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UMA BREVE APRESENTAÇÃO

A

utorizados pelo papa Inocêncio VIII, os
inquisidores dominicanos Heinrich
Kramer (c. 1430 – 1505) e Jakob
Sprenger (1435 – 1495) publicaram,
em 1487, o mais completo e conhecido
tratado sobre bruxaria, o Malleus Maleficarum. Este
livro, também conhecido como O Martelo das Feiticeiras (ou das Bruxas), se tornou o mais importante
manual de caça às bruxas da Inquisição católica,
sendo igualmente utilizado pelos protestantes
calvinistas. Com lastro em suas lições teológicas e
orientações jurídicas, mais de cem mil pessoas —
sobretudo mulheres pobres e ignorantes — foram
levadas à excruciante tortura e à morte cruel, pelo
garrote e pela fogueira, nos quatro séculos que se
seguiram à sua publicação.
Para ilustrar as suas canhestras doutrinas
teológicas— e nelas imperava a superstição em vez
da razão —, os inquisidores Kramer e Sprenger re-

correram a fatos exemplares, que reputavam verdadeiros, por mais absurdos e inverossímeis que, hoje,
nos possam parecer. Neles, as bruxas, orientadas por
demônios, com os quais copulavam, detinham o
mágico poder, mediante o emprego de feitiços, sortilégios e maldições, de causar os mais abjetos malefícios: arruinar colheitas, destruir reses, convolar
homens em bestas, impedir a procriação humana e
animal, provocar abortos e a ablação de pênis, impingir horrendas enfermidades e, mesmo, pespegar
a morte, em especial a de criancinhas não batizadas,
cujos corpos, canibalizados, serviam também de matérias-primas para a feitura dos mais terríveis e poderosos encantamentos, unguentos e poções.
Nesta breve antologia, indiretamente traduzida (a partir do espanhol e do inglês), reunimos
dezesseis entre as breves e interessantes narrativas,
impregnadas do espírito supersticioso da época, mas
que hoje diríamos fantásticas, escritas pelos famosos
e influentes demonólogos alemães.

Salvador/BA, 22 de fevereiro de 2019
Paulo Soriano

Narrativas Fantásticas do

MALLEUS
MALEFICARUM
ou

O Martelo das Feiticeiras
Manual Inquisitorial de Caça às Bruxas

O MARINHEIRO
TRANSFORMADO
EM ASNO

S

alamis, no Reino de Chipre,
é um porto marítimo. Certa feita, quando um navio
era carregado com mercadorias
adequadas a uma embarcação que
partia rumo a países estrangeiros,
e todos os tripulantes se abasteciam de provisões, um deles, um
jovem forte, foi à casa de uma mulher, que se encontrava nas cerca9

nias da cidade, distante do litoral, e perguntou a
ela se tinha ovos para vender. A mulher, ao ver
que era ele um jovem robusto, além de marinheiro mercante oriundo de um distante país, considerou que, devido a isto, as pessoas da cidade
abrigariam menos suspeitas se o pusesse a perder. Disse-lhe, então:
— Espera um pouco que te conseguirei o
que queres.
Quando entrou, fechou a porta e deixou
o jovem esperando. Do lado de fora, este lhe gritou, pedindo que se apressasse, pois não queria
perder o navio.
Então a mulher trouxe alguns ovos e os
entregou ao jovem, e lhe disse que voltasse depressa para não perder o barco, de molde que o
marinheiro correu ao navio, que se achava ancorado junto à costa. Como os seus companheiros
ainda não haviam regressado, ele, antes de subir
a bordo, resolveu comer ali mesmo os ovos para
fortalecer-se.
Todavia, uma hora mais tarde, ficou
mudo, como se não conhecesse o poder da fala.
E, como disse mais tarde, perguntou a si mesmo
o que lhe havia ocorrido, mas não encontrou
resposta. Porém, quando quis subir a bordo, foi
expulso a paus pelos companheiros que estavam
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em terra e que exclamaram:
— Vejam o que esse asno está fazendo!
Maldito sejas, animal! Não subirás a bordo!
O jovem, assim expulso, entendeu, pelas
palavras que ouvira, que os outros marinheiros
pensavam que ele era um asno e, refletindo, começou a suspeitar que havia sido enfeitiçado
pela mulher, principalmente porque não podia
pronunciar uma palavra sequer, embora entendesse tudo o que diziam.
Quando tratou de subir a bordo novamente, foi afugentado com golpes ainda mais duros. A amargura de seu coração o obrigou a ficar
e a ver que o barco se afastava.
E, assim, enquanto vagava de um lado
para o outro, como todos acreditavam que ele era
um jumento, tratavam-no como tal. Finalmente,
como que forçado, voltou à casa da mulher. E, para
manter-se vivo, serviu à mulher, ao nuto desta,
durante três anos, nos quais não trabalhou1,
embora levasse a casa elementos tão necessários
como lenha e trigo, e, como um animal de carga,
carregava o que era preciso transportar.
O único consolo que lhe restara era o de
que, embora todos os demais o confundissem
1 Ou seja, não executou tarefas próprias de um ser humano.
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com um asno, as próprias bruxas, sozinhas ou em
grupo, que frequentavam a casa, o reconheciam
como homem. Assim, podia falar e comportar-se
com elas como o faria um homem.
Depois de passar três anos desta forma,
no quarto ano aconteceu que o jovem foi, certa
manhã, à cidade, seguido de longe pela mulher.
Passando à frente de uma igreja em que se celebrava a santa missa, ouviu o tocar da sineta no
momento da elevação da hóstia (pois naquele
reino a missa é celebrada de acordo com o rito
latino, e não com o grego). Voltou-se para a igreja. Mas, como não se atrevia a entrar, por medo
de ser expulso a pancadas, ajoelhou-se do lado
de fora, dobrando os joelhos das patas traseiras,
e levantou as dianteiras, ou seja, com as mãos
unidas sobre sua cabeça de asno. E, por assim dizer, contemplou a elevação do sacramento.
Quando alguns mercadores genoveses
viram este prodígio, seguiram, assombrados, o
asno, discutindo entre si essa maravilha. Foi então que a mulher chegou e o espancou. E, dado
que esse tipo de bruxaria é melhor conhecido
naquelas terras, por instância dos mercadores o
asno e a bruxa foram levados diante do juiz. Interrogada e torturada, ela confessou o crime e
prometeu devolver a verdadeira forma ao jovem,
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desde que a permitissem voltar para casa. Finalmente, foi mandada embora e retornou a seu lar,
onde o jovem recuperou a forma anterior. Posteriormente, ela foi novamente presa. Pagou a
dívida que os seus crimes mereciam. E o jovem
retornou alegremente para o seu país natal.
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MEMBROS VIRIS
ARREBATADOS

a cidade de Ratisbona,
certo jovem, que discutira com uma moça, e
queria abandoná-la, perdeu o seu
membro viril — ou seja, foi vítima
de algum feitiço que o impedia de
ver e tocar alguma coisa naquela
parte de seu corpo, pois o seu púbis
lhe parecia perfeitamente liso.
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Preocupado com isto, foi a uma taberna
beber vinho. Depois de algum tempo sentado, entabulou conversa com uma mulher que ali estava
e lhe falou da causa de sua tristeza. Explicandolhe tudo, mostrou a ela como o seu corpo havia
ficado. A mulher era astuta, e lhe perguntou se
suspeitava de alguém. Quando ele nomeou a pessoa, e revelou todo o assunto, ela disse:
— Se a persuasão não é suficiente, deves
usar alguma violência para induzi-la a devolverte a saúde.
De modo que, por toda a noite, o jovem
vigiou o caminho que a bruxa costumava tomar
e, ao encontrá-la, implorou que restabelecesse a
saúde de seu corpo.
E quando ela afirmou que era inocente, e
que nada sabia daquilo, ele se lançou sobre a
mulher, enlaçou uma toalha por sobre o seu pescoço e a asfixiou, dizendo:
— Caso não devolvas a minha saúde,
morrerás pelas minhas mãos.
Ela, incapaz de gritar, e com o rosto inchado e enegrecido, disse:
— Solta-me e eu te curarei.
O jovem, em seguida, afrouxou a pressão
da toalha. A bruxa lhe tocou com as mãos entre
as coxas, dizendo:

16

— Tens agora de volta o que desejas.
O jovem, como contou depois, percebeu
claramente — antes mesmo de verificar, com a vista e com o tato —, que o membro viril lhe havia sido
devolvido pelo simples toque da mão da bruxa.
Uma experiência similar é a que nos narra um venerável padre da casa dominicana de
Spires, muito conhecido na Ordem pela honradez de sua vida e por sua erudição.
“— Um dia — disse —, enquanto escutava as confissões, veio a mim um jovem e, durante
a sua confissão, disse-me, angustiado, que havia
perdido o membro. Assombrado, e não querendo acreditar no que ele me dizia — já que, na
opinião dos sábios, crer com demasiada facilidade é um sinal de imprudência —, obtive prova
disto quando nada vi depois que o jovem tirou as
roupas e mostrou-me o púbis. Depois, usando o
conselho mais prudente que pude, perguntei-lhe
se suspeitava de alguém que o tivesse enfeitiçado daquela maneira. E o jovem respondeu que
suspeitava de alguém, mas que a suspeita estava
ausente e vivia em Worms.
Então disse a ele:
— Aconselho-te a que a procures o mais
rápido possível e te esforces em abrandá-la com
as mais doces palavras e promessas, persuadin-
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do-a a desfazer o encanto.
E assim ele fez, porque retornou poucos
dias depois e me agradeceu, dizendo-me que agora estava intacto e que havia recobrado o pênis. Eu
acreditei nas suas palavras, mas, mais uma vez, as
confirmei com a evidência de meus olhos.”
*
O que devemos pensar daquelas bruxas
que, de alguma forma, reúnem um grande número de membros (vinte ou trinta) e os encerram,
juntos, em um ninho de pássaros ou numa caixa,
onde se movem como seres vivos, e comem aveia
e trigo, como muitas pessoas já viram e é coisa
de informação comum? Deve-se dizer que tudo é
causado pelo trabalho e ilusão do diabo. Os sentidos das testemunhas são enganados. Pois outro homem disse-nos que, quando perdeu o seu
membro, aproximou-se de uma conhecida bruxa
para pedir-lhe que o devolvesse. A mulher disse
ao homem mutilado que subisse numa certa árvore, onde havia um ninho com vários membros,
e escolhesse o pênis que lhe fosse do agrado. E
quando o homem cuidou de escolher um membro bem grande, a bruxa disse-lhe:
— Tu não deves tomar este pênis para ti,
já que pertenceu a um sacerdote da paróquia.
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