a nossa, analisando-a, compreenden-
do tudo aquilo que entenderemos a partir deste momento até ao fi m dos nossos 
dias.
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Olha para a sua audiência com complacência; a Nova Cristandade está 
diante dele. Mede as palavras antes de replicar.

— O senhor deve escavar mais fundo, Karlstadt, não se fi que apenas pela 
superfície. O sentido do “dai a César” é bem diferente do que disse... Cristo faz 
uma distinção entre os campos da autoridade civil e a de Deus, é verdade. Mas 
fá-lo para que, de facto, a cada uma sejam dados os seus direitos e obrigações, 
uma vez que são duas formas de autoridade que se espelham uma na outra. 
Esta é a vontade do Senhor. O próprio São Paulo explicou-nos este conceito. Ele 
diz: “deveis pagar os tributos, porque os encarregados desta tarefa são funcio-
nários de Deus. Dai a cada um o que lhe é devido: o tributo, a quem o tributo; 
os impostos, a quem os impostos; o temor, a quem o temor; o respeito, a quem 
o respeito.” Além disso, meu caro amigo, se os fi éis se comportarem honesta-
mente, nada têm a temer das autoridades; aliás, serão louvados. Por outro lado, 
quem praticar actos de maldade deve temer, porque, se um soberano enverga 
uma espada, há um motivo: está ao serviço de Deus para punir justamente 
quem pratica o mal.

Karlstadt, impaciente, diz lentamente: — Mas quem punirá os soberanos 
que não agem honestamente?

Melâncton, confi ante: — “Não façam justiça pelas próprias mãos, caríssi-
mos, deixem-na para a ira divina”. O Senhor diz: “A mim a vingança, eu retri-
buirei”. A autoridade injusta é punida por Deus, Karlstadt. Deus colocou-a na 
terra, Deus pode destruí-la. Não cabe a nós contrapormo-nos a ela. Além disso, 
quem mais do que o apóstolo poderia dizê-lo com clarividência: “Abençoados 
sejam aqueles que vos perseguem”?

Karlstadt: — Correcto, Melâncton, correcto. Não estou a dizer que não de-
vemos amar os nossos inimigos também, mas o senhor há-de convir que, pelo 
menos, precisamos de estar atentos àqueles que, sentados no trono de Moisés, 
fecham com força as portas do reino dos céus na cara dos homens...

O bom pai Melâncton: — Falsos profetas, meu caro Karlstadt, são os falsos 
profetas... E o mundo está cheio deles. Até aqui, neste lugar de estudo abençoa-
do pelo Senhor... Porque é entre os doutos que a vaidade cria raízes, a presunção 
de colocar palavras na boca do Senhor, para enaltecer a própria fama pessoal. 
Mas Ele disse-nos: “Destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a inteligência 
dos inteligentes”. Nós servimos Deus e combatemos pela fé verdadeira contra a 
corrupção secular. Não se esqueça disso, Karlstadt.

Esse foi um golpe baixo, foi desleal. Um véu de fraqueza, a sombra do 
confl ito que o corrói recai sobre a face do reitor. Parece confuso, pouco conven-
cido, mas claramente ferido. Melâncton está de pé: insinuou a dúvida, só falta 
desferir o golpe fi nal.

Nesse momento ergue-se uma voz da plateia. Uma voz fi rme, clara, que 
não pode pertencer a um estudante.
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— “Preservem-se dos homens, pois eles entregar-vos-ão aos seus tribunais 
e fl agelar-vos-ão nas suas sinagogas e serão levados diante dos seus governantes 
e dos reis por minha causa, para testemunhar contra eles e os gentios...” Será 
que o nosso Mestre Lutero teme apresentar-se diante da autoridade para ser 
julgado pelos tribunais? O seu testemunho não é sufi ciente para compreender? 
De Lutero é o grito que se ergue dos campos e das minas contra quem forjou 
a destruição da verdadeira fé: “Aquele que vem do alto está acima de todos; 
aquele que vem da terra pertence à terra e fala da terra”. Lutero indicou-nos o 
caminho: quando a autoridade dos homens se opõe ao testemunho de Cristo, é 
o dever de um verdadeiro cristão enfrentá-los.

Olhamos no rosto de quem acabou de falar. O olhar é ainda mais fi rme e 
decidido do que as palavras. Nunca os desvia de Melâncton.

Melâncton fecha os olhos, engolindo a raiva, surpreso. Alguém lhe passou 
à frente.

Dois toques de sino. Estão a chamar-nos para a aula de Lutero. Temos 
que ir.

Silêncio e tensão dissolvem-se no meio do alarido dos estudantes, impres-
sionados com a disputa e com as frases idóneas de Amsdorf.

Convergem todos para o fundo do pátio. Melâncton permanece imóvel, os 
olhos plantados sobre quem lhe arrancou uma vitória certa. Os dois homens 
olham-se à distância, até que alguém segura o professor pelo braço, para con-
duzi-lo ao auditório. Antes de se retirar, o seu tom de voz é o de uma promessa. 
— Teremos uma nova oportunidade de falar, estou certo disso.

No corredor apinhado que conduz ao auditório onde todos aguardam por 
Lutero, alcanço o meu amigo Martin Borrhaus, ao qual todos chamamos de 
Celário, que também está excitado com o que aconteceu.

Em voz baixa: — Viste a cara de Melâncton? O senhor 
Afi ado-como-uma-Lâmina enervou-o. Sabes quem é?

Chama-se Müntzer. Th omas Müntzer. Vem de Stolberg.



O  i n f o r m a d o r  d e  C a r a f a
( 1 5 2 1 )
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Carta enviada a Roma da cidade de Worms, sede da Assembleia Imperial, 

endereçada a Gianpietro Carafa, datada de 14 de Maio de 1521.

Ao ilustríssimo e reverendíssimo senhor e amo honradíssimo 
Giovanni Pietro Carafa, em Roma.

Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor e meu Amo Honradíssimo.
Escrevo a Vossa Senhoria a respeito de um acontecimento 

gravíssimo e misterioso: Martinho Lutero foi raptado há dois dias 
quando regressava a Wittenberg com salvo-conduto imperial. 

Quando me encarregou de seguir o monge à Assembleia 
Imperial de Worms, não mencionou nenhum plano desse gé-
nero; se existe algo que tenha escapado à minha atenção e que 
deva saber, aguardo ansiosamente que Vossa Senhoria coloque 
este vosso servo ao corrente. Se, como creio, as minhas informa-
ções não eram incompletas, posso então afi rmar que paira sobre 
a Alemanha uma ameaça obscura e gravíssima. Por esse motivo, 
considero essencial comunicar a Vossa Senhoria os movimentos 
de Lutero e dos que o rodeiam, no dia a dia da Assembleia, e o 
comportamento do seu soberano, Frederico, Eleitor da Saxónia.

Na terça-feira, 16 de Abril, pela hora do almoço, a guarda 
da cidade instalada na torre da catedral alertou, como de costu-
me, ao som de trombeta, a chegada de uma visita importante. 
As notícias da chegada do monge já tinham sido espalhadas du-
rante a manhã e muitas pessoas acorreram ao seu encontro. A sua 
modesta carruagem, precedida pelo arauto imperial, era acompa-
nhada por uma centena de pessoas a cavalo. O povo, aglomerado 
na rua, impedia que o cortejo avançasse rapidamente. Antes de 
entrar na albergaria Johanniterhof, Lutero olhou o povo em vol-
ta, com um olhar diabólico, e gritava: “Deus estará do meu lado”. 
A pouca distância, na albergaria do Cisne, estava hospedado o 
Eleitor da Saxónia com o seu séquito. Desde as primeiras horas 
da sua chegada começou um vaivém da pequena nobreza, aldeões 
e magistrados, mas nenhuma das mais importantes fi guras da 
Assembleia se quis comprometer a ser visto com o monge, à ex-
cepção do jovem magistrado Felipe d’Assia, que colocou a Lutero 
leves questões acerca dos hábitos sexuais na Babilónia, recebendo 
deste uma severa repreensão. O próprio Príncipe Frederico viu-o 
apenas nas sessões públicas.

De qualquer forma, não foram as sessões públicas de 17 
e 18 de Abril o palco das verdadeiras actividades, antes sim as 
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conversações particulares e alguns acontecimentos durante a per-
manência de Lutero em Worms. Como Vossa Senhoria já terá co-
nhecimento, apesar da aversão que o jovem Imperador Carlos nu-
tre pelo monge e as suas teses, a Assembleia não conseguiu fazer 
com que ele se retractasse, nem tomou as devidas providências 
antes dos acontecimentos terem saído de controlo. Isto por cau-
sa das manobras habilmente orquestradas por alguns apoiantes 
de Lutero, entre os quais considero possível incluir o Eleitor da 
Saxónia, ainda que sem uma certeza absoluta, por causa do carác-
ter subterrâneo e obscuro de tais manobras.

Na manhã de 19 de Abril, o Imperador Carlos V convocou os 
eleitores e os príncipes para pedir uma tomada de decisão concre-
ta sobre Lutero, manifestando aos mesmos o seu próprio arrepen-
dimento por não ter agido energicamente contra o monge rebelde 
desde o início. O Imperador confi rmou o salvo-conduto imperial 
de vinte e um dias, com a condição de que o frade não pregasse 
durante a viagem de regresso a Wittenberg. Na tarde desse mes-
mo dia, os príncipes e os eleitores reuniram-se para discutir o pe-
dido imperial. A condenação de Lutero foi aprovada por quatro 
votos contra seis. O Eleitor da Saxónia certamente votou contra, 
e essa foi a sua primeira e única manifestação pública em favor 
de Lutero.

Porém, na noite do dia 20 foram afi xados, por desconheci-
dos, dois manifestos, em Worms: o primeiro continha ameaças 
contra Lutero; o segundo declarava que 400 nobres juraram não 
abandonar o “justo Lutero” e mostraram a sua inimizade em rela-
ção aos príncipes e apoiantes de Roma e, acima de tudo, ao arce-
bispo de Mogúncia.

Este acontecimento lançou sobre a Assembleia a sombra de 
uma guerra religiosa e de um partido luterano pronto para se su-
blevar. O arcebispo de Mogúncia, assustado, pediu ao Imperador 
para rever toda a questão e este assegurou-lhe de que o faria, a 
fi m de não dividir a Alemanha em duas partes e expor-se a uma 
revolta. Quem quer que tenha afi xado aqueles manifestos alcan-
çou, dessa forma, o seu objectivo de prorrogar a causa por alguns 
dias e de propagar o temor e a circunspecção quanto a qualquer 
condenação de Lutero.

Por conseguinte, nos dias 23 e 24, Lutero foi examinado por 
uma comissão nomeada pelo Imperador e, como Vossa Senhoria 
já deve estar ciente, continuou a recusar a ideia de uma retracta-
ção. Não obstante, o colega de Wittenberg que o acompanhava, 
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Amsdorf, espalhou a notícia de que estava iminente um acordo 
entre Lutero, a Santa Sé e o Imperador. Porquê, meu senhor ilus-
tríssimo? Creio que, por sugestão do Eleitor Frederico, para ga-
nhar mais tempo.

Assim, entre o dia 23 e o 24, muitos mediadores foram cha-
mados para recompor a ruptura entre Lutero e a Santa Sé, repre-
sentada aqui em Worms pelo arcebispo de Trier.

No dia 25 houve um encontro particular, sem testemunhas, 
entre Lutero e o arcebispo de Trier. Previsivelmente, frustrou toda 
a diplomacia dos dois dias anteriores. Lutero, como já tinha decla-
rado durante as sessões na Assembleia diante do Imperador, recu-
sou-se “por razões de consciência” a retirar as suas teses. Impôs-se, 
portanto, uma ruptura irreparável e defi nitiva. Naquelas horas 
corriam pelas ruas da cidade vozes que apregoavam a iminente 
detenção de Lutero.

Na noite do mesmo dia, dois vultos cobertos por capas foram 
vistos a sair do quarto de Lutero. O hospedeiro reconheceu-os 
como sendo Feilitzsch e Th un, os conselheiros do Príncipe Eleitor 
Frederico. O que foi maquinado durante aquele encontro noctur-
no tardio? Vossa Senhoria poderá talvez encontrar a resposta nos 
acontecimentos dos dias seguintes.

Na manhã do dia seguinte, 26, Lutero deixou a cidade de 
Worms calmamente, com uma pequena escolta de nobres simpa-
tizantes. No dia seguinte estava em Frankfurt; a 28 em Friedberg. 
Aqui, ele convenceu o arauto imperial a deixá-lo prosseguir sozi-
nho. A 3 de Maio, Lutero abandonou a estrada principal e con-
tinuou a sua viagem por vias secundárias, alegando como razão 
para mudança de itinerário uma visita a parentes seus, na cidade 
de Möhra. Também convenceu os seus companheiros de viagem 
a prosseguir noutra carruagem. Testemunhos dizem que, ao re-
tomar a viagem em Möhra, estava sozinho na carruagem, com 
Amsdorf e o colega Petzenstein. Algumas horas mais tarde, a 
carruagem foi bloqueada por alguns homens a cavalo, que per-
guntaram ao condutor qual deles era Lutero e, ao reconhecê-lo, 
agarraram-no pela força e arrastaram-no para o mato.

Para Vossa Senhoria parecerá evidente que não é possível 
deixar de ver Frederico, o Eleitor da Saxónia, por detrás de toda 
esta maquinação. Mas, caso Vossa Senhoria tenha o escrúpulo de 
não querer chegar a uma conclusão demasiadamente precipitada, 
pergunto-me se me é permitido apresentar a Vossa Senhoria al-
guns quesitos. Quem teria interesse em retardar a condenação de 
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Lutero, mantendo o confl ito sem solução? E quem, para protelar a 
sentença, teria interesse em atemorizar, com a ameaça de um pe-
lotão de cavaleiros prontos para defender o monge pela espada, o 
Imperador e o Papa? Finalmente, quem teria interesse em colocar 
Lutero a salvo através da encenação de um rapto, sem se revelar 
abertamente e sem se comprometer aos olhos do Imperador?

Tenho o atrevimento de acreditar que Vossa Senhoria tam-
bém chega à mesma conclusão deste seu servidor. Respira-se um 
ar de batalha, meu Senhor, e a fama de Lutero cresce a cada dia 
que passa. A notícia do seu rapto desencadeou pânico e agita-
ção indescritíveis. Mesmo os que não partilham das suas teses 
reconhecem-no como uma voz prestigiada da reforma da Igreja. 
Uma grande guerra religiosa está prestes a desencadear-se. As se-
mentes que Lutero espalhou, arrebatado pelo ímpeto da convic-
ção, estão prestes a dar os seus frutos. Discípulos ansiosos para 
passar à acção preparam-se para extrair, com intrépida lógica, as 
consequências dos próprios pensamentos. Se a sinceridade é uma 
virtude, Vossa Senhoria talvez me permita afi rmar que os protec-
tores de Lutero já atingiram o objectivo de transformar o monge 
numa máquina de guerra contra a Santa Sé, ao organizarem em 
seu redor um grande séquito. E agora estão apenas a aguardar o 
momento mais oportuno para iniciar a batalha em campo aberto.

Nada mais tenho a dizer, a não ser que beijo as mãos de Vossa 
Senhoria, de quem me despeço sinceramente.

Worms, no dia 14 de Maio de 1521
O fiel observador de Vossa Ilustríssima Senhoria 

Q
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Carta enviada a Roma da cidade saxónica de Wittenberg, endereçada 

a Gianpietro Carafa, datada de 27 de Outubro de 1521.

Ao ilustríssimo e reverendíssimo senhor e amo honradíssimo 
Giovanni Pietro Carafa, em Roma.

Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor e meu Amo Honradíssimo.
Escrevo a Vossa Senhoria para informá-lo que já não há dú-

vida quanto à responsabilidade do príncipe Frederico no rapto 
de Lutero. Aqui em Wittenberg correm rumores sobre o cativei-
ro voluntário do monge num dos castelos do Eleitor, a Norte de 
Turíngia. Se estes rumores, que aumentam a cada dia, não bas-
tassem para dissipar qualquer dúvida remanescente, seria sufi -
ciente observar o semblante sereno do mui douto e efeminado 
Melâncton, ou o desenrolar quotidiano e calmo das actividades 
de ensino e formação dos seus discípulos ou, também, a inquie-
tação do reitor Karlstadt. Portanto, podemos concluir que Lutero 
não foi raptado, foi antes colocado a salvo pelo seu protector.

Mas devo agora responder à questão que Vossa Senhoria 
colocou na sua última missiva. Pode ser verdade que a atenção 
das forças do Imperador se tenham voltado para a guerra contra 
a França, e poderá ser o momento propício para os seguidores 
de Lutero se manifestarem. Mas não creio que isto ocorra bre-
vemente. Se estes meus olhos de facto têm alguma utilidade, eles 
dizem-me que o Príncipe Frederico e os seus aliados levarão o 
seu tempo. Ele não tem interesse nenhum em fomentar a revolta 
contra o Papa, porque sabe que poderia perder o controlo e ser 
derrotado. O Imperador correria para defender o catolicismo, e 
ele é ainda muito forte para ser desafi ado em campo aberto.

Há, ainda, uma outra razão que fundamenta a prudência do 
Eleitor. A pequena nobreza sem terra reuniu-se em redor de dois 
nobres decadentes, simpatizantes de Lutero, uns tais de Hutten e 
Sickingen, que poderão tentar uma insurreição no próximo ano. 
Creio portanto que os príncipes, encabeçados por Frederico, não 
deixarão a via aberta a esses subalternos tumultuosos e unir-se-ão 
para os destruir, com o intuito de, sozinhos, manterem o controlo 
de qualquer reforma.

Há mais uma razão que impele o Eleitor a ganhar tempo. 
Algo que ainda não relatei a Vossa Senhoria é o estado de espíri-
to da população que há alguns meses é possível sentir no ar. Em 
particular, acontecimentos em Wittenberg, na ausência de Lutero, 
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exercem pressão sobre o Eleitor. O reitor da universidade, André 
Karlstadt, encabeça um movimento reformador próprio que está 
a obter um largo êxito no seio da população. Ele aboliu os votos 
monásticos e o celibato para os homens da Igreja. A confi ssão au-
ricular, o cânone da missa e as imagens sacras tiveram a mesma 
sorte. Desencadeou a ferocidade popular contra as imagens dos 
santos, e desencadeou episódios de violência que culminaram na 
espoliação a igrejas e capelas. Ele próprio desposou prontamente 
uma jovem de apenas quinze anos de idade. Veste roupas de se-
rapilheira e prega em alemão pelas ruas, fala da humildade e da 
abolição de todos os privilégios eclesiásticos. Não tem escrúpu-
los em sustentar que as Escrituras devem ser deixadas ao povo, 
livre de se apropriar delas e de interpretá-las da forma que bem 
entender. Nem Lutero seria tão ousado. Quanto à administração 
cívica, Karlstadt instaurou um conselho municipal eleito para 
administrar a cidade ao mesmo nível do Príncipe, e isto assusta 
bastante Frederico. O que ele pensava atrair a seu favor, arrisca a 
voltar-se contra ele próprio: a reforma da Igreja e ser independen-
te de Roma poderia transformar-se na reforma da autoridade e 
ser independente dos Príncipes.

Por este motivo, creio que o Eleitor não tardará a fazer com 
que Lutero saia da toca onde está escondido, para que se livre 
de Karlstadt. Também posso assegurar a Vossa Senhoria que se 
Lutero estivesse para regressar a Wittenberg, Karlstadt seria for-
çado a sair. Ele não sobreviveria a um embate com o profeta da 
reforma alemã: ainda é um reitor de uma pequena universidade e, 
depois de Worms, Lutero é agora o Hércules Germânico em todo 
o país. Portanto, meu Senhor, estou certo de que este Hércules 
assentará o seu bastão sobre Karlstadt e em quem ameace obs-
curecer a sua fama, enquanto o seu Eleitor lhe der liberdade para 
tal. Frederico, por seu lado, sabe muito bem que Lutero, sozinho. 
é capaz de orientar a reforma na direcção que lhe for mais pro-
veitosa; necessitam um do outro, como o timoneiro e o remador 
que dominam uma embarcação. Tenho a certeza que Lutero não 
tardará a voltar para Wittenberg e limpará o terreno de todos os 
usurpadores do seu trono.

Por estas razões, portanto, o príncipe Frederico e os seus alia-
dos ainda não enfrentaram abertamente a Igreja e o Imperador.

Agora, se fosse concedido ao servo aconselhar o próprio se-
nhor, tenho a certeza que diria: “Parece-me, meu Senhor, que, 
para atacar o Eleitor e os príncipes que pretendem rebelar-se 
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contra a autoridade da Igreja romana ao mesmo tempo, é neces-
sário atacar o próprio Hércules Germânico, que eles usam como 
escudo. O povo, os camponeses, estão descontentes e incomo-
dados, querem reformas bem mais arrojadas do que as que o 
príncipe Frederico e talvez o próprio Lutero estão dispostos a 
conceder. A verdade é que o portão aberto por Lutero é o mes-
mo que ele próprio gostaria de fechar. Agora, esse Karlstadt não 
vale muito, terá vida curta. Mas o facto de tantas pessoas, aqui 
em Wittenberg, o terem seguido, é um claro sinal do sentimento 
popular. Portanto, se das ondas deste oceano alemão tempestuoso 
emergisse um outro Lutero, mais demoníaco do que o frade do 
demónio, alguém que ofuscasse a sua fama e desse voz aos desejos 
da plebe... alguém que colocasse a ferro e fogo a Alemanha com 
as suas palavras e forçasse Frederico e todos os príncipes à guer-
ra, obrigando-os a pedir o apoio do Imperador e de Roma para 
acalmar a rebelião... Alguém, meu Senhor, que empunhasse o 
martelo e golpeasse a Alemanha com tamanha força que a fi zesse 
tremer dos Alpes ao Mar do Norte… Se esse tipo de homem exis-
tisse em qualquer lugar, deveria ser considerado mais precioso do 
que o ouro, pois seria a arma mais poderosa contra Frederico da 
Saxónia e Martinho Lutero.”

Se Deus, na Sua infi nita providência, nos enviasse um pro-
feta como esse, seria só para nos lembrar que os Seus caminhos 
são infi nitos, como infi nita é a Sua glória, e estes olhos humildes 
prosseguirão no seu trabalho sempre servindo Vossa Senhoria, a 
cuja munifi cência eu imploro, e beijo as mãos.

Wittenberg, 27 de Outubro de 1521
O fiel observador de Vossa Senhoria

Q
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C A P Í T U L O  9

Wittenberg, Janeiro de 1522

A porta mal se aguenta nos gonzos. Empurro-a e introduzo-me dentro. Está 
mais escuro do que lá fora e o mesmo frio de rachar. Das janelas restam 

somente estilhaços, as estátuas estão estropiadas em vários pontos. A raiva ico-
noclasta não poupou a igreja. Não compreendo porque é que Celário marcou o 
encontro aqui, só disse que queria falar-me. Há algum tempo que anda muito 
agitado. Há algum tempo que andamos todos agitados, aqui em Wittenberg. 
Circulam pregadores de todos os lados, vêm de Zwickau e são chamados de 
profetas. Um deles é conhecido nosso: Stübner, estudou cá há alguns anos. 
Os sermões deles provocam grande alarde nas pessoas, o que lhes assegura a 
simpatia de muitos. Ideias novas e extremadas: uma mistura à qual Celário não 
consegue resistir. O rangido do velho banco sobre o qual me sento alia-se ao da 
porta que se abre atrás de mim. Celário caminha ofegante entre as colunas da 
nave. Senta-se ao meu lado, sacudindo a lama das botas.

Um olhar em redor: estamos sozinhos.
— Estão a acontecer coisas importantes. A disputa com Melâncton foi um 

espectáculo. Foram coisas pesadas: como a de que baptizar uma criança é como 
lavar um cão, só para dar um exemplo. Imagina o Melâncton! Estava roxo! 
Conseguiu rebater, mas ele não estava, certamente, à espera de um ataque des-
ses. Agora estão confi antes em que Lutero regresse para enfrentá-lo também...

— Bem, vão esperar muito tempo. Lutero não aparecerá tão cedo, está 
muito bem escondido. O Eleitor está a guardá-lo nalgum dos seus castelos com 
o cu limpo e quente. Para mim, toda aquela história de Worms e do rapto pa-
rece uma comédia escrita pelo Spalatino. Lutero, o Hércules Germânico... um 
mastim na trela do Eleitor.

Rosna e sorri: — Não vai demorar muito para eles lhe afrouxarem a colei-
ra, vais ver. É o quanto basta para chegar aqui e latir contra o bom Karlstadt, 
para recolocá-lo no seu lugar.

— Podes crer. Karlstadt esticou demasiado a corda.
Concorda: — Mas agora já não está sozinho. Tem os profetas. Stüber 
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falou-me daquele homem chamado Müntzer, lembras-te dele? Esteve com eles 
em Zwickau e na Boémia. Parece que infl amou o povo e provocou tumultos só 
com a força das suas palavras. Tudo o que Karlstadt fez não estará totalmente 
perdido...

— Quanto ao matrimónio dos padres, à pregação em alemão e esse 
género de coisas, é irreversível, mas o ordenamento municipal da cidade 
não sobreviverá ao regresso de Lutero. Karlstadt não é do tipo que aprecia 
confl itos. Vais ver: ao invés de se opor a Lutero, irá embora. Precisais de al-
guém como Müntzer. Quando esteve aqui era mais Lutero do que o próprio 
Lutero, e agora que Lutero está acabado poderá ser a nossa única esperança. 
Precisamos de o localizar.

— Temos que perguntar ao Stübner. Ele deve saber mais alguma coisa.

A neve e a lama chegam até às canelas. O frio penetra-me nos ossos. Celário diz 
que Stübner é quase sempre hóspede do cervejeiro Klaus Schacht: o santuário 
ideal para um Isaías alemão. O incenso é o vapor denso provocado pelo cheiro 
de cozinhados e de cerveja, os salmos são os cantos arrastados e as imprecações 
dos fregueses.

Em volta de uma mesa, uma dúzia de pessoas, três ou quatro estudantes 
e um grupo de trabalhadores desleixados. O centro da atenção de todos é 
um homem grande com uma barba ruiva e cabelo encaracolado. Fala sem 
interrupção, enquanto esbofeteia o ar com a mão.

— Não jejuem mais e deixem que o vosso barulho seja mais alto. Pensais 
que é esse o jejum que o Senhor deseja, o do dia em que o homem se mortifi ca? 
Deixar que dobrem as vossas cabeças como um junco, dormir em serapilheira e 
cinzas, é isto que vocês chamam de jejum, é isso que o Senhor realmente quer? 
Deus quer outro género de jejum: quer que desatem as correntes iníquas, que 
quebrem as amarras do jugo e libertem os oprimidos. Eis o verdadeiro jejum: 
dividir o pão com os que têm fome, ajudar os pobres, acolher na própria casa 
os sem abrigo, vestir quem está nu, não deixar de olhar pelo povo. Digam isto 
àquele serviçal do Melâncton... 

Está visivelmente mal vestido. Um discurso dirigido a todos e a ninguém, 
mas aplaudido pelos fregueses, talvez mais bêbedos do que o profeta. Quando 
o orador torna a sentar-se, o falatório recomeça, mais tranquilo.

Aproximo-me dele. Na mesa há alguns desenhos cravados. A imagem 
mais nítida: o Papa a sodomizar uma criança. Apresento-me como um amigo 
de Celário. Sem me olhar no rosto, manda vir outra cerveja.

— Celário disse-me que poderá informar-me sobre o que aconteceu 
em Zwickau...

Pega na caneca e bebe dois goles que lhe enchem o bigode de espuma.
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— Porquê o interesse?
— Porque me cansei de Wittenberg.
Os seus olhos fi tam-me pela primeira vez, repentinamente lúcidos: não 

estou a brincar.
— O irmão Storch e os tecelões insurgiram-se contra o conselho da cidade. 

Atacámos uma congregação de franciscanos, atirámos pedras a um católico 
insolente e pusemos um pregador a andar daqui para fora...

Interrompo-o: — Fale-me de Müntzer.
Concorda: — Ah, Müntzer, diga esse nome baixo, para que Melâncton não 

se cague todo! — sorri. — Os seus sermões incendeiam as almas de qualquer 
um. O eco das suas palavras atingiu a Boémia, foi chamado pelo conselho da 
cidade de Praga para pregar lá contra os falsos profetas.

— Ele está contra quem?
Aponta o polegar por cima do ombro, lá para fora.
— Contra todos os que negam que o espírito de Deus possa falar directa-

mente aos homens, às pessoas como eu e o senhor, ou aqueles trabalhadores ali 
sentados. Contra quem usurpa a palavra de Deus com discursos sem fé. Contra 
todos os que querem um Deus mudo, um Deus que não diz nada. Contra todos 
os que professam querer levar ao povo o alimento da alma, deixando-lhes a 
barriga vazia. Contra os estipêndios dos príncipes.

Leve, um peso que desaparece. O que sempre pensei fi cou claro.
Gostaria de abraçá-lo, Profeta.
— E o que pensa Müntzer de Wittenberg?
— Aqui não se faz outra coisa senão falar. A verdade é que agora Lutero 

está nas mãos do Eleitor. O povo está em pé, mas onde está o seu pastor? A en-
gordar nalgum castelo luxuoso! Creia-me, tudo aquilo pelo qual lutamos está 
em perigo. Viemos aqui com o propósito específi co de enfrentar Lutero publi-
camente e desmascará-lo, se ele for corajoso o sufi ciente para sair da sua toca. 
Entretanto, desafi amos Melâncton. Mas para Müntzer os dois já estão mortos 
As palavras dele são dirigidas aos camponeses, os únicos que têm sede de vida.

Abandonar os mortos: voltar a viver. Sair deste pântano.
— Onde está Müntzer agora?
— Na Turíngia, a pregar, — a minha expressão é sufi ciente para que ele 

compreenda. — Não é difícil localizá-lo. A sua passagem deixa marcas.
Levanto-me e pago as cervejas dele.
— Obrigado. As suas palavras foram preciosas.
Antes de eu ir, fi ta-me nos olhos, é quase um pedido: — Encontre-o, fi lho... 

Encontre o Cunhador.



58  

C A P Í T U L O  1 0

Wittenberg, Março de 1522

Ando depressa, quase escorrego na lama, o meu hálito corta, à minha frente, 
o frio matutino. No pátio da universidade, Celário conversa com alguns 

amigos. Ao chegar perto dele arrasto-o para um canto, o que deixa os outros 
emudecidos.

— Karlstadt está acabado.
Sombrio como eu: — Eu bem te disse. Desapertaram a coleira a Lutero. 

O velho reitor vai para o cepo.
— Sim. Ele era bom demais. Os dias dele estão contados. — Dou-lhe 

tempo para que ele leia no meu olhar a determinação, depois: — Decidi, 
Celário. Vou deixar Wittenberg. Nada do que resta aqui vale a pena.

No seu rosto, um instante de pânico.
— Tens a certeza de que é a coisa certa a fazer?
— Não, mas estou seguro que a coisa certa é não permanecer aqui... 

Ouviste o que o infame do Lutero sustenta desde que voltou?
Concorda, de olhos baixos, mas prossigo: — Diz que é dever do cristão 

obedecer cegamente à autoridade, sem nunca erguer a cabeça... Que nin-
guém pode atrever-se a dizer não... Ele desobedeceu ao Papa, Celário, ao 
Papa, à Igreja romana! Mas agora ele é o Papa e ninguém está autorizado a 
respirar!

Está cada vez mais sombrio e aviltado, sob os golpes das minhas palavras.
— Devia ter partido há dois meses com o Stübner e os outros. Esperei até 

demais... Mas queria ouvir o Lutero falar, queria ouvir o que ouvi da sua própria 
voz. Escuta-me, a nossa única esperança é sair daqui. — Uma mão voltada para 
o campo que se estende para além das muralhas. — Aquele que vem do alto 
está acima de todos; mas quem vem da terra pertence à terra e fala da terra... 
Lembras-te disso?

— Lembro-me, as palavras de Müntzer...
— Vou encontrá-lo, Celário, dizem que agora está lá pelos lados de Halle.
Sorri para mim em silêncio, os seus olhos brilham. Nós os dois sabemos 
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que gostaríamos de partir juntos. E sabemos também que Martin Borrhaus, 
conhecido por Celário, não é do género de se atirar numa aventura destas.

Aperta com força a minha mão, quase um abraço.
— Então, boa sorte, meu amigo. E que Deus te acompanhe.
— Até à vista. Num lugar e num tempo melhores.
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Halle, Turíngia, 30 de Abril de 1522

O homem que me leva até ao Cunhador é como uma montanha: uma nu-
vem escura de cabelos e barba que contorna uma cabeça de touro, enor-

mes mãos de mineiro. Chama-se Elias, seguiu Müntzer desde Zwickau, sem 
nunca o deixar, como uma grande sombra protectora. Um olhar para avaliar o 
que está à sua frente: poucos quilos de carne crua, para um rachador de pedras 
do Erz. Um estudantezinho com a cabeça cheia de conjecturas em latim, que 
pede para falar com Magister Th omas, como ele o chama.

— Porque é que procura o Magister? — perguntou imediatamente.
Falei-lhe de quando a voz de Müntzer tinha deixado Melâncton petrifi cado, 

e do encontro com o profeta Stübner.
— Se o irmão Stübner é um profeta, eu sou o arcebispo de Mogúncia! — 

exclamou, com uma gargalhada. — A voz do Magister, essa sim faz-nos agarrar 
os tomates!

É uma casa de trabalhadores. Bate três vezes na porta e esta abre-se. Uma 
mulher jovem com uma criança ao colo. A massa de Elias abre caminho no 
único compartimento. Num canto, um homem barbeia-se de costas para nós, 
ao mesmo tempo que entoa um canto popular que já ouvi numa taberna.

— Magister, temos aqui alguém vindo de Wittenberg para lhe falar.
De lâmina na mão, vira-se. — Bom. Alguém vai explicar-me o que está a 

acontecer naquele chiqueiro!
Cabeça redonda, nariz grande, olhos fl amejantes que transtornam o rosto 

outrora afável.
Sem hesitação: — Agora já não pode acontecer mais nada. Karlstadt 

foi exilado.
Acena para si próprio em sinal de aprovação: — Quem é que ele pensava 

que estava a enfrentar? Atrás do irmão Martinho está Frederico — agita a faca 
com raiva. — E o nosso amigo Karlstadt... Pensava que ia promover a reforma 
na casa do Eleitor! Com a licença do próprio frade. Mentira! Numa arena de 
aldeões e doutorzinhos que pensam que o destino dos homens depende dos 
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seus pequenos tinteiros... Não serão as suas penas que escreverão as reformas 
que esperamos.

Pela primeira vez parece dirigir-se a mim... — Lutero e Melâncton 
exilaram-no a si também?

— Não. Saí de livre vontade.
— E porque veio aqui?
O gigante Elias oferece-me um banco, sento-me e começo a parábola do 

Velho Karlstadt, a farsa do rapto de Lutero, a chegada dos Profetas de Zwickau.
Ouvem com atenção e entendem a minha frustração, a desilusão com 

a reforma de Lutero, o ódio pelos bispos e príncipes, amadurecido pelos 
anos. As palavras são as certas e afl uem aos meus lábios com facilidade. 
Concordam, circunspectos. Müntzer recoloca a faca na prateleira e começa 
a vestir-se. O gigante já não me olha com o mal disfarçado escárnio.

Em seguida, o mestre dos humildes apanha a capa e já está à porta.
— Um dia cheio de coisas para fazer! — sorri. — Continue o relato 

pelo caminho.
Sei que, enquanto falar, não nos separaremos.


