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Godofredo de Bouillon leva os cruzados a um se-
gundo ataque ; igual furor anima ambos os 
lados ; episódios ; aparições celestes ; a praça ê 
tomada; cenas de matança e de desolação; 
acalmada a raiva, os cruzados vão adorar o 
túmuto de jesus Cristo ; os muçulmanos que 
tinham ficado na cidade santa são cruelmente 
sacrificados ; repartição dos despojos ; a verda-
deira cruz é encontrada ; diversas intrigas para 
a escolha de unz rei ; Godofredo é escolhido 
entre os demais competidores ; A rnould de 
Rohes é nomeado bispo de f erusalém; seu pro-
cedimento desregrado ; suas pretensões ; o vizir 
Afdal avança à frente de um exército formi ... 
dável; os cruzados vão contra êle ; batalha de 
Ascalon ; novas dissensões ; um grande número 
de chefes volta à fJáfria; T ancredo recebe de 
Manuel Comeno o principado de Laodicéia; 
o santo zêlo leva à Ásia unw multidão de novos 
peregrinos ; dificuldades e trabalhos dêstes ú[fi .. 
mos. - Reflexões do historiador. 





Resolveu.-se no conselho dos chefes aprovei .. 
tar ... se do entusiasmo dos peregrinos e apressar o 
assalto, cujos preparativos se faziam. Godofredo 
mandou colocar seu acampamento no ângulo oriental 
da cidade, nas vizinhanças da porta de Santo Estê ... 
vão. O terreno dêsse novo acampamento oferecia 
uma posição muito cômoda para se organizar um 
ataque ; dêsse lado, a muralha exterior era mais 
baixa que noutros pontos e a superfície plana do solo 
tinha a extensão necessária para a aproximação e 
funcionamento das máquinas. As crônicas contem .. 
porâneas admiram a rapidez com que se operou tão 
grande movimento. Os aríetes, as tôrres rolantes, 
foram desmontadas e transportadas peça por peça 
ao novo acampamento; êsse prodigioso trabalho que 
devia decidir do êxito do cêrco e da tomada de 
Jerusalém, fêz ... se numa só noite e numa noite do 
mês de julho� isto é, no espaço de cinco ou seis horas. 

Quando eu descrevia, há vinte e nove anos, o 
cêrco da cidade santa, as crônicas que me serviam 
de guia apresentavam.-me muitos pontos obscuros, 
neste particular ; tive então o pensamento de ir escla ... 
recer minhas dúvidas nos mesmos lugares. Os n1eios 
·e a ocasião faltaram ... me por muito tempo. Pude, 
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por fim, ver a verdade com meus próprios olhos, 
seguindo os peregrinos em redor da cidade santa. 
Detive.-me várias vêzes no lugar onde Godofredo 
tinha pôsto seu último acampamento, pude reconhe.
cer o lugar onde se decidiu a mais bela vitória dos 
soldados da cruz, a tomada de 1 erusalém. Devo 
acrescentar, para ser mais preciso, que as muralhas 
sofreram algumas modificações daquele lado. Na 
construção das muralhas, ordenada por Soliman, o 
recinto da cidade foi aumentado no ângulo de nor.
deste ; visitando a parte interior da cidade, eu vi um. 
terreno plano, metade deserto, metade coberto de 
cabanas pobres ; no tempo das cruzadas, êsse terreno 
estava fora da cidade ; foi aí que se deteve a tôrre 
de Godofredo, e que foi travado o combate decisivo 
dos cristãos. Espero que com essa explicação, meus 
leitores, principalmente os que conhecem Jerusalém, 
seguir.-me.-ão fàcilmente no que me resta a dizer ; 
eu continuo agora minha narração. 

T ancredo tinha ficado com suas máquinas e 
sua tôrre elevada do lado noroeste da cidade , não 
longe da porta de Belém, e diante da tôrre angular 
que teve seu nome, em seguida. O duque da N or.
mandia e o conde de Flandres estavam perto do 
acampamento de Godofredo e tinham diante de si o 
lado setentrional da cidade, estando por trás dêles 
a gruta de 1 eremias. O conde de Saint.-Gilles, 
encarregado do ataque meridional, estava separado 
das muralhas por uma espécie de vale que lhe era 
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necessário encher. Mandou então anunciar, por meio 
de um arauto, que êle pagaria um dinheiro a cada 
pessoa que lá lançasse três pedras. Logo uma mul ... 
tidão de homens veio ajudar o trabalho dos soldados. 
Uma chuva de dardos e de flechas atiradas do alto 
das muralhas não foi capaz de deter, nem mesmo 
de diminuir o ardor dos esforços dos c1uzados. Ao 
cabo de três dias, tudo foi terminado e os chefes 
deram ordem para um ataque geral .  

Quinta� feira, 14 de julho de 1 099, ao despon� 
tar do dia, os clarins ressoaram no acampamento dos 
cruzados ; todos correram às armas e tôdas as má qui� 
nas movimentaram�se ao mesmo tempo ; os morteiros 
e os mandrões atiraram contra o inimigo uma chuva 
de pedras, enquanto com o auxílio das tartarugas e 
de galerias cobertas, os aríetes aproximavam�se do 
pé das muralhas. Os archeiros e os besteiros diri ... 
giam seus dardos contra os egípcios, que defendiam 
as tôrres e as muralhas ; guerreiros intrépidos, cober� 
tos por seus escudos, colocavam escadas nos lugares, 
onde a praça parecia oferecer menos resistência. Ao 
sul , ao oriente e ao norte da cidade, as tôrres rolantes 
avançavam para as muralhas no meio do tumulto e 
dos gritos dos operários e dos soldados. Godofredo 
estava na plataforma mais alta da sua fortaleza de 
madeira, acompanhado por seu irmão Eustáquio e 
por Balduino de Bourg. Animava aos seus com o 
exen1plo. Todos os dardos que êle lançava, dizem 
os historiadores do tempo, levavam a morte entre os 
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inimigos. Raimundo, T ancredo, o duque da Nor.
mandia, o conde de Flandres combatiam no meio 
de seus soldados ; os cavaleiros e os homens de 
armas, animados pdo mesmo ardor, apertavam.-se no 
tumulto e corriam de tôdas partes para o assalto. 

Nada poderia igualar o furor do primeiro ata.
que dos cristãos. Mas encontraram por tôda parte 
uma resistência obstinada. As flechas e os dardos, 
o óleo fervente, o fogo grego, quatorze máquinas 
que os inimigos haviam tido tempo de preparar, 
opondo.-as às dos cruzados, · repeliram o ataque de 
todos os lados, bem como todos os esforços dos ata ... 
cantes. Os infiéis , saindo por uma brecha feita na 
muralha, quiseram incendiar as máquinas dos cru.
zados e introduziram a desordem no meio dos sol ... 
dados. Pelo fim do dia, as. tôrres de Godofredo e 
de T ancredo não se podiam mais mover. A de 
Raimundo estava quase destruída. O combate tinha 
durado doze horas, sem que a vitória parecesse pender 
para os cruzados ; a noite veio separar os comba ... 
tentes. Os _cristãos voltaram para o acampamento 
fremindo de raiva e de tristeza ; os chefes, e princi.- , 
palmente os dois Robertos, não se podiam consolar, 
de que Deus ainda não os live�e julgado dignos de 
entrar na cidade sanla e de adorar o túmulo de 
seu Filho. 

A noite passou, de · ambas as partes, no meio 
das maiores apreensões ; todos deploravam as perdas 
e temiam sofrer ainda outras maiores. Os muçul.-
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manos temiam uma surprêsa ; os cruzados por sua 
vez receavam que os muçulmanos queimassem as 
máquinas que êles haviam deixado junto das mura ... 
lhas. Os inimigos ocuparam.-se sem demora em 
restaurar as brechas feitas na muralha. Os cruzados 
restauraram os estragos das máquinas para pô ... las 
novamente em condições de funcionar. O dia se ... 
guinte trouxe os mesmos combates e os mesmos peri ... 
gos do dia anterior. 

Os chefes procuravam com suas palavras erguer 
o ânimo dos soldados. Os sacerdotes e os bispos 
percorriam as tendas dos guerreiros anunciando.-lhes 
o auxilio do céu . O exército cristão, cheio de uma 
nova confiança na vitória, tomou as armas e avançou 
em silêncio para o lugar do ataque ; o clero marchava 
em procissão ao redor da cidade santa. 

O primeiro choque foi terrível .  Os cristãos, 
indignados com a resistência que tinham encontrado 
no dia anterior, combatiam furiosamente. Os infiéis, 
que tinham sabido da chegada de um exército egíp ... 
cio, estavam animados, com a esperança da vitória; 
máquinas formidáveis cobriam suas muralhas; ou ... 
viam.-se de todos os lados sibilarem os dardos ; as 
pedras, os caibros de madeira lançados pelos cristãos 
e pelos infiéis , entrechocavam.-se no ar com ruído 
espantoso e tornavam a cair sôbre os atacantes. Do 
alto de suas tô�rres os muçulmanos continuavam a 
lançar tochas acesas e ó'leo fervente. As fortalezas 
de madeira dos cristãos aproximavam ... se das muralhas 
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no meio de um incêndio que se inflamava de todo's 
os lados. Os infiéis dirigimn--se principalmente para 
a tôrre de Godofredo, sôbre a qual campeava uma 
cruz de ouro, cujo brilho lhes provocava o furor 
ultrajoso. O duque de Lorena tinha visto cair ao seu 
lado um dos seus escudeiros e vários dos seus solda-
dos. Êle mesmo, alvo dos dardos dos inimigos, con-
tinuava a combater, no meio dos mortos e dos feridos 
e não deixava de exortar seus companheiros a redo-
brar a coragem e o ardor. O conde de T olosa, que 
atacava a cidade ao sul ,  opunha tôdas as suas 
máquinas às dos muçulmanos ; êle tinha de dar com-
bate ao emir de Jerusalém que animava os seus, com 
o gesto e as palavras e aparecia nas· muralhas, 
rodeado pela elite dos "soldados egípcios. Do lado 
do norte, T ancredo e os dois Robertos, estavam à 
frente de seus batalhões. Imóveis sôbre sua fortaleza 
rolante, êles mostrava1n--se impacientes em se servir 
da lança e da espada. Já seus aríetes, tinham, em 
vários pontos ,  abalado as muralhas, por trás das quais 
os inimigos comprimiam suas fileiras e se ofereciam 
como uma última defesa, ao ataque dos cruzados. 

No meio do combate, dois n1agos apareceram 
nas muralhas da cidade, rogando, dizem os histo-
riadores, aos elementos e às potências do inferno . 
Não puderam, porém, evitar a 1norte que invocavam 
contra os cristãos e caíram sob uma chuva de dardos 
e de pedras. Dois enviados egípcios, que vinham 
de Ascalon, · para exortar os infiéis a se defender, 
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Segundo assalto a Jerusalém; os Cruzados são repelidos. 
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foram apanhados pelos cruzados ,  quando procura ... 
vam entrar na cidade. Um dêles caiu varado de 
golpes ; o outro, depois de ter revelado o segr:êdo de 
sua missão, foi atirado por meio de uma máquina às 
muralhas onde os muçulmanos combatiam. 

No entretanto, o combate tinha durado a me ... 
tade do dia, sem que os cruzados tivessem ainda 
alguma esperança de penetrar na cidade. T ôdas as 
suas máquinas ardiam ; êles não tinham água ; prin..
cipalmente vinagre, que somente poderia apagar 
aquela espécie de fogo, lançado pelos muçulmanos. 
Em vão os mais corajosos se expunham aos maiores 
perigos para impedir a ruína das tôrres de madeira 
e dos aríetes ; éaíam, porém, sepultados pelas ruínas 
das tôrres, e as chan1as devoravam até seus escudos 
e suas vestes. Vários guerreiros dos mais intrépidos 
tinham encontrado a morte aos pés das muralhas ; 
um grande número dos que tinham subido às tôrres 
rolantes, tinham sido postos fora de combate; os 
outros cobertos de suor e de poeira, oprimidos pelo 
pêso das armas e do calor, começavam a perder a 
coragem. Os infiéis, que o perceberam, soltaram 
grandes gritos de alegria. Em suas blasfémias, recri ... 
minavam os cristãos por adorar a um Deus que os 
não podia defender. Os cruzados deploravam sua 
sorte, e, julgando ... se abandonados por Jesus Cristo, 
ficaram imóveis no campo de batalha. 

Mas o combate iria bem depressa mudar de 
fisionomia. De repente os cruzados viram aparecer 



Aparição de S.�o Jorge sôbre o Monte das Oliveiras.
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no mo"nte das Oliveiras, um cavaleiro agitando um 
escudo e dando ao exército cristão o sinal para entrar 
na cidade. Godofredo e Raimundo, que o viram por 
primeiros, e ao mesmo tempo, exclamaram que S. 
Jorge vinha em auxílio dos cristãos. O tumulto do 
combate não admite nem reflexão nem exame e a 
vista do cavaleiro celeste inflama os cruzados com 
um novo ardor ; êles voltam ao ataque. As mesmas 
mulheres, as crianças, os enfermos, correm à luta, 
trazem água, víveres, armas, reúnem seus esforços 
aos dos cruzados, para aproximar dos muros as tôrres 
rolantes, as quais eram o espantalho dos inimigos. 
A de Godofredo avança no meio de uma terrível 
carga de pedras, de dardos, de fogo grego e encosta 
sua ponte levadiça sôbre a 1nuralha. Dardos incan.
descentes voam ao mesmo tempo contra as máquinas 
dos cruzados, contra sacos de palha e de feno e 
fardos de lã que recobriam os últimos muros da 
cidade. O vento aumenta o incêndio e leva as cha.
mas contra os muçulmanos. Êstes, envolvidos por 
turbilhões de fogo e de fumaça, recuam ao aparecer 
das lanças e das espadas dos cristãos. Godofredo, 
precedido por dois irmãos, Letaldo e Engelberto de 
T ournai, seguido por Balduino de Bourg, Eustá.
quio, Reimbaud, Croton, Guicher, Bernardo de 
Saint.-Vallier, Amenjeu d' Albert , ataca os inimigos, 
persegue.-os e lança.-se em seu seguimento, dentro de 
Jerusalém. Todos os valentes que combatiam na 
plataforma da tôrre, seguem o intrépido chefe, pene-



Godofredo lança-se dentro de Jerusalém. 
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tram com êle nas ruas e massacram a todos os que 
encontram à passagem. 

Ao mesmo tempo, espalha..-se por todo o exér..
cito cristão a notícia, de que o santo pontífice 
Ademar e vários cruzados mortos durante o cêrco, 
acabam de aparecer à frente dos atacantes .e arvorar 
as bandeiras da cruz sôbre as tôrres de Jerusalém. 
T ancredo e os dois Robertos, animados pela notícia, 
fazem novos esforços e por fim, penetram também 
na cidade, acompanhados por Hugo de Saint..-Paul ,  
Geraldo de Roussil lon, Luís de Mouson, Conon e 
Lamberto de Montaigu, Gastão de Béarn. Uma 
multidão de valentes segue..-os de perto ; uns entram 
por uma brecha recém..-aberta, outros sobem aos 
muros, com escadas , muitos lançam..-se do alto das 
tôrres de madeira. Os muçulmanos fogem de todos 
os lados e Jerusalém reboa com o grito de vitória dos 
cruzados : Deus o quer! Deus o quer! Os com ... 
panheiros de Godofredo e de T ancredo vão derrubar 
a golpes de machado a porta de Santo Estevão e 
a cidade abre..-se à mui ti dão dos cruzados que se 
comprime à entrada e disputa a honra de dar os 
últimos golpes nos infiéis. 

Somente Raimundo encontra ainda alguma 
resistência. A visado da conquista dos cristãos pelos 
gritos dos muçulmanos, pelo rumor das armas e pelo 
tumulto que ouve na cidade, êle reanima a coragem 
de seus soldados. :t:stes , impacientes por alcançar 
seus companheiros, abandonam as tôrres e as máqui..-
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nas que não podiam mais fazer mover. Apertan..
do..-se nas escadas e auxiliando..-se mutuamente, che..
gam ao alto das muralhas : são precedidos pelo 
conde de T olosa, por Raimundo Pelet, pelo bispo 
de Bira, pelo conde de Die, por Guilherme de 
Sabran. Nada pode deter seu impetuoso ataque ; 
êles dispersam os muçulmanos, que se vão refugiar 
com seu emir na fortaleza de Davi e bem depressa 
todos os cruzados, reunidos em Jerusalém, abra ... 
çam..-se, choram de alegria e só pensam em prosseguir . , . 

em sua vitona. 
No entretanto o desespêro reuniu ainda os mais 

valorosos dos egípcios ; êles irrompem sôbre os cris..
tãos que avançavam em desordem e corriam ao saque . 
Êstes começarn a recuar diante do inimigo que 
h a viam vencido, mas E ver ardo de Puysaie de quem 
Raul de Caen celebrou a bravura, reanima a cora..
gem de seus companheiros, põe..-se à sua frente e leva 
novamente o terror ao meio dos infiéis . Desde então 
não tiveram os cristãos mais inimigos a combater. 

A história faz notar que os cristãos entraram 
em Jerusalém numa sexta ... feira às três horas da tarde, 
a hora em que Jesus Cristo morrera pela salvação 
dos homens . Êsse instante memorável deveria trazer 
aos seus corações, sentimentos de misericórdia ; mas, 
irritados pelas ameaças e longos insultos dos muçul ... 
manos e pelos sofrimentos que haviam suportado 
durante o cêrco e pela resistência que haviam encon ... 
trado, até mesmo dentro da cidade , encheram de 
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sangue e de luto aquela Jerusalénn que <tcabavam 
de libertar e qu.e consideravam có1no sua futura 
pátria. A matança tornou.:.se geral: os que escapa .... 
vam aos ferros ·dos soldados de Godofredo e de 
Tancredo� iam acabar nás mãos dos provençais igual .... 
mente ·irritados e sedentos de sangue. Os muçul .... 
manos eram· massacr�dos nas ruas e nas casas. 
Jerusalém não tinha asilo para os. vencidos; alguns 
puderam escapar à morte saltando das muralhas ; 
outros corriam e:rn massa refugiar .... se no palácio, nas 
tôrres e, principalmente nas mesquitas, onde não se 
puderam furtar à perseguição dos cristãos. 

Os cruzados, senhores da mesquita de Omar, 
onde os muçulmanos se haviam defendido por algum 
ten1po, ali renovararrn as cenas deploráveis que man .... 
charan1 a conquista de·l'ito. Os soldados e os cava .... 
leiros lá penetrararn misturados con1 os ·vencidos. 
No meio do rnais horrivel tun1.uho, só se ouviam 
ge1nidos e gritos de morte; os vencedores caminha .... 
vam sôbre n1ontes de cadáveres para alcançar · aquê .... 
les que procuravarm inútihnente fugir. Raimundo 
d' J.;.giles, tectemu,nha ocuiar, diz ·que no ten1plo e 

l , . l . 

h , 
soo os porhcos aa nnesquüa o sangue c egava ate os 
joelhos e até rnesrno ao freio dcs cavalos. Para 

o A] J' � � ]  
p1ntannos esse· nornvej[ espetaetu.o que a guerra apre .... 
sentou duas vêzes no mesmo lugar, ser .... nos .... á sufi .... · 

ciente dizer? tormurirlo a.s pa].avras do historiador 
I " ' .·,, ,. . . 1 d 1 Jose� que c: ntEn.ero das Vlhmas rmo!a as pe .. a 
espada, era n.1uito superior ao dos vencedores que 
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acorreram de todos os lados para se entregar à ma-
tança e que as montanhas vizinhas do Jordão repe-
tiam, gemendo, o espantoso ruído que se ouvia 
no templo. 

A imaginação foge com horror das cenas de 
desolação e com dificuldade pode, no meio da 
matança, deter..-se no quadro que apresentam os cris-
tãos de Jerusalém, de quem os cruzados acabavam 
de quebrar os grilhões. Apenas a cidade foi con .. 
quistada, viram..-nos correr à presença dos vencedores ; 
dividiam com êles os víveres que haviam podido 
tirar dos muçulmanos ; todos agradecia� juntos a 
Deus que tinha feito triunfar as armas dos soldados 
da cruz. Pedro, o Eremita, que cinco anos antes 
tinha prometido armar o Ocidente para a libertação 
dos fiéis de Jerusalém, deve ter..-se alegrado com o 
espetáculo da sua gratidão e alegria. Os cristãos da 
cidade santa, no meio dos cruzados, só pareciam ver 
e procurar o generoso cenobita que os havia visitado 
em seus sofrimentos e cujas promessas acabavam de 
ser cumpridas . Apertavam-se em massa, em tôrno 
do venerável eremita; a êle dirigiam seus cânticos, 
a êle proclamavam seu libertador ;  contavam-lhe os 
sofrimentos por que haviam passado, na sua ausên-
cia ; mal podiam acreditar no que tinham sob os 
olhos e no seu entusiasmo, admiravam..-se de que 
Deus se tivesse servido de um só homem para entu .. 
siasmar tantas nações e para operar tantos prodígivs. 
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Ante a presença dos irmãos que êles tinham 
libertado, os peregrinos lembi·aram--se sem dúvida, 
de que tinham vindo para adorar o túmulo de jesus 
Cristo. O piedoso Godofredo, que se abstivera da 
matança, depois da vitória, deixou seus companhei--. 
ros e seguido por três domésticos, foi sem armas, 
descalço , à Igreja do Santo Sepulcro . A notícia 
dêsse ato de devoção espalhara--se no exército cris-
tão e tôdas as vinganças, todo o furor, acalmam--se ; 
os cruzados despojam�se de seus hábitos ensangüen-
tados, fazem ressoar Jerusalém. com seus gemidos e 
levados pelo clero, caminham juntos, descalços, de 
cabeça descoberta para a igreja da Ressurreição� 

Quando o exército cristão reuniu�se assim perto 
do santo sepulcro, a noite começava a cair. O silên-
cio reinava nas praças públicas e sôbre as muralhas ; 
só se ouviam na cidade santa, cânticos de penitência 
e estas palavras de I saias: Vós· que amais J erusa-
lém, alegrai--vos com ela . . Os cruzados mostraram 
então uma devoção tão viva e tão terna, que se teria 
dito, segundo a narração de um historiador moderno, 
que aquêles homens que acabavam de tomar uma 
cidade e de fazer uma horrivel matança saiam de 
um longo retiro e de uma profunda meditação de 
nossos mistérios. Êsses contrastes inexplicáveis são 
notados :na história das cruzadas . Alguns escritores 
nisso encontram tun pretexto para acusar a religião 
cristã ; outros1 menos cegos e menos apaixonados1 
quiseram desculpar os deploráveis excessos dêsse 
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fanatismo ; o historiador imparcial contenta-se em 
narrá-los e chora em silêncio as fraquezas da natu
reza humana. 

O piedoso fervor dos cristãos suspendeu as 
cenas da matança. Mas, a política de alguns dos 
chefes fê-los crer que era necessário inspirar um 
grande terror aos muçulmanos ; êles pensaram, talvez 
também que, se mandassem embora os que tinham 
defendido Jerusalém, seria necessário combatê-los 
ao depois e que êles não podiam, num país afastado, 
rodeado de inimigos, guardar sem perigo prisioneiros 
cujo número superava o dos soldados . Anunciava-se, 
além disso, a aproximação do exército egípcio, e o 
temor de um novo perigo fechou os corações à pie
dade. Em seu conselho, uma sentença de morte foi 
decretada contra todos os muçulmanos que estavam 
na cidade. 

O fanatismo secundou muito essa política bár
bara. Todos os inimigos que a humanidade ou o 
cansaço haviam poupado da matança, todos os que 
tinham sido salvos com a esperança de um rico res
gate foram mortos . Obrigaram-nos a se lançar do 
alto das tôrres e das casas, faziam-nos morrer no 
m.eio das chamas, arrancavam-nos do fundo dos 
subterrâneos e os arrastavam nas praças públicas, 
onde eram imolados sôbre montes de cadáveres. 
Nem as lágrimas das mulheres, nem os gritos das 
crianças, nem a vista dos lugares onde Jesus havia 
perdoado aos seus algozes, nada podia sofrear um 
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vencedor irritado. A rnatança foi tão grande, que 
segundo Alberto d'Aix, viam�se cadáveres amon� 
toados, não somente nos palácios, nos templos, nas 
ruas, mas nos lugares mais ocultos e solitários . Tal 
era o delírio da vingança e do fanatismo, que essas 
cenas não revoltavam mais os que as contemplavam. 
Os historiadores contemporâneos descrevem�nas sem 
procurar desculpá� las, e em suas narrações cheias de 
trechos revoltantes, não deixam escapar um movi� 
mento de horror e de piedade. 

Os cruzados, cuja alma não estava fechada aos 
sentimentos g�nerosos, não puderam deter o furor de 
um exército impelido pela paixão da guerra, e que 
julgava vingar a religião ultrajada. Trezentos mu� 
çulmanos refugiados sôbre a plataforma da mesquita 
de Omar foram imolados, no dia seguinte à vitória, 
não obstante os rogos de T ancredo, que lhes havia 
mandado sua bandeira como salvaguarda e indigna� 
va�se de que se respeitassem tão pouco as leis da 
honra e da cavalaria. · Os muçulmanos refugiados na 
fortaleza de Davi foram quase os únicos que esca� 
param à matança. Raimundo aceitou sua capitu� 
lação ; êle teve a felicidade e a glória de fazê� la 
cumprir e êsse ato de humanidade pareceu tão estra� 
nho à maior parte dos cruzados, que êles louvaram 
menos a generosidade do conde de Saint�Gilles do 
que acusaram a sua avareza e ambição. 

A matança terminou somente no fim da semana. 
Os muçulmanos que durante êsse intervalo haviam 
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podido escapar à perseguição dos cristãos, foram 
reservados para o serviço do exército. Os historia
dores orientais� de acôrdo com os latinos, dizem que 
o número de muçulmanos mortos em Jerusalém foi 
mais de setenta mil . Os judeus não foram menos 
poupados que os muçulmanos. Incendiaram a sina.
goga onde êles se haviam refugiado e todos perece
ram no meio das chamas. 

No entretanto os cadáveres amontoados nas 
praças públicas , o sangue que tinha corrido nas ruas 
e nas mesquitas, podiam dar origem a doenças epi
dêmicas . Os chefes deram então ordens para limpar 
a cidade e para afastar de seus olhos um espetáculo 
que se lhes tornava certamente odioso, à medida que 
o furor e a ·vingança se acalmavam no coração dos 
soldados cristãos. Alguns prisioneiros muçulmanos, 
que haviam escapado ao ferro do vencedor para cair 
numa horrível escravidão, foram encarregados de 
enterrar os corpos desfigurados de seus amigos e 
irmãos. "Êles choravam, diz o monge Roberto , e 
transportavam os cadáveres pa·ra fora de Jerusalém." 
Foram ajudados nesse doloroso mister pelos soldados 
de Raimundo, que, por último tinham entrado na 
cidade e que, tendo tido pouca parte nos despojos, 
procuravam, entre os mortos, ainda alguma coisa 
de que despojá-los. 

Bem depressa a cidade de Jerusalém apresentou 
um novo espetáculo. No espaço de poucos dias havid 
mudado de habitantes, de leis e de religião. Antes 
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do último assalto havia-se combinado, segundo o 
costume dos cruzados,· nas suas conquistas que cada 
guerreiro ficaria proprietário da casa ou do edifício 
no qual por primeiro houvesse penetrado. Uma cruz, 
um· escudo, ou qualquer outro sinal colocado sôbre a 
porta, era para os vencedores um título de posse. Êsse 
direito de propriedade foi respeitado pelos soldados 
ávidos de saque e viu-se bem 9epressa reinar a maior 
ordem numa cidade, que acabava de ser entregue � 
todos os horrores da guerra . Uma parte dos tesouros 
arrebatados aos infiéis foi empregado em aliviar os 
pobres e os órfãos, em decorar os altares de Jesus 
Cristo, que se reerguiam na cidade santa. As lâmpa
qas, os candelabros de ouro e de prata, os ricos orna-
mentos que se encontravam na mesquita de Omar, 
foram partilha de T ancredo. Uma crônica do tempo, 
refere que êsses suntuosos despojos teriam sido carre
gados por seis carros e que se empregaram dois dias 
para transportá-los da mesquita. T àncredo dividiu 
suas riquezas imensas com o Duque de Bouillon, 
que êle tinha escolhido para seu senhor. 

Mas os cruzados desviaram bem depressa suas 
vistas . dos tesouros prometidos ao seu valor, para 
admirar uma conquista muito mais preciosa aos seus 
olhos : era a verdadeira cruz, levada por Cosroés e 
trazida de novo a Jerusalém por Heráclio. Os cris� 
tãos encerrados na cidade tinham-na escondido du· 
rante o cêrco, da sanha dos muçulrnanos. Sua 
presença excitou os mais vivos transportes dos pere-
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grinos. Com êsse objeto, diz uma velha crônica, 
ficar�am .os cristãos tão conl.ent,es como s.e fiv,essem 
vist-o o oorp.o a e! esus Cristo fJend.ent.e da m,esm,a . Foi 
depois levada em triunfo pelas ruas de Jerusalém e 
recolocada na igreja da Ressurreição . 

Dez dias depois da vitória, os cruzados ocupa
ram--se em restaurar o trono de Davi e de Salomão 
e ali colocar um chefe, que pudesse conservar e 
manter uma conquista, que os cristãos acabavam de 
fazer à custa de tanto sangue. O conselho dos prín-
cipes reuniu--se, um dos chefes (a história diz que 
foi o Conde de Flandres) levantou,.. se no meio dêles 
e lhes falou nestes têrmos : "Meus irmãos e meus 
companheiros, nós nos reunimos para tratar de um 
assunto da mais alta importância. Jamais tivemos 
tanta necessidade dos conselhos da sabedoria e dac; 
inspirações do céu. Nos tempos ordinários, deseja ... se 
sempre que a autoridade se coloque nas mãos do 
mais hábil : com muito mais razão devemos procurar 
o mais digno para governar êste reino, que ainda está 
em grande parte em poder dos bárbaros. Já soubemos 
que os egípcios ameaçam esta cidade para a qual 
vamos escolher um senhor. A maior parte dos guer.-

. . ,..., , . . reuos cnstaos que tomaram as armas esta 1n1pac1ente 
por regressar à pátria e vai deixar a outros o cuidado 
de defender suas conquistas . O novo povo que deve 
habitar esta terra, não terá em sua vizinhança outros 
povos cristãos, que o possam socorrer e consolar nas 
desgraças. Seus inimigos e·stão perto, seus aliados 
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estarão além dos mares. O rei que lhes tivermos 
dado será seu único apoio no meio dos perigos que o 
rodeiam. É preciso então que aquêle que fôr cha
mado para governar êste país , tenha tôdas as qual i· 
d�des necessárias para nêle se manter co1n glória ; -� 
preciso que êle una à bravura natural dos francos, :1 
temperança, a fé e a humanidade ; pois a história nos 
ensina: é �em vão qu.e se .triunfa p.ef.as armas, S·e não 
se .confi,arem �os frutos .da vitóri.a à s.ab,eidoria _e à vir,.. 
tud�e. Não nos esqueçamos� meus irmãos e compa
nheiros, de que se trata, menos, hoje de dar um rei, 
do que um fiel custódio ao reino de Jerusalém. Aquê· 
le que tomarmos por chefe deve servir de pai a todos 
os que renunciarem à sua pátria e às suas familias 
pelo serviço de ] esus Cristo e pela defesa dos santos 
lugares. Êle deve fazer florescer a virtude nesta 
terra, onde, o mesmo Deus, foi _o modêlo mais per-· 
feito. Êle deve converter os infiéis à religião cristã, 
acostumá.-los aos nossos hábitos, fazê.-los abençoar 
nossas leis. Se escolherdes alguém que dêle não é 
digno, destruíreis vossas próprias obras, levareis h 
ruína, o nome cristão, neste pais ; não tenho necessi
dade de repetir aqui os votos mais ardentes dos nossos 
irmãos, que ficaram no Ocidente . Qual seria a sua 
desolação, qual seria a· nossa, se, de volta à Europa, 
nós ouvíssemos dizer que o bem público foi traído e 
descuidado, a religião abolida nestes lugares, onde 
nós reerguemos seus altares ! Muitos então, não dei.
xarão de atribuir à sorte e não à virtude as grandes 
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coisas que fizestes, enquanto os males que êste reino 
sofreria, passariam aos olhos dos homens, como fruto 
de nossa imprudência. 

r ... Jão julgueis , entretanto, meus irmãos e meus 
companheiros, que eu falo assim, porque ambiciono 
a realeza e procuro o vosso favor e as vossas boas 
graças . Não ! Não tenho tanta presunção para aspi ... 
rar a tal honra ! Torno o céu e os homens como 
testemunhas de que, mesmo quando vós me quisésseis 
dar a coroa, eu não a aceitaria, pois estou resolvido 
a voltar para minhas terras. O que vos acabo de 
dizer é apenas para utilidade e glória de todos. Eu 
vos suplico, de resto, que recebais êste conselho como 
eu vô..-lo dou, com afeto, franqueza e lealdade, e 
escolhais para rei aquêle que, por sua virtude, será 
o mais capaz de conservar e de estender êste reino, 
ao qual estão unidas a honra de vossas armas e u 
causa de Jesus Cristo. " 

Depois que o Conde de Flandres acabou de 
falar, todos os outros chefes fizeram grandes elogio.s 
à sua prudência e aos seus sentimentos. A maior 
parte dêles pensou mesmo em lhe oferecer o título de 
rei , que êle acabava de recusar ; pois aquêle, que 
nutna tal circunstância, recusa uma coroa, parece 
sempre o n1ais digno dela : mas, Roberto tinha falad0 
com franqueza e boa fé ; êle suspirava pelo momentv 
de rever a Europa e se contentava com o título de 
filho de S .  Jorge, que tinha obtido com seus feitos, 
na guerra santa. 
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Entre os outros chefes dignos de reinar sôbre 
Jerusalém, deviam--se colocar em primeira l inha, Go � 
dofredo, Raimundo, o Duque de Normandia e Tan ... 
credo. Êste só buscava a glória das armas e punha o 
título de cavaleiro muito acima do de rei . Roberto 
de Normandia tinha igualmente mostrado mais bra-� 
vura que ambição. Depois de ter recusado o reino 
da Inglaterra, êle devia bem pouco desejar o de 
Jerusalém. Se acreditarmos num historiador inglês, 
êle teria podido obter o sufrágio de seus companheí-
ros ; mas recusou o trono de Davi, por indolência e 
por preguiça ; o que irritou de tal modo a Deus contra 
êle, acrescenta o mesmo autor, que nada mais lhe foi 
propício, durante o resto de sua vida. O Çonde de 
T olosa tinha feito o juramento de não mais voltar à 
Europa ; mas temia.-se a sua ambição, receava--se 
muito da sua altivez obstinada, e jamais, na cruzada, 
êle tinha obtido a confiança e o amor dos peregrinos, 
nem mesmo de seus servidores. 

Estavam as opiniões ainda indecisas e o clero 
protestava com indignação, por se procurar . .primeiro 
um rei , que não um chefe espiritual para a cidade 
santa. A maior parte dos eclesiásticos, se acreditar ... 
mos no Arcebispo de Tiro, aviltada pela miséria, 
entregue à dissolução, durante a peregrinação, inspi � 

rava pouco respeito aos cruzados ; e êsse clero via..
jante, desde a morte do Bispo de Puy, tinha em seu 
seio poucos homens, que se recomendavam ao su
frágio dos peregrinos, por sua descendência, por suas 
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virtudes ou por suas luzes. Os chefes do exército 
não fizeram nenhum caso das reclamações. Por fim 
ficou resolvido que o rei seria escolhido por um 

\ 

conselho, con1posto de dez homens mais considerados 
do clero e do exército. Ordenaram-se orações, jejuns 
e esmolas para que o céu se dignasse presidir à no
meação que se iria fazer. Os que tinham sido convo
cados para escolher o Rei de Jerusalém, juraram na 
presença do exército cristão, não escutar interêsse 
algum e nenhum afeto particular e coroar a sabedorir 
e a virtude. Êsses eleitores ,  de que a história não 
conservou os nomes , puseram todo o cuidado em 
estudar a opinião do exército sôbre cada um dos 
chefes . Guilherme de Tiro refere que êles chegaram 
a interrogar os familiares e os servidores de todos 03 
que pretendiam a coroa de Jerusalém e que os fizeran1 
prestar juramento de revelar tudo o que sabiam dos 
costumes , do caráter e das inclinações mais secretas 
de seus senhores. Os servidores de Godofredo de 
Bouillon prestaram o testemunho mais brilhante das 
virtudes domésticas e na sua sinceridade singela, só 
lhe censuraram um único defeito: o de contemplar 
com um ar de vã curiosidade as imagens e as pinturas 
das igrejas e de lá ficar por muito tempo, mesmo 
depois dos ofícios divinos , e qu,e oom isso muitas 
vêz,es d,eixava passar ,a hor,a das r.ef,eições e �as iguarias 
fJrepar,adas p,ar,a sua m,esa esfdaoam ,e perdiam o sa� 
bor. Para aumentar êsse honroso testemunho, conta
vam-se os feitos do Duque de Lorena, na guerra 
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santa. Lembrava-se que no cêrco de Nicéia êle tinha 
matado os turcos mais temíveis, que partira ao mei0 
um gigapte, sôbre a ponte de Antioquia e que na 
Ásia Menor êle expusera sua vida para salvar a de 
um soldado perseguido por um urso. Contavam-se 
outros atos de heroísmo que, no espírito dos cruzados, 
colocavam-no acima de todos os outros chefes. 

Godofredo tinha para si os sufrágios do povo e 
do exército ; e para que nada faltasse aos seus direitos 
ao cargo supremo, para que sua elevação fôsse em 
tudo conforme com o espírito do tempo, narram-se 
aparições milagrosas, anunciando-o de antemão. O 
Duque de Lorena tinha aparecido em sonho a vários 
personagens dignos de fé ; primeiro, sentado sôbre o 
mesmo trono do sol ,  rodeado pelas aves do céu, 
imagem dos peregrinos ; depois, tendo na mão uma 
lâmpada semelhante a uma estrêla da noite e subindo 
por uma escada de ouro para a Jerusalém celeste; 
depois ainda, tinham visto sôbre o monte Sinai CJ 

herói cristão saudado por dois mensageiros divinos, 
recebendo a missão de governar e de guiar o povo 
de Deus. 

Os cronistas contemporâneos contam muitas 
outras maravilhas ; encontram nas visões que referem, 
a clara manifestação dos desígnios da Providência. 
Um dêles comenta gravemente êsses sonhos profé
ticos e declara que a escolha do Rei de Jerusalém, 
det�rminada há tanto tempo pelos decretos de Deus, 
não podia ser considerada como obra dos homens. 



H I S T õ .R I A D A S C R U Z A D A  S 35 

Naquela disposição de espírito, os cruzados espe-
raram com impaciência os efeitos da Ínspiração di
vina. Por fim os eleitores depois de terem deliberado 
com muita ponderação e tomado tôdas as informações 
necessárias, proclamaram o nome de Godofredo. 
Essa declaração causou a mais viva alegria no exército 
cristão, que agradeceu a Deus lhe ter dado por 
chefe e por senhor aquêle que o tinha tantas vêzes 
levado à vitória. Pela autoridade suprema de que 
acabava de ser revestido, Godofredo ficava sendo o 
depositário dos interêsses mais caros dos cruzados. 
Cada um dêles tinha--lhe de algum modo confiado 
:-;ua própria glória, deixando--lhe o cuidado de velar 
pelas novas conquistas dos cristãos . Êles o levaram 
cm triunfo até a Igreja do Santo Sepulcro , onde êle 
prestou o juramento de respeitar as leis da honra e da 
justiça. Godofredo recusou a coroa e os distintivos 
da realeza, dizendo que jamais aceitaria uma coroa 
de ouro, numa cidade onde o Salvador tinha sido 
coroado de espinhos . Êle não quis (dizem as 
Crônicas) ser sagrado e coroado Rei de Jerusalém, 
porque não quis usar uma coroa de ouro, onde o Rei 
dos Reis, Jesus Cristo, Filho de Deus, fôra coroado 
de espinhos, no dia da sua paixão. Contentou--se 
com o título modesto de defensor e de barão do santo 
sepulcro. Querem fazer crer que êle assim agiu, 
para seguir as insinuações do clero, que temia ver o 
orgulho sentar-se sôbre um trono en1 que o espírito 
de Jesus Cristo devia reinar . Como quer que seja, 

-
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Godofredo mereceu por suas virtudes o título de rei 
que a história lhe deu e que lhe convinha melhor, 
sem dúvida, que o título de reino convinha aos seus 
débeis Estados. . 

Enquanto os príncipes confiavam assim ao Du
que de Bouil lon o govêrno do país conquistado corn 
suas armas, o clero ocupava�se em consagrar igrejas, 
em nomear bispos e mandar p�stôres a tôdas as cidades 
submetidas ao domínio dos cristãos . A piedade tj' o 
desinterêsse teriam podido presidir à escolha A::los 
ministros de jesus Cristo ; mas, se acreditarmo5 em 
Guilherme de l'iro, a astúc�a e as questões usurparam 
abertamente os sufrágios e o espírito de religião, que 
acabava de dar a Jerusalém um bom rei ,  �ão lhe 
conseguiu dar prelados recomendáveis por sua sabe·� 
daria e por suas virtudes. Os padres gregos foram, 
apesar dos seus direitos , sacrificados à arubição do 
clero romano. O capelão do Duque da Normandia 
apresentou..-se para ocupar a sede patriarcal de Si ... 
meão, que tinha chamado os guerreiros do Ocidente. 
Êste estava ainda na ilha de Chipre, de onde não 
havia deixado de mandar víveres para os cruzados, 
durante o cêrco. Morreu no momento em que os 
eclesiásticos latinos disputavam seus despojos e sua 
morte veio muito a propósito para desculpar..-lhes a 
injustiça e a ingratidão. Arnould, cujos costumes erarn 
mais que suspeitos e cujo procedimento mereceu a 
censura dos mais graves historiadores, foi nomeado 
pastor da Igreja de Jerusalém. 
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Apenas revestido dessa santa função, êle recla ... 
mou as riquezas levadas por Tancredo da mesquita 
de Omar ; reclamou ... as cmno um bem pertencente à 
Igreja de Jerusalém, de que êle era o chefe provisório. 

' fancredo · rejeitou essa pretensão com desprêzo. 
Arnould apelou a todos os príncipes reunidos. Nun1 
d iscurso expresso, êle lhes disse, que sua elevação 
era obra dêles e que T ancredo, com sua recusa, des ... 
prezava o seu próprio poder .  "A perda é para mim, 
dizia êle, mas a vergonha, para quem é ?  Por que 
aquêle que não respeita a vontade de Deus, respeitari:1 
as vossas? Por que aquêle que despoja os altares 
do Senhor , deixar-vos-ia vossos mantos"? Arnould 
I �rminou seu discurso len1brando os serviços que tinha 
prestado à causa dos cruzados durante os cercos de 
Antioquia, de Archas e de Jerusalém . Depois que 
êle deixou de falar, Tancredo tomou a palavra : "Se
nhores, disse êle, dirigindo -se aos seus companheiros 
de armas, sabeis que foi minha espada e minha lança 
c não a arte de discursar, que honraram minha vida. 
Assim não procurarei lutar diante de vós contra um 
adversário do qual tôda a malícia está na li�gua, 
corfio o veneno na cauda ,J,o .esoor{Jião. Acusam ... me 
de ter despojado o santuário , de ter tirado, ou melhor, 
desper.f,ado o ouro que do-rmi,a nas igrejas ; mas eu o 
conservei para mim? Dei-o às minhas sobrinhas? 

Não o tomei para empregá.-lo no serviço do povo 
de Deus e para reslitui ... fo .ao cr.e.dor depois da messe ? 
VÓs o sabeis , além disso, não se havia deliberado, 
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antes da tomada de Jerusalém que cada um de nós 
pobsuiria os tesouros e os bens de que se apoderasse 
por

. 
primeiro ? Muda-se de resolução todos os dias? 

Não combati claramente àqueles que não ousavam 
olhar para trás ? Não penetrei por primeiro nos lugares 
onde ninguém me ousava seguir ? Viram por acaso 
Arnould disputar-me então a glória do perigo ? Por 
que vem então êle agora pedir o preço do combate ?" 

Lendo nas crônicas contemporâneas êstps dois 
discursos que abreviamos, parece-nos assistif a um 
dos conselhos descritos na lliada; Raul & Vaen 
também não deixa de comparar a eloqüência de 
Arnould de Roes com a do prudente Uli�ses ; êle 
teria podido comparar Tancredo ao ardente Ajax, 
ou então a Diomedes, que o mais piedoso dos gregos 
apelidava de despr.ez,aclor ,dos .deus�es. Os chefes 
do exército cristão, chamados a julgar sôbre esta 
questão, não quiseram condenar Arnould, nem ferir 
o orgulho de seu companheiro ; dicidiram que, dos 
tesouros da mesquita de Omar, tomar-se-iam como 
díziamos de prêsa, setecentos marcos de prata, para 
dá�los à Igreja do Santo Sepulcro e Tancredo se 
submeteu com respeito a essa decisão. 

No entretanto, nada foi poupado para o brilho 
das cerimônias religiosas : adornaram-se os altares, 
purificaram-se os santuários ; fundiram-se sinos, que 
deviam chamar os fiéis à oração. 

O bronze sagrado deixara de soar em Jerusalém, 
depois da conquista de Omar. Um dos primeiros 
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atos de Godofredo como rei , foi indicar para a 
Igreja do Santo Sepulcro, vinte eclesiásticos encar·
regados de celebrar os ofícios divinos e de cantar os 
louvores do Deus vivo . 

As notícias correram céleres às nacões mais afas-
� _, 

tadas, sôbre a conquista da cidade santa. Em tôdas 
as igrejas que os cruzados tinham erguido à sua pas
sagem, deram�se a Deus ações de graças por uma 
vitória que devia fazer triunfar no Oriente o culto 
e as leis de Jesus Cristo. Os cristãos de Antioquia, 
de· Edessa, de Tarso, os que habitavam na Cilícia, 
na Capadócia, na Síria e na Mesopotâmia, vinham 
em massa a Jerusalém, uns para aí fixar residência, 
outros, para visitar os santos lugares . 

Enquanto os fiéis se regozijavam com essa con ... 
quista, os muçulmanos entregavam-se ao desespêro. 
Os que tinham escapado da vingança dos vencedores 
de ] erusalém por tôda a part espalhavam a cons ... 
ternação. Os historiadores Mogir-eddin, Elmancin, 
e Aboul-F eda, falaram da desolação que reinava em 
Bagdad e Zein-eddin, cádi de Damasco, arrancou a 
barba na presença do califa. T ado o conselho der
ramou lágrimas ante a notícia lamentável das des
graças de Jerusalém. Determinaram-se jejuns e ora
ções para aplacar a cólera do céu. Os lmans e os 
poetas deploravam em seus versos e em seus discursos 
patéticos a sorte dos muçuhnanos escravizados pelos 
cristãos. "Quanto sangue, diziam êles, foi derra� 
mado ! Quantos desastres feriram os verdadeiros 
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crentes ! As mulheres foram obrigadas a fugir, escon·
dendo seus rostos. As crianças cairam sob o ferro 
do vencedor. Não resta outro asilo aos nossos ir-

- mãos, há pouco senhores da Síria, que o dorso de seus 
camelos ágeis e as entranhas dos abutres" .  

Vimos, que antes da tomada de Jerusalém, os 
turcos da Síria e da Pérsia, estavam em guerra con1 
o Egito. As discórdias que acompanhavam a queda 
dos impérios tinham lançado por tôda a parte a per
turbação e a divisão entre os infiéis . Tal, porérr� 
foi o seu sofrimento, quando souberam dos últimos 
triunfos dos cristãos, que se reuniram e choraram 
juntos os ultrajes feitos à religião de Maomé. Os 
habitantes de Damasco e de Bagdá puseram sua úl.-. 
tima esp�rança no califa do Cairo, que há tanto 
tempo consideravam inilnigo do Profeta ; de todos 
os países muçulmanos, intrépidos guerreiros vieram 

• .li' • ? • 

em massa unu.-.se ao ·exercito eg1pc1o, que avançavd 
para Ascalon. 

Quando a notícia dessa marcha divulgou.-.se 
entre os cruzados, T ancredo e o Conde de Flandres, 
Eustáquio de Bolonha, enviados por Godofredo para 
tomar posse do país de N aplusa e do antigo terri ... 
tório de Gabaon, avançaram para a costa marítima, 
a fim de observar as fôrças e as disposições do ini
migo. Logo um mensageiro dêsses príncipes anunciou 
ao Rei de Jerusalém que o vizir Afdal ,  o mesmo 
que tinha conquistado a cidade, sôbre os turcos, aca ... 
bava de atravessar o território de Gaza, com um 
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enorme exército e que, em poucos dias, estaria às 
portas de Jerusalém. Êsse mensageiro chegou à 
tarde e foi dada a notícia à luz dos archotes e ao 
som das trombetas em todos os cantos da cidade. 
Convidaram .... se todos os guerreiros a se · reunirem no 
dia seguinte na igreja do Santo Sepulcro, para se 
preparar ao combate, contra os inimigos de Deus e 
para santificar suas armas com a oração. Tal e ra 

a certeza dos cruzados e a confiança na vitória que 
a notícia do perigo não causou agitação alguma no 
espírito e o descanso da noite, não foi perturbado 
pela impaciência de ver o dia nascer para novos 
combates . Ao surgir da aurora, os sinos chamaram 
os fiéis ao ofício divino ; a palavra do Evangelho 
e o pão celeste foram distribuídos a todos os cruzados, 
que, logo que saíram da igreja,-cheios do .espíri.to de 
Deus, tomaram suas annas e saíram da cidade, pela 
porta do Ocidente, para n1archar contra os egípcios. 
Godofredo os comandava e o novo patriarca Ar .... 
nould, levava diante dêles o verdadeiro lenho da 
cruz. As mulheres, as crianças, os enfermos, uma 
parte do clero, sob o comando de Pedro, b Eremita, 
ficaram em Jerusalém, visitando, em procissão, os. 

santos lugares, fazendo dia ·e noite orações a Deu3, 
para obter de sua misericórdia a último triunfo dos 
soldados cristãos e a destruição dos inimigos de Jesus 
Cristo. 

No eQtretanto o Conde de T olosa e o Duque 
de Normandia hesitavam em seguir o esta,ndarte do 
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exército cristão ; Roberto alegava que seu voto estava 
cumprido ; Raimundo, que tinha sido obrigado a 
restituir ao rei a fortaleza de Davi, não queria servir 
à causa de Godofredo, e não queria outrossim acre
ditar na aproximação dos muçulmanos. Ambos só 
cederam, por fim, às instâncias reiteradas de seu� 
companheiros de armas e principalmente aos rogos 
do povo fiel .  

·Todo o exército cristão, reunido em Ramla, 
deixou à sua esquerda as montanhas da Judéia e 
avançou até a torrente de Sorrec, que se lança no mar 
a uma hora e meia ao sul de Ibelim, hoje Ibna. Nas 
margens dessa torrente, chamada Soubr,ek pelos ára� 
bes, estava então reunida uma multidão imensa de 
búfalos, de asnos, de mulas e de camelos ; um tão 
rico despôjo tentou primeiro a avidez dos soldados ; 
mas o sensato Godofredo, que via naquilo um ardil 
do inimigo, proibiu aos guerreiros deixar as colunas, 
sob ipena de t�er,em o nariz ,e .as orelhas oort.ad�as ; o 
patriarca acrescentou àquele castigo a ameaça da 
cólera divina e todos os peregrinos obedeceram e 
respeitaram os rebanhos errantes em redor como se 
dêles fôssem os guardas . 

Os cruzados, que tinham feito alguns prisio� 
neiros, por êles souberam que o exército muçulmano 
estava acampado numa planície, junto de Ascalon. 
Depois dessa notícia, os cristãos passaram a noite 
tôda em armas. No dia seguinte de manhã, (era a 
véspera da Assunção) os arautos anunciaram que se 
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ia combater. Desde o nascer do sol, os chefes e os 
soldados reuniram .... se sob suas bandeiras, e o patriarca 
de Jerusalém, estendendo a mão, deu a bênção ao 
exército ; mostrou depois no meio das fileiras o ma� 
deiro da verdadeira cruz, como um penhor certo da 
vitória. Logo o sinal foi dado e todos os batalhões, 
impacientes por vencer, puseram .... se em marcha. Mais 
os cruzados se aproximavam do exército egípcio, mais 
pareciam cheios de ardor e de esperança. "Não 
tememos 1nais nossos inimigos, diz Raimundo d' Agi ... 
les, do que se êles fôssem tímidos como cervos, ino• 
centes como ovelhas. "  Os tambores, as trombetas, os 
cânticos de guerra animavam o entusiasmo dos guer·· 
reiros cristãos . Êles iam ao perigo, diz Alberto d' Aix, 
como a .um aZegre f�estim. O emir de Ramla, que 
seguia o exército cristão como auxiliar, não se can
sava · de . admirar, se acreditarmos nos historiadores 
do tempo, aquela alegria dos soldados da cruz à 
aproximação de um temível inimigo : êle manifestou 
sua surprêsa ao Rei de Jerusalém e jurou diante dêle , 
abraçar uma religião que dava tanta coragem e tanta 
fôrça aos seus defensores . 

Os cruzados chegaram por fim à planície onde 
brilhavam os estandartes e os pavilhões dos egípcios . 
A planície de Ascalon apresenta do lado do Oriente 
uma extensão de uma légua mais ou menos. Dêsse 
lado, é litnitada por elevações que mal merecem o 
nome de colinas. Ali encontra-se hoje a aldeia árabe 
de Machdal, rodeada de grandes ol iveiras, de pal---
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meiras, de figueiras, çlé sicômoros, de planícies e de 
campos de cevada é de trigo. Do lado do norte, 
a planície mistura�se com outras , exceto a noroeste, 
onde se apresentam elevações arenosas ; ao sul ,  o lado 
da planície, mais próximo do mar, l imita-se com 
colinas de areia ; o resto do terreno, ao lado meridio
nal, · está aberto e confunde-se com profundas soli
dões. Em frente às planícies . de areia é que estava 
acampado o exército egípcio . u Semelhante, diz F oul
cher de Chartres , a um cervo que lança para frente 
seus chifr.es ramosos. " Êsse exército tinha estendido 
suas alas para envolver os cristãos .  A cidade eleva
va-se, a oeste, sôbre um planalto que domina o mar ; 
numerosos navios , carregados de armas e de máquinas 
de guerra, cobriam a baía de Ascalon. 

Os dois exércitos, assim, um diante do outro, 
eram reciprocamente, um espetáculo imponente e ter
rível. Os guerreiros cristãos não se espantaram corn 
o número dos inimigos ; os animais que êles tinharn 
encontrado às margens· do Sorrec, atraídos pelo ruído 
dos clarins e das trombetas, reuniram-se aos seus 
batalhões e seguiram todos os seus movimentos. O 
barulho confuso dêsses animais, a poeira levantada 
pelo seu tropel , poderia, de longe, fazê-los passar por 
esquadrões de cavalaria. 

Haviam persuadido os soldados muçulmanos de 
que os cristãos não os iriam mesmo esperar nos muros 
de Jerusalém ; mais êles haviam até então mostrado 
confiança e segurança, mais foram agora tomados de 
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um súbito terror. Em vão o vizir Afdal procurou 
reanimar .... lhes a coragem ; todos seus guerreiros pensa
valn que milhões de cruzados acabavam de chegar 
do Ocidente ; esqueceram seus juramentos e as amea .... 
ças e só se recordavam do fim trágico dos muçul
manos imolados depois da conquista de Antioquia e 
de Jerusalém. 

Os cruzados, sem perder tempo, fizeram os seus 
últimos preparativos para o combate. Godofredo, com 
dez mil soldados de cavalaria e três mil de infantaria, 
dirigiu .... se para Ascalon, para impedir um ataque da 
guarnição e dos habitantes durante a luta ; o Conde 
de T olosa com os guerreiros provençais, foi tomar seu 
lugar nos pomares espaçosos que estavam próximos 
das muralhas da cidade e colecou .... se entre o exército 
muçulmano e o mar, onde baloiçavam .... se as naus 
egípcias. o· resto das tropas cristãs , sob as ordens 
de T ancredo e dos dois Robertos, dirigiu seu ataque 
contra o centro e a ala direita do exército inimigo. 
Os.. soldados da infantaria desferiram a sua primeira 
carga de dardos ; ao mesmo tempo a cavalaria do� 
brou a marcha e precipitou .... se violentamente para o 
meio das fileiras infiéis. Os etíopes, que os cronistas 
chamam de A zo,pads, sustentaram com coragem o 
primeiro choque dos cristãos : combatendo com um 
joelho em terra, começaram a lançar uma nuvem de 
flechas. Avançaram em seguida, para a primeira co
luna do exército, procurando mostrar seu rosto negro e 
soltando gritos ferozes. Êsses terríveis africanos tinham 
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azorragues armados de bolas de ferro, com os quais 
batiam nos escudos e nas couraças e feriam na cabeça, 
os cavalos dos cruzados. Atrás dêles vinha outra �ul
tidão de  guerreiros armados de lança, de funda, de 
arco e de espada ; mas, tantos esforços reunidos, não 
puderam reter a avançada dos soldados da cruz. 
T ancredo ,  o Duque dq Normandia, o Conde de 
Flandres, com prodígios de valor, desbarataram e 
derrotaram as .primeiras colunas do inimigo ; o Duque 
Roberto penetrou até o lugar onde o vizir Afdal 
dava suas ordens para o combate e apoderou-se do 
grande estandarte dos infiéis . A êsse sinal de sua 
derrota, a desordem espé,llhou-se no meio dos muçul
manos consternados. Não puderam suportar por muito 
tempo a presença dos guerreiros cristãos e a espada 
caía de suas mãos trêmulas ; todo o exé.rcito egípcio 
abandonou o campo de batalha e logo se viram, ape
nas turbilhões de poeira, que lhes cobriam a retirada. 

Os batalhões muçulmanos que fugiam para o 
mar encontraram os soldados de Raimundo de Saint
Gil les. Muitos foram ainda mortos . A cavalaria 
cristã perseguiu�os até o mar ; três mil morreram afo� 
gados ao tentar alcançar a frota egípcia que estava 
perto da praia. 

Alguns, tendo fugido para os jardins e pomares, 
subiram às árvores e esconderam-se nos galhos, entre 
os ramos dos sicômoros e das oliveiras. Foram, 
porém, perseguidos a golpes de lanças, atravessados 
por flechas e caíam por terra, como pássaros abatidos 
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pelos dardos do caçador. Alguns corpos muçulmanos 
procuraram reunir-se para um :novo combate ; mas 
Godofredo, à frente de seus cavaleiros, caiu sôbre 
êles com impetuosidade, penetrou em suas fileiras e 
dissipou-lhes os batalhões . 

Então a matança foi horrível ; os muçulmanos, 
em seu terror mortal, desfaziam-se das armas e se 
deixavam degolar setn se defender ; a multidão cons
ternada, ficou imovel, no campo de batalha e a 
espada dos cristãos, para empregarmos aqui a lin
guagem poética de um cronista contemporâneo, ceifa
va-os como as espigas da messe ou a erva abundante 
dos prados. 

Os que estavam longe da luta, fug-iram para o 
deserto, onde a maior parte morreu miseràvelmente. 
Os que estavam perto de Ascalon, procuraram um 
refúgio dentro de seus muros, mas, para lá se preci
pitaram em número tão grande que, à porta da cidade, 
dois mil foram mortos pela multidão, esmagados e 

pisados pelos demais e por seus cavalos. No meio da 
derrota · geral , Afdal quase veio a cair nas mãos dos 
vencedores e deixou sua espada no campo de batalha ; 
os historiadores referem que, contemplando do alto 
das tôrres de Ascalon a destruição de seu exército, 
êle não pôde reter as lágrimas. Em seu desespêro, 
amaldiçoou ] erusalém, causa de todos os seus males 
e blasfemou contra Maomé, que êle acusava de ter 
abandonado seus servidores e discípulos. H Oh ! 
Maomé, afirma o monge Roberto ter o vizir ex ela-



48 J O S E P H - F R A N Ç O I S  M I C H A  U D  

mado, seria verdade que o poder do crucificado é 
maior do que o vosso, pois os cristãos dispersaram 
vossos discípulos ?" Em seguida, não se julgando 
mais em segurança naquela cidade, embarcou na sua 
frota e \yoltou para o Egito .; ao meio-dia, todos os 
navios e�pcios afastaram-se da praia, ganhando o 
alto-mar. \Desde então, nenhuma esperança de sal
vação rest�ya mais aos soldados infiéis dispersos, que 
deviam, diziam êles, libertar ó Oriente e cuja multi
dão era tão grande que, segundo a expressão dos 
velhos historiadores, somente Deus podia saber-lhes 
qual o número. 

No entretanto os cruzados que, por respeito às 
ordens de seus chefes e do patriarca, tinham at� 
então se abstido do saque, apoderaram-se de tudo o 
que os infiéis haviam deixado no acampamento. 
Como êles não tinham trazido víveres, as provisões 
do exército inimigo serviram para lhes matar a fome. 
No meio ·da areia ardente que cobria a planície, êles 
encontraram com alegria, vasos cheios de água, que 
os inimigos traziam ao pescoço e que ·haviam ficado 
entre os despojos dos mortos .  O acampamento con ... 
tinha tantas riquezas e provisões em tão grande quan
tidade, que êles ficaram saturados9 saboreando até 
mel e bolos de arroz, trazidos do Egito e os últimos 
soldados do exército puderam dizer nessa circuns ... 
tância :  A abundância nos tornou pobr,es. 

Assim terminou esta batalha de que a poesia se 
dignou celebrar os prodígios e que foi para os cristãos 
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urna fácil vitória, na qual êles não tiveram necessi ... 
dade nem de sua coragem costumeira, nem do auxílio 
de visões milagrosas. Naquela jornada, a presença 
das legiões celestes não veio animar os batalhões dos 
cruzados e os mártires S. Jorge e S. Demétrio, que 
se . julgavam sempre ver nos grandes perigos, não 
foram notados no ardor da refrega. Os príncipes 
cristãos que tinham obtido essa vitória falam dela 
com nobre simplicidade numa carta que escreveram 
pouco tempo depois para o Ocidente. "Tudo nos 
favoreceu, dizem êles, nos preparativos da batalha ; 
as nuvens nos protegiam contra os ardores do sol , um 
vento fresco temperava o calor do sul . Os dois exér
citos, um contra o outro, preparavam .... se para a luta e 
nós dobrmnos os joelhos e invocamos a Deus, que, 
somente, pode dar a vitória. O Senhor escutou as 
nossas orações e nos encheu de tal ardor, que quantos 
nos vissem correr contra o inimigo, nos teriam tomado 
por um bando de cervos, que vão matar a sêde numa 
fonte cristalina." Os príncipes vitoriosos contam em 
seguida a derrota dos muçulmanos, cuja multidão foi 
vencida no primeiro embate e não pensou mesmo em 
resistir, como se não tivesse armas para se defender. 

Os cristãos tiveram que reconhecer nesse com ... 
bate, que seus novos adversários eram muito menos 
temíveis que os turcos. O exército egípcio era com ... 
posto de várias nações divididas entre si ; a maior 
parte das tropas muçulmanas, recrutadas às pressas, 
punham .... se pela primeira vez em presença �o perigo. 
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O exército dos cruzados, ao contrário, era veterano e 
experimentado com várias vitórias : seus chefes empre� 
garam tanto a habilidade como a bravura ; a resolução 
ousada que Godofredo tomou, de atacar o inin1igo, 
reergueu a confiança dos seus soldados e foi bastante 
para lançar a desordem e o mêdo entre os egípcios. 
Se dermos crédito ao monge Roberto, testemunha 
ocular, e a Guilherme de Tiro, os cristãos não tinham 
vinte mil combatentes e o exército muçulmano contava 
trezentos mil homens, sob suas bandeiras . Os vence� 
dores ter�se�iam podido apoderar de Ascalon, mas o 
espírito de discórdia, que o perigo tinha feito cala(, 
não tardou a renascer entre os chefes e impediu� lhes 
aproveitar da vitória. Depois da derrota dos egípcios , 
Raimundo tinha mandado à praça, um cavaleiro 
encarregado de intimar à guarnição a se entregar ; 
êle queria arvorar seu estandarte sôbre a cidade e 
conservar para si a conquista. Godofredo reclamou 
para si a posse, afirmando que Ascalon devia fazer 
parte do · reino de Jerusalém. Então o Conde de 
'f olosa, escutando apenas sua cólera cega, partiu con1 
as tropas, depois de ter aconselhado aos habitantes 
da cidade a não se entregar ao Duque de Lo-rena, o 

qual ficaria sozinho diante de suas muralhas. Logo 
o maior número de cruzados abandonou as bandeiras 
de Godofredo e êle mesmo foi obrigado a se afastar, 
tendo obtido apenas urn tributo passageiro de uma 
cidade, onde reinava o terror das armas cristãs. 
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1.� questão suscitada entre Raimundo e Godo·· 
frcdo, em Ascalon, renovou,..se alguns dias depois, 
j unto da cidade de Arsouf, à beira,..mar, a doze milhas 
a o  :norte de Ramla. O Conde de Saint,..Gil les, que 
1 1 1archava com suas tropas, na frente, resolveu sitiar 
a praça ; como lhe fizessem

. 
obstinada resistência, êle 

a� >andonou o cêrco e continuou a marcha, depois de 
l e r  avisado a guarnição que nada tinha a temer dos 
a i aques do Ftei de Jerusalém. Pouco tempo depois, 
( �.todofredo veio sitiar a cidade, encontrou a guar,.. 
n ição resolvida a se defender. Quando êle soube que 
aqu.ela resistência era fruto dos conselhos de Rai
mundo, não pôde conter a cólera e resolveu vingar,..se 
1 }elas armas de uma tão negra deslealdade. Êle 
marchava com as bandeiras desfraldadas, contra o 

Conde de Saint,..Gilles , que, por seu lado, vinha ao 
seu encontro e preparava,..se para o combate, quando 
os dois Rohertos e T ane.redo, lançaram,.. se entre os 
dois rivais e procuraram acalmá,..los . Depois de lon,.. 
gos debates, o Duque de Lorena e Raimundo, ven·� 
cidos pelos rogos dos outros chefes abraçararn,..se na 

presença dDs soldados, que tinham participado de sua 
animosidade. A reconciliação foi sincera de parte a 

parte. O piedoso Godofredo, diz Alberto D'Aix,  
exortava seus companheiros a esquecer a divisão que 
havia surgido entre êles e pedia,..lhes, com lágrimas 
nos o lhos, que se lembrassem de que êles, juntos, 
haviam l ibertado o Santo Sepulcro e de que êles eram 
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irmãos em Jesus Cristo e a concórdia lhes era neces·· 
sária para defender Jerusalém. 

Quando o exército cristão aproximou-se de Jeru
salém, bimbalharam todos os sinos, desfraldaram-se 
as bandeiras e soaram os clarins vitoriosos. O monge 
Roberto fala da suave e agradável harmonia dos 
cantos .de friunf,o, que ressoavam pelos vales e pelas 
'�ontanhas. Uma multidão de peregrinos que tinha 
��ndo recebê-los, fazia ressoar o ar com seus cânticos 
de júbilo:  essas vivas expressões de alegria mistu
ravam-se com os cânticos dos sacerdotes : os ecos, diz 
o monge Roberto, repetiam os sons dos instrumentos 
guerreiros, as aclamações dos cristãos pareciam ofe
recer uma aplicação destas palavras de Isaías : As 
montanhas ,e as colinas cantarão dktnfe 'de vós tOS lou
vo�es do Senhor. Os cruzados entraram em seguida 
triunfalmente na cidade santa. O grande estandarte 
do vizir e sua espada foram suspensas nas colunas da 
Igreja do Santo Sepulcro. Todos os peregrinos, reu
nidos naqueles mesmos lugares que o emir tinha 
jurado destruir até os alicerces, ergueram ao céu 
cânticos de ações de graças por uma vitória que aca � 

bava de coroar seus esforços . 
A batalha de Ascalon foi a última desta cru� 

zada. Livres i>or fim de seu voto, depois de quatro 
anos de lutas e de perigos, os príncipes cruzados só 
pensaram em deixar Jerusalém que teria então somente 
trezentos cavaleiros para sua defesa, a sabedoria de 
Godofredo e a espada de T ancredo, que resolvera 
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terminar seus dias na Ásia. Quando anunciaram a 
partida, todos os corações se encheram de luto e de 
tristeza : os que ficavam no Oriente abraçavam seus 
companheiros com lágrimas nos olhos, dizendo : 
. .  Jamais esqueçais vossos irmãos, que deixais no exílio. 
])e volta à Europa inspirai aos cristãos o desejo de 
visitar Jerusalém, os santos lugares que nós liberta ... 
mos ; exortai os guerreiros a vir combater conosco as 
nações infiéis . "  Os cavaleiros e os  barões, também 
choravam e juravam conservar uma eterna recordação 
dos companheiros de tantos feitos e interessar a cris·· 
tandade pela salvação e pela glória de Jerusalém. 

Depois dessas comoventes despedidas, uns em ... 
barcaram no Mediterrâneo, outros atravessaram a 
Síria e a Ásia Menor. Quando chegaram ao Oci ... 
dente, os chefes e os soldados traziam ramos de 
palmas nas n1ãos e a multidão dos fiéis corria à sul 
passagem, entoando cânticos. Seu regresso foi consi ... 
derado um milagre, uma espécie de ressurre ição e 
sua presença era por tôda a parte objeto de edificação 
e de santos pensamentos .  A maior parte dêles tinha ... 
se consumido na guerra santa ; mas trazia do 
Oriente preciosas relíquias, que sua piedade punha 
acima dos mais ricos tesouros. Ninguém se cansava 
de ouvir a narração dos seus feitos e de suas lutas. 
Lágrimas misturavam ... se, sem dúvida, aos. transportes 
de admiração e alegria, quando êles falavam de seus 
numerosos companheiros que a morte tinha levado na 
Ásia. Não havia família que não tivesse que chorar 
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um defensor da cruz ou que não se gloriasse de ter 
, . , um martu no ceu. 

As antigas crônicas celebraram o heróico devo
tamento de Ida� Condêssa de I-Kainaut9 que fêz a 
vià.ge-!11 ao Oriente e enfrentou todos os perigos par� 
procur�o seu espôso. Ida1 depois de ter percorrido 
a Ásia �nor e a Síria. não conseguiu saber se o 
Conde Hai'naut tinha rnorrido ou se estava prisio� 
neiro dos turcos. Tinha sido acompanhada en1 sua 
viagem por um :nobre cavaleiro , de nome Arnoult ; 
êsse jovem cavaleiro foi morto pelos muçulmanos , 

quando perseguia um gamo nas montanhas da Judéia. 
"O rei e os príncipes da cidade santa1 diz Alberto 
d'Aix, lastimaram��o por muito tempo� porque êle 
era afável e sem mancha, no combate ; mas a dor 
que a nobre espôsa de Balduino de !-Iainaut sentiu 
foi ainda maior1 pois Arnault tinha sido seu amigo 
e seu companheiro de viagem desde a França até 
Jerusalém."  

O Conde de T olosa, que tin.ha jurado não mais 
voltar ao Ocidente, partira para Constantinopla, onde 
o imperador o recebeu com distinç2.o e deu� lhe o 
principado de Lacdicéia. Raim.tmdo de Orange 
quis seguir a sorte do Conde de T olosa e terminar 
seus dias no Oriente. Entre os cavaleiros1 compa
nheiros de Raim.undo de Saint�Gilles, que voltaram 
à sua pátria, não podem. os esquecer Estêvão e Pedro 
de Salviac de \liel ... C-CI_stel ,  que seu séctllo ad.n1irau 
como modêlo de piedade -fraterna . Estêvão e Pedro 
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de Salviac eram irmãos gêmeos ; a mais terna ami� 
zade os unira desde a infância. Pedro tinha tomado 
a cruz no concílio de Clermont ; Estêvão, embora 
casado e pai de vários filhos� quis seguir seü irmão 
à i-\.sia e compartilhar com Gle os perigos de tão longa 
viagem ; eram vistos sempre juntos, um ao lado do 
outro9 nas batalhas ; êles haviam assistido juntos ao 
cêrco de .N icéia, de Antioquia e de Jerusalém. Pouco 
depois de sua volta em Querei, morriam ambos na 
mesma semana e foram sepultados no mesmo túmulo. 
Na sepultura lê� se ainda um epitáfio que nos trans� 
mite a recordação de seus feitos e de sua tocante ami� 
zade. Gastão de Béarn voltou com êles para a 
Europa .  Alguns anos depois de ter voltado aos seus 
territórios� êle tomou de novo as armas contra 05 
infiéis e morreu na Espanha, combatendo contra os 
mouros. 

Pedlro, o Eremita, voltando à pátria, retirou�se 
completamente do mundo e entrou num mosteiro que 
êle tinha fundado em Hui. Lá viveu ainda dezesseis 
anos na hun1ildade e na penitência e foi sepultado 
entre os cenobitas que havia edificado com suas vir� 
tud�s. E11stáquio, i rmão de Godofredo e de Balduino, 
veio recolher a modesta herança de sua família, e 
não se importou mais com a fama e os elogios de seus 
feitos. Alain F ergent, Duque da Bretanha e Ro� 
berto, Conde de Flandres, voltaram aos seus terri� 
lórios , repararam os males que sua ausência tinha 
causado e n1orreram chorados por seus súditos . 
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O Duque da Normandia foi menos feliz que 
seus companheiros. A vista dos santos lugares e 
todos os males sofridos por Jesus Cristo não mudaran1 
seu caráter indolente e leviano. À sua volta da terra 
santa, amôres profanos e aventuras galantes retive
ram..-no vários meses na I tá lia. Quando êle, por fim, 
voltou ao seu território, foi recebido com transportes 
de alegria ; mas, tendo retomado as rédeas do govêrno, 
êle mostrou..-se demasiado fraco e perdeu a confiança 
e o amor de seus súditos. Do meio da ociosidade e 

da devassidão, em que vivia sem tesouros e se.m 
exército, êle ousou disputar a coroa britânica ao su-· 
cessor de Guilherme, o Ruivo, e, enquanto, entregue 
aos conselhos dos histriões e das cortesãs êle sonhava 
com a conquista da Inglaterra, veio a perder seu 
ducado da Normandia. Vencido numa batalha, êsse 
infeliz príncipe caiu nas mãos de seu irmão, 
Henrique I · que o levou em triunfo além dos mares 
e o fêz encerrar no castelo de Cardiff, na provincia de 
Glamorgan. A lembrança dos seus feitos na guerra 
santa não pôde amenizar o seu infortúnio. Depois 
de vinte e oito anos de cativeiro, morreu esquecido 
por seus súditos, por seus aliados e por seus antigos 
companheiros de glória. 

( 1 1  O 1 ) A conquista de Jerusalém tinha exci
tado um VIVO entusiasmo e renovado o fervor d:1 
cruzada e dos peregrinos entre os povos do Ocidente . 
A Europa viu uma segunda vez cenas que se haviam 
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seguido ao concílio de Clermont. Novos prodígios 
anunciaram a vontade de Deus. Viram�se no céu 
nuvens de fogo qu.e representavam uma grande cí� 
dade. Ekkard, autor contemporâneo, refere que 
durante vários dias haviam visto uma multidão inu� 
merável de insetos alados passar o Saxe, na Baviera, 
imagem de peregrinos que devian1 ir do Ocidente ao 
Oriente. Os oradores sagrados não falavam mais, 
em suas pregações, dos perigos e das misérias do 
povo de Jerusalém, m.as, dos triunfos conseguidos 
pelas armas cristã.s contra os infiéis. Liam�se nos 
púlpitos das igrejas as cartas que os príncipes cruzados 
tinham escrito ao Ocidente, depois da tomada de 
Antioquia e da batalha de Ascalon ; essas cartas 
inflamavam a imaginação do povo ; e, como os prín� 
cipes não poupavam aos desertores do exército cristão, 
todos os que tinham tomado a cruz e não haviam 
partido, todos os que tinham deixado as bandeiras 
da cruzada, tornaram�se objeto de desprêzo e de ódio 
universal .  O poder dos grandes e dos senhores nã'J 
os pôde defender contra os dardos de uma amarga 
censura. Um grito de indignação elevou�se de todos 
os lados contra os i rmãos do Rei da França, ao qual 
não se perdoava ter covardemente abandonado seus 
companheiros e ter voltado à Europa sem ter visto 
Jerusalém. Estêvão, Conde de Chartres e de Blois, 
não pôde viver e1n paz em seus Estados, nem em 
sua própria família ; seus súditos admiravam�se da 
sua vergonhosa deserção e sua mulher, juntando as 
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censuras aos rogos, lembrava�lhe sem cessar, os de� 
veres da rel igião e da cavalaria. Êsses infelizes 
príncipes e todos os que lhes haviam seguido o exem-· 
plo, foram obrigados a abandonar uma segunda vez 
a pátria e a retomar o caminho do Oriente. 

Vários senhores e barões que não haviam parti
lhado do entusiasmo dos primeiros cruzados, acusa� 
ram-se de uma culpada indiferença e foram levados 
pelo movimento geral. Entre êstes estava Gui-- · 

lherme IX, Conde de Poitiers, parente do Imperador 
da Alemanha e vassalo mais poderoso da coroa da 
França ; príncipe amável e espiritual, de caráter pouco 
belicoso, êle deixou, para a peregrinação a Jerusalém, 
uma côrte voluptuosa e galante, que êle tinha muitas 
vêzes -divertido com suas cancões A história lite-j • 

rária nos conservou suas despedidas poéticas a Limo
sin, a Poitou, à cavalaria que fanfo êle tinha amado, 
às vaidades .mundanas que êle indicava pelos hábUo8 
de côr e belos calçados. Depois de ter unido seus 
territórios aos de Guilherme, o Ruivo, tomou a cruz 
em Limoges e partiu para o Oriente acompanhado 
por um grande número de vassalos . Uns armados de 
lança e espada, outros apenas com o bordão de pere-· 
grinos. Seu exemplo foi seguido por Guilherme, 
Conde de Nevers, por Harpin, Conde de Bourges, 
que vendeu seu condado ao Rei da França ; o Duque 
da Borgonha, to1nou também a cruz ; êste partiu parll 
a S�ria, menos talvez com o fim de ver Jerusalém, do 
que com a esperança de encontrar vestígios de · sua 
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filha Florina, que tinha desaparecido, com Suénon, 
na Ásia Menor. 

Na Itália e na Alemanha, o entusiasmo foi mais 
l rl " · d . . d . gera e a ar uenCia . e peregnncs� naawr que epo1s 

do concilio de Clermont A Lcnn.bardia e as provín
cias limítrofes viram correr para os estandartes da 
cruz, mais de cem 1nil cristãos) comandados por Al
berto, Conde de Blandrat , e por Anselmo, Bispo de 
Milão. Um grande número de peregrinos aletnães 
seguiu \·�'Jolf ou GueHo IV, Duque da Baviera e 
Conrado9 condestável do império germânico. Entre 
os cruzados da Alemanha, notavan1�se vários outros 
senho1es poderosos, ilustres prelados e a Princesa Ida, 
n1argrave da Áustria. 

Nessa nova expedição, como na primeira ,  muitos 
eram levados pelo desejo de aventuras e de percorrer 
regiões longinguas ; a fortuna de Balduino, de Bohé
mond, de Godofre�o, tinha despertado a ambição 
de condes e de barões que haviam ficado na Europa. 
Htnnberto H, Conde da Sabóia, que partiu para :1 
terra santa com Hugo, o Grande, fêz uma doação 
aos religiosos do Bourget, a fim de obter com suas 
orações u.m feliz consulado ·na su.a vi,ag,em pana além..
mar .  Devemos crer que m.uitos senhores e cavaleiros 
fizeram idênticas doações, outros, fundaram mosteiros 

. . 

e IgreJas. 
Os cruzados lombardos foram os pri1neiros que 

se puseram em. rnarcha. Chegando à Bulgária e à3 
províncias gregas, êles se entregaram a tôda sorte de 
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insolências, maltratando os habitantes que despojaram 
de tudo, levando .... lhes os bois, os carneiros, por onde 
passavam e o que é ainda mais deplorável ,  diz Al .... 
berto d'Aix, nutriam .... se com a carne dêsses animais 
durante o santo tempo da quaresma. À sua chegada 
a Constantinopla, explodiram então as maiores desor� 
dens. Se dermos crédito aos cronistas do tempo, o 
imperador grego não opôs, a .  princípio à multidão 
grosseira dos peregrinos, nem seus guardas nem seus 
soldados. Os cruzados lombardos, tendo escalado 
um primeiro muro da cidade na direção da porta d� 
Carsia (hoje Egri .... Cap1ou) , viram aparecer diant� 
de si , leões e leopardos, que haviam sido soltos. Êsses 
animais ferozes lançaram.-se sôbre os primeiros que 
apareceram ; mas, logo a multidão correu com chuços, 
lanças e dardos ; todos os leões foram mortos, os 
leopardos menos aguerridos, subi"am �aos muros, como 
g�atos e fugiram para a cidade. A notícia dêsse estra .... 
nho combate, provocou um horrível tumulto na capi
tal . Um grande número de peregrinos, armados de 
martelos e de tôda espécie de instrumentos de ferro, 
dirigiu .... se para o grande palácio, na praça de Santa 
Argéne ; a residência imperial foi invadida ; na de
sordem, um parente do imperador perdeu a vida ; os 
cruzados, dizem os historiadores, mataram também 
um leão doméstico que �er.a muUo .cstimodo no p.alâcio . 
Os chefes dos cruzados, em vão esforçaram .... se por 
conter os soldados indisciplinados . Alexis, que tinha 
ameaçado os peregrinos com sua cólera, viu.-se obrí� 
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gado a implorar..-lhes a paz, e foi somente à fôrça de 
presentes e de rogos que êle pôde levar seus temíveis 
hóspedes a atravessar o estreito de S. Jorge . 

Os cruzados lombardos, acampados nas planí 
cies de Civitot e de Nicomédia, viram chegar logo 
ao seu acampamento o condestável Conrado, com 
uma tropa escolhida de guerreiros teutões e o Duque 
da Borgonha, o Conde de Chartres, os bispos de 
Laon e de Soissons, com cruzados franceses, que 
vinham das margens do Loire, do Sena e do Mosa. 
Essa multidão de peregrinos, monges, clérigos, mu
lheres e crianças, eram mais ou menos duzentos e 
sessenta mil .  O Conde de T olosa, que tinha vindo 
de Laodicéia a Constantinopla, foi encarregado de 
conduzi..-los pela Ásia Menor. Os lombardos estavam 
possuídos de tal presunção que em seu acampamento 
só se falava em sitiar Bagdad, conquistar Korassan, 
antes de ir a Jerusalém. Em vão seus chefes que
riam fazê ... los seguir o caminho que Godofredo e seus 
companheiros haviam tomado ; êles forçaram o Conde 
Raimundo a ir pela Capadócia e pela Mesopotâmia. 
Puseram..-se em marcha na festa de Pentecostes, do 
ano 1 1  O 1 .  Os peregrinos marcharam durante três 
semanas, sem ter falta de víveres e sem encontrar 
inimigos, o que lhes aumentou o orgulho e lhes deu 
uma cega confiança. Na véspera de S. João Batista 
(nós seguimos a narração de Alberto d'Aix) o exér ... 
cito dos peregrinos chegou aos pés de altas montanhas, 
em vales muito profundos, e de lá, à praça forte de 
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Ancr.as, habitada e defendida pelos turcos. A ci
dadela foi tomada de assalto e a guarnição, passada 
a fio de espada. Os cruzados dirigiram em seguid:-t 
seus ataques contra outra fortaleza situada a algumas 
milhas além dali , que os historiadores chamam Gan-
gr.as ou Gang,ar,a . Construída sôbre um rochedo 
elevado� ela resistiu aos seus violentos ataques . A 
cidade à qual os cronistas dão o non1e de A ncr,as, 
foi reconhecida como sendo a cidade de Ancir.a, que 
os habitantes hcje denomi:nam de "4 ngora. Pode--se 
ir de Constantinopla a Ancira em cinco dias : os 
cruzados levaram três semanas para fazer êsse trajeto, 
o que mostra uma completa ignorância das estradas. 
As ruínas do forte Gangara, existem ainda e os turcos 
chamam de Kiatnbary, a êsse lugar. Foi em Gan
gara que começaram todos os males desta cruzada. 
O exército dos peregrinos entrou nas tnontanhas da 
Paflagônia e os turcos não deixaram de persegui--lo 
e de atacá--lo. 'Todos os que o cansaço retardava 
a marcha, todos os que se haviam afastado, à pro
cura de víveres, caiam nas mãos dos bárbaros e eram. 
mortos. Dividiram então o exército em vários corpos 
e cadá un1 dêles ou melhor, cada nação ·encarregava--se 
de vigiar e velar pela segurança dos peregrinos : ora 
eram os borguinhões ou os provençais, ora os lombar-
dos ou os franceses, que repeliam os ataques e as 
emboscadas do inin1igo. Apesar de tôdas estas pre-
cauções, a multidão, que não tinha armas, morria no 
caminho, e todos os dias devia--se deplorar a morte 
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de um grande número de cruzados . O exército formou 
então um só corpo ; diminuíram os ataques dos turcos, 
mas a miséria aumentou. O dinheiro, dizem os 
cronistas , torn.ara�se coisa inútil ; pois não se tinha o 
que comprar. 

Os cruzados tinham diante de si e em redor 
apenas rochedos escarpados e montanhas áridas . O 
exército da cruz, semelhante a uma imensa caravana, 
marchava ao acaso, sem guia, procurando fontes, pas� 
tagens, ou um pedaço de terra, que não fôsse vítima 
da esteril idade. A carestia . tornava� se cada dia mai:; 
terrível ; à exceção de alguns homens ricos, que tinhanl 
trazido de Civitot e de l\J i comédia, farinha, carne 
sêca e toucinho, não havia mais ningué1n no exércit0 
cristão, que tivesse com que se alimentar. Grãos e 
fru.tas que os pobres peregrinos jamais haviam visto, 
plantas, as mais grosseiras, ervas selvagens, tudo v 

que produzia um solo desconhecido, parecia�lhes pró � 
prio para sustentar sua misera vida. 

l'J essa penúria geral ,  mil soldados de infantarid 
haviam avançado até quase as vizinhanças de Cons..
f.amne, ( Casf,amoun dos turcos) ; tendo encontrado 
num campo, um pouco de cevada nova, não aind,:.i 
madura, assaram..-na para matar a fome ; tiveram ao 
mesmo tempo a idéia de fazer cozinhar um fruf.o 
amargo, que certos arbustos produziam e que os via..: 
jantes chamam de grão .amarelo. Havendo�se retirado 
a um vale estreito para tomar aquela pobre refeição, 
foram de repente surpreendidos por uma multidão de 
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turcos ; os bárbaros incendiaram o campo e as ervas 
sêcas de que a terra estava recoberta e os mil soldados 
pereceram sufocados pelo incêndio. Quando chegou 
a notícia dêsse desastre, ao exército, todos os príncipes 
cristãos, diz Alberto d9Aix, ficaram fortemente 
assustados. 

Os cruzados, depois de ter vagado durante várias 
semanas nesse labirinto das montanhas da Paflagônia� 
por fim, foram colocar suas tendas numa vasta pla
nície que os cronistas não citam, mas que deve ser 
a planície chamada pelos turcos de Ostnandiik. Aí 
o exército cristão teve de combater uma multidão de 
turcomanos, que vinham das margens do Tigre e do 
Eufrates, para lhes fechar o caminho da MesopotâmÍJ. 
e da Síria. Na primeira semana de julho, houve 
grandes combates, nos quais os cristãos fic.ar.am oons..
lanlem,en.f.e agrupo:d os 1em m,assa e não puderam ser 
dispersados nem cercados pelo inimigo . Os peregrinos 
preparavam..-se para marchar para M arah, (a  pe
quena cidade de Mursivan) , e j á  um forte, situado 
a duas milhas do seu acampamento tinha caído em 
suas mãos, quando de repente a ·sorte se lhes tornou 
contrária e os precipitou num abismo de calamidades. 

No dia seguinte ao sábado, diz a história con..
temporânea, o Bispo de Milão, anunciou, êle mesmo 
que haveria naquele dia uma grande batalha ; êle 
percorreu as fileiras ·do exército dirigindo a palavra 
ao povo de Deus vivo e mostrando aos fiéis o braço 
do bem..-aventurado Ambrósio. Raimundo de Saint-
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Gilles mandou · trazer também para as fileiras, a 

lança milagrosa, encontrada na basílica do Apóstolo 
Pedro em Antioquia. Todos os peregrinos confes
saram seus pecados e receberam a absolvição en1 
nome de Jesus Cristo. 

Tôdas. as nações puseram ... se em ordem de bata
lha e prepararam ... se para o combate. Os lombardos, 
colocados na primeira linha, receberam por primeiro3 
o ataque dos turcos ; combateram durante várias horas 
com grande fôrça, mas por fim, cansados de seguic 
o ini1nigo, ora fugindo9 ora voltando à carga, regres .. 
saram para suas tendas, com o estandarte do exército. 
O condestável Conrado, depois da retirada dos lmn
bardos, lançou-se contra os turcos, com os saxões, os 
bávaros, os lorenenses e todos os teutões ; combateu 
até quase meio ... dia, por fim., oprimido por uma chuva 
de dardos, devorado pela fon1e, esgotado pelo can ... 
saço, êle seguiu o exemplo dos cruzados italiano::l . 
Estêvão, com os borguinhões, veio por sua vez com ... 
bater e se retirou do mesmo modo, depois de ter 
perdido um grande número · dos seus. A vitória ia 
decidir-se pelos turcos, quando o Conde de Blois e 
o Bispo de Laon, correram com os franceses ; não 
pararam de combater até à noite 9 e por fim, o cansaço 
e o esgotàmento forçaram ... nos a voltar ao acampa
mento, como tinham feito seus con1panheiros, deixan
do um grande número dos seus estendidos na planície. 
Raimundo de Saint-Gilles foi o último que se apre · 
sentou ao combate ; depois de ter resistido ao ataque 
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por alguns instantes, tendo perdido quase todos os 
cavaleiros provençais, abandonado por seus turco
pelos, procurou numa rocha elevada um asilo contra 
a perseguição dos turcos e deveu sua salvação somente 
ao auxílio generoso do Duque da Borgonha. 

Quando chegou a noite, os dois exércitos volta
ram para seus acampamentos, colocados a duas milhas 
um do outro : todos deploravam as perdas e não 
tinha

.
m esperança de vencer o inimigo . De repente, 

espalhou-se a notícia no exército cristão, de que Rai
mundo de Saint-Gilles tinha fugido com seus turco
pelos e tomado o caminho de Sinope. Um terror 
pânico então , apoderou-se dos peregrinos e os mais 

- valentes persuadiram-se de que para êles não haveria 
outra salvação que a fuga. l"'odos os que podiam 
fugir, os guerreiros e também a multidão, precipi
tam-se para fora do acampamento. Essa notícia, 
levada ao exército dos turcos, que se preparava tam
bém para a retirada, reergueu-lhes a coragem, e ao 
amanhecer, correram êles ao som de trombetas e 
de clarins. Precipitaram-se, soltando gritos espan
tosos, para as tendas dos cristãos. Que desolação 
naquele acampamento, onde só havia senhoras, moças , 
crianças e doentes ! Que desespêro entre tôdas a que � 
las mulheres abandonadas por seus esposos e parentes, 
quando viram em redor de si somente os bárbaros , 
de quem se vão tornar prêsa ! Nenhuma espada havia 
ali para defender aquela multidão frágil e trémula 
contra a crueldade dos turcos , cuja cabeleira medonha 
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e aspecto feroz, os tornavam, segundo a expressão de 
Alberto d' Aix, sem,elhanf,es ,a espíritos negros e imun· 
dos. Depois de terem saqueado o acampamento, os 
inimigos começaram a perseguir os peregrinos. Nun1 
espaço de três milhas, os fugitivos e os que os perse
guiam, caminhavam sôbre moedas de ouro, vasos 
preciosos, também de ouro e prata, púrpura e panos 
de sêda. Ao lado dêsses tristes restos do luxo havia 
por tôda a parte sinais da horrível matança. · En1 
tôdas as regiões que se estendem para Sinope e o mar 
Negro ,  não havia então uma planície, um desfiladeiro, 
um lugar habitado ou deserto, que não tivesse visto 
correr o sangue dos cristãos. As crónicas· do tempo 
fazem chegar a cento e sessenta mil o número dos 
peregrinos que morreram sob o ferro dos turcos, ou que 
pereceram de fome, de cansaço ou de desespêro. 

Uma segunda tropa de peregrinos, comandada 
pelo Conde de N evers e pelo Conde de Bourges, 
chegou a Constantinopla, no mês de maio, tinha 
partido de Nicomédia, na festa de S. João Batista. 
Êsse exército composto de quinze mil combatentes, 
trazia consigo, como o precedente, monges, mulheres, 
crianças e uma multidão de gente sem armas. Chegou 
a Ancira, depois de duas semanas de marcha ; ali, 
não tendo nenhuma notícia dos lombardos e temendo 
os caminhos difíceis da Paflagônia, dirigiu-se para a 
direita e marchou para I oôn.io, que Alberto d' Aix 
chama de Sf.ancone.. Os cruzados detiveram�se alguns 
dias diante da capital da Licaônia, mas não tendo 
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tempo de se apoderar dela, continuaram a marcha 
para a cidade de Heracléia (Erécly ou Ercly) , na 
estrada de Tarso. Estava .... se então no mês de agôsto, 
estação quente quando as caravanas mesmas são obri
gadas a suspender a marcha ; as fontes e as nascentes, 
por tôda a parte estavam sêcas, mais de trezentos 
peregrinos morreram de sêde. Informações vagas 
tinham avisado os cruzados, que havia um rio no país 
que se estendia diante dêles . Vários subiram então 
às elevações para observar, mas voltaram dizendo 
que nada tinham visto do alto dos montes, a não ser 
a cidade de Heracléia, devorada por um incêndio ; os 
habitantes, que tinham fugido de lá, tinham quei
mado suas casas, entupido os poços, destruido as 
cisternas . Então os turcos apareceram ; chegavam 
êles, sempre, quando os peregrinos estavam já meio 
vencidos, por alguma grande calamidade. Um vale 
espaçoso, perto da cidade, tornou .... se teatro de um 
grande combate. O irmão do Conde de N evers, 
Roberto, que trazia o estandarte do exército, deu o 
exemplo da fuga ; os outros chefes, o Conde de Ne-· 
vers , mesmo, abandonam a multidão perdida · dos 
peregrinos, fogem para Germanicópolis, cidade da 
Cilícia ; as tendas e as riquezas dos cruzados fugitivos 
ficaram em poder dos turcos ; milhares de mulheres 
e de crianças caíram nas mãos dos bárbaros e foran1 
levados para Korassan. 

Restava um terceiro exército de peregrinos, 0 
de Guilherme de Poitou, ao qual se haviam reunido 
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a Conde de Vermandois, o Bispo de Clermont, 
Wolf IV, Duque da Baviera e a Condêssa Ida, 
margrave da Áustria. Chegando a Constantinopla, 
os alemães e os aquitânios, nada sabiam do que os 
cruzados tinham sofrido na Ásia Menor, pois, dizem 
as velhas crônicas, não se voltava mais daquele país, 
como se volta do reino dos mortos ; no entretanto, 

. . . 
tnstes pressentimentos preocupavam� nos ; uns cons1,... 
deravam a Rumânia como um imenso cemitério, onde 
desapareciam os povos do Ocidente e queriam diri
gir,...se por mar, para a Palestina ; outros, diziam que 
as vinganças e as traições de Alexis seguiriam 03 
cruzados no mar e que as tempestades serviriam ainda 
mais para os projetos dos turcos . "No meio das 
incertezas mais cruéis, diz Ekkard, via�se o pai sepa-:
rar,...se do filho, o irmão de seu irmão, o amigo de 
seu amigo e nessa separação, onde cada qual tinha 
por fim salvar a vida, havia mais amargura e tristeza, 
que não se sente ao morrer :  um queria escapar pelo 
mar, outro atravessar a Rumânia, alguns depois de 
terem tomado lugar num navio, precipitavam�se para 
as praias, e, resgatando os cavalos que tinham vendi-
do, corriam para a morte, que queriam evitar" . Êsse é 
o trecho abreviado de um peregrino que partiu do 
Ocidente com os cruzados teutões ; êle mesmo, depois 
de ter hesitado por muito tempo, tomou o partido 
de embarcar, e ,  sem correr nenhum dos perigos que 
temia, chegou com muitos outros peregrinos ao pôrto 
de ]afa, secundado pela clemência divina. 
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Guilherme de P oitou e seus companheiros atra ... 
vessaram o estreito de S.  Jorge e dirigiram ... se para 
Nicomédia no tempo da ceifa. Uma multidão inu ... 
merável de todos os sexos, idades, condições, seguia 
seu estandarte. Essa multidão pôs ... se em marcha 
através da Ásia Menor, e tomou o mesmo caminho que 
Godofredo de Bouil lon, na primeira cruzada : o 

exército de Guilherme de Poitou, apoderou ... se, à 
sua passagem, das cidades de FUomélio e de Sala
mieh ; desceu depois para 1--Ieracléia, para encontrar, 
diz Alberto d'Aix, um rio, ardentemente desejado ; 
êsse rio, que os companheiros do Conde de Nevers, 
não tinham podido descobrir, corre a alguma distância 
de Heracléia. Quando o exército cristão, oprimido 
pela fadiga e pelo calor, aproximava-se dêle, encon
trou os turcos que o esperavam alinhados em batalha, 
sôbre as duas margens. Depois de um terrível com ... 
bate, os cristãos vencidos, fugiram e a matança foi 
espantosa. O Bispo de Clermont, na Auvérnia, o 
Duque da Baviera, o Conde de Poitou. ,  escaparam 
quase sozinhos, à espada dos turcos, fugindo através 
das montanhas e por desfiladeiros desconhecidos. O 
Duque de Vermandois , ferido por duas flechas, foi 
morrer em Tarso e sepultado na igreja de S. Paulo. 
A margrave da Áustria, e um grande número de 
ilustres matronas desapareceram no tumulto do com
bate e da fuga. Uns diziam que a margrave tinha 
sido esmagada pelas patas dos cavalos, outros, que 
os turcos a tinham levado para Korassan, país , diz 
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Alberto d' Aix, que m.ontanhas e pantanais separavam 
do resto do mundo e no qual os cristãos cativos ficavarn 
presos como ooelha� num redil . 

Assim desapareceram três grandes exércitos, que 
eram como outras tantas. nacões. Pereceram todos .> 

da mesma maneira, pela imprevidência de seus chefes, 
pela indisciplina de seus soldados e entregaram-se 
por si me.sraos à espada exterminadora dos turcos . Na 
primeira cruzada, havia acontecido também graves 
desgraças, que foram, por vêzes, gloriosas ; agora, só 
vemos calamidades. A multidão que acompanhava 
os cruzados, contribuiu sem dúvida, muito; para os 
desastres . O mal havia-se originado, de tantas ilusões 
que se haviam concebido na Europa, sôbre as �itórias 
dos primeiros cruzados. Todos queriam partir porque 
estavam persuadidos de que não havia mais na Ásia 
nem turcos nem sarracenos e que bastava pôr-se a 
caminho para se chegar� sem obstáculo e sem perigo a 
Jerusalém. 

A história contemporânea nos diz, que, nessa 
infeliz expedição, quatrocentos mil peregrinos saíram 
dêst.e mundo perecív.el p,af"ta viv.er ,efernalm,enf.e no s.eio 
d.e D�e.us .  Os cronistas não contam os que os turcos 
levaram para a escravidão ; de tôdas as mulheres que 
haviam partido, e seu número devia ser grande, nem 
uma pôde rever a família. Os cruzados que esca
param à matança, retiraram�se, uns para Constanti
nopla, outros para Antioquia ; veremos no livro 
seguinte os tristes resíduos dessa cruzada, chegar ao 
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reino de Jerusalérn, onde vários príncipes salvos mi ... 
lagrosamente da espada dos turcos, perderam a liber-
dade ou a vida, combatendo os egípcios. O Duque 

da Baviera morreu e foi sepultado na ilha de Chipre ; 
Harpin de Bourges que voltou à França, fêz--se monge 
de Cluni . Guilherme de Poitou para se consolar, 
pelas desgraças da cruzada, fê-la objeto de suas 
canções e muitas vêzes, diz Orderico Vital , repetiu 
suas queixas harmoniosas na presença dos reis, dos 
grandes e das sociedades cristãs. 

Detenhamo-nos un.s instantes ante o espetáculo 
que se acaba de realizar e que tivemos sob nossas 
vistas, no qual vemos duas religiões disputar o mundo 
com as armas na roão ; volteroos atrás nossos olho;, 
e vejamos o que aquela grande revolução das guerras 
santas produziu para as gerações contemporâneas e o 
que ela devia deixar depois de si , para os povos do 
Ocidente. 

Muitas vêzes repetimos, falando desta primeira 
guerra sánta, onde o Oriente viu um exército de seis ... 
centos mil cruzados, que Alexandre, tinha conquis� 
tado a Ásia con1 trinta mil homens ; sem repetirmos 
o que já  foi dito, limitar-nos-emos a fazer observar 
que os gregos de Alexandre, em sua invásão do 
Oriente, só tinham que combater contra os persas, 
nação efeminada e que a Grécia desprezava, enquanto 
que os cruzados tiveram que combater contra uma 
multidão de povos desconhecidos e que, chegando J. 
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Ásia tiveram que se haver con1 várias nações de 
conquistadores. 

Não é demais dizer ... se que aqui duas religiões 
armaram ... se uma contra a outra ; entre os cristãos e 
os muçulmanos, só poderia haver uma guerra de 
extermínio ; se as guerras religiosas são sempre as 
mais sangrentas, são tambér.o as mais difíceis para o 

vencedor estender ou conservar as conquistas. Essa 
observação é muito in1portante para apreciarmos o 
resultado e mesmo o caráter da primeira cruzada e 
das que a seguiram. 

O que os homens esclarecidos não podiam com
preender nesse grande n1ovimento de nações, era o 
motivo milagroso que animava os chefes e os solda
dos. "Que pensar, diz o Abade Guibert, que escrevia 
alguns anos depois da cruzada, ao ver os povos agi
tarem-se, e, fechando seu coração a tôdas as afeições 
humanas, lançarem-se de repente num exílio, para 
derrotar os inimigos do nome de Cristo, transpor o 
mundo latino e os limites do mundo conhecido, com 
mais ardor e alegria, do que jamais demonstraram · os 
homens quando correm para alguma festa ou prazer?" 
O mesmo cronista acrescenta que, no seu tempo, não 
se fazia mais a guerra a não ser levado pela ambição 
e pela avareza, e por paixões profanas e odiosas ; 
como o ardor dos combates era mais ou menos geral 
e arrebatava as populações (é sempre a idéia do 
Abade Guibert) , Deus suscitou novas guerras, que 
seriam empreendidas pela glória do seu nome e que 
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êle mesmo conduziria, guerras santas que ofereceriarr1 
um meio de salvação aos cavaleiros e aos povos, 
guerras, onde os que tinham abraçado a profissão das 
armas, poderiam, sem renunciar aos seus. hábitos e 

sem encontrar obstáculos, de qualquer espécie, sair 
elo século, obter a misericórdia divina. Com efeito ,  
desde que a guerra se viu assim santificada, todos 
correram para ela e quiseram marchar sob as bandei� 
ras. de Deus. 

Um dos caracteres maravilhosos dessa cruzada, 
é que ela foi anunciada antecipadamente, quase em 
todo o universo. Quando as revoluções estão para 
acontecer, um secreto pressentimento se apodera dos 
povos. Sabemos os mil prodígios que tinham prece
dido o belicoso despertar da Europa cristã . Os mu
çulmanos tiveram� lhe também os presságios ; vários 
sinais vistos no céu lhes haviam anunciado que o 

Ocidente ia se levantar contra êles. Dúrante a per
manência de Roberto, o F risão, em Jerusalérn, doze 
anos antes do concílio de Clermont, todos os chefes 
do povo muçulmano haviam se reunido, desde a 
manhã até à noite, na mesquita de Omar ; lá havimn 
estudado nos l ivros de sua lei as ameaças pr�fétÍcas 
das constelações ; souberam com conjeturas quase cer� 
tas, que homens de condição cristã viriam a Jerusalém 
e se apoderariam de todo o país , depois de grandes 
vitórias ; mas não se conseguiu saber em que tempo 
se verificariam tão sinistros presságios . Assim, à. 
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medida que o tempo se aproxim.ava, o Ocidente e o 
Oriente, esperavam vagamente grandes coisas. 

No religioso ardor que abrasou o fim do século 
XI, duas paixões dividiram a sociedade cristã : a 
primeira impelia os homens à vida solitária e contem� 
plativa ; a outra os levava a percorrer o mundo e a 
procurar a remissão de seus pecados no tumulto e 
no torvelinho das guerras santas. Por um lado, di.
zia�se aos cristãos : "É na solidão que se encontra a 

salvação, é lá que o senhor distribue suas graças, é lá 
que o homem se torna melhor e mais digno da mi�e ... 
ricórdia divina." Por outro lado, repetiam� lhe sem 
cessar : "Deus vos chama em sua defesa ; é no tu� 
multo dos campos" de batalha, nos perigos da guerra 
santa, que obtereis as bênçãos do céu" .  Estas duas 
opiniões tão opostas eram pregadas com o mesmo êxito 
e encontravam partidários em tôdas as camadas do 
povo, apóstolos e mártires. Entre os mais fervo� 
rosos dos fiéis, uns não viam outro meio de agradar 
a Deus, que sepultar�se no deserto ; outros julgavam 
santificar sua vida percorrendo com a espada na mão 
e a cruz sôbre o peito, as regiões mais afastadas. A 
necessidade . da solidão e o zê lo da guerra sagrada 
eram tão ardentes, que jamais a Europa viu tantos 
solitários e tantos soldados, jamais se viram erigir 
tantos mosteiros como no século XII e jamais se 
viram tantos e tão numerosos como formidáveis exér·� 
citas. Não procuraremos caracterizar êsse estranho 
contraste ; mas, parece� nos que um único homem seria 
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aqui suficiente para explicar todo um século e êsse 
homem é Pedro , o Eremita. Lembremo-nos de que o 
pregador da cruzada obedeceu ora a uma, ora à outra 
das opiniões do seu tempo. Dotado de imaginação 
ardente, com espírito volúvel e irrequieto, dedicou-se 
antes à vida austera dos cenobitas e em seguida, 
apresentou-se no meio daquela multidão que tinha 
tomado as armas à sua voz, e voltou para finalmente 
morrer num claustro. Pedro, o Eremita, foi então 
eminentemente o homem dos tempos em que viveu, -� 

por isso êle exerceu tão grande influência sôbre seus 
contemporâneos. NÓs d issemos várias vêzes e tivemos 
ocasião de notar como freqüentemente os homens 
que passam à posteridade por terem dominado seu 
século, são os que por primeiro, se deixaram dominar, 
ê les mesmos, e dêle se mostraram seus mais apaixo
nados intérpretes. 

Um dos resultados dessa cruzada, foi levar o 
espanto e o terror para o seio das nações muçulmanas 
e colocá-las por muito tempo na impossibilidade de 
tentar algum empreendimento contra o Ocidente. 
Graças às vitórias dos cruzados, o império grego re� 
cuou seus limites e Constantinopla, que era o caminho 
do Ocidente para os muçulmanos, ficou a salvo de 
seu ataque. Nessa expedição longínqua, a Europa 
perdeu a fina flor de sua população ; mas não foi 
como a Ásia, o teatro de uma guerra sangrenta e 
desastrosa, de uma guerra na qual nada era respei-· 
tado, onde as cidades e as províncias eram ora devas-
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tadas pelos vencedores ora pelos vencidos. Enquanto 
os guerreiros vindos da Europa derramavam seu san..
gue nos países do Oriente, o Ocidente vivia em 
profunda paz. Entre os povos cristãos, considerava..-se 
então um crime, usar armas por outro motivo, que 
não por Jesus Cristo. Essa opinião contribuiu muito 
para acabar com o banditismo e para fazer respeitar a 
trégua .de D�eus, que foi , na Idade Média, o germe 
ou o sinal de melhores instituições. Fôssem quais 
fôssem os reveses da cruzada, e ram êles menos deplo ... 
ráveis que as guerras civis e os flagelos da anarquia 
feudal que tinham por muito tempo devastado tôdas 
as regiões do Ocidente. 

Essa primeira cruzada trouxe outras · vantagens 
para a Europa . O Oriente, na guerra santa, de algum 
modo foi revelado ao Ocidente, que muito mal o 
conhecia .  O Mediterrâneo foi mais freqüentado pelos 
navios europeus ; a navegação fêz algum progresso, 
e o comércio, principalmente o dos pisanos e geno
veses, aumentou e se enriqueceu com a fundação do 
reino de ] erusalém. Uma grande parte, é verdade, 
do ouro e da prata que se encontrava na Europa, 
tinha sido levada à Ásia, pelos cruzados ; mas êsse3 
tesouros, escapados pelo temor ou pela ambição, esta ... 
vam .perdidos há muito tempo para a circulação ; o 
ouro que não foi levado na cruzada, circulou mais 
livremente e a Europa, com uma menor quantidade 
de dinheiro, parecia na verdade, mais rica do que 
jamais o tinha sido. 
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Nós não vemos, embora se tenha dito, que, na 
primeira guerra santa a Europa tenha recebido gran-
des luzes do Oriente. Durante o século XI a Ásia 
se tinha tornado teatro das mais espantosas revolu
ções. Nessa época, os sarracenos e principalmente os 
turcos não cultivavam as artes e as ciências . Os cru-
zados com êles só tiveram relações belicosas, numa 
guerra terrível . Por outro lado, os francos despre-
zavam muito os gregos, entre os quais além disso, as 
ciências e as artes estavam em decadência, para dêles 
receber qualquer gênero de instrução. No entretanto, 
como os sucessos da cruzada tinham impressionado 
vivamente a imaginação dos povos, êsse espetáculo 
grandioso e imponente, era bastante para dar uma 
espécie de impulso ao espírito humano no Oriente. 

Falaremos alhures do caráter dessa cruzada ; 
diremos somente, aqui, algumas palavras sôbre o ben'1 
que ela pôde fazer à geração contemporânea. Sabe-
mos bastante de quantos males foi acompanhada. Os 
desastres mais nos ferem na história e não temos 
necessidade de recordá--los, mas o bem e seus pro-
gressos insensíveis são menos fáceis de se perceber. 

O primeiro resulta do da cruzada para a França, 
foi a glória de nossos antepassados : quantos nomes 
ilustres nessa guerra ! As recordações gloriosas são um 
proveito real , pois fundem a existência das nações 
com a das famílias. Não nos esquecemos do apêlo 
que o Papa Urbano fêz à nação belicosa dos francos 
e a história narra os prodígios com os quais êstes 
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responderam ao apêlo do pontífice. Um cronista no:3 
diz que Deus, nessa ocasião, rejeitou os grandes mo-
narcas da terra e não quis associar aos seus desígnios , 
senão a França, que estava pura na sua presença, 
pois nenhuma heresia até então tinha manchado o 
seu povo. O Abade Guibert que tinha escolhido 
para título de sua história estas palavras : Gesta Dei 
p�er F ranc.os (Feitos de Deus9 pelos francos) expres � 

sou ao mesmo tempo o pensamento de seus contem
porâneos como o da posteridade. 

O que havia de mais interessante no tempo dos 
cruzados, é que o mundo julgava�se velho e perto 
do seu declínio : Guibert admirava� se de que as 
maravilhas, como as de que se era testemunha, tives
sem acontecido num tempo de decrepitude. A con·
quista de ] erusalém, por fim, sepultou os espíritos e 
os avisou de que o mundo não estava no fim, e que 
uma grande revolução ia começar para renovar o 
Oriente e o Ocidente. "Nós sabemos, e não duvida
mos, diz Guibert, que Deus não empreendeu estas 
coisas para a salvação de uma única cidade, mas Êle 
lançou em tôda a parte, sementes., que produzirão 
muitos frutos. "  De todos os lados, já todos se entre
gavam com ardor ao estudo da gramática : o número 
sempre crescente de escolas tornava-lhes fácil o 
acesso, mesmo aos homens mais rudes ; o Abade de 
N ogent, começando sua história, declara que êle quer 
ornar o seu estilo e que seu intento é produzir um 
livro digno do tempo em que êle escreve e principal-
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mente as maravilhas que êle vai celebrar. Outros 
escritores tinham já  começado a traçar a história dessa 
época memorável. 

Antes da primeira cruzada, a ciência da legis
lação, que é a primeira e a mais importante de tôdas, 
tinha feito pequeno progresso. Algumas cidades da 
I tá lia e as províncias próximas dos Pireneus, onde os 
gôdos tinham feito florescer as. leis romanas, viam, 
sozinhos, renascer alguns vislumbres de suas civil i �  
zações . Entre os decretos e as determinações que 
Gastão de Béarn tinha reunido, antes de partir para 
a cruzada, encontramos disposições .. que merecem ser 
conservadas pela história, porque nos apresentam os 

frágeis começos de uma legislação, que o tempo e 
felizes circunstâncias deviam aperfeiçoar. A p,az, 
- diz êsse legislador, do século XI, - será mantida 
em todos ,os .f,empos pelos clérigos, monges viajan.f.es, 
senhor,as ,e por seus sucessor,es. - Se ,alguém se refu··· 
giar junto .de um,a senhora, f.erá segurança, à sua 
pessoa, pa�ando ,a multa. - Que a paz esf,ej.a co:n1 
o rústico ; que seus bois .e seus instrumentos .de Zavoura 
não possam ser arr.ebaiados. Estas disposições bené..
ficas eram inspiradas pelo espírito de cavalaria, que 
tinha feito progresso nas guerras contra os sarracenos 
na Espanha ; elas eram sobretudo obra dos concílios, 
que tinham determ.inado acabar com a guerra entre 
os particulares e os excessos da anarquia feudal . As 
guerras santas. de além--mar terminaram o que a cava · 
laria tinha começado e aperfeiçoaram a mesma cava ... 
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laria. O concílio de Clermont e a cruzada que 0 
seguiu, desenvolveram e consolidaram tudo o que os 
concílios precedentes, tudo o que os mais sensatos dos 
senhores e dos príncipes tinham feito pela humani,... 
dade. 

V árias príncipes cruzados, como o Duque da 
Bretanha, Roberto, Conde de Flandres, marcaram 
seu regresso por sábias determinações. Algumas 
instituições salutares começaram a tomar o lugar dos 
abusos violentos da feudalidade. 

Foi principalmente na França que ;e notaram 
essas mudanças. Muitos senhores tinham libertado 
seus servos, que os seguiam depois à santa expedição. 
Giraud e Giraudet Ademar de Montheil ,  que tinha 
seguido seu irm.ão, Bispo de Puy, à guerra santa, 
para encorajar e recompensar alguns de seus vassalos 
de que estavam acompanhados, concederam,...lhes d i,... 
versos feudos por um ato passado no mesmo ano da 
tomada de  Jerusalém. Poder,...se,...iam citar vários ato5 
semelhantes feitos durante a cruzada e nos primeiros 
anos que a seguiram. A liberdade esperava no Oci
dente o pequeno número de cruzados que voltava 
da guerra santa e que parecia não ter outro Senhor, 
que Jesus Cristo. 

O Rei da França, embora tivesse estado por 
muito tempo sob as censuras da igreja e não se dis,... 
tingui�se por nenhuma qualidade pessoal , teve um 
reino mais feliz e mais tranqüilo que seus predeces
sores . Começou a sacudir o jugo dos grandes vassalos 



82 J O S E P H - F R A N Ç O I S M I  C H A U D 

da coroa, vários dos quais estavam arruinados ou 
tinham perecido na guerra santa. Muitas vêzes repe· 
timos que a cruzada pôs enormes riquezas nas mãos 
do clero ; é um fato que não se poderia negar embora 
não seja igualmente verdade, para as guerras santa3 
que se seguiram : mas não se poderia dizer que o 
clero era então a parte mais esclarecida da nação e 
que êsse acréscimo de prosperi9ade estava na natu-
reza das coisas ? Depois da primeira cruzada podemos 
notar o que se vê em todos os povos que marcham 
para a civilização : o poder tendia a se centralizar 
nas mãos daquele que devia proteger a sociedade ; a 
glória foi a parti lha daqueles que eram chan1ados a 
defender a pátria ; a consideração e a riqueza diri·· 
giram-se para a classe pela qual deviam chegar as 
luzes. 

V árias cidades da Itália tinham chegado a um 
certo grau de civilização antes da cruzada ; mas essa 
civilização fundade.. sôbre a , imitáção dos gregos e 
dos romanos, muito mais do que sôbre seus costumes, 
o caráter e a religião dos povos, apresentava de algum 
modo acidentes passageiros, semelhantes às luzes re-
pentinas q1L1le aparecem no céu e brilham por alguns 
momentos durante a noite. Mostraremos, nas consi-
derações gerais que terminam esta obra, como tôdas 
estas repúblicas esparsas e divididas entre si, como 
tôdas essas legislações, somente trazidas dos antigos, 
como tôdas essas l iberdades precoces, que não tinham 
nascido do solo e não estavam de acôrdo com · o 
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espírito do tempo, prejudicaram a independência da 
ltáJia nas idades modernas. Para que a civilização 
produza seus salutares efeitos e os benefícios sejam 
duradouros, é necessário que ela tenha suas raízes 
nos sentimentos e nas opiniões dorninantes de uma 
nação e que nasça� por assim di.?-er, da mesma socie
dade. Seus progressos não poderimn ser improvisados) 
e tudo deve tender ao mesmo termpo para a mesma 
perfe�Ç�o .  As luzes, as leis , os costumes, o poder, 
tudo deve caminhar junto . Foi o que aconteceu na 
França ; também a 

.
França deveria ser un1 dia o mo·· 

dêlo e o centro da civilização na E,uropa. As guerras 

santas contribuíram muito para essa feliz revolução c 

pudemos percebê--lo desde a pri)[l.o.eira cruzada. 





L I V R O Q U I N TO 

HIST,óRIA DO REINO DE JERUSALÉM 

1 099- 1 1 46 





Godo/red'o manda Tancredo para a Galiléia; êle 
mesmo em vão cerca Arsur ; chegada de Bal
duino e de Bohémond; o arcebispo Daimberl, 
as Assembléias de Jerusalém ; situação do reino ; 
morte de Godofredo ; B,alduino sucede-o ; em
preendimentos guerreiros dêsse princip,e ; seu 
cuidado fJara restabelecer o reino das leis; os 
genoveses ajudam-no a tomar .C esaréia; vanf,a
gens contrabalançadas com reveses ; fornada de 
Tolemaida _; posição crítica do principado de 
Antioquia e do condado de Edessa; tomada de 
Tripoli; Balduino leva a guerra ao Egifo ; mor
re ; Balduino de Borg sobe ao trono ; expulsa os 
muçulmanos do território de Aniioqu,ia; feito 
prisioneiro, é libertado fJor sua esperteza ; os 
sarracenos do Egito balidos por Eusláquio 
d' Agrain ; papel dos venezianos na primeira · 
cruzada; situação geral ; os ismaelianos ou 
assassinos ; caoaleiros de São João e cavaleiros 
do T emj:>lo ; Balduino é vencido dianle de 
Damasco ; sua morte ; F oulques, cond.e d'e An
jo a ,  é proclamado rei ;  traição do conde de 
/oppé; é castigado por isso ; ]oão Comeno lenta 
apoderar-se de Antioquia, depois une-se aos 
latinos; o rei morre ; Balduino III, seu filho e 
sucessor.9 é derrotado na tentativa contra Bosrha; 
os muçulmanos destroem Edessa. 





O país no qual os cruzados acabavam de se 
estabelecer, e que as recordações da religião tornavam 
caro aos povos do Ocidente, formava, na antigui-
dade, o reino de Israel . Quando essa região foi sub-
metida às águias romanas, seus novos senhores acres-
centaram ao nome que lhe haviam dado os judeus, 
o de Palestina. Tinha por limites ao sul ,  o deserto 
arenoso que separa a judéia do Egito ; ao oriente, o 
país da Arábia ; era limitada ao ocidente pelo Medi-
terrâneo e ao norte pelas montanhas do Líbano. 

No tempo das cruzadas, como hoje, uma grande 
parte do solo da Palestina apresentava o aspecto de 
uma terra sôbre a qual tinham caído as maldições do 
céu. Essa terra, outrora, dada ao povo escolhido de 
Deus, tinha várias vêzes mudado de habitantes : tôdas 
as seitas, tôdas as dinastias muçulmanas lhe tinham 
disputado a posse pelas armas ; as revoluções e a guer-
ra tinham amontoado as ruínas na capital e na maior 
parte das cidades ; as crenças dos povos muçulmanos 
e dos povos cristãos pareciam somente dar algum va-
lor à conquista da judéia ; a história deve defender--se 
do exagêro com o qua4 certos viajantes falaram da 
esterilidade dêsse infeliz país . 



90 J O S E P H - F R A N Ç O I S M I  C H A U D 

No estado em que se achava a judéia, se seu 
território tivesse sido submetido inteiro às leis de Go-
dofredo, o novo rei teria podido rivalizar em poder 
com a maior parte dos principes muçulmanos da 
Ásia ; mas o reino nascente de Jerusalém era formado 
somente pela capital e por uma vintena de cidades 
ou aldeias da vizinhança. V árias daquelas cida-
des estavam separadas umas das outras pelas praças 
que os infiéis ainda ocupavam. Uma fortaleza em 
poder dos cristãos estava perto de uma fortaleza onde 
balouçavam--se os estandartes de Maomé. Nos 
campos habitavarn os turcos bem como árabes e egíp-
cios, que se reuniam para fazer guerra aos súditos de 
Godofredo. Êstes eram ameaçados, até mesmo nas 
cidades, quase sempre mal defendidas e estavam 
sempre expostos a tôdas as violências da guerra. As 
terras continuavam incultas, tôdas as comunicações 
estavam interrompidas. No meio de tantos perigos� 
muitos latinos abandonavam as propriedades que a 
vitória lhes havia dado, e para que o pais conquistado 
não ficasse sem habitantes, principalmente no mo-
mento do perigo , foram obrigados a fortalecer o amor 
da nova pátria coin o interêsse da propriedade. 
Todos os que tinham morado tun ano e um dia numa 
mesma casa e numa terra cultivada, deviam ser re-
conhecidos como seus legitimos possuídores ; todos os 
direitos de posse ficavam aniquilados por uma ausên-
cia da mesma duração. 
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O primeiro cuidado de Godofredo foi reprimir 
as hostilidades dos muçulmanos e de aumentar a 
extensão do reino, cuja defesa lhe havia sido con-
fiada. Por sua ordêm, Tancredo entrou na Galiléia 
e apoderou--se de Tiberíades e de várias outras cida-
des vizinhas do Jordão. Como prêmio do seu tra-
balho, obteve a posse do país que acabava de 
conquistar e que, em seguida foi erigido a principado. 

Arsur, cidade marítima situada entre Cesaréia e 
]oppé, recusava pagar o tributo impôsto, depois da 
vitória de Ascalon : Godofredo e seus cavaleiros fo .. 
ram sitiar a praça . Já os aríetes e as tôrres rolantes 
estavam colocadas diante dos muros ; vários assaltos 
tinham sido dados, quando os habitantes da cidade 
empregaram um meio de defesa que não era espe-
rado ; Gerard d'Avesnes, que lhes havia sido dado 
como refém por Godofredo, foi atado à ponta de um 
mastro muito alto ,  que colocaram diante das mura-
lhas, para onde se deviam dirigir todos os ataques 
dos cristãos. À vista de uma morte inevitável e sem 
glória, êsse infeliz cavaleiro soltava gritos dolorosos, 
rogando ao seu amigo Godofredo que lhe salvasse a 
vida por uma retirada voluntária. Êsse espetáculo 
cruel partiu a alma do rei de Jerusalém, mas não aba-
lou sua firmeza, nem sua coragern. Veio êle para perto 
de Gerard d'Avesnes, para que o ouvisse, e exortou--o 
a merecer por sua resignação a coroa do martírio. 
6'Eu não vos posso salvar, disse� lhe êle ; quando mes.
mo meu irmão Eustáquio estivesse em vosso lugar, eu 



Gerard exposto sôbre as muralhas de Arsur. 
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não poderia livrá�lo da morte . .  Morrei, pois, ilustre 
e bravo cava1eiro ,  com a resignação de um herói cris� 
tão. Morrei para a salvação dos vossos irmãos e 
para a glória de Jesus Cristo . "  Estas palavras de 
Godofredo deram a Gerard a coragem para morrer ; 
recomendou aos seus antigos companheiros que ofere..
cessem ao santo sepulcro seu cavalo de batalha e suas 
armas e pediu que se fizessem orações pela salvação 
de sua alma. 

Godofredo e todos os guerreiros atacaram vigo� 
rosamente a cidade ; Inas foram repelidos. A neve 
e as chuvas do inverno vieram obrigá� los a levantar 
o cêrco. Godofredo voltou tristemente a Jerusalém
com seus cavaleiros, deplorando a morte inútil de seu 
companheiro de armas. Mas, uma semana ou duas 
depois de sua volta à cidade santa, qual não foi a 
sua surprêsa e sua alegria, por ver chegar sôbre um 
lindo cavalo o bravo Gerard d' Avesnes, cuja morte 
êle lamentava : os habitantes de Arsur, comovidos 
pela firmeza e pela heróica resignação do cavaleiro 
francês, haviam�no tirado do mastro, onde estava pen� 
durado e o tinham feito levar ao emir de Ascalon, 
que o devolveu ao rei de Jerusalém. Godofredo 
recebeu�o com grande alegria e para recompensar o 
seu devotamento, deu� lhe o castelo de Santo Abraão, 
construido nas montanhas da J udéia, à sudeste de 
Jerusalém. 

Durante o mesmo cêrco, vários emires vieram 
das montanhas de N aplusa e da Samaria, cumpri� 



Vários emires vêm saudar Godofredo. 
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mentar Godofredo e oferecer..-lhe presentes, como 
figos e uvas, secos ao sol . O rei de Jerusalém esta..
va sentado por terra, sôbre um saco de palha, sem 
aparato, nem guardas. Os emires demonstraram sua 
surprêsa e perguntaram como um tão grande príncipe, 
cujas armas tinham abalado o Oriente estava humil..
demente por terra, não tendo nem mesmo um traves..
seiro de sêda, nem um tapête de damasco. "A terra 
de onde temos nossa origem e que deve ser nossa últi..
ma morada, depois da morte, respondeu Godofredo, 
nos não poderá servir de trono durante a vida?" Esta 
resposta que parecia ter sido ditada pelo mesmo gênio 
dos orientais, não pôde deixar de impressionar viva ... 
mente os emires . Cheios de admiração por tudo o 
que tinham visto e ouvido, deixaram Godofredo 
desejando sua amizade ; em Samaria muito se admi ... 
raram de que êle mostrasse tanta sitnplicidade e sabe ... 
doria, entre os homens do Ocidente. 

Ao mesmo tempo, narravam..-se muitas maravi..
lhas, sôbre a fôrça de Godofredo : haviam..-no visto, 
com um só golpe de espada, cortar a cabeça de um 
dos maiores camelos. Um emir poderoso, entre os 
árabes, quis julgar o fato, êle mesmo e veio pedir ao 

, . . ,..., pnnc1pe cnstao, que renovasse na sua presença, o pro ... 
dígio. Godofredo assentiu ao pedido do emir, 
satisfez..-lhe a curiosidade e com um só golpe decepou 
a cabeça de um camelo que lhe haviam trazido. 
Como os árabes pareciam crer que havia algum en ... 
cantamento na espada de Godofredo, êle tomou a 
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espada do emir e a cabeça de um segundo camelo 
rolou na areia. O emir então declarou solenemente 
que tudo o que lhe haviam dito do chefe dos cris
tãos era verdadeiro e que jamais homem algum fôra 
mais digno de governar do que êle. Eu vi, na 
Igreja do Santo Sepulcro, essa terrível espada, que, 
ora decepava cabeça de camelos, ora partia e fendia 

. . 

ao meio, gigantes sarracenos .  

Quando Godofredo voltou a Jerusalém, soube 
que Balduino, conde de Edessa e Bohémond, prín
cipe de Antiqquia, estavam em viagem para visitar 
os santos lugares. Lembremo�nos de que êsses dois 
chefes da primeira cruzada, não tinham seguido seus 
irmãos de armas para a conquista da cidade santa ; 
êles vinham a Jerusalém acompanhados de um grande 
número de cavaleiros e de soldados da cruz, que ha
viam ficado como êles para a defesa do país conquis
tado e se mostravam in1pacientes por terminar a pere
grinação. A êsses ilustres guerreiros uniu-se uma 
multidão de cristãos, vindos da Itália e de várias 
regiões do Ocidente. Essa piedosa caravana que 
contava vinte e cinco mil peregrinos, muito teve que 
sofrer nas costas da Fenícia, mas quando viram Jeru
salém, diz F oulcher de Chartres, que acompanhava 
Balduino, conde de Edessa, tôdas as misérias que 
tinham sofrido foram esquecidas. A história con
temporânea diz que Godofredo "muito cont,ente por 
receber seu irmão Balduino, homenageou magn1fica
mente os príncipes durante todo o inverno" .  
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Daimbert, arcebispo de Pisa, tinha chegado com 
Balduino, conde de Edessa e Bohémond, príncipe de 
Antioquia ; à fôrça de presentes e de promessas, fêz ... se 
nomear patriarca de Jerusalém, no lugar de Arnould 
de Rohes. Êsse prelado, educado à escola de Gre
gório VII, sustentava cmn ardor as pretensões da 
Santa Sé. Sua ambição não tardou a lançar a pertur
bação entre os cristãos, nos mesmos lugares onde 
jesus Cristo tinha dito que seu reino não é dêste 
mundo, aquêle, que se proclamava seu vigário, quis 
reinar com Godofredo e pediu a soberania de uma 
parte de ]oppé e do bairro de Jerusalém chamado do 
Santo Sepulcro. Depois de alguns debates, o pie.
doso Godofredo concedeu o que lhe pediam, em nome 
de Deus, e, se acreditarmos no testemunho de Gui
lherme de Tiro, o novo rei declarou, no dia da 
Páscoa, diante de todo o povo reunido no Santo Se
pulcro, que a tôrre de Davi e a cidade de Jerusalém 
pertenceriam, em tôda soberania, à Igreja, se êle 
morresse sem posteridade. 

Dissemos em que estado se encontrava o reino 
de Godofredo ; acrescentaremos que o · novo rei con
tava entre seus súditos, armênios, gregos, judeus, 
árabes, renegados de tôdas as religiões, aventureiros 
de todos os países. O Estado confiado aos seus 
cuidados, era como um lugar de passagem e tinha 
como guardas e defensores somente viajantes e estran
geiros. Era o lugar de reunião de grandes pecado
res, que para lá tinham. ido, a fim de aplacar a cólera 
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de Deus e o asilo dos criminosos que se esquivavam 
da justiça dos homens. Uns e outros, eram igual..
mente perigosos, quando as circunstâncias lhes des..
pertavam as paixões e quando o temor ou o arrepen..
dimento davam lugar a novas tentações. Godofredo, 
segundo o espírito dos costumes feudais e as leis da 
guerra, tinha distribuído as terras conquistadas aos 
companheiros de suas vitórias . · Os novos senhores 
de }oppé, de Tiberíades9 de Ramla, de Naplusa, mal 
reconheciam a autoridade real .  O clero, sustentado 
pelo exemplo do patriarca de Jerusalém, falava como 
senhor e os bispos exerciam, como os barões, um po..
der temporal . Uns atribuíam a conquista do reino 
ao seu valor, outros, às suas orações ; cada qual recla..
mava o prêmio de sua piedade ou de seus trabalhos ; 
a maior parte pretendia o domínio ; todos, a indepen..
dência. 

O tempo de opor urn govêrno regular a tôdas 
essas desordens, tinha chegado. Godofredo esco..
lheu o momento em que os príncipes latinos estavam 
reunidos em Jerusalém. Homens sábios e piedosos 
foram convocados ao palácio de Salomão e encarre..
gados de redigir um código das leis para o novo reino. 
As condições impostas para a posse da terra, os ser..
viços militares dos feudos, as obrigações recíprocas 
do rei e dos senhores, dos grandes e dos pequenos 
vassalos, tudo isso foi estabelecido e regulado segun..
do os costumes dos francos. Mas, principalmente 
os súditos de Godofredo, pediam juízes, para resolYer 
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as questões e proteger os direitos de cada qual . Foram 
instituídas duas cô�tes de justiça : uma, presidida pelo 
rei, e composta pela nobreza, devia pronunciar..-se 
sôbre as questões dos grandes vassalos ; a outra, presi..
dida pelo visconde de Jerusalém, e formada pelos 
principais habitantes de cada cidade, devia regrar os 
interêsses e os direitos da burguesia ou das comunas. 
Instituíram uma terceira côrte, reservada aos cristãos 
orientais ; os juízes eram nascidos na Síria, falavam..
lhes a língua e pronunciavam as sentenças de acôrdo 
com as leis e os costumes do país. As leis que se 
davam à cidade de o·avi foram sem dúvida um espe..
táculo novo para a Ásia. T ornaram ... se bem depressa 
motivo de instrução mesmo para a Europa, que se 
admirou por encontrar, além dos mares suas próprias 
instituições modificadas pelos costumes do Oriente e 
pelo espírito da guerra santa. Essa legislação de 
Godofredo, a menos imperfeita que se viu até então, 
entre os francos, e que aumentou e melhorou nos rei..
nados seguintes, foi deposta com grande pompa na 
Igreja da Ressurreição ,  e tomou o nome de Assem..
bléias de Jerusalém ou Cartas do Santo Sepulcro. 

Ao aproximar.-se da primavera, Bohémond e 
Balduino deixaram a cidade santa ; os peregrinos fo ... 
ram primeiro apanhar pahnas nas planícies de Jericó ; .
visitaram depois? o Jordão, detiveram.-se alguns dias 
em Tibeáades� onde foram magnificamente recebidos 
por T ancredo. A caravana dos príncipes voltou por 
Cesaréia de Filipe, ou Panéias, por Balbec e Tortosa, 
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a Laodicéia, então sob o domínio de Raimundo de 
Saint�Gilles. Lá, os peregrinos da Itália, embarca� 
ram nos navios de Gênova e de Pisa ; Balduino tomou 
o caminhó de Edessa e Bohémond o de Antioquia. 

Godofredo ficou sozinho em Jerusalém ; êle en-
contrava--se numa cidade em ruínas, num país devas ... 
tado. O povo da cidade santa jazia em extrema 
pobreza. Godofredo, mais pobre ainda que seus 
mesmos súditos, não tinha com que pagar o pequeno 
número de seus fiéis guerreiros. Durante a guerra 
se havia vivido sc1mente con1 os despojos do inimigo ; 
na paz, só se vivia do temor que se havia inspirado 
durante a guerra. A história contemporânea nos faz 
conhecer que império exercia então sôbre os povos 
vizinhos a única recordação das vitórias obtidas pelos 
soldados da cruz. Os infiéis, tomados de espanto, 
diz Albefto d 'Aix, nada melhor acharam para fazer 
do que mandar uraa embaixada a Ascalon, de Cesa-
réia e de T olemaida, a Godofredo, para saudá--lo 
da parte daquelas cidades. A mensagem estava 
assim redigida : " 'O EI\IIIR DE ASCALON, O 
EMIR DE CESi\RÉIA E O EMIR DE TO-
LEMAIDA AO DUQUE GODOFREDO E 
A TODOS OS OUTROS, SAUDAÇÃO. -

Nós te suplicamos, mui glorioso duque e muito magní
fico, que, por lua vontade, nossos cidadãos possam 
sair para seus negódos ern f:x:xz e segurança. Nós le 
mandamos dez bons cavalos e frês boas mulas, e todos 
os meses te ofereceren1os a titulo ·de tributo, cinco mil 
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bizantinos." Devemos notar aqui que nenhuma des,.. 
sas cidades era mais bem fortificada e tinha mais 
meios de defesa, que Jerusalém. 

Godofredo foi várias vêzes em auxílio de T an,.. 
credo, que estava em guerra com os emires da Gali .... 
léia ; o rei de Jerusalém levou suas armas vitoriosas 
além do Líbano, até os muros de Damasco ; êle fêz 
ao mesmo tempo várias outras incursões na Arábia, 
de onde voltava sempre com um grande número de 
escravos, cavalos e camelos. Sua fama estendia ... se 
cada vez mais : comparavam-no a Judas Macabeu 
pelo valor, a Sansão pela fôrça de seu braço e ·a Sa
lomão pela sabedoria de seus conselhos. Os francos 
que haviam ficado com êle abençoavam s·eu reinado e 
sob sua dominação paterna, êles esqueciam até sua 
antiga pátria ; os sírios, os gregos, os muçulmanos 
mesmo, estavam persuadidos de que com tão bom 
príncipe o poder cristão, no Oriente, não podia deixar 
de se firmar. Mas Deus não permitiu que Godo ... 
fredo vivesse bastante, para terminar o que tinha tão 
gloriosamente começado. 

No mês de junho de 1 1 00, êle voltava de uma 
expedição além do Jordão ; seguia a orla marítima e 
se dirigia a ]oppé, quando caiu doente. O emir de 
Cesaréia veio ao seu encontro e apresentou .... Ihe frutos 
da estação ; Godofredo só pôde aceitar uma maçã de 
cedro. · Chegando a ]oppé não tinha mais fôrça para 
ficar a cavalo. "Quatro de seus parentes o assistiam, 
diz uma crônica contemporânea :  uns tratavam .... lhe os 
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pés, · outros aqueciam..-no, outros faziam..-no encostar a 
cabeça ao seu peito, outros choravam e lamentavam..
se temendo perder êsse príncipe ilustre, num exílio 
longínquo." Um grande número de peregrinos de 
Veneza, com seu doge e seu bispo, havia acabado de 
chegar ao pôrto de Joppé ; ofereceram sua frota para 
ajudar os cristãos da Palestina a conquistar algumas 
cidades marítimas . Nas primeiras reu�iões, falaram 
de sitiar Caifas, construída ao pé do Carmelo. Go ... 
dofredo octJpou..-se êle mesmo com os preparativos do 
cêrco e prometeu estar lá ; mas sua doença aumentava 
cada vez mais e êle foi obrigado a se fazer levar 
em liteira a Jerusalém. Todo o povo chorava à sua 
passagem e corria às igrejas para pedir a Deus a sua 
cura. Godofredo ficou enfêrrao durante cinco se..
manas. Embora consumido pelo sofrimento, êle 
admitia junto de si, a todos os que lhe queriam falar 
dos interêsses da terra santa ; soube no seu leito de 
dor da queda de Caifas ; foi sua última vitória, sua 
última alegria nesta vida. Co1no a doença era cada 
vez mais grave e não deixava esperanças, o generoso 
atleta de Cristo confessou seus pecados, recebeu a 
comunhão e revestido do escudo espiritual, ( são ex ... 
pressões das crónicas do tempo) foi arrebatado à luz 
dêsle mundo. 

Godofredo exalou seu último suspiro a 1 7  de 
julho, um ano depois da tomada de Jerusalém. AI ... 
guns historiadores deram..-lhe o titulo de rei, outros 
chamaram..-no de duque cristianíssimo. No reino que 
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tinha fundado, êle era freqüentemente proposto como 
modêlo aos príncipes e aos guerreiros, seu nome lem .... 
bra ainda hoje as virtudes de tempos heróicos e deve 
viver entre os homens' tant� quanto a lembrança das 
cruzadas. Foi sepultado ao pé do Calvário. Seu 
túmulo e o de seu irmão Balduino foram durante 
vários séculos um dos ornamentos do santo templo ; 
mas, na geração presente êsse precioso monumento 
das guerras sagradas desapareceu pela inveja dos 
gregos e dos armênios. Quando em 1 830 eu pedi 
para ver êsses dois túmulos, só me mostraram um 
muro espêsso, de tijolos de que estavam recobertos e 
que os ocultavam à vista dos viajantes e dos pe .... 

. 

regnnos. 

Depois da morte e dos funerais de Godofredo, 
surgiram graves dissensões em Jerusalém, para se 
saber a quem pertenceria a suprema autoridade. O 
patriarca Daimbert entendia que a Igreja somente 
devia suceder ao príncipe que acabava de morrer ; 
citava, em abono da sua pretensão, as últimas vonta .... 
des do duque de Lorena. Todos os que estavam 
em armas, em Jerusalém, não estavam de acôrdo com 
o patriarca, pois não se tratava de reinar sôbre a cidade 
santa, mas de expor a vida para defendê..-la. Nada 
era mais duvidoso do que os disposições arrancadas 
à piedade de Godofredo ; nada, porém, de 1nais certo 
do que os perigos e a ruína de um reino rodeado de 
inimigos, se não fôsse governado por um chefe cheio 
de valor e de bravura. Animados por êsse pensa..-
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menta, Garnier de Gray, parente de Godofredo e 
vários outros cavaleiros, mandaram embaixadores a 
Balduino, conde de Edessa, para oferecer.-lhe a coroa 
e o govêrno de Jerusalém ; tomaram ao mesrno tempo 
posse da tôrre de Davi e de todos os lugares fortifi ... 
cados da cidade santa. Em vão, T ancredo que 
acabava de se apoderar de Caifas e que o prelado 
tinha trazido ao seu partido, correu para defender a 
causa do patriarca. F echaram.-lhe as portas de ]e .. 
rusalém. O patriarca, abandonado pelo clero e pelo 
povo, não teve outro remédio que chamar em seu 
auxílio o príncipe de Antioquia. Numa carta que 
Guilherme de Tiro nos conservou, Daimbert lembrou 
a Bohémond o exemplo de seu ilustre pai, Roberto 
Guiscardo, que tinha libertado o pontífice de Roma e 
o tinha tirado das mãos dos Ímpios. Recomendou.
lhe que empregasse todos os meios, mesmo a fôrça 
e a violência, para impedir que Balduino viesse à 
Jerusalém. 

Essa carta não cli:egou às mãos de Bohémond, 
pois ao mesmo tempo, pelo mês de agôsto, o princi .. 
. pado de Antioquia perdia seu chefe, por ter êle caído 
nas mãos de um poderoso emir da Mesopotâmia. 
Bohémond tinha deixado Antioquia para ir em so.
corro da cidade cristã de Mitilene, (hoje Malathia) 
sitiada pelos turcomanos ; o emir Danisman, avisado 
da sua aproximação, foi contra êle, dispersou.-lhe os 
soldados e o aprisionou com seu primo Ricardo e 

vários dos seus cavaleiros ; a desolação foi grande en ... 
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tre os cristãos. Bohémond mandou uma trança de 
seus cabelos a Balduino , rogando�lhe que viesse ime
diatamente em seu auxílio. Logo o conde de Edess« 
reuniu seus guerreiros, e ,  depois de três dias de mar� 
cha, chegou a Mitilene ; mas o emir Danisman, tinha 
já levantado o cêrco e se havia retirado para suas 
terras, levando os prisioneiros cristãos. Balduino 
perseguiu�o durante vários dias e perdendo a esperan� 
ça de poder alcançá� lo, retomou tristemente o caminho 
de sua capital . 

Foi, ao regresso dessa expedição, que êle rece� 
beu os enviados de Jerusalém. Êstes, depois de lhe 
terem comunicado a morte de Godofredo, disseram� 
lhe que o povo cristão, o clero e os cavaleiros da cruz 
o tinham escolhido para reinar na cidade santa. 
Balduino chorou ante a notícia da 1norte de seu irmão, 
mas consolou�se logo, ao pensamento de substituí�lo. 
Cedeu o condado de Edessa ao primo Balduino de 
Bourg e sem perda de tempo, tomou o caminho de 
Jerusalém. Setecentos homens de armas, de infan� 
taria, formavam seu pequeno exército. A maior 
parte dos países que êle ia atravessar era ocupado por 
1nuçulmanos. Os emires de Damasco e de Emesa1 
avisados pelas noticias e talvez também por delatores, 
vieram esperá� los nas passagens difíceis que margeiam 
o mar da Fenícia. F oulcher de Chartres, que acom� 
panhava Balduino, descreve com sing�la simplicidade 
a situação perigosa dos crist�ios nos desfiladeiros de 
Beirute, na embocadura do Lico ; · precisavam atraves� 
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sar um vale estreito e profundo, dominado ao norte 
e ao sul por massas de rochedos ; tôda a praia estava 
coberta de muçulmanos. "Fingíamos audácia, diz o 
bom capelão, e temíamos a morte ; voltar atrás era 
difíci l ,  avançar, mais difícil ainda ; de todos os lados 
os inimigos nos ameaçavam : uns, do alto de seus na� 
vios, outros do alto dos montes. Durante êsse dia 
nossos homens e nossos· animais .de carga não tiveram 
descansó nem tomarar..<l alimento ; quanto ,a mirn, 
F oulcher, leria preferido esfar em C harlres ou em 
Orleans, do que lá. T odavia9  Balduino, por uma 
hábil manobra, atraiu os bárbaros para uma planície 
longa e descoberta ; êstes tomaram a retirada dos cris� 
tãos por uma derrota e avançaram para persegui-los ; 
então, a tropa de Balduino fêz meia volta e caiu im� 
petuosamente sôbre a rnul tidão que já pensava em se 
apoderar dos despojos. Os turcos, desde o primeiro 
choque, tomados de surprêsa e de terror não tiveram 
nem mesmo a coragem de se defender e fugiram, uns 
para os rochedos escarpados, outros para os navios ; 
muitos foram mortos, ou aprisionados ; alguns perece� 
ram nas águas e muitos também nos precipícios. A 
matança durou todo o dia ; os cristãos passaram a 
noite no catnpo de batalha., onde dividiram os des� 
p�)os e os prisioneiros. No dia �eguinte, atravessa� 
ram os desfiladeiros, sem encontrar um só inimigo. 
Balduino, prosseguindo sua marcha, ao longo do mar, 
passou diante das cidades de Beirute, de T olemaida, 
de Cesaréia, ao terceiro dia chegou a Joppé, onde a 
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notícia de sua vitória o tinha precedido ; foi recebido 
nessa cidade como sucessor de Godofredo. Quando 
se aproximava de jen1salém, o povo e o clero vieratn 

, . ao seu encontro ; os gregos e os sinos acorreram tam.-
bém, com tochas e a cruz ; todos, louvavam o Senhor ; 
em altas vozes receberam com solenidade o novo Rei 
e o levaram em triunfo à Igreja do Santo Sepulcro. 
Enquanto Jerusalém vivia assim horas de alegria, o 
patriarca, com alguns dos seus partidários, protestava 
contra a chegada de Balduino, e fingindo acreditar 
não estar em segurança perto do túmulo de Jesus 
Cristo, retirou-se em silêncio para o n1onte Sião, como 
para procurar asilo contra seus perseguidores. 

Balduino estava impaciente por fazer brilhar seu 
reinado com algum empreendimento glorioso. Ficou 
uma semana em Jerusalém, para tomar posse do go ... 
vêrno ; em seguida reuniu os cavaleiros e essa tropa 
de elite foi'"' procurar inimigos para combater ou terras 
para conquistar. Dirigiram-se por primeiro a Asca
lon ; mas a praça parecia disposta a se defender for.
temente e os cristãos não puderam sitiá-la. Balduino 
rumou então para as montanhas da Judéia. Os hàbi
tantes · dessa região tinham muitas vêzes maltratado e 
despojado os peregrinos de Jerusalém e temendo a 
presença dos guerreiros cristãos, se haviam todos es.
condido nas cavernas. Para obrigá.-los a sair de seus 
refúgios, empregaram a astúcia. Vários chefes, aos 
quais prometidos foram muitos tesouros, vieram apre
sentar-se a Balduino, que .os mandou decapitar. 
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Depois acenderam à entrada dos subterrâneos grandes 
fogueiras com ervas sêcas e logo uma multidão dêles 
impelida pela fumaça e pelo fogo, veio implorar mi .... 
sericórdia dos soldados da cruz. Balduino e seus 
companheiros prosseguiram seu caminho para o país 
de Hebron, desceram ·ao vale onde estavam outrora 
Sodoma e Gomorra, e que as águas salgadas do lago 
Asfal.tUe r,e:cobrem ag�or�a. F oukher, que acompa,... 
nhava essa expedição, descreve longamente o Mar 
Morto e seus fenômenos. "A água é de tal modo sal .... 
gada, diz .... nos êle, que nem quadrúpedes, nem pássa,... 
ros dela podem beber ; eu mesmo, acrescenta o capelão 
de Balduino, a experimentei ; descendo de minha ca,... 
valgadura à beira do lago, provei a água que achei 
amarga como heleboro ." Seguindo a costa meridio .... 
nal do Mar Morto, os guerreiros cristãos chegaram a 
uma cidade que as crônicas chamam de Suzume ou 
Ségo�. Todos os habitantes tinham fugido, exceto 
alguns hon1,ens negros como fuligem, que não nos 
dignamos nem mesmo interrogar, e que os guerreiros 
francos desprezaram como a erva mais vil do mar. 
Além de Ségor, começa a parte montanhosa da Ará .... 
bia. Balduino com seu séquito, passou várias mon,... 
tanhas cujos cimos estavam cobertos de neve ; sua 
tropa muitas vêzes não teve outro abrigo que as 
cavernas de que o país está cheio ; não tinha outro 
alimento que tâmaras e a carne de animais selvagens ; 
por bebida a água pura das fontes e das nascentes ; 
os soldados da cruz visitaram com r�speito o mosteiro 
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de Santo Aarão, construído no mesmo lugar onde 
Moisés e Aarão se tinham entretido com Deus. fi .... 
caram três dias num vale coberto de palmeiras e fértil 
em tôdas as espécies de frutos. Era o vale onde 
Moisés havia feito brotar uma fonte do flanco de uma 
rocha árida. F oulcher nos · diz que essa fonte mil a .... 
grosa fazia então girar vários moinhos e que êle 
mesmo lá fêz beberem seus cavalos. Balduino levou 
sua tropa até o deserto, que separa a lduméia da terra 
do Egito e retomou o caminho da capital ,  passando 
pelas montanhas, onde foram sepultados os antepas .... 
sados de Israel . 

Ao seu regresso, Balduino quis ser coroado rei 
e reconciliou .... se com Daimbert. A cerimônia teve 
lugar em Belém, no dia do Natal do Salvador. O 
novo rei recebeu a unção e a coroa real das mãos do 
patriarca. Não se opôs ao Rei Balduino o exemplo 
de Godofredo, que depois de sua eleição, não quis 
ser coroado. Uma triste experiência tinha feito nas .... 
cer graves pensamentos ; a realeza dos peregrinos, 
essa realeza do exílio, não era mais, aos olhos dos 
cristãos, uma glória, nem uma felicidade dêste mundo, 
mas uma obra piedosa e santa, uma obra de resignação 
e de devotamento, uma missão cheia de perigos, de 
miséria e de sacrifícios. Num reino cercado de ini .... 
migos, no meio de um povo lançado como por uma 
tempestade a um país estrangeiro, um rei não devia 
usar uma coroa de ouro, como os outros reis da terra, 
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mas uma coroa em tudo semelhante à de Jesus 
Cristo. 

O primeiro cuidado de Balduino depois da co-
roação, foi administrar a justiça aos seus súditos e 
pôr em vigor as leis de Jerusalém. Tinha sua côrte 
e seu conselho, no meio de todos os grandes, no palá� 
cio de Salomão ; todos os dias, durante quase duas 
semanas, viram--no sentado no trono, escutando as 
queixas que lhe eram feitas e pronunciando sôbre tô-
das as questões de seus vassalos, a sua sentença. Uma 
das primeiras causas que êle teve de julgar foi uma 
�uestão entre Tancredo e Guilherme, o Carpinteiro, 
visconde de Melun. Godofredo, antes de morrer, 
tinha dado a Guilhern1e a cidade de Caifas ; T ancre-
do obstinava--se em conservar uma cidade conquistada 
com suas armas ; Balduino, ante o aviso de seus con-
selheiros, mandou intimar T ancredo a comparecer ao 
seu tribunal ; êste, que não tinha esquecido as injúrias 
de F arso e de Malmistra, respondeu que não reco-
nhecia Balduino como rei da cidade santa, nem como 
juiz da cidade e do reino de Jerusalém. Uma se-
gunda intimação foi mandada ; à qual êle não deu 
resposta ; por fim, numa terceira mensagem, Balduino 
convidava seu antigo irn1ão de armas a não declinar 
sua justiça a fim de que uma realeza cristã não fôsse 
exposta à zombaria dos infiéis. Essa última intima-
ção parecia mais uma petição. · T ancredo deixou--se 
vencer, mas não quis ir à Jerusalém, cujas portas há 
pouco lhe havimn sido fechadas ; propôs a Balduino 
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uma conferência às tnargens do Ledar, entre Joppé 
e Arsur. Por espírito de conciliação o rei de Jeru ... 
salém consentiu em se dirigir ao lugar indicado. A 
princípio os dois soberanos não se entenderam' ; tiveram 
uma segunda entrevista em Caifas ; homens sábios e 
piedosos intervieram para restabelecer a paz ; por fim, 
a lembrança de Godofredo, cuja última vontade se 
invocava, êsse nome tão caro a Balduino e a T ancre ... 
do, chegou a aproximá..-los. Durante essas negocia ... 
ções T ancredo tinha sido chamado a governar o 
principado de Antioquia, na ausência de Bohémond, 
e não somente êle renunciou às suas pretensões sôbre 
a cidade de Caifas, que foi entregue a Guilherme, o 
Carpinteiro, mas entregou a Balduino o principado de 
Tiberíades, que se tornou herança de Hugo de Saint ... 
Omer. 

. ..:� 

Todos os cuidados que o rei Balduino tofil�v:a 
para restabelecer a paz e manter a execução das leis 
no seu reino, não o impedimn de fazer freqüentes 
incursões às terras dos muçulmanos. Numa dessas 
expedições além do Jordão, supreendeu diversas tri ... 
bos árabes . Quando regressava carregado com seus 
despojos teve ocasião de praticar a mais nobre virtude 
da cavalaria. Não longe do rio, gritos aflitos vieram 
ferir seus ouvidos ; êle aproxima..-se e vê uma mulher 
muçulmana, nas dores do parto, cobre�a com seu 
manto, manda colocá..- la sôbre tapêtes estendidos por 
terra. Por sua ordem, frutos e dois odres cheios de 
água são trazidos perto daquele leito de dor. Man ... 
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dou buscar a fêmea de um camelo para amamentar 
a criança que acabava de nascer e depois a mãe foi 
confiada aos cuidados de uma escrava, encarregada 
de reconduzi�la ao seu espôso . Êste, ocupava uma 
posição elevada entre os muçulmanos ; êle derramou 
lágrimas de alegria, revendo uma espôsa cuja morte 
ou desonra já  chorava e jurou jamais esquecer a ação 
generosa de Balduino. 

De volta à capital , Balduino soube que uma 
frota genovesa tinha chegado ao pôrto de Joppé. Foi 
ter com os peregrinos de Çênova, pedindo� lhes que o 
ajudassem nalguma emprêsa gloriosa contra os inimi� 
gos da fé ; prometia dar� lhes um têrço dos despojos e 
ceder�lhes em cada cidade conquistada uma rua que 
seria chamada a rua dos genoveses. Foi concluído o 

tratado e os genoveses dirigiram�se a Jerusalém para 
celebrar as festas da Páscoa e renovar, no túmulo do 
Salvador, o juramento que tinham feito de combater 
os infiéis. Chegaram no sábado santo. Era o dia 
em que o fogo sagrado devia descer ao divino Sepul� 
cro. À sua chegada, a cidade de Jerusalém estava 
em grande consternação, pois o fogo celeste não tinha 
aparecido . Os fiéis ficaram reunidos todo o dia, 
na igreja da ressurreição. O clero latino e o clero 
grego tinham entoado .várias vêzes o Kyri.e eléison ; 
várias vêzes o patriarca se tinha pôsto em oração no 
Santo Sepulcro, sem que a chama, tão vivamente espe� 
rada, descesse a alguma das lâmpadas destinadas a 
recebê�la. t�o dia seguinte, dia de Páscoa, o povo 
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e os peregrinos voltaratn à santa basílica, repetiram-se 
as . mesmas cerimônias da véspera e o fogo sagrado 
não apareceu, nem no Santo Sepulcro, nem no Calvá
rio, nem em algum outro lugar da Igreja .  Entã�, 
como por uma inspiração, o clero latino, · quase todo 
o povo, o rei e os senhores, foram processionalmente, 
descalços ao templo de Salomão. Durante êsse tem
po, os gregos e os sírios que tinham ficado na Igreja 
do Santo Sepulcro, ferimn o rosto, rasgavam as ves
tes, imploravam a divina misericórdia com gritos lan
cinantes. Finalmente, Deus teve pena de seu deses
pêro ; à volta da procissão, o fogo sagrado havia 
descido ; todos então derramaram lágrimas, cantaram 
o Kyrie eléison ; cada qual acendeu sua vela na chama 
divina, que corre de fila em fila e se espalha por tôda 
a parte ; as trombetas soam, o povo bate palmas, uma 
melodiosa música se faz ouvir, o clero entoa os sal
mos, tôda a cidade santa exulta de alegri�. 

Esta aparição do fogo sagrado era um b�m au
gúrio para a expedição que se preparava. Depois 
das festas de Páscoa, os genoveses regressaram aos 
navios. Por seu lado, Balduino reuniu os guerreiros. 
Foram em seguida sitiar Arsur ; os habitantes propu .. 
seram abandonar a cidade e se retirar com suas ri
quezas. A capitulação foi aceita. Os cristãos foram 
em seguida sitiar Cesaréia, cidade florescente e ha
bitada por ricos comerciantes. Caffaro, historiador 
genovês, presente a essa expedição, nos dá a conhecer 
as singulares tentativas que precederam o ataque dos 
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cruzados. Os embaixadores da cidade dirigiram ... se 
ao patriarca e aos chefes do exército : "Vós que sois 
doutôres da lei cristã, disseram, porque ordenais aos 
vossos soldados que nos assaltem e nos matem? -
Nós não vos queremos assaltar, respondeu o patriarca, 
mas essa cidade não vos pertence ; não vos queremos 
também matar, mas a vingança divina nos escolheu 
para punir os que se armaram co.ntra a "lei do Senhor." 

Depois desta resposta, que não podia trazer a 
paz, os infiéis só pensaram em se defender. Resis ... 
tiram com alguma coragem aos primeiros assaltos, mas, 
como não estavam acostumados aos perigos e às fadi ... 
gas da guerra, seu ardor logo começou a declinar e 
depois de duas semanas de cêrco, suas tôrres e suas 
muralhas foram ficando desertas, sem combatentes e 
defensores. O cristãos perceberam ... no, redobraram 
a coragem e seu valor impaciente não esperou a cons ... 
trução de máquinas para dar o assalto geral. 

No · décimo quinto dia do cêrco os soldados da 
cruz recebem a absolvição de seus pecados ; o patriar ... 
ca, revestido de uma sobrepeliz branca, levando a 
verdadeira cruz, exorta ... os a combater valentemente. 
O sinal é dado ; os cristãos correm às muralhas, colo ... 
cam as escadas ; as tôrres são invadidas, os habitantes, 
tomados de terror, fogem em desordem ; uns procuram 
a salvação nos templos, outros fogem para longe ; ne ... 
nhum dêles pode evitar a morte ; a espada do vencedor 
mal poupa as' mulheres e as crianças de pouca idade. 
Nesse extermínio geral, o cádi e ó emir foram os 



Massacre nos bairros de Cesareia. 
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únicos que acharam misericórdia, porque dêles se es-
perava um grande resgate. Os soldados vendiam 
uns aos outros as mulheres que tinham aprisionado · e 
que destinavam a fazer n1over o moinho de mão. A 
sêde do saque animava de tal modo os cristãos que 
êles abriam o ventre aos muçuln1anos quando suspei-
tav:am terem êles engulido moedas de ouro. Uma 
grande quantidade de . cadáveres foi queimada em 
praça pública . Julgavam mes1no encontrar moedas 
no meio das cinzas. Estas cenas terríveis não revol-
taram os cronistas, que delas foram testemunhas ; um 
dêles nos apresenta essa população que se mà��acrava 
sem piedade, como um fJoVo celerado e_ perverso que 
merecia a morte . Guilherme de Tiro, sem condenar 
êsses excessos de barbárie, contenta--se em notar que 
o povo cristão que até aquela época vivera pobre e 
privado de tudo, de nada 1nais teve necessidade. 

Os genoveses vangloriavam--se de ter tido como 
parte ·nos despojos, o vaso que se'tviu para a ceia de 
jesus Cristo ; êsse vaso de esmeralda ficou muito tem-
po na catedral de Gênova ; pelo fim do século XVIII 
e durante a guerra .da I tá lia, essa preciosa relíquia foi 
levada a Paris, mas depois foi restituída aos geno-
veses no ano de 18 1 5 . Depois da tomada de Cesa-
réia os cristãos lá deixaram um arcebispo, que elege-
ram em, comum. O edesiástico sôbre o qual caiu a 
escolha era um pobre sacerdote que viera ao Oriente, 
com os primeiros cruzados. Guibert, . abade de No-
gent, conta dêsse pobre padre, chamado Balduino, 
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um fato muito singular. Como êle não tinha com 
que pagar as despesas da peregrinação, êle fizera na 
fronte uma incisão bem forte e�n forma de cruz e se 
alimentava com ervas. Aquela chaga que todos jul
gavam milagrosa garantiu-lhe durante tôda a viagem, 
muitas esmolas. 

O terror que os cristãos inspiravam era tão 
grande que os infiéis não ousavam mais enfrentar seus 
ataques, nem suportar"' lhes a presença .  Em vão o 
califa do Egito, ordenava aos seus emires, encerrados 
em Ascalon, qu.e combatessem os francos e que trou
xessem à sua presença, carregado de ferros, aqw�le 
povo mendigo e vagabundo : os guerreiros egípcios 
hesitavam em deixar seus abrigos e suas defesas. Por 
fim, levados pelas mneaças do califa,  encorajados 
pela multidão, tentaram uma incursão a Ramla. Bal ... 
duino, avisado de sua marcha, reuniu depressa duzen
tos e oitenta cavaleiros e novecentos soldados de 
infantaria. ·Logo que chegou diante do exército egíp
cio, dez vêzes mais numeroso que o dos cristãos9 disse 
aos soldados que êles iam combater pela glória de 
Cristo ; se alguém tinha vontade de fugir, devia lem
brar,..se de que o Oriente não oferecia asilo para os 
vencidos e que a França eslava muito longe. O pa
triarca de Jerusalém, há mu.ito tempo em litígio com 
o rei, não tinha seguido o exército ; o venerável abade 
Gerle, que trazia em seu lugar a verdadeira cruz, 
mostrou,.. a aos soldados, lembrando .. lhes que deviam 
vencer ou morrer. O exército cristão contemplava 
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num silêncio môrno a imensa multidão de sarracenos; 
etíopes, turcos, árabes, vindos do Egito. Êstes, con ... 
fiando em seu número, avançavam ao ruído de cornos 
e de tambores. Travam combate com tal fúria que 
as duas primeiras l inhas dos cristãos são logo desfei.
tas . O rei Balduino, ficara nas últimas fileiras, mas 
mandou vários batalhões para ajudar ·os que fugiam. 
A vitória parecia decidir--se pe�os muçulmanos : então 
o arcebispo de Cesaréia e o abade Gerle, que trazia 
a cruz do Salvador, aproximam--se do rei e dizem.-lhe 
que a misericórdia divina se havia retirado dos cristãos 
por causa da divergência entre êle e o patriarca. A 
essas palavras, Balduino, cai de joelhos diante do 
sinal sagrado da Redenção dos homens. "O juízo 
da morte, diz. êle aos dois pontífices, está perto de nós ; 
de t�dos os lados os inimigos nos rodeiam ; eu sei que 
não poderei vencê.-lo, se a graça de Deus não estiver 
comigo ; i1nploro pois o auxilio do Todo--Poderoso e 
juro restabelecer a concórdia e a paz do Senhor. "  
Balduino confessa ao mesmo ten1po seus pecados e 
recebe a absolvição. Confia a dez dos seus cavalei-
ros a guarda da verdadeira cruz� depois sobe ao seu 
cavalo que era chamado de gazela, pela sua veloci-
dade e precipita.-se para o meio da luta. Uma 
b 1 • b " ... l anaeua - ranca presa a sua ança rnostra aos seus 
cavaleiros o caminho do perigo e da matança. Diante 
dêles, em redor dêles, tudo é prêsa da espada. Atrás 
vem a Cruz do Salvador ; ero todos os lugares onde 
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aparece o lenho sagrado só há salvação pana os que 
têm rápidos oorcéis. 

Os soldados cristãos que se haviam deixado 
vencer no comêço da luta, tinham tomado o caminho 
de ]oppé, mas na fuga vieram cair sob os golpes do 
inimigo. Revestidos das armaduras e das vestes dos 
cristãos que êles haviam matado, os muçulmanos 
apresentaram� se diante das muralhas de J oppé. Gri..: 
taram em altas vozes que o exército cristão tinha 
perecido, que o rei tinha morrido. Houve grande 
consternação na cidade ; a Rainha de Jerusalém que 
então estava em Joppé mandou por mar uma mensa
gem a T ancredo para lhe dar essas tristes notícias e 
anunciar�lhe que o povo de Deus chegaria ao seu 
último momento, se êle não viesse em seu auxílio. 

No entretanto Balduino de nada sabia do que se 
estava passando em Joppé ; o exército vitorioso, de� 
pois de ter perseguido os infiéis até às portas de 
Ascalon, voltara à tarde, para a planície onde se 
dera a batalha. Os cristãos deram graças ao Senhm: 
e passaram a noite sob as tendas dos inimigos .  No 
dia seguinte, quando voltavam a ]oppé de repente, 
um grupo de infiéis apresentou�se diante dêles, car� 
regados de despojos e vestindo hábitos dos francos. 
Eram os que no dia anterior tinham ido aos muro$ 
de ]oppé e cuja presença tinha causado tanto terror. 
Ante o exército cristão, ficaram todos fora de si, 
e não resistiram nem ao primeiro ataque daqueles 
que julgavam mortos e derrotados . Do alto das tôr� 
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res de ]oppé vêem-se as bandeiras triunfantes do 
exército de Balduino. "Deixo-vos imaginar, diz aqui 
Foulcher de Chartres, que gritos de vitória partiram· 
então da cidade, e que louvores se deram ao Senhor. " 
Essas coisas passaram-se no dia sete de setembro, 
dia · do nascimento da Virgem, no segundo ano do 
reinado de Balduino. 

No n1esmo ano, chegaram _notícias muito afliti·· 
vas da Palestina ; diziam que três grandes exércitos 
de peregrinos, que eram como várias nações- do Oci
dente, tinham perecido nas montanhas e nos desertos 
da Ásia Menor. Guilherme, Conde de Poitiers, 
Estêvão, Conde de Blois, Estêvão, Conde da Bor
gonha, Harpin, senhor de Bourges, o Conde de 
Nevers, Conrado, condestável do império germânico, 
vários outros príncipes, que haviam fugido do desas
tre e foram recebidos en1 Antioquia por T ancredo, 
se haviam pôsto a caminho para acabar tristemente 
a peregrinação aos santos lugares. Balduino, foi 
ter com êles, nos desfiladeiros de Beirute e protegeu
lhes a marcha para Jerusalém. Que espetáculo para 
os fiéis da Cidade Santa ! Todos êsses i lustres pere
grinos que tinham deixado a Europa com inúmeros 
soldados, eram apenas agora seguidos por alguns 
servidores. Jamais os grandes da terra sofreram 
tantas misérias e humilhações por amor a Jesus Cristo. 
Todo o povo de Jerusalém? comovido até às lágrimas, 
acompanhou-os ao Santo Sepulcro . Êles passaram 
alguns meses na Judéia e alguns diàs depois da 
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Páscoa todos se dirigiram a ]oppé, a fim de embarcar 
para a Europa. Esperavam o vento favorável ,  quando 
de repente vieram dizer que um exército de infiéis, 
saindo de Ascalon, devastava os arredores de Lidda 
e de Ramla. O Rei de Jerusalém, que estava em 
joppé, reuniu às pressas seus cavaleiros e dispôs..-se 
a marchar contra o inimigo. Os nobres peregrino� 
que têm cavalos ou que podem emprestá..-los aos ami ... 
gos, também tomam as armas e saem da cidade para 
combater os infiéis . O Rei Balduino põe..-se à frente 
de uma tropa reunida às pressas e parte contra os 
muçulmanos ; era seguido apenas por duzentos cava..
leiros e logo se vê frente a frente com vinte mil 
infiéis . Sem se espantar com seu número, êle lhes 
dá combate ; desde o primeiro choque, os cristãos 
são envolvidos e só esperam uma morte gloriosa. O 
Conde de Blois e o Conde da Borgonha pereceram 
ambos naquele dia. Guilherme de Tiro,  que nos 
narra a morte do Conde de Blois 9 acrescenta que 
Deus usou para com êsses dois infelizes príncipes 
de tôda sua misericórdia, permitindo..-lhes assim expiar 
a vergonha de sua deserção em Antioquia. Harpin, 
Conde de Bourges, foi feito prisioneiro com o con ... 
destável Conrado, o qual tendo mostrado no combate 
uma fôrça extraordinária, excitou a admiração dos 
vencedores e valeu..-lhe a conservação da vida. Har..
pin, antes do combate, tinha dado a Balduino pru
dentes conselhos : Harpin, respondeu..- lhe o Rei de 
Jerusalém, se tens mê,Jo, r.elira ... fe e ool.ia para Bour-



Luta heróica de duzentos cavaleiros contra vinte mil infiéis.
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�es . . As crônicas que falam dêsse combate censuran1 
Balduino por não ter feito colocar na frente, a cruz 
de Jesus Cristo, que os devia preceder, como de 
costume. 

Balduino retirou--se quase sozinho do campo de 
batalha e se escondeu no meio da vegetação e do;S 
arbustos que cobriam a planície. Os vencedores ali 
puseram fogo e êle estêve a pique de ser sufocado 
pela fumaça ; conseguiu, porém, ainda fugir para 
Ramla. A noite que cobriu a terra impediu que o 
perseguissem ; mas no dia seguinte o lugar que lhe 
servia de asilo ia ser cercado e não tinha meios de 
defesa. Balduino estava tomado da mais viva inquie-
tação, quando repentinamente um estrangeiro chega 
à cidade e pede para falar com o Rei de Jerusalém : 
"A gratidão, diz-- lhe êle, traz--me para junto de vós. 
Vós vos mostrastes generoso para com minha espôsa 
que me é muito querida, a restituístes à família, depois 
de lhe ter salvo a vida ; venho agora pagar essa 
dívida sagrada. Os sarracenos rodeiam de todos · os 
lados a cidade, que vo5 serve de refúgio ; amanhã 
ela será tomada ; nenhum dos seus habitantes pode 
escapar à morte. Venho oferecer--vos um meio de 
salvação, conheço caminhos que não são defendidos ; 
apressai--vos, o tempo urge, vós deveis somente se-
guir--me ; antes do despontar do dia estareis entre os 

" vossos . 
Balduino hesitava e não podia se resolver c1 

deixar no perigo seus companheiros de infortúnio. 
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Mas êles insistem que êle siga o emir muçulmano. 
"Só nos resta morrer, dizem--lhe e esperamos aqui a 
coroa do martírio, que viemos buscar. Quanto a vós, 
Balduino, vossa hora ainda não chegou e deveis viver 
para a salvação do povo cristão. "  Balduino cedeu 
às suas instâncias, saiu da cidade com o emir. Aju
dado pelas trevas da noite e sempre acompanhado 
por seu guia fiel, êle deu muitas voltas e afastou--se 
dos lugares ocupados pelos ven�edores. No dia s·e'"' 
guinte estava nos muros de Arsur. 

Depois da saída de Balduino ,  Ramla foi to_.. 
mada e todos os cristãos que lá se encontravam foram 
feitos prisioneiros . Bem depressa a notícia dêsse 
triste acontecimento chegou a Jerusalém. O povo 
cristão dirigiu--se à Igreja do Santo Sepulcro para 
agradecer a Deus o ter salvado a vida do seu rei ; 
depois, todos os cavaleiros da cidade tomarmn as 
armas e se puseram em marcha para ir contra ·JS 
inimigos . Hugo de Saint_..Omer, senhor da Galiléia, 
veio com oitenta homens armados, dirigindo--se a 
]oppé. Ao mesmo tempo, e como por milagre, du-
zentos na vi os vindos do Ocidente entraram no pôrto 
da mesma cidade. Essa frota trazia um grande 
número de peregrinos, entre os quais havia ilustres 
guerreiros da 

. 
Inglaterra e da Alemanha. O Rei 

Balduino, que se tinha dirigido por mar a Joppé e 
que Guilherme de Tiro compara à estrêla matutina 
aparecendo num céu tempestuoso, encontrou--se de 
repente à frente de um exé:·cito valoroso, impaciente 
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por combater. No sexto dia da. primeira semana de 
julho, seguido por .seus cavaleiros, êle saiu da cida
de, de  bandeira desfraldada, ao som dos cornos e 
das trombetas. Os inimigos estavam a três milhas 
dali, na floresta de Arsur, preparando as máquinas 
de guerra e dispondo-se já  para sitiar Joppé ; êles 
resistiram com coragem ao primeiro ataque dos cris
tãos ; mas, os mais bravos não puderam resistir por 
muito tempo às bandeiras de Balduino, diante das 
quais todos fugiam e que êles encontravam sempre 
no mais forte da peleja. Vencidos, apesar de seu 
número, os muçulmanos fugiram para Ascalon, dei
xando três mil dos seus no campo de batalha. F oul
cher de Chartres atribui essa vitória ao lenho da 
verdadeira cruz, que o Rei de Jerusalém mandou 
levar diante dêle, durante o combate. O mesmo 
historiador, falando da batalha de Ramla, tão impru,.. 
dentemente travada por Balduino, acrescenta que o 

Deus dos exércitos sempre concede suas graças aos 
· que colocam sua fôrça nêle e que escutam a voz da 
sabedoria, mas que as recusa aos que agem com fe ... 

viandade ,e pr,esunção . 
No dia seguinte a esta vitória obtida contra os 

inf;éis, o Rei Balduino voltou a Jerusalém, deu 
graças ao Senhor, e ,J,eu ordem de abrir o t,emplo do 
Santo Sepulcro par,a o s  p,eregrinos que tinham vindo 
para ador,ar o Cristo. 

Aqui a história contemporânea narra, como 
uma circunstância notável dessa época, qu,e o reino 
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de Jerus·aiém ficou _ em paz durante mais de sete 
meses. Os fiéis só tiveram que deplorar a morte 
de um grande número de seus irmãos, que, embar
cando em ]oppé morreram no mar, ou foram massa
crados nas costas de Tiro e Sidon. A maior parte 
dos peregrinos era daqueles que tinham escapado aos 
desastres da Ásia Menor. No meio do luto geral 
causado pela morte de tantos ilustres cristãos, as quei� 
xas mms amargas se renovararn contra os gregos que 
eram acusados de ter provocado a ruína dos exércitos 
que tinham vindo em auxílio dos latinos, da Síria. 
Alexis , que temia os efeitos dessas murmurações, 
mandou felicitar o Rei de Jerusalém pelas vitórias 
obtidas e fêz todos os esforços possíveis para obter a 
liberdade dos cristãos que estavam em poder dos 
egípcios e dos turcos. Harpin, Senhor de Bourges� 
feito prisioneiro, foi libertado pela intervenção do 
Imperador de Constantinopla. Conrado, condestável 
do Imperador da Alemanha e trezentos cavaleiro� 
francos, gemiam nas prisões do Cairo : deveram 
também sua libertação ao imperador grego. Uns 
ficaram na Síria e inscreveram-se novamente na mi
lícia de Jesus Cristo, outros voltaram para o Ocidente, 
onde seu regresso ao seio de suas famílias e" as 
expressões de seu reconhecimento para com Alexis, 
não puderam destruir as prevenções que surgiam de 
todos os lados, contra o seu libertador. 

De resto, essas prevenções não eram sem fun
damento, pois, ao mesmo tempo em que Alexis que .. 
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brasse os ferros de alguns escravos, êle equipa�� 
frotas, reunia exércitos, para atacar Antioquia e apo � 

derar,...se das cidades da costa da Síria, conquistadas 
pelos latinos. Êle ofereceu,...se para pagar o resgate 
de Bohémond, ainda prisioneiro dos turcos, não 
para lhe dar a liberdade? n1as para mandá .... lo a 
Constantinopla� onde esperava obter dêle que aban,... 
clonasse o seu principado. No entretanto as grandes 
dádivas de Alexis, excitaram a inveja entre os prín,... 
cipes muçulmanos e essa inveja serviu à causa da 
libertação do ilustre prisioneiro, que aproveitou as 
dissensões entre seus inimigos, para sair da prisão . 
Como se insere se1npre algo de maravilhoso nas nar
rações dos fatos da época, uma crônica contempo·· 
rânea refere que Bohémond fêz admirar sua bravura 
na guerra que os infiéis declararam entre si mesmos, 
e que uma princesa muçulmana à qual êle conseguirr.t 
agradar pelas suas n1aneiras cavalheirescas, facilitou,... 
lhe os meios de reconquistar a liberdade. Depois de 
quatro anos de cativeiro, êle voltou a Antioquia, 
onde tratou de rechaçar as agressões de Alexis. 

O velho Raimundo de Sanit .... Gilles, que sua 
obstinada ambição impelia a obter un1 principado no 
Oriente, já  era senhor de T ortosa e queria ainda 
acrescentar,... lhe a cidade de Gibel ou Gibelet. Para 
isso invocou o auxílio dos genoveses e dos pisanos, 
auxiliares naturais de todos os que tentavam alguma 
conquista marítirfla, na Síria. Gibel, cercada por 
terra e por mar, não demorou muito em cair em poder 
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dos cristãos. Depois dessa expedição os peregrinos de 
Gênova e de Pisa receberam uma mensagem do 
Rei de Jerusalém que lhes propunha sitiar com êle 
a cidade de Accon ou de T olemaida ; ofereciam�se� 
lhe as mesmas condições como no cêrco de Cesaréia . 
A frota genovesa apareceu na baía e diante do pôrto 
de T olemaida, enquanto o Rei Balduino erguia suas 
tendas sob as muralhas da cidade. No fim de vinte 
dias de cêrco, os habitantes propuseram abrir� lhe as 
portas com a única condição de que lhes deixassem 
· a  liberdade de sair da praça com suas famílias e 
suas riquezas. O Rei Balduino aceitou a proposta -e 

todos os chefes juraram fazê� la observar e executar 
fielmente. No entretanto os genoveses, lamentavam 
os ricos despojos que lhes haviam prometido. Quan.:. 
do se abriran1 as portas da cidade, os mais indiscipli� 
nados correram ao saque e não respeitaram nem 
mesmo a vida dos muçulmanos desarmados. No 
meio da desordem, que manchou esta . vitória dos 
soldados de Cristo, via�se o Rei de Jerusalém, indig-
nar�se com á violação dos juramentos e reunir em 
tôrno de si seus cavaleiros e seus servidores, para 
vingar o direito dos homens e da humanidade ultra� 
jada. A generosa firmeza de Balduino conseguiu 
restabelecer a ordem ; os muçulmanos, protegidos por 
seu respeito à palavra dada, retiraram�se com seus 
tesouros e foram substituídos na cidade por uma 
população cristã. 
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A conquista de T olemaida, que era como a 
porta da Síria do lado do mar, causou inquietação 
aos senhores de Damasco. Levou o espanto a As
calon e até aos conselhos de Babilônia (antiga 
Cairo) . No· Egito só se ocuparan1 então em reunir 
um novo exército e preparar uma frota para vencer 
o orgulho dos cristãos e para deter o progresso de 
suas armas. Pouco tempo depois. da tomada de 
T olemaida, soube .... se em Jerusalém que uma frota 
egípcia tinha aparecido diante de ]oppé e que uma 
multidão de bárbaros, saindo de Ascalon cobria a.s 
planícies de Ramla. Logo, todos os cristãos en1 
condições de pegar em armas, vieram da Galiléia, 
do país de Naplusa, das montanhas da Judéia ; o 
povo e o clero da Cidade Santa . imploraram a miseri ... 
córdia divina ; nas cidades cristãs, fizeram .... se orações� 
esmolas, esqueceramp·se as injúrias e tôda discórdia 
foi convertida em caridade. Balduino, com quinhen·· 
tos cavaleiros e dois núl homens de infantaria, saiu 
de Joppé e correu contra os inimigos, dos quais so-
mente Deus sabia o número. Êle mesmo travou o 
combate ; a bandeira branca que êle l evava consigo 
era por tôda a parte o sinal da vitória para os cristãos. 
O emir de Ascalon foi morto na luta ; cinco mil 
muçulmanos perderam a vida, os cristãos fizeram 
imensos despojos, não se podia contar a multidão 
de cavalos, de burros, de dromedários, que levaram 
para Joppé. Depois dessa vitória dos cristãos, a 
frota egípcia apressou .... se em se afastar, e, para que 
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nada faltasse à derrota e à ruína dos infiéis, Deus 
suscitou nas ondas, tempestades horríveis que dispec
saram os navios e os destruíram quase todos contra as 
praias e os rochedos. 

Enquanto o favor divino declarava-se assim 
pelos cristãos no reino de Jerusalém, os maus dias 
pareciam ter chegado para o principado de Antioquia 
e o condado de Edessa . Na primavera do ano de 
1 1  04, Bohémond com seus cavaleiros, T ancredo, 
então senhor de Laodicéia e de Apaméia, Balduino 
de Bourg, conde de Edessa ou Roha, e seu primo 
]osselin de Courtenai, senhor de T urbessel , reuni
ram-se para passar o Eufrates e sitiar a cidade de 
Charan ou Carrhes, ocupada pelos infiéis . A cidade 
Carrhes, situada a algumas milhas de Edessa, foí, 
no tempo dos patriarcas, a moradia de Tharé, pai 
de Abrão. Foi aí que o antigo chefe dos crente� 
recebeu ordem de deixar seu país e seus parentes 
para seguir a promessa do verdadeiro Deus ; foi em 
Carrhes que o cônsul Crasso caiu nas rnãos dos partos 
e morreu �afogado pelo our.o d�e que ,era tão ávido. 
Quando os príncipes cristãos chegaram diante da 
cidade, encontraram-na tomada pela carestia e quase 
sem meios de defesa . Os habitantes tinham manr
dado pedir auxílio a Maridin, a Mossul e a todos 
os povos muçulmanos da Mesopotâmia. Depois de 
algumas semanas de cêrco, tendo perdido a esperança 
de serem ajudados, ,.resolvermn abandonar a praça 
e propuseram uma capitulação que foi aceita. 
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Enquanto se jurava de ambas as partes cumprir fiel,.. 
mente as condições do tratado, surgiu uma viva diver,.. 
gência entre o Conde de Edessa e o príncipe de 
Antioquia, para saber que bandeira esvoaçaria sôbre 
os muros da cidade. O exército vitorioso esperava, 
para entrar na cidade, que essa divergência tivesse 
fim ; mas Deus quis castigar o tolo orgulho dos prín
cipes e retirou,..lhes a vitória que lhes havia dado . 
Balduino e Bohémond disputavam ainda a cidade 

li!! 

conquistada, quando nas elevações vizinhas foram 
vistos soldados muçulmanos, avançando em ordem 
de batalha, de bandeiras desfraldadas. 

Eram os turcos de Maridin e de Mossul que 
vinham em auxílio da cidade sitiada. À sua aproxi,.. 
mação, os cristãos, tomados de espanto, só pensaraxn 
em fugir. Em vão os chefes procuraram reanimar os 
soldados , em vão o Bispo de Edessa, percorrendo as 
fileiras quis erguer a coragem abatida ; desde o pri,.. 
meiro ataque o exército da cruz foi dispersado ; Bal · 

duino de Bourg e seu primo ]osselin foram aprisio
nados. Bohémond e T ancredo escaparam quase 
sozinhos à perseguição . do vencedor. 

Depois dêsse deplorável acontecimento, apare
ceu no céu um cometa que ficou no horizonte durante 
quarenta dias e que foi visto em todo o universo. Êsse 
sinal extraordinário, diz F oulcher de Chartres, tinha 
começado a brilhar no mês de fevereiro,  no m1esmo 
dia d,a lua nooa, o que era eviden.f,em,enle de sinistra 
presságio . No mesmo mês, notaram-se durante vários 
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dias en1 redor .do sol , dois outros sóis, um à direita e 
outro à esquerda, e, no mês seguinte, m.u.itos viram cair 
uma chuva de estrêlas. As grandes calamidades não 
faltaram também, para responder aos sinistros pr-essá-
gios, e jamais as colônias cristãs tiveram mais que 
temer a sua última hora. 

Os turcos, animados pela vitória, sitiaram várias 
vêzes a cidade de Edessa ; T urbesseL Antioquia 
mesma, foram ameaçadas. Os bárbaros devastaram 
tôdas as regiões habitadas pelos cristãos ; os campos 
mais férteis ficaram abandonados, a terra nada mais 
produzia para as necessidades do homem, o povo 
morria de fome por tôda a parte: No meio da deso·� 
lação geral, não se pensou ·em libertar Balduino de 
Bourg e ]osselin, pelos quais os turcos pediam um 
resgate. Surgiram muitas queixas e lamentações 
contra Bohémond e ... f ancredo, que. se acusavam de 
esquecer seus innãos de armas, retidos em cativeiro, 
entre os infiéis . 

O príncipe de Antioquia estava encerrado na 
sua cap�tal, mneaçado ao mesmo tempo pelos gregos 
e pelos turcos. Não tendo mais nem tesouros, nem 
exército, êle voltou suas últimas esperanças para o 
Ocidente, e resolveu interessar pela sua causa, os 
príncipes da cristandade. J)epois de ter f.eito espalhar 
a notícia de sua morte, êle embarcou no pôrto de 
São Simeão, e escondido nurn ataúde, atravessou a 

frota dos gregos, que se regozijavam com sua morte � 
amaldiçoavam sua memória. Chegando à I tá lia, 
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Bohémond foi se atirar aos pés do soberano pontí. 
fice ; queixa,..se das desgraças que teve de suportar, 
defendendo a religião ; invoca sobretudo a vingança 
do céu sôbre Alexis, que êle apresenta como o maior 
flagelo dos cristãos. O papa recebeu-o como um 
herói e como um mártir ; l ouva seus feitos, escuta 
suas queixas, dá�lhe o estandarte de S .  Pedro, e 
permite� lhe, em nome da igreja, preparar na Europa 
um exército para reparar às suas desgraças e vingar a 
causa da Igreja. 

Bohémond vai à França. Suas aventuras, seus 
feitos, tinham tornado seu nome conhecido por tôda 
a parte. Êle apresenta�se à côrte de Filipe I ,  que o 
recebe com as maiores honras e dá-lhe sua filha 
Constância em casamento. No meio das festas da 
côrte, o mais brilhante dos cavaleiros e o mais ardente 
dos oradores da cruz, faz admirar sua habilidade nos 
torneios e prega a guerra contra os inimigos dos cris
tãos. Passando por Limoges, depositou as cadeias 
de prdta sôbre o altar de S. Leonardo, de quem havia 
invocado o auxilio no seu cativeiro ; de lá foi a Poi
tiers, onde, ntuna grande assembléia, abrasou todos os 
corações com o fogo da guerra santa. Os cavaleiros 
de Limoges, da Auvergne e de Poitou, disputavam
se a honra de acompanhá�lo ao Oriente. Encorajado 
por êsses primeiros resultados felizes, êle atravessou 
os Pireneus e foi recrutar soldados na Espanha. V o l
ta à Itália e encontra por tôda a parte o mesmo entu
siasmo em segui-lo. Terminados os preparativos, 
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embarca em Bari, e vai aportar às terras do império 
grego, ameaçando vingar�se dos s�us mais mortais 
inimigos, mas na realidade, impelido pela ambição, 
muito mais do que pelo ódio. O Príncipe de Antio·· 
quia não deixava de animar com suas palavras o 

ardor de seus novos companheiros : para uns, êle 
apresentava os gregos como aliados dos muçulmanos 
e inimigos de Jesus Cristo ; a <?Utros, êle falava das 
riquezas de Alexis e prometia� lhes os despojos do 
Império. Êle estava a ponto de ver realizarem�se suas 
brilhantes esperanças , quando foi traído pela fortuna, 
que por êle até então só tinha feito prodígios. 

A cidade de Durazzo, cujo cêrco tinha iniciado, 
resistiu por muito tempo aos seus esforços ; as doenças 
devastaram seu exército. A maior parte dos guerreiros 
que o tinha seguido desertou de suas bandeiras ; êle 
foi obrigado a fazer uma paz vergonhosa com v 
imperador, que êle queria destronar, e foi morrer de 
desespêro no pequeno principado de T arento, que êle 
tinha abandonado para a conquista do Oriente. 

O infeliz resultado desta tentativa, dirigida 
tôda contra os gregos, tornou .... se funesta para os cris� 
tãos estabelecidos na Síria e privou�os dos socorros 
que êles deviam esperar do  Ocidente. T ancredo, 
que ainda governava Antioquia foi diversas vêzes 
atacado pelos bárbaros que tinham acorrido das mar� 
gens do Eufrates e do Tigre e só lhes pôde resistir 
com o auxílio do Rei de Jerusalém. Josselin e Bal� 
duino de Bourg, que tinham sido levados a Bagdad, 
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só voltaram aos seus territórios. depois de cinco anos 
de duro cativeiro. Quando Balduino voltou a Edessa, 
não pôde pagar o pequeno número de soldados que 
lhe haviam permanecido fiéis e para obter auxílio de 
seu sogro, senhor de Mitilene, fê� lo acreditar que 
tinha comprometido sua barba, para sôldo de seus 
companheiros de armas, meio pouco digno de um 
cavaleiro ·e que não desculpa aos olhos da história, a 
extrema miséria do príncipe? obrigado a empregá� lo. 

Tantos reveses não tinham ensinado os cristãos, 
nem os fizeram avaliar a necessidade da concórdia. 
T ancredo e Balduino de Bourg tiveram reciproca� 
mente vivas dissensões ; chamaram os muçulmanos, 
ora um, ora outro, para defender a sua causa e houve 
grande confusão nas margens do Eufrates e do 
Oronte. Nessas funestds divergências, Tancredo 
havia mostrado mais animosidade. Êle queria que o 
Conde de Edessa lhe fôsse sujeito e lhe pagasse 
tributo. O Rei de Jerusalém, cuja justiça se invocava, 
condenou T ancredo e disse� lhe : "O que pedes não 
é justo ; deves, pelo temor de Deus, reconciliar� te 
com o Conde de Edessa ; se, ao contrário, tu persistes 
em tua união com os pagãos, não podes oonlinuar 
como nosso irmão. Estas palavras tocaram o coração 
de  T ancredo, e restabeleceram a paz entre os prín� 
cipes cristãos. 

No ano de 1 1  08, Bertrand, filho de  Raimundo, 
Conde de Saint�Gilles, veio ao Oriente com setenta 
galeras genovesas. Deviam elas ajudá� lo a conquistar 
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várias cidades da Fenícia ; começaram por Biblos, 
que, depois de vários assaltos, abriu suas portas aos 
cristãos ; foram depois sitiar a cidade de Trípoli . A 
conquista dessa praça, tinha sido a última ambição 
do Conde Raimundo ; para conseguir o que tentara 
tantas vêzes, êle implorava o auxílio de todos os 
peregrinos que chegavam ao Oriente ; com sua ajuda 
êle tinha construido numa colina das vizinhanças, 
uma fortaleza a que chamavam de oasielo ou monte 
dos p,er,egrinos. O infatigável atleta de Cristo caiu 
de um dos telhados dessa tôrre e morreu na queda, 
com a tristeza de não ter podido arvorar o estandarte 
da cruz sôbre a cidade infiel .  O Rei de Jerusalém 
veio ao cêrco de Trípoli, com quinhentos cavaleiros. 
Sua presença redobrou o ardor dos cristãos. A cida
de, há muito ameaçada, tinha pedido auxílio a 
Bagdad, a Mossul e a Dâmaso. Abandonada pelas 
potências muçulmanas da Pérsia e da Síria, tinha 
voltado suas últimas esperanças para o Egito. Mas, 
enquanto esperavam as frotas e os exércitos egípcios, 
um mensageiro chegou num navio, pediu-lhes, em 
nome do califa, um1a b,ela tescr,ava que havia na ci·
d.ade, ,e m�a:d�eira de abricoteiro própria p,ara fabri:oar 
cítaras e inslrum;enlos de música. O historiador árah� 
Novaíri que narra o fato, acrescenta que os habi
tantes de Trípoli, reconheceram então que não havia. 
mais salvação para sua cidade, e propuseram aos 
cristãos abrir-lhes as portas, com a condição de  que 
todos seriam livres de sair, com tudo o que pudessem 
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levar ou ficar na cidade, pagando um tributo . A 
capitulação foi aceita e teve sua execução da part�,do 
Rei Balduino e do Conde Bertrand ; mas se acredi ... 
tarmos ,em alguns historiadores, a soldadesca geno·· 
vesa, procedeu em Trípoli, como tinha feito há pouco 
em ·r olemaida. 

O território de Trípoli era célebre pela riqueza 
de suas produções . Nas planícies e nas colinas perto 
do mar, crescia o trigo em abundância, a vinha, a 
cana de açúcar, a oliveira e a amoreira branca, cuja 
fôlha alimenta o bicho da sêda. A cidade tinha 
mais de quatro mil operários , práticos em fabricar 
panos de lã, de sêda e de linho. Uma grande parte 
dêsses benefícios foi perdida pelos vencedores quê, 
durante o cêrco, devastaram os campos, e, depois da 
conquista da cidade, não se ocuparam mais da res..
tauração da indústria. Trípoli tinha ainda outras 
riquezas, pouco procuradas, sem dúvida, pelos guer
reiros da cruz. Uma biblioteca conservava os mo
numentos da literatura dos persas, dos árabes e dos 
gregos. Cem copistas ali estavam ocupados em 
transcrever os manuscritos ; o cádi, senhor da cidade, 
mandava a todos os países, homens encarregados de 
descobrir livros raros e preciosos .  Depois da tomada 
de Trípoli, essa biblioteca foi incendiada. Alguns 
autores orientais deploraram essa perda irreparável ; 
mas nenhuma das nossas antigas crônicas falam disso 
e seu silêncio, nessa ocasião, mostra assaz a indife-
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rença profunda que os soldados francos demonstraran1 
ant,� um incêndio que devorou cem mil volumes. · 

Trípoli, com as cidades de T ortosa, Archas, 
Gibel, formou um quarto Estado na confederação 
dos francos, além dos 'mares ;  Bertrando, fi filo de 
Raimundo de Saint�Gilles, tomou posse dêle, logo 
depois da conquista e prestou juramento de fidelidad� 
ao Rei de Jerusalém, do qual se tornou vassalo ou 
homem lígio. 

Vários meses depois da tomada de Trípoli, o 
Rei Balduino reuniu tôdas as suas fôrças diante de 
Beirute. Essa cidade, muito antiga, foi, no tempo do 
império romano, uma colónia de Augusto ; goza vil 
do direito itálico ; como Rodes, . Mitilene e várias 
outras cidades do Oriente, ela teve escolas públicas, 
cuja glória subsistiu até a Idade Média e não foi 
desconhecida aos primeiros peregrinos de Jerusalém. 
Depois da invasão do islamismo, Beirute tinha per
dido seu esplendor, mas restavam�lhe seus belos 
jardins, seus férteis pomares e a comodidade de seu 
pôrto ou baía. Ela resistiu durante dois meses aos 
ataques dos cristãos ; Alberto d'Aix refere que, de� 
pois de ter capitulado, os habitantes queimaram nas 
praças públicas tôdas as riquezas que não puderam 
levar. Os vencedores, entrando na cidade, indig ... 
naram�se, porque nada mais lhes restava para saquear 
e atiraram�se contra a população, que pereceu quase 
tôda pela espada. 
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Os muçulmanos possuíam nas costas da Síria 
apenas três cidades : Ascalon, Tiro e Sidon. Até 
então, a cidade de Sidon tinha ccn.servado a paz, à 
custa de submissão e de presentes ; todos os anos, ela 
afastava a hora de sua destruição, prodigalizando 
seus tesouros ; mas o te1npo se aproximava quando o 

ouro não mais a poderia salvar. O Rei de jerusalén1 
voltava de uma expedição às margens do Eufrates, 
quando soube que Sigur, filho de Magno, Rei da 
Noruega, tinha desembarcado em joppé ; Sigur estava 
acompanhado por dez mil noruegueses, que, há três 
anos tinham deixado o norte da Europa, para visitar 
a terra santa. Baldu.ino foi à }oppé conversou com 
o Príncipe da Noruega e insistiu, que combatesse 
com êle pela defesa e pelo engrandecimento do reino 
de Cristo. Sigur consentiu e satisfez os desejos . do 
Rei de Jerusalém ; apenas pediu como prên1io d-v 
seu zêlo, um pedaço da verdadeira cruz. Quando 
êle chegou à Cidade Santa, corn seus guerreiros, os 
cristãos contemplaram com surprêsa mista de alegria, 
os enOrmes machados de batalha e a alta estatura do� 
peregrinos da Noruega. Resolveram no conselho dos 
reis, sitiar Sídon, A frota de Sigur apareceu diante 
do pôrto dessa cidade, enquanto Balduino e o Conde 
de Trípoli e rguiam suas tendas junto das muralhas. 
Depois de un:n cêrco de seis . semanas5 o emir e os 
principais habitantes ofereceram as chaves da cidade 
ao Rei de Jerusalém e só pediram a liberdade de 
sair da praça com tudo o que pudessem levar, na 
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cabeça �e nos om·bros. Cinco mil sidônios aprovei
taram do tratado ; os outros ficaram e se tornaran1 
súditos do rei. 

Sigur deixou a Palestina com as bênçãos do 
povo cristão e embarcou para a N oruega1 levando o 
pedaço da verdadeira cruz que fôra prometida aos 
seus serviços e que êle depositou, ao seu regresso� 
na cidade de Hanghel, onde a virtude dessa precios� 
relíquia devia, dizia�se, preservar o país de tôda 

,.., Invasao. 
Os noruegueses não foram os únicos povos do 

Norte que tomaram parte no cêrco de Sidon ; pere� 
grinos da F rísia haviam chegado à Palestina, da 
Inglaterra, e combateram com os guerreiros de Bal.
duino. Lemos numa crónica de Brémen, que se fê:z 
então em todo o império germânico uma grande con� 
vocação de homens, para a guerra santa de além-ma:r. 
Muitos bremenses, ao sinal de seu arcebispado c 
comandados por dois cônsules, que a crônica nomeia, 
partiram para o Oriente e distinguiram�se na tomadrt 
de Beirute e de Sidon. À volta de sua peregrinação, 
só haviam perdido dois dos seus companheiros ; fo·
ram recebidos em triunfo por seus concidadãos1 e 
escudos de armas, dados à cidade de Brémen pelo 
Imperador da Alemanha, atestaram os serviços que 
êles tinham prestado à causa de Jesus Cristo, na 
Terra Santa. 

Balduino voltou vencedor a Jerusalém e soube 
com tristeza, que Gervásio, Conde de Tiberíades, 



H I S T 6 R I A D A S C R U Z A D A S 141 

tinha sido atacado. pelos turcos e levado com seus 
mais fi€is cavaleiros para a cidade de Damasco. 
Enviados muçulmanos viermn oferecer ao Rei de 
Jerusalém a liberdade de Gervásio, em troca de 
T olemaida, de Joppé e de algurnas outras cidades 
tomadas pelos cristãos ; urna recusa, acrescentavam 
êles, iria causar a morte do Conde de Tiberíades . 
Balduino propôs pagar pela liberdade de Gervásio 
uma soma consi.derável. 6 6Quanto às cidades, que 
vós pedis, disse� lhes, não v o·� las daria nem por meu 
irmão Eustáquio, nero por todos os príncipes cristãos. "  
À volta dos embaixadores, Gervásio foi levado, com 
todos os seus cavaleiros, a uma praça de Damasco e 
1norto a flechas pelos turcos. 

1 1 1 2 . lV!ais ou menos no mesmo tempo, 
Antioquia lamentou a morte de T ancredo. Tôda a 

Igreja dos Santos, diz Guilherme de Tiro, reconhe� 
cerá para sempre as obras caridosas e a liberalidade 
do herói cristão . Durante o tempo em que êle gover·· 
nou Antioquia, uniu�se de coração e de alma a todos 
os sofrimentos do seu povo. Raul de Coen nos diz 
que no meio de uma carestia que assolou seu pril)ci� 
pado, êle jurou não beber rnais vinho e reduzir�se, 
quanto à mesa e ao vestuário à condição dos pobres , 
enquanto durasse a carestia e a miséria pública. Na 
guerra, T ancredo procurava ser como o pai de todos 
os que combatiam sob suas bandeiras, e, êle tinha o 

costume de dizer : . .  Minha fortuna e minha glória 
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são meus soldados. Que a riqueza seja sua partilha, 
para mim eu reservo os cuidados, �s perigos, a fadiga, 
o granizo e a chuva."  Ao se aproximar a sua última 
hora, T ancredo tinha junto de si, sua espôsa Cecília, 
filha de Filipe I, Rei da França e o jovem Pons, 
filho de Bertrando, Conde de Trípoli ; fê--los prome-
ter unirem--se depois de sua morte pelos laços do 
casamento, promessa que foi s�m mais, cumprida. 
Nomeou Rogério para seu sucessor, filho de Ricardo, 
seu primo, com a condição expressa de que êle entre-
garia o principado de Antioquia, inl,eitio .e sem difi
ouldade, ao seu legítimo senhor e príncipe, o filho de 
Bohémond, que estava com su.a mãe, na I tá l ia. O 
i lustre 1'ancredo foi sepultado em Antioquia sob c 
pórtico da igreja do príncipe dos Apóstolos, no ano 
1 1 1 2 , da Incarnacão. -> 

No ano seguinte, durante o verão, hordas imen
sas de bárbaros, tinham partido novamente das 
margens do mar Cáspio, do K:.orassan, do país de 
Mossul ,  para se dirigir à Síria. Desta vez deixaram 
em paz Edessa e Antioquia, e, marchando entre as 
regiões de Damasco e Fenícia, entre o Líbano e a 
orla marítima, penetraram na Galiléia . À sua apro-
ximação, o Rei Balduino acorrera, corn seu exército. 
Encontrou os inimigos acampados ao sul de Panéias� 
numa i lha formada por dois braços do Jordão ; os 
cristãos puseram seu acampamento nas vizinhanças. 
Os· dois exércitos separados pelo rio Dan, estavam 
um diante do outro, há vários dias, qÚando Balduino, 
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enganado por um ardil dos bárbaros, travou impru
dentemente o combate. O exército cristão, o reino, 
tudo estêve a ponto de perecer naquele dia ; o rei 
correu os maiores perigos ; abandonou seu estandarte, 
os cristãos perderam trinta cavaleiros e mais de mil e 

duzentos soldados de infantaria, mortos ou prisionei
ros .  Rogério de Antioquia e o Conde de Trípoli 
que vinham em auxílio de Balduino, chegaram de.� 
pois da batalha ; reunindo · às suas tropas, os restos 
do exército vencidó, êles foram acampar nas mon
tanhas de Seffet ou Saffat ; a multidão dos turcos 
ocupava o vale desde Panéias até o lago de Tibería
des. Tudo foi devastado às margens do Jordão e 

nas p lanícies da Galiléia, onde os habitantes do país 
ocupavam� se da ceifa ; por tôda a parte reinava a 

desolação, e ninguém ousava fugir, · nem para a di
reita, nem para a esquerda, de mêdo de. encontrar a 
morte no caminho. Não se sabia nas cidades o que 
se estava passando no acampamento dos cristãos c 
no acampamento nada se sabia do que se pasava na 
cidade : um grande número de muçulmanos, tinha 
saído de Ascalon e de Tiro para devastar as terras 
dos fiéis ; o país de Siquem foi invadido, Naplusa 
entregue ao saque ; Jerusalém ficou sem defensores, 
fechou suas portas e estêve a ponto de voltar a cair 
nas mãos dos inimigos de Cristo. 

No entretanto, o verão se afastava e a estação 
marcada para a passagem dos peregrinos trazia todos 
os dias à Palestina os guerreiros do Ocidente. O 
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exército cristão recebeu assim novos reforços e contou 
logo doze mil combatentes, sob suas bandeiras. Por 
outro lado, os turcos de Damasco começavam a des .... 
confiar dos turcos vindos da Pérsia e o exército iní� 
migo enfraquecia-se pela discórdia. Assim, essa 
guerra a princípio tão terrível e ameaçadora, termi
nou de repente, sem luta e a 1nultidão dos inimigos 
afastou .... se, como uma tempesta�e levada pelo vento. 

Então as colônias cristãs de tôdas as províncias 
da Síria, foram alvo de outras calamidades. Nuvens 
de gafanhotos, vindos da Arábia, acabaram de de .... 
vastar os campos da Palestina. Uma horrível caresti1 
desolava o condado de Edessa e o principado de 
Antioquia. Um tremor de terra se fêz sentir desde o 

monte Tauro até os desertos da Iduméia ; várias cida� 
des da Cilícia reduziram .... se a montes de ruínas ; treze 
tônes da cidade de Edessa e a cidadela de Alepo 
ruíram com estrondo ; as mais altas fortalezas, cobri·� 
ram a terra com suas ruínas e seus comandantes, 
muçulmanos ou cristãos, procuraram asilo com seus 
soldados, nas florestas e nos desertos ; uma tôrre de 
Antioquia, várias igrejas e outros edifícios da cidade 
foram destruídos. 

Atribuíram êsse horrível flagelo aos pecados dos 
cristãos. Gauthier, o chanceler , nos faz uma descri .... 
ção horrível dos escândalos e da prostituição de que 
êle mesmo tinha sido testemunha. A penitência foi 
excessiva, como excessiva tinha sido a desordem dos 
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costumes. Todo o povo de Antioquia rezava dia e 
noite, cingia-se de · cilício, dormia na cinza. As mu-
lheres e o� homens iam separadamente de lugar em 
lugar, de igreja em igreja, descalços, de cabeça ras
pada, ferindo o peito e ·  repetindo em altas vozes, 
Senhor, poupai-nos! Somente depois de cinco meses, 
o céu deixou-se comoYer pelo arrependimento e os 
terremotos cessaram de at�P.rrorizar as cidades. Rego
zijaram-se em Bagdad, pelo flagelo que tinha deso
lado o país, dos cristãos ; o l Jríncipe de lVlossul ,  dizem 
as crônicas, .tirou augúrios do sol e da lua: e julgou 
que o momento era chegado para se invadir a Síria. 
O povo de Mossul e de Bagdad, não havia esquecido 
a morte de Moudoud, que chefiara a última expedição 
dos muçulmanos à Galiléia ; atribuía-se ao Príncipe 
de Damasco a culpa da morte dêsse i lustre mártir 
do islamismo. l...,odos os emires da Mesopotâmia 
tomaram as armas para combater os cristãos e para 
castigar os muçulmanos infiéis . 

No perigo que o ameaçava, o sultão de Damasco 
não hesitou em fazer uma aliança com os  príncipes 
cristãos. O Rei de Jerusalém, o Príncipe de Antio · 
quia, o Conde de Trípoli, uniram suas tropas às 
de seu novo aliado e todos juntos n1archaram contra 
os guerreiros de Mossul e de  Bagdad, que já  devas
tavam as margens do Eufrates ·e do Orante. Os 
cristãos estavam cheios de zêlo e ardiam no desejo 
de combater ;  mas seus novos auxiliares, que sempre 
desconfiavam dos soldados de Jesus Cristo, não lhes 
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quiseram dar a vantagem de uma vitória ; fizeram 
todos os esforços para evitar uma batalha decisiva, 
na qual temiam ao mesmo tempo o triunfo de seus 
aliados e de seus ininligos. No entretanto, uma 
aliança tão formidável foi suficiente para livrar � 
Síria de uma invasão e para obrigar os bárbaros ·l 
retornar, passando o Eufrates. Embora os muçul ... 
manos de Damasco e as pot�ncias cristãs tivessetn 

d l '"' � ·  encontra o sua sa v aç.ao comum numa anança pas.-
sageira, era tal, porérn, o espírito dos francos, e de 
seus adversários, que todos o s  sequazes de Maomé 
acusaram, nessa ocasião, o Príncipe de Damasco de 
ter traído a causa do islamismo e que, quando êle 
se separou do exército cristão, para voltar à sua capi
tal , · todos os fiéis da Síria agradeceram ao céu ter 
por fim, separado o restandrarf,e ,J,e BeUal do .de ].esus 
Crislro . 

O Rei .Balduino, não tendo mais que combater 
os turcos de Bagdad, �oltou suas vistas para as re.
giões de além do Jordão e do Mar Morto. Atravessou 
a Árabia Petréia e avançou para a terceira Arábia, 
chamada pelos nossos cronistas de Sida ,J,e Sobal; lá 
encontrou uma alta colina que dominava uma terra 
fecunda e aquêle lugar pareceu.- lhe propício para 
a construção de uma fortaleza. A nova cidade foi 
confiada à guarda dos fiéis guerreiros e recebeu o 
no1p.e de M ont,eal. 

No ano seguinte ( 1 1 1 6) Balduino tomando 
consigo homens que conheciam perfeitamente o lugar, 
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penetrou nos desertos da Arábia, desceu para o 
Mar Vermelho e chegou até Héllis, cidade muito 
antiga, outrora freqüentada pelo povo de Israel e 

construída no lugar onde a Escritura coloca as duas 
fontes e as setenta palmeiras . Depois que o rei e os 
que o acon.1panhavan1 examinaram bem a cidade de 
Hél lis e as margens do Oceano, voltaram a Montreal ,  
e depois, a jerusalén1. Ao seu regresso à Cidade 
Santa , todos não se cansavam de ouvir a narração 
das suas viagens ao Mar Vermelho e pelos desertos 
do Sinai. i-\drniravam principaln1ente as conchas 
do n1.cu e certas pedras preciosas que êles tinham 
trazido. F cukher de Ch.arhes nos diz que êle fêz 
várias perguntas aos con1panheiros de Balduino e que 
lhes pergurüm.I dentre ou.tras coisas, se o f\1ar Ver
rnelho era doce ou salgado, se formava urrA lago ou 

uma baia, se tinha twn.a entrada e u1na saída, como 
o mar de Galiléia ou se era fechado como o Mar 
Morto. 

1 i 1 8 . Enquanto o Mar Vermelho e suas 
maravi lhaf. ocupavam assim o povo cristão, Balduino 
tinha outro pensamento, e procurava outro caminho 
que o pudesse levar ao Egito . Pelo mês de feve
reiro, êle reuniu a elite de seus guerreiros, atravessou 
o deserto, atacou e entregou ao saque a cidade de 
F,aramia, situada a algumas léguas das ruínas d� 
Tânis e de Pelusa. Alberto d' Aix nos diz que 
os guerreiros francos · banharam�se nas águas do Nilo 
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e que apanharam grande quantidade de peixes, espe� 
tando-os com suas lanças ; - tudo o que êles viarn 
naquela terra tão fértil do Egito, que parecia prome
tida aos seus exércitos, os enchia de surprêsa e de 
alegria. Mas aquêle delírio da vitória devia logo 
mudar-se em aflição ; o Rei Balduino ficou doente ; 
sentia fortes dores no ventre. /Uma ferida que havia 
recebido há :rnuito tempo, torn�u a se abrir e então 
pensardm em regressar a Jerusalém. Os cristãos 
tinham que atravessar o deserto que separa o Egito 
da Síria. Baldui'no levado numa liteira feita com 
paus das · tendas, mal pôde chegar a El--Arisch, pe
quena cidade à .  beira-mar e capital daquelas vastas 
solidões. Ali, percebeu que a doença tinha feito 
rápidos progressos e que êle estava perto do seu fim ; 
seus compa'nheiros de vitórias mostravam sua< profunda 
tristeza ; êle os consolava con1 estas palavras : "Por 
que estais assim chorando? Pensais que eu sou um 
homem ao qual muitos outros podem substituir ;  não 
vos deixeis abater, corno as mulheres, pela dor, não 
vos esqueçais de que é preciso vohar para Jerusalém, 
com as armas na mão e combater ainda pela herança 
de Jesus Cristo, con1o todos juramos. '9 Balduino 
pediu então uma prova de afeto, aos seus compa
nheiros de arn1as ; êle rogava, que não deixassem 
seu corpo em terras de infiéis. Os cavaleiros, der� 
ramando lágrimas, respondiam que a obrigação · im
posta à sua fidelidade lhes par.eda b.em rude e 
m.uilo acim.a de suas fôrças. Como conservar e. 



Morte de Balduino.
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transportar um corpo sem vida, pelas areias do de
serto, por países inimigos e sob um sol abrasador? 
Balduino insistiu e disse : ' 'Logo que eu expirar; 
rogo-vos, abri meu corpo, com o feno, retirai os 
intestinos e enchei-o de sal e de aromas ; embru 
lhai-o em couro e tapetes ; assim podereis trans
portá- lo até os pés do Calvário e sepultá-lo segundo 
o rito católico, junto do túmulo de meu irmão Godo 
fredo."  Mandou depois chàmar seu cozinheiro 
Edon e disse-lhe estas palavras : "Tu vês que eu 
vou morrer ; se me amaste quando vivo, conserva o 

mesmo sentimento depois de minha morte ; abre meu 
corpo, esfrega-o com bastante sal e com perfumes, 
por dentro e por fora. Enche de sal meus olhos, 
minhas narinas, minhas orelhas, minha bôca ; reune-te 
depois a todos os outros meus servidores e aos meus 
caros companheiros, para me levar à Cidade . Santa. 
Assim farás as minhas últimas vontades e conser
var-me-ás fidelidade. "  Estas foram as palavras de 
Balduino aos seus cavaleiros e ao cozinheiro Edon. 
Depois ocupou-se da sucessão ao trono de Jerusalém. 
Recomendou ao sufrágio de seus companheiros seu 
irmão Eustáquio de Bolonhd ou Balduino de Bourg, 
Conde de Edessa ; por fim o generoso atleta da fé exa
lou o último suspiro, fortificado p;eZos sacramtenlos da 
Confissão 1e .da Comunhão .  Depois que êle cerrou 
os olhos, seus irmãos de armas, cheios de tristeza, 
procuraram cumprir suas últimas vontades ; seu corpo 
foi aberto, esfregado com sal, cheio de aromas ; tira-
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ram.-lhe os intestinos e" os outros órgãos, que foram 
sepultados num lugar, o qual tiveram o cuidado d� 
recobrir com um monte de pedras. Êsse túmulo, 
rústico, ainda pode ser visto nas vizinhanças de EI .. 

Arisch. Depois de terem cumprido êsse doloroso 
dever, os guerreiros cristãos retomaram o caminho 
pelo deserto, andando dia e noite, esforçando.-se por 
ocultar a morte de Balduino e a dor que sentiam ; 
atravessaram as montanhas da Judéia, o país de 
Hebron e chegaram a Jerusalém, no domingo de 
Ramos. Naquele dia, segundo o uso antigo, todo 
o povo cristão, precedido pelo Patriarca, descia em 
procissão do �vlonte das Oliveiras, levando ramos 
de palmeiras e cantando, para solenizar a entrada 
de Jesus Cristo em Jen1salém. Quando a procissão 
atravessava o vale de ]osafá, o esquife de Balduino, 
trazido por seus co1npanheircs, apareceu de repente 
no meio daquele povo que cantava hinos ; logo se 
fêz um triste silên.cio, depois� lúgubres lamentações 
sucederam aos cânticos da Igreja ; os restos mortais 
de Balduino entraram pela porta Dourada e a pro
cissão continuou. Latinos, sírios todos choravam ; 
os mesmos sarracenos, diz o capelão de Balduino, 
choravam também. Ao rnesmo tempo, Balduino 
de Bourg, que tinha deixado Edessa para vir celebrar 
as festas da Páscoa na cidade de Jesus Cristo, chegou 
pela porta de Damasco ; avisado por aquela aflição 
geral da morte de Balduino, seu senhor e parente, 
uniu.-se a todo o povo no luto e seguiu o cortejo 
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fúnebre até o Calvário. Ali, os restos do rei fale
cido foram depostos com grande pompa e sepul .. 
tados num túmulo de mármore branco, perto do 
mausoléu de Godofredo. 

Ba!duino viveu e morreu nos acampamentos, 
sempre pronto a combater os inimigos dos . cristãos. 
Durante seu reinado que durou dezoito anos, os habi .. 
tantes de Jerusalém ouviram todos os anos o grande 
sino que anunciava a aproximaÇão dos infiéis ; poucas 
vêzes viratn no santuário o sagrado madeiro da cruz 
verdadeira� que se costumava levar para a guerra ; 
o irmão e sucessor de Godofredo viu mais de uma 
vez seu reino em perigo , e somente conseguiu conser
vá-lo pelos prodígios do . seu valor ; perdeu várias 
batalhas � por sua bravu.ra imprudente ; mas sua extra
ordinária atividade, seu espírito fecundo de recursos, 
sempre o salvaram do perigo . 

O poder cristão no Oriente cresceu durante o 
reinado de Balduino : Arsur, Cesaréia� T olemaida , 
Tripoli �  Biblos, Beirute, Sidon, fizeram parte do im
pério fundado pelos cruzados . V árias praças 
fortes elevaram�se para a defesa do reino, não so,.. 
mente na Arábia, mas tambén.1 nas montanhas do 
Líbano, na Galiléia, no pais dos filisteus, e em 
tôdas as estradas da Cidade Santa. 

Balduino acrescentou várias disposições ao có .. 
digo de seu predecessor. O que mais honra seu 
reinado foi o cuidado que êle teve de repovoar Jeru
salém : êle ofereceu asilo honroso aos cristãos dis-
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persos na Arábia, na Síria e no Egito. Os fiéis, 
perseguidos e oprimidos por impostos, pelos muçul� 
manos, acorreram em massa com suas espôsas, filhos, 
riquezas, e rebanhos. Balduino distribuiu--lhes 
terras, casas abandonadas e Jerusalém começou a se 
tornar florescente. Acrescentaremos que êle enri
queceu as igrejas, principalmente a de Belém, que 
foi feita sede de Bispado e a que vários edifícios 
religiosos deveram sua origem. 

Para dar mais esplendor à capital obteve da 
côrte de Roma que tôdas as cidades conquistadas aos 
infiéis ,c;eriam anexadas à igreja patriarcal de Jeru-
salém : concedemos, (assim dizia o Papa Pascoal) 
à Igreja de Jerusalém. , tôdas as cidades e províncias 
oonquisf,adas p.ela gr,aça de D,eus e fJ.elo sangu.e do 
mui glorioso rei Balduino e elos que oombaf·er.a1m .oom 
êle. Vemos por essas palavras que os Papas apre� 
ciavam o ·  generoso sacrifício dêsses príncipes, cuja 
autoridade era um sacerdócio 1nil itar, um verdadeiro 
apostolado armado de ·espada. Deixamos de narrac 
pormenorizadamente tôdas as questões que surgiram 
entre o sucessor de Godofredo e o patriarca da Ci-
dade Santa, pois essas questões não tiveram influência 
alguma na rnarcha dos acon[ecimentos : a sabedoria 
dos pontífices de Roma recebeu mu.ito vaga-
mente as queixas dos patriarcas e o Papa Pascoal 
terminou todos os debates declarando que êle não 
queria reb,aixar a dignidade da Igreja em prov.eilo 
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do pad,er d.os príncipes, nem mll;lilar o poaer 'dos prín-
cipes ,em prov,eito ,d,a dignidade da lgrej1a. 

De resto, as questões entre Balduino e o patriarca 
Daimbert tiveram menos por pretexto ou por causa, 
ambiciosas rivalidades, do que a extrema necessi� 
dade de dinheiro , em que se encontrou muitas vêzes 
reduzido o suoessor de Godofredo. Foi essa necessi
dade de dinheiro que lhe deu o culpado pensamento 
de desposar un1a segunda mulher, quando a primeira 
ainda vivia . O rei, diz--nos Guilherme de Tiro, 
tinha sabido que a Condêssa da Sicília, viúva de 
Rogério, era muito rica e que tinha tudo em abun
dância ; êle, ao contrário, era muito pobre e tão falto 
de recursos, que mal tinha com que fazer frente às 
suas necessidades de cada dia e ao pagamento de 
seus irinãos de armas ; não houve, além disso, nenhu-· 
ma objeção, nenhuma queixa, nem no clero, nem no 
povo, nem entre os grandes. Como a nova princes::1 
chegasse com muitas riquezas, uma frota ca�regada 
de trigo, de óleo, de vinho, de armas todos julgaram
se enriquecidos, com essa união matrimonial e fecha-
ram os olhos para o escândalo. Quando veio a 

miséria, mostraram-se então mais severos ; Guilherme 
de Tiro nota que o arrependimento ·e o luto sucederan1 
logo às enganosas alegrias. 

Todos os historiadores do tempo elogiam as 
brilhantes qualidades de Baldu

.
ino. Na primeira 

Cruzada9 êle se fizera odiar por um caráter altivo 
e ambicioso. Depois que ccnseguiu o que desejava1 
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fêz admirar sua moderação e sua demência ; feito 
Rei de Jerusalém , seguiu o ·exemplo de Godofredo e 
mereceu por sua vez servir de modêlo aos seus 
sucessores. 

Depois que o Rei Balduino foi enterrado, o 
clero e o povo de Jerusalém, segundo a expressão das 
crônicas, julg�ando--se órfãos, pensaram em se apoiar 
mutuamente e começaram a se ocupar da eleição de 
um novo rei . Diversas propostas foran.1 feitas ; uns 
diziam que a coroa pertencia a Eustáquio, irmão de 
Balduino, outros pensavam que no meio dos perigos 

não se podia esperar utn príncipe que estava longe e 
propunham o Conde de Edessa, que então se encon-
trava na Cidade Santa. Entre êstes , notava�se ]os� 
selin de Courtenai, um dos condes e senhores do 
reino : josselin, chegando à Ásia, tinha sido acolhido 
e cumulado de benefícios . por Baldu.ino de Bourg, 
que lhe deu várias cidades sôbre o Eufrates. Expulso 

depois ignominiosamente por seu benfeitor, êle se 
havia refugiado no reino de  Jerusalém? onde obtivera 
o principado de Tiberíades . Quer porque êle qui,., 
sesse reparar erros passados quer esperasse obter no
vos benefícios, êle disse aos barões reunidos que 
Balduino de Bourg pertencia à família do último rei : 
que nenhurrm regiã.o nem aquém. nem além do mar 
não poderia oferecer um principe mais digno do amor 
e da confi.anca dos cristã.os. As hêncãos dos habi--� � 

tantes de Edessa designavam,.,no à escolha dos barões 

e dos cavaleiros ,  a providência tinha-o enviado a Jeru·-
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salém, para consolar o povo cristão pela morte do 
irmão de Godofredo. Estas palavras reuniram todos 
os sufrágios em favor de Balduino de Bourg. No 
dia de Páscoa , o novo rei foi prodmnado na mesma 
Igreja da Ressurreição, na presença de todos os fiéis ; 
êle reuniu em seguida todos os grandes no palácio 
de Salomão : con1binou cmn êles a ad1ninistração do 
reino e distribuiu justiça ao seu povo segundo as 
determinações já emanadas por .Godofredo. O con·· 
dado de Edessa foi cedido a }osseli:n de Courtenai . 

Enquanto .O reino de Jerusalém ce lebrava em 
paz a elevação de Balduino de Bourg, o principado 
de Antioquia via�se novamente exposto aos perigos 
da guerra. Os muçulmanos da Pérsia, da Mesopo
tâmia e da Síria, cujas precedentes. denotas não 
haviam desencorajado, juraram extermin'lr a raça dos 
cristãos e marcharam para o Oronte? comandados por 
Ylg.azy, Príncipe de-. lVhuidin e de Alepo, o 1nais 
feroz dos guerreiros do islarnis1no. O novo príncipe . 
de Antioquia, Rogério, filho de Ricardo, tinha cha
mado em seu auxílio o Rei de Jerusalém, os condes 
de Edessa e de Tripoli ; mas, sem. esperar sua chega·� 
da, teve a imprudência de ferir un1 cmnbate, cuja 
perda deveria pôr em perigo tôdas as colôn.ias cristãs. 
Antes do combate , Ylgazy falou aos soldados e o 

cádi de Alepo percorreu as fileiras , excitando, pela 
violência de suas palavras, o furor dos bárbaros. No 
acampamento dos cristãos, . o Arcebispo de Apaméia 
recomendou a todos os guerreiros que confessassem 
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seus pecados e fizessem a Comunhão, 1a fim de· que} 
lendo--s,e f,orlal,eddo oom o pão cel,esfe, pudessem 
vioer 1e morr,er como convinha a soldados d,e Cristo . 
A história contemporânea relata que a princípio êles 
repeliram os inimigos . Mas Deus, cujos desígnios 
não se podem penetrar, não quis que êles fôssem 
vitoriosos ; enquanto que de lado a lado se combatia 
com grande violência, um enorme turbilhão impelido 
pelo vento, parou de repente no meio do campo de 
batalha, depois explodiu no ar, como uma nuvern 
de betume e de enxôfre. Êsse fenômeno lançou o 
terror entre os cristãos, j á  oprimidos pela multidão dos 
Inimigos. Rogério, que se esforçou por manter os 
soldados, caiu ferido mortalmente, e sua morte foi 
seguida da dispersão e da ruína de todo o exércitü 
cristão. Gauthier, o Chanceler, que estava presente 
ao combate, atribui o desastre dos cristãos à levian
dade, à imprevid�ncia, do Príncipe de  Antioquia, 
que êle nos apresenta, poucas horas antes do combate, 
percorrendo os vales e as col inas com sua equipagem 
de caça, apanhando aves com falcões amestrados, 
perseguindo veados com se�s cães . Essa batalha 
foi travada perto de Artésia num lugar chamado 
Campo de Sangue . Os muçulmanos fizeram um 
grande número de prisioneiros. Gauthier, que foi 
carregado de cadeias, nos fala dos tormentos e dos 
suplícios que- os escravos tiveram que suportar, mas 
êle não ousa dizer tudo o que viu, de mêdo que, 



Ilgazi concede a vida a Gauthier. 
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acrescenta ê le, os cristãos, sabendo dêsse excesso de 
barbárie, não sejam um dia levados a imitá--los. 

1 1 20. O exército ·vitori�so de Ylgazy espa-
lhou�se por tê-das as províncias cristãs. Foi no meio 
da - desolação geral que o Rei de Jerusalém chegou .a 
Antioquia . A cidade tinha perdido seus mais valen-
tes defensores. Clérigos e monges guardavam as 
tôrres e velavam, sob o connando do patriarca, pela 

1 • "' , ·  h r segurança da praça, pots n.ao se nn a con.r1ança na 
população grega e armênia, que não supori:ava o jugo 
dos latinos . A presença de Balduin.o de Bourg, ao 
qual se deu a autoridade supretna, restabeleceu a 
orden1 e dissipou a apreensão. Depois de ter provisto 
à defesa da cidade, êle visitou as igrejas de Antio
quia, em vestes de luto. Seu exército recebeu d� 
joelhos a bênção do patriarca e saiu da cidade para 
ir em perseguição dos muçulmanos. O rei, bem cmno 
seus cavaleiros e barões, caminhavam descalços, no 
meio de uma grande multidão, que invocava para êles, 
o auxíl io do Deus dos exércitos. 

1 1 2 1  . . Os cristãos foram acampar nas mon � 

tanhas de Danitz, onde os muçulmanos os vierarn 
atacar. Êstes estavam cheios de confiança etn seu 
número, mas os cristãos punham sua esperança no 
poder divino e sobretudo na presença da verdadeira 
cruz que Balduino tinha trazido de Jerusalém. De-
pois de um sangrento combate os infiéis foram venci-
dos e dispersados. Ylgazy e o chefe dos árabes, 
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Dobais, tinham fugido durante a batalha. Essa 
vitória espalhou o térror em Alepo e até às muralhas 
de Mossul ,  enquanto a verdadeira cruz, trazida sole
nemente à Cidade Santa, anunciou aos habitantes. o 
milagre que tinha feito no meio dos soldados de 
Cristo. Balduino, depois de ter dado a paz a Antio� 
quia, voltou à sua capital e para que nada faltasse 
às vitórias dos cristãos, Deus permitiu então que o 

temível chefe dos turcomanos, Ylgazy, tern1inasse sua 
carreira, ferido por uma morte súbita e violenta. 

Esta a época a que chegamos, em que as cir� 
cunstâncias mais graves sucediam.-se, como as cenas 
de um drama, e o espaço de alguns meses bastava 
para acontecimentos que teriam podido encher os 
anais de um século. Mal o historiador das colônias 
cristãs acaba de falar de uma batalha, de uma revo
lução, de uma grande calamidade, logo outros com·· 
bates, novas revoluções, calamidades maiores ainda, 
apresentam.-se à sua pena e lançam uma certa con.
fusão em suas descrições. Vimos o fim infeliz do 
jovem Príncipe Rogério e a desolação de Antioquia 
cujo território inteiro fôra invadido pelos muçulmanos. 
Agora é o condado de Edessa que lamentará o cati
veiro de seus príncipes ·e poucos dias serão apenas 
passados, que, desta nova desgraça surgirão outras 
que porão em perigo todos os Estados cristãos da 
Síria. 

1 1 22 .  Balac, sobrinho e sucessor de Ylgazy 
espalhava o terror nas margens do Eufrates., e, seme-
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lhante ao leão da escritura que rodeia sem cessar 
para surpreender sua prêsa, conseguiu atacar Josselin 
de Courtenai , e seu primo Galeran, que fêz levar 
carregados de cadeias para ·d Mesopotâmia. Chegou 
esta notícia ao reino de Jerusalém e o Rei Bal
duino de Bourg, acorreu a Edessa, quer para consolar 
os habitantes, quer para encontrar a ocasião e os 
meios de quebrar os ferros dos príncipes escravo3. 
Mas, confiando demais em sua bravura, e, vítima de 
sua generosidade, caiu êle mesmo nas emboscadas do 
sultão Balac, e levado para a fortaleza de Quar.f 
Piene, tornou..-se companheiro de infortúnio daqueles 
aos quais queria l ibertar. 

1 1 23 .  As antigas crônicas celebraram o· valor 
heróico de cinqiienta armênios que empreenderam a 
l ibertação dos príncipes cristãos. Depois de ter invo..
cado a proteção do To do..-Poderoso, êles se introdu ... 
ziram na fortaleza de Quarl Pierre, disfarçados, 
segundo alguns historiadores, em negociantes, segundo 
outros, em monges. Apenas entraram na cidadela, 
essa elite de bravos deixou os disfarces, empunhando 
armas, massacrou a guarnição muçulmana e deu li..
berdade aos i lustres prisioneiros . Êsse castelo, de que 
os cristãos assim se tornavam senhores, continha 
víveres em abundância e tôda espécie de munições 
de guerra. Balac ali havia deixado seus tesouros, 
suas mulheres e os mais preciosos despojos dos países 
devastados por suas armas. Os guerreiros cristãos 
a princípio regozijaram�se com o feliz êxito de sua 
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emprêsa. Mas logo os turcos das vizinhanças reuni-
ram .... se e vieram cercar a fortaleza onde flutua v a o 
estandarte de Cristo. O sultão Balac, que segundo 
as narrações do tempo, tinha sido avisado em sonhos 
da trama arquitetada contra êle, reuniu o exército � 
jurou exterminar Balduino, Josselin e seus libertado � 
res . Estes não poderiam resistir por muito tempo às 
fôrças reunidas dos turcos , se não fôssem ajudado;; 
por seus irmãos cristãos . Decidiram então que ]os
selin saísse da fortaleza e fôsse às cidades cristãs 
implorar o socorro dos barões e dos cavaleiros . josse
lin partiu imediatmnente, depois de ter feito o jura·· 
mente de deixar crescer a barba e de não beber vinho, 
até ter cumprido sua perigosa m.issão . Passou êle 
pelo meio da multidão anneaçadora dos muçulmanos, 
passou o Eufrates, levado sôbre odres de pele de cabra 
e atravessando tôda a Shia, chega por fim a Jeru
salém, onde depõe na Igreja do Santo Sepulcro as 
cadeias que tinha trazido em si mesmo, e conta, con1 
lágrimas, as aventuras e a infelicidade de Balduino e 
de seus companheiros. À sua voz, uxn grande número 
de cavaleiros e de guerreiros cristãos jura marchar 
para libertar seu monarca. Josselin põe .... se à sua frente 
e avança para o Eufrates. · Os mais valentes guerrei .... 
ros de Edessa e de Antioquia tinham se unido às 
suas bandeiras, quando se soube que o feroz Balac 
havia entrado novamente, à fôrça, no castelo de 
Quart Pierre . Depois da safda de josselin, Balduino, 
Galeran, e os cinqüenta guerreiros da Annênia tinhan1 
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resistido por muito tempo aos ataques dos muçulma..
nos ; mas os alicerces do castelo estavam minados e 

os guerreiros cristãos viram�se de repente no meio 
das ruínas . Balac, deixando a vida ao Rei de Jeru..
salém, fizera transportá..-lo para a fortaleza de Cha..
ran. ' Os bravos arménios morreram no meio dos 
suplícios e a palma do martírio fôra o preço do seu 
devotamento. Quando Josselin e os guerreiros que 
o seguiam receberam estas notícias , tão tristes, per
deram tôda esperança de executar seu projeto e vol
taram, uns para Edessa e Antioquia, outros para 
Jerusalém, desolados por não terem podido dar sua 
vida pela liberdade de um príncipe cristão. 

No entretanto os sarracenos do Egito procur-a-· 
vam aproveitar o cativeiro de Balduino e reuniram..-se 
nas planícies de Ascalon, com o intuito de expulsar 
os francos da Palestina . Por seu lado os cristãos da 
cidade de ] erusalém e de outras cidades do reino, 
confiando em sua coragem e na proteção de Deus, 
preparavam..-se para defender seu território . Como se 
atribuíam sempre os sucessos dos infiéis aos pecados 
dos cristãos, os preparativos de uma guerra deviam 
começar sempre pela expiação e pela oração. O 
povo e o clero da Terra Santa seguiram nessa ocasião 
o exemplo dos habitantes de N ínive e procurararn 
primeiro aplacar a cólera do céu por meio de uma 
rigorosa penitência . Foi determinado um jejum, du..
rante o qual as mães recusaram até o leite às suas 
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crianças de peito , os rebanhos foram afastados das 
pastagens e privados de seu alimento costumeiro. 

A guerra foi então proclamada ao som do gran� 
de sino de Jerusalém. O exército cristão, que tinha 
apenas três mil combatentes, era comandado por Eus
táquio de Aigrain, Conde de Sidon, nomeado regente 
do reino na ausência de Balduino. O patriarca da 
Cidade Santa levava à frente do exército o madeiro 
da verdadeira cruz. Atrás dêle, diz Roberto d' I 
Mont, ia Ponce, Abade de Cluni, levando a lança 
com que haviam traspassado o peito do Salvador e o 
Bispo de Belém, que tinha nas mãos um vaso mila� 
groso no qual se dizia havia se conservado o leite 
da Santíssima Virgem, Mãe de Jesus Cristo . 

No momento etn que os guerreiros cristãos 
saíram de ]erusalém9 os egípcios sitiavam Joppé, por 
terra e por mar. À aproximação dos francos a frota 
muçulmana cheia de terror afastou�se da praia. O 
exército de terra, a.campado em Ibelin, hoje Ibna, 
esperava com impaciência o exército cristão . Os dois, 
por fim enfrentam�se ; no meio do combate uma luz 
semelhante à do raio brilha no céu, e de repente 
explode nas fileiras dos infiéis . Êstes ficam petrifi� 
cados de terror, os cristãos, armados com fé, redu� 
plicam a coragem ; os inimigos são vencidos e os 
restos de seu exército, que era duas vêzes mais nume-
roso que os dos cristãos, com dificuldade se refugia 
nos muros de Ascalon. Os francos, vitoriosos e carre--
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gados de despojos, voltaram a Jerusalém cantando 
hinos ao Senhor. 

Embora o exército dos francos tivesse triunfado 
sôbre os sarracenos, sempre ocupado com a defesa 
das cidades e das fronteiras, sem cessar ameaçadas, 
não podia sair do reino, pará fazer novas conquistas. 
Os guerreiros que estavam retidos nas cidades cris ... 
tãs, depois de tão- grande vitória, afligiam ... se com a 
inatividade e pareciam ainda depositar sua esperança 
nos socorros do Ocidente. Foi então que chegou 
uma frota veneziana às costas da Síria. 

Os venezianos, que, há vários séculos, enrique ... 
ciam ... se com o comércio do Oriente e temiam romper 
tão úteis relações com as potências muçulmanas da 
Ásia, só tinham tomado pequena parte na primeira 
Cruzada e nos acontecimentos que a ela se seguiram. 
Êles esperavam o fim dêsse grande empreendimento, 
para tomar partido e associar ... se sem perigo, às vitó ... 
rias dos cristãos ; mas, por fim, invejosos das van ... 
tagens que os genoveses e pisanos haviam obtido na 
Síria, quiseram também compartilhar dos despojos 
dos muçulmanos e prepararam uma expedição for ... 
midável contra os infiéis. Sua frota, atravessando o 
Mediterrâneo encontrou a dos genoveses, que volta ... 
vam do Oriente ; o furor e a inveja ateou logo a 
guerra ; os navios genoveses carregados de riquezas 
da Ásia, foram atacados e forçados a fugir em 
desordem. Depois de terem derramado no mar o 
sangue dos cristãos, os venezianos continuaram seu 
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caminho para as costas da Palestina, onde encontra-
ram a frota dos sarracenos, que vinham dos portos 
do Egito ; logo travou--se violento combate, no qual 
todos os navios egípcios foram dispersados e cobri-
ram o mar com s�us restos . O doge de Veneza, que 
comandava a frota veneziana, entrou no pôrto de 
T olemaida e foi levado em triunfo a Jerusalém. 
Celebrando as últimas vitórias obtidas contra os 
infiéis, procuraram pô--las a serviço de uma expedi-
ção importante. Num conselho reunido na presença 
do regente do reino, e do doge de Veneza, propuse-
ram sitiar a cidade de Tiro ou a de Ascalon. Como 
as opiniões estavam divididas, propuseram interrogar 
a Deus e fazer a sua vontade. Duas fôlhas de per-
gaminho sôbre as quais estavam escritos os nomes de 
Asc'alon e de Tiro,  foram depositadas no altar do 
santo sepulcro. No meio da multidão num.erosa, de 
espectadores, um jovem órfão dirigiu--se ao altar, 
tomou uma das fôlhas e a sorte apontou a cidade 
de Tiro.  

Os venezianos, que não se esqueciam dos inte-
rêsses do seu comércio e de sua nação, pediram antes 
que começasse o assédio de Tiro, que lhes concedes-
sem uma igreja, uma rua, um fôrno público, um tri-
bunal particular em tôdas as cidades da Palestina. 
Pediram ainda outros privilégios e a posse de um 
têrço da cidade conquistada. A tomada de Tiro · 
parecia tão importante, que o regente, o chanceler 
do reino e os grandes vassalos da coroa aceitaram 
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sem hesitar as condições dos venezianos, num ato 
que a história conservou. 

Depois que assim dividiram por um tratado a 
cidade que iam conquistar, ocuparam�se dos prepa ... 
rativos do assédio. O exército cristão partiu de Jeru ... 
salém e a frota dos venezia!}os, do pôrto de T ole-
lnaida, no comê·ço da primavera. O historiador do 
reino de Jerusalém que foi por muito tempo arcebispo 
de Tiro, descreve as antigas maravilhas da sua me ... 
trópole. Na sua narração, ora religiosa ora profana, 
êle invoca os testemunhos de Isaías e de Virgílio ; 
depois de ter falado do rei Hiram e do túmulo de 
Orígenes, celebra ainda a memória de Cadmo e da 
pátria de Dido. O bom arcebispo elogia sobretudo 
a indústria e o comércio de Tiro, a fertilidade de 
seu território, as tinturas tão célebres na antiguidade, 
a areia que se mudava em. vasos transparentes e a 
cana de açúcar cujo 1nel desde aquêle tempo era 
procurado em tôdas as regiões do universo. A cidade 
de Tiro, no ten1po do rei Balduino, mal recordava 
as antigas pompas da cidade, cujos ricos negociantes, 
segundo Isaías, eram príncipes ; consideravam--na 
como a mais povoada e a mais comercial das cidades 
da Síria. Erguia�se à margem de um regato deli ... 
cioso que as montanhas punham ao abrigo dos ventos 
do norte ; tinha dois grandes molhes que, como dois 
braços avançavam pelas águas , para fechar o pôrto 
onde a tempestade não podia entrar. A cidade de 
Tiro, que tinha sustentado vários cercos famosos, 
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era defendida, de um lado pelo mar e por rochedos 
escarpados, e do ·outro por uma tríplice muralha, enci-
mada por altas· tôrres. 

O doge de Veneza, com sua frota, penetrou no 
pôrto e fechou tôda a saída para o mar. O patriarca 
de Jerusalém, o regente do reino, Ponce, conde de 
Trípoli, comandavam o exército - de terra. Nos pri ... 
meiros dias do cêrco, os cristã.os e os muçulmanos 
combateram com obstinacão e com ardor ; os resul--

.., 

tados . foram divididos. A desunião dos infiéis veio 
secundar os esforços dos francos. O califa do Egito 
tinha cedido metade da praça ao sultão de Damasco, 
para induzí ... lo a defendê ... la contra os cristãos. Os 
turcos e os egípcios estavam divididos entre si e não 
queriam combater juntos ; os francos aproveitaram 
essas divisões e todos os dias obtinham novas vanta ... 
gens. Depois de alguns meses de ataques renovados 
continuamente, as muralhas ruíram diante das máqui-
nas dos cristãos ; os víveres com.eçaram a escassear 
na cidade ; os infiéis estavam prestes a capitular, 
quando a discórdia veio desunir por sua vez os cris-
tãos e estêve mesmo a ponto de tornar inúteis os pro-
dígios de valor e os sacrifícios de tão longo cêrco. 

O exército de ·terra queixava..-se de suportar 
sozinho todos os combates e tôdas as dificuldades ; 
os cavaleiros e seus soldados ameaçavam ficar ina..
tivos em suas tendas, como os venezianos em seus 
navios. Para evitar o efeito dessas queixas, o doge 
de Veneza veio ao acampamento dos cristãos, com 
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seus marir;theiros empunhando remos e declarou que 
estava pronto a ir ao assalto .  Desde então uma 
generosa emulação inflamou o zêlo e a coragem dos 
soldados do exército e da armada. Muçulmanos 
vindos de Damasco para socorrer os da cidade, 
avançaram até às vizinhanças de Tiro. Um exército 
egípcio, saindo ao mesmo tempo de Ascalon, , devas-
tou o país de Naplusa e ameaçou Jerusalém. Tôdas 
essas tentativas não puderam arrefecer o ardor dos 
cristãos, nem retardar o progresso do cêrco. Logo 
se soube que Balac, o mais temível dos sultões tur-
cos, tinha morrido diante dos muros de Mauberg. 
]osselin, que o matara com sua mesma espada, 
mandou comunicar tal noticia a tôdas as cidades 
cristãs. A cabeça do feroz ini1nigo dos francos foi 
levada em triunfo para junto das muralhas de Tiro, 
onde êsse espetáculo redobrou o entusiasmo belicoso 
dos soldados. 

1 25 .  Os muçulmanos, sem esperança de 
socorro, foram obrigados a se entregar, depois de 
cinco meses e meio de cêrco. As bandeiras de Jeru-
salém e do doge de Veneza, flutuaram juntas sôbre 
os muros de Tiro ; os cristãos fizeram sua entrada 
triunfal na cidade enquanto os habitantes� depois da 
capitulação, se retiraram com suas mulheres e filhos. 

No dia em que se recebeu em Jerusalém, a 
notícia da queda de Tiro todo o povo organizou 
grandes festas. A.o som dos sinos cantou--se o Te 
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Deum, em ação de graças ; as bandeiras foram 
içadas no alto das tôrres e nas muralhas da cidade ; 
ramos de oliveiras e ramalhetes de flôres eram espar..
sos pelas ruas e nas praças públicas ; ricos panos 
adornavam a frente das casas e as portas das igrejas . 
Os velhos lembravam em seus discursos o esplendor 
do reino de Judá e as virgens repetiam em côro os 
salmos nos quais os profetas .tinham celebrado a 
cidade de Tiro. 

Enquanto os cristãos acrescentavam assim uma 
cidade opulenta ao reino de Jerusalém, Balduino de 
Bourg ainda estava prisioneiro na cidade de Charàn, 
ardendo em desejo de se associar aos feitos dos seus 
guerreiros e de incluir algum ato de valor na lem..
brança das suas desgraças. Seus inimigos · tiveram 
. que constatar que a prisão de um príncipe franco não 
punha impedimento ao progresso das armas cristãs. 
O ilustre cativo aproveitou a confusão e o espírito 
de discórdia que as últimas vitórias cristã.s haviam 
espalhado entre os muçulmanos da Síria, para tratar 
do seu resgate e obter a liberdade. Apenas saiu 
da prisão, reuniu alguns guerreiros e marchou contra 
a cidade de Alepo. O chefe dos árabes, Dobais , e 
alguns emires da região reuniram..-se ao exército 
cristão ; logo os habitantes se encontraram reduzidos 
aos extremos e a cidade estava prestes a se entregar, 
quando o sultão de Mossul apareceu à frente de um 
exército. Balduino de Bourg, obrigado a abandonar 
p cêrco, voltou por fim para sua capital , onde todos 
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os cavaleiros cristãos agradeceram ao céu a sua liber-
tação e vieram reunir--se , sob suas bandeiras. Tive-
ram logo ocasião de mostrar seu valor sob um chefe 
que êles pareciam ter esquecido e cuja autoridade 
1 econheceram com alegria, quando lhes prometeu 
levar a novos combates. Os turcos que tinham pas-
sado o Eufrates para socorrer Alepo, devastavam 
então o principado de Antioquia . Balduino, impa-
ciente por manter sua promessa põe--se à testa de seus 
intrépidos guerreiros , ataca vitoriosamente os infiéis , 
apodera--se de ricos despojos e os obriga a abandonar 
as terras dos cristãos. Entrou triunfante em Jerusa-
lém e logo de novo deu o sinal de outra guerra, 
pondo em fuga o exército de Damasco, perto do 
lugar onde Saulo tinha ouvido estas palavras : 
Saulo, Saulo, por que me persegues? Os guerreiros 
cristãos nessas campanhas rápidas tinham feito 
imensos despojos e os tesouros do inimigo serviram 
para resgatar os reféns que o rei de Jerusalém tinha 
deixado entre os turcos. Assim os francos repararam 
aos seus reveses à fôrça de bravura e cumpriram 

. , . 

suas promessas com vitonas. 
1 1 28 .  Os estados cristãos tinham então como 

inimigos os califas de Cairo e de Bagdad , os sultões 
de Damasco, de Mossul ,  de Alepo e os descenden-
tes de Ortoc, senhores de várias praças na Mesopo-
tâmia. Os egípcios estavam muito fracos, por suas 
várias derrotas, e das suas antigas conquistas nas 
costas' da Síria só conservavam a cidade de Ascalon ; 
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mas a guarnição dessa praça, formada por vários 
exércitos vencidos, ameaçava ainda o território dos 
cristãos. Embora os egípcios tivessem perdido as 

, cidades de Tiro, Trípoli e de T olemaida, todavia 
ainda eram senhores do mar e suas esquadras domi
navam sem obstáculo nas vizinhanças da Síria, 
quando os povos marítimos da Europa, não vinham 
em socorro dos francos, estabel�cidos na Palestina. 

Os turcos, acostumados à vida pastoral e mili
tar, não disputavam nem aos egípcios nem aos fran
cos o império do mar ; mas êles se faziam temer por 
suas incursões contínuas nas províncias cristãs . Dóceis 
e pacientes, êles suportavam melhor que os inimigos 
a fome, a sêde e o cansaço ; o conhecimento do país, 
o hábito do clima, as relações que tinham com os 
habitantes, davam-lhes grandes vantagens sôbre os 
cristãos em seus feitos guerreiros. Êles mostravam-se 
mais hábeis que os francos em

. 
atirar flechas ; sua 

cavalaria era mais exercitada em evoluções militares. 
Não era, o temor ,  filho do despotismo, que favorecia 
às suas armas, mantendo entre seus soldados o res
peito e a disciplina. Sua tática consistia em cansar os 
inimigos, armar-lhes ciladas, atraí-los a uma posição 
desvantajosa, onde pudessem triunfar sem combate. 
A discórdia, que dividia continuamente os príncipes 
muçulmanos da Síria, _ impedia que seguissem por 
muito tempo o mesmo plano de defesa ou de ataque ; 
quando uma tranqüilidade passageira sucedia às 
suas guerras civis, ora excitados pelo ardor do saque, 
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ora animados pelos conselhos e pelos rogos do califa 
de Bagdad, atir�vam-se com Ímpeto sôbre o territó
rio de Antioquia, de Edessa, de Trípoli, ou sôbre o 
reino de Jerusalém. Se os muçulmanos tinham uma 
derrota, êles retiravam-se com a esperança de encon-
trar outra ocasião mais favorável ; se venciam, 
devastavam as cidades e os campos e voltavam ao 
seu país carregados de despojos, cantando estas pala-
vras : - O Alcorão está alegre, o Evangelho está 
em lágrimas. 

Uma multidão de nações de costumes diferen-
tes, de caráter e de origem diversas, dividiam os 
restos do império dos seldjúcidas, . muitas vêzes 
armados uns contra os outros, mas no momento do 
perigo sempre prontos a se unir contra os francos. 
As tribos árabes que tinham abandonado as cidades 
ao domínio dos turcos, vagavam pelas provincias que 
outrora tinham possuído ; combatiam sem cessar, não 
mais pela glória e pela pátria, mas pelos despojos e 
pelo islamismo.  Outras povoações, a dos kurdos, 
atraídas pela esperança do saquey atravessavam o 
Tigre e o Eufrates, e vinham pôr-se a sôldo dos con
quistadores, que devastavam a Shia. Criados nas 
montanhas próximas da grande Arménia, conserva
vam costumes ferozes e selvagens ; vários dos seus 
guerreiros servirllm com ardor à causa dos muçulma-
nos e foi dessa tribo dos kurdos que saiu em seguida 
a dinastia de Saladino. 
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A mais temível de tôdas as nações que os cris
tãos então tiveram que combater, foi a dos turco
manos. Essas hordas errantes eram originárias das 
margens do ma, r Cáspio e se assemelhavam por seus 
costumes e usos militares , aos tártaros, dos quais 
tinham a origem. Êles haviam penetrado na Síria 
algum tempo antes da primeira cruzada ; e, quando 
o exército dos francos atravessava a Ásia Menor os 
turcomanos da família de Ortoc, eram senhores de 
Jerusalém. Vencidos pelos egípcios, êles . se retira
ram para a Mesopotâmia, de onde continuamente 
ameaçavam q.s províncias que os francos acabavam 
de conquistar sôbre o Eufrates e o Orante. Não 
eram êles menos temidos por sua ferocidade do que 
por sua bravura ; nossos antigos cronistas falam com 
estremecimentos, da barbárie dos turcomanos para 
com os povos vencidos ; o historiador de Jerusalém, 
que lhes dá o nome de partos, compara sua nação 
à hidra de Lerne e nos diz que todos os anos via-se 
chegar das margens do Tigre e das fronteiras da 
Pérsia, uma. tão grande multidão dêsses bárbaros 
que teria sido suficiente para cobrir a terra. 

Os árabes beduinos, que então habitavam a 
margem esquerda do Jordão e do Mar Morto, nos 
são representados pelas crônicas do tempo mais ou 
menos como são notados pelos viajantes modernos, 
tal como nós mesmos os vimos . Caminhavam em 
tribos, sem moradia fixa, armados l igeiramente e 
seguidos por seus rebanhos . Essas tribos errantes 
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foram por vêzes inimigos terríveis, ou pelo menos 
vizinhos perigosos, para o reino nascente. de Jerusa..
lém. Mas o castelo de Montreal, erguido por 
Balduino I ,  na Siria Sobal, a fortaleza de Carac, 
construída em seguida na Arábia Petréia foram sufi ... 
cientes para conter as populações vagabundas do 
deserto. Com o �uxílio dessas duas praças fortes , os 

,I 

francos puderam impor tributos aos árabes beduinos 
e ficaram senhores dos caminhos para Meca e Me ... 
dina e levaram freqüentemente suas excursões até 
o mar Morto. 

Entre os povos que tiveram alguma relação 
com as colónias cristãs, a história não pode esquecer 
os ,_ Assassinos ou isfnaelitas -, cuja seita se tinha 
originado nas montanhas da Pérsia, pouco tempo 
antes da primeira cruzada. Êles apoderaram..-se de 
uma parte do Líbano e fundaram uma colônia acima 
de Trípoli e de T ortosa. Essa colônia era gover ... 
nada por um chefe que os francos chamavam o 
Velho ou - o senhor da Montanha. ·Êsse chefe 
dos ismaelitas, estabelecidos em Massiat, reinava 
apenas sôbre uma vintena de castelos ou aldeias. 
Contava quando muito sessenta mil súditos, mas 
tinha feito do despotismo uma espécie de culto e 
sua autoridade era sem limites ; todos os que resis.
tiam à sua vontade mereciam a morte. O V e lho 
da Montanha, segundo a crença dos ismaelitas, podia 
distribuir aos seus servidores as delícias do paraíso ; 
aquêle que morria para obedecer ao seu chefe subia 
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ao céu, onde esperava o profeta da Meca ; o que 
morria na cama, sofria longas penas no outro mundo. 
Os ismaelitas estavam divididos em três classes : 
povo, soldados e guardas. O povo vivia do cultivo 
das terras e do comércio ; era dócil ,  laborioso, sóbrio 
e paciente. Nada igualava à fôrça, à coragem e à 
habilidade dos guerreiros . Vangloriavam�se de sua 
habilidade na defesa das cidades sitiadas. A maior 
parte dos príncipes muçulmanos procurava tê�los ao 
seu serviço. A classe mais distinta era a dos guardas 
ou feudais ; tudo se fazia para a sua educação. 
Desde a infância, êles fortaleciam o corpo com ·exer� 
dcios violentos : ensinavam� lhes várias línguas, para 
que pudessem ir a todos os países executar as ordens 
de seus senhores ; empregava�se tôda sorte de pres� 
tígio para ferir a sua irnaginação ; durante o sono, 
provocado por bebidas alcoólicas, êles eram hans� 
portados para jardins deliciosos, para palácios cheios 
de imagens da volúpia. No meio do encantamento 
que lhes obnubilava a razão, o Velho da Montanha 
podia, à vontade, ordenar� lhes que 'se lançassem nas 
chamas, que se precipitassetn do alto de uma tôrre, 
que se ferissem com uma arma mortífera. Muitas 
vêzes os príncipes encarregavam o chefe dos ismae� 
l itas de executar suas vinganças e pediam a morte 
de seus rivais ou de seus inimigos ; os reis eram seus 
tributários ; o temor que êle inspirava, os assassínios 
cometidos por sua ordem, aumentavam seus tesouros. 
Quando o Senhor da Montanha designava um prín� 
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cipe, um monarca, ao punhal de seus discípulos, 
êstes, disfarçados em negociantes, em monges, em 
peregrinos, aproximavam,..se de sua vítima, se ... 
guiam,..na como a sombra segue o corpo, esperavam 
a ocasião com inaudita paciência e quando esta se 
apresentava, infeliz do príncipe ou do homem pode ... 
roso cuja morte lhe haviam pedido ! 

Os ismaelitas uniram,..se muitas vêzes às san ... 
grentas revoluções que precipitavam do trono as 
dinastias muçulmanas do Oriente. Êles não apre ... 
ciavam os turcos, que consideravam como inimigos 
de sua seita, temiam os francos e tornaram,..se tr ibu ... 
tários da Ordem do Templo. Mais de uma vez as 
violências ordenadas pelo Velho da Montanha ser ... 
viram para a causa dos cristãos ou as vingaram. 
Lembremo,..nos de que M.andoud, sultão de Mossul, 
foi assassinado em Damasco, por dois ismaelitas, à 
volta de uma cruel guerra feita aos francos, na Gali ... 
léia ; um outro chefe muçulmano, Bursaki, que tinha 
comandado vários exércitos no território de Edessa 
e de Antioquia, caiu também ferido pelos discípulos 
do V e lho da Montanha : êsse assassínio cometido 
dentro de uma mesquita, lançou a perturbação em 
vários países do Oriente ; mas os cristãos não sou ... 
beram aproveitar,..se disso e do seio da desordem 
nasceu a temível dinastia dos Atabeks ou governa.
dóres do príncipe, cujo império se devia estender 
sôbre uma grande parte do Oriente. 
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A história oriental, falando. do fato de Zenghi, 
deplora a fraqueza em que então haviam caído as 
potências muçulmanas e nota com pesar que as estrê...: 
las do isZamismo se haviam obscurecido ante o estan-
darte vitorioso dos francos. Com efeito, as colónias 
cristãs, embora tivessem experimentado reveses não 
tinham deixado no meio da confusão geral , de fazer 
grandes progressos e de adquir.ir um poder temível. 

O condado de Edessa situado sôbre as margens 
do Eufrates e no dorso do monte Tauro, contava 
várias cidades florescentes. As regiões marítimas, 
desde o gôlfo de Issus até Laodicéia, as terras que 
se estendiam desde a cidade de Tarso, na Cilícia, 
até às portas de Alepo e desde o monte Tauro até 
às vizinhanças de Emesa e a s  ruínas de Palmira, 
formavam o principado de Antioquia, a mais vasta e 
a mais rica das províncias cristãs. O condado de 
Trípoli, defendido de um lado pelo Líbano e do 
outro pelo mar da Fenícia, colocado no centro do 
império dos francos, compreendia várias cidades 
fortificadas, um grande número de aldeias, de 
campos férteis. Para o norte, tinha como limi-
tes o castelo de Margath , para o sul ,  o rio 
Adónis. Êsse rio, celebrado na antiguidade pro-
fana e na sagrada, limitava ao norte o reino de 
Jerusalém, que de um outro lado estendia suas fron-
teiras até às portas de Ascalon e até o deserto da 
Arábia. .O império dos francos tinha por inimigos 
todos os povos muçulmanos do Egito, da Síria e da 
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Mesopotâmia ; devia também ter por aliados e por 
auxiliares todos os cristãos espalhados pelo Oriente ; 
êsse espírito de fraternidade que une todos os homens 
da mesma crença, aumentava sem dúvida a fôrça de 
uma confederação formada em nome de jesus Cristo. 
Lembramos os auxílios que os cruzados, à sua che
gada à Ásia, tinham recebido da população cristã 
das províncias que êles atravessaram. Na época de 
que falamos , havia ainda um grande número de 
cristãos na Ásia Menor, em Alepo, em Damasco, 
em tôdas as cidades do Egito ; e ,  embora êles fôssem 
violentamente oprin1idos pelos muçulmanos, devemos 
crer que não eram sempre espectadores indiferentes 
dessa grande luta entre o Alcorão e o Evangelho. 
A pequena Armênia, defendida por suas montanhas, 
por sua população guerreira, tornou-se então um reino 
cristão. Foi algumas vêzes para os francos um pode
roso auxiliar e sempre se declarou contra o inimigo 
comum, o islamismo. Uma outra potência cristã 
formou-se nas vastas regiões da Ibéria ou da Geór
gia ; Guilherme de Tiro celebra a bravura e os ser
viços do povo georgiano, que, pela metade do 
século XII pôs um freio ao poder das nações da 
Pérsia e fechou a passagem dos portos cáspios aos 
bárbaros da T artária. 

Fôssem qual fôssem os auxílios que as colônias 
dos francos pudessem esperar dos povos cristãos da 
Ásia, tais socorros não eram nada, sem dúvida, em 
comparação com os que recebia do Ocidente. A 
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Europa via com orgulho essas potências cristãs da 
Síria que lhe tinham custado tanto sangue ; afligia...:se 

. .  

com seus reveses, regoZIJava .... se com seu progresso ; 
a salvação da cristandade parecia unida à sua con .... 
servação. Os mais valentes cristãos estavam sempre 
prontos a se sacrificar pela herança e pela causa 
de Jesus Cristo. 

A devoção da peregrinação levava todos os 
dias ao Oriente uma multidão de homens, impa .... 
cientes por trocar o bordão e o alforje pela espada 
do combatente. A piedade inspirava o valor, e perto 
do túmulo de Cristo tudo se tornava belicoso, até a 
caridade evangélica. Do seio de um asilo consagrado 
ao serviço dos pobres e dos piedosos viajantes vi .... 
ram .... se sair heróis armados contra os infiéis . Admi .... 
rava .... se igualmente a bravura dos cavaleiros de S. 
João. Enquanto alguns velavam, nos cuidados da 
hospitalidade, outros iam combater os inimigos da 
fé. A exemplo dêsses piedosos cavaleiros, alguns 
gentis .... hom�ns reuniram .... se perto do lugar onde fôra 
construído o Templo de Salomão e fizeram o jura .... 
menta de defender e proteger os peregrinos que se 
dirigiam a Jerusalém. Seu primeiro grupo deu ori
gem à ordem dos templários9 que foi, em princípio, 
aprovada por um concílio e deveu seus estatutos a 
São Bernardo. 

Essas duas orde.ns eram dirigidas pelo mesmo 
móvel, que tinha feito nascer as cruzadas : a reunião 
do espírito militar e do espírito religioso. Retirados 
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do mundo, não tinham outra pátria que Jerusalém, 
outra família que a de Jesus Cristo. Os bens, os 
males, os perigos, tudo era comum entre êles ; uma 
única vontade, um só espírito dirigia tôdas as suas 
ações e todos seus pensamentos ; todos estavam reu ... 
nidos numa mesma casa, que parecia habitada por 
um só homem. Viviam em grande austeridade e 
mais sua disciplina era severa, mais tinha laços para 
unir os corações. As armas eram o seu único adôrno ; 
ornamentos preciosos não decoravam suas habita--
ções, nem suas igrejas ; mas viam�se aí muitas lanças, 
escudos, estandartes, tomados aos infiéis . À aproxi ... 
mação do combate, diz S .  Bernardo, armavam ... se de 
fé, interiormente, e com o ferro, exteriormente ; não 
temiam nem o número nem o furor dos bárbaros ; 
sentiam ... se altivos de vencer, felizes de Inorrer por 
jesus Cristo e julgavam que tôda vitória vinha 
de Deus. 

A religião tinha santificado os perigos e as 
violências da guerra. Todo mosteiro da Palestina 
era como uma fortaleza onde o rumor das armas 
misturava�se com a oração. Humildes cenobitas pro ... 
curavam a glória nos combates ; a exemplo dos hos ... 
pitalários e dos templários, cônegos instituídos por 
Godofredo para rezar junto do Santo Sepulcro, se 
haviam revestido do capacete e da couraça e, sob o 
nome de Cavaleiros do Santo Sepulcro, distin ... 
guiam�se entre os soldados de Jesus Cristo . 
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A fama dessas ordens militares, espalhou-se 
logo por todo o mundo cristão, e penetrou mesmo nas 
ilhas e nos territórios de povos longínquos do Oci
dente. Todos os que tinham pecados a expiar, acor
riam à cidade santa, para comparti lhar dos esforços 
dos guerreiros de Cristo. Uma multidão de homens 
que tinha devastado seu próprio país , veio defender 
o reino de Jerusalém e associar-se aos perigos dos 
mais firmes defensores da fé. · 

Não havia uma família ilustre na Europa que 
não tivesse dado um cavaleiro para as ordens mili
tares da Palestina ; os mesmos prín�ipes inscreve
ram-se nessa milícia santa e deixaram os sinais de 
sua dignidade para tomar a cota de armas vermelha 
dos Hospitalários ou o manto branco dos cavaleiros 
do Templo. Todos os povos do Ocidente davam-lhes 
castelos e cidades, que ofereciam asilo e socorro aos 
peregrinos e se tornavam auxiliares do reino de 
Jerusalém ; simples religiosos , soldados de Jesus 
Cristo tinham um legado em todos os testamentos e 
muitas vêzes foram herdeiros de príncipes e de 
monarcas. 

Os cavaleiros de S. João e do templo merece
ram por muito tempo os maiores elogios ; fel izes e 
mais dignos das bênçãos da posteridade, se, em 
seguida, não se tivessem deixado corromper por seus 
felizes resultados, e por suas riquezas ; se êles não 
tivessem muitas vêzes perturbado o Estado de que 
sua bravura era o apoio . Essas duas ordens eram 



H I S T õ R I A D A  S C R U Z A D  A S 183 

como uma cruzada que se renovava sem cessar e que 
mantinha a emulação nos exércitos cristãos. 

Os costumes militares dos francos, que então 
combatiam na Palestina, apresentam um espetáculo 
digno de fixar a atenção do historiador e do filósofo, 
e podem servir para explicar os rápidos progressos 
da decadência inevitável do reino de Jerusalém. O 
princípio de honra que animava os guerreiros e os 
impedia de fugir, mesmo nos combates desiguais, 
era o móvel mais ativo de sua bravura e tinha para 
êles lugar de disciplina. Abandonar o companheiro 
no perigo, retirar�se diante do inimigo, eram ações 
infames aos olhos de Deus e dos homens. Nos com ... 
bates, suas fileiras cerradas, sua alta estatura, seus 
cavalos de batalha, cobertos como êles, de ferro, 
derrubavam, dispersavam, numerosos batalhões ini ... 
migos. Não obstante o pêso das armaduras e das 
armas, nada igualava a rapidez com que se transpor ... 
tavam aos lugares mais afastados. Viam�nos com ... 
bater, quase ao mesmo tempo, no Egito, sôbre o 
Eufrates e o Oronte. Não se afastavam dêsses tea ... 
tros costumeiros de seus feitos, senão para ameaçar o 
principado de Damasco ou alguma cidade da Ará ... 
bia. No meio de suas expedições, só conheciam 
como lei a vitória, abandonava� e alcançavam, à 
vontade, as bandeiras que os levavam ao inimigo e 
não pediam aos seus chefes que o exemplo dq, 
bravura. 
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Como sua milícia tinha sob suas bandeiras 
guerreiros de várias nações, a oposição de caracteres, 
a diferença de costumes e de língua, mantinham 
entre êles uma generosa emulação e às vêzes faziam 
nascer a inveja e a discórdia. Muitas vêzes o acaso, 
uma circunstância imprevista, decidiam um empreen ... 
dimento e a sorte de uma campanha. Quando os 
cavaleiros cristãos se julgavam em condições de 
combater o inimigo, iam procurá�lo sem se preocupar 
em ocultar sua marcha ; a confiança em sua fôrça, 
em suas armas, e principalm·ente na proteção do céu, 
faziam..-nos desprezar os estratagemas e os ardis da 

,.., , . 

guerra e mesmo as precauçoes mais necessanas para 
a salvação de um exército. A prudência em seus 
chefes não lhes parecia muitas vêzes que um sinal de 
timidez e de fraqueza, e muitos de seus príncipes 
pagaram com a vida ou a libe�dade, a vanglória de 
afrontar os perigos, sem necessidade, pela causa dos 
cristãos. 

Os francos da Palestina não conheciam quase 
outros perigos, outros inimigos que não os que se lhes 
apresentavam nos campos de batalha. Mas várias 
emprêsas importantes que a fortuna parecia dirigir 
deviam garantir a salvação e a prosperidade dos 
Estados cristãos na Ásia. A primeira dessas emprê..
sas era dominar o poder dos califas do Egito ; a 
segunda, conquistar e conservar as cidades marítimas 
da Síria, a fim de receber frotas e socorros do Oci..
dente ; a terceira, defender as fronteiras e opor de 
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todos os lados uma barreira aos turcos e aos sarrace..
nos. Cada um dêsses grandes interês�es, ou antes, 
todos êsses interêsses reunidos ocupavam sem cessar 
os francos estabelecidos na Ásia, sem que a maior 
parte dentre êles , sentisse os perigos e as vantagens 
de sua posição, sem que empregassem, para nbtê..-lo, 
outro meio que as espadas. Nisto, é que devemos 
admirar seus esforços e sua bravura, que era sufi ... 
ciente para tudo, e que parecia até ter algo de 
prodigioso. 

Acabamos de manifestar o estado das colônias 
cristãs na Ásia ; vamos retomar a continuação dos 
fatos mais notáveis nessa época. Entre os ilustres 
peregrinos que se dirigiam então para a Palestina e 
se associavam aos trabalhos dos cavaleiros, a história 
não deve esquecer F oulques , conde de Anjou .; êle 
era filho de F oulques le Rechin e de Bertrada de 
Montfort, que foi espôsa de Filipe I e pela qual 
o rei da França tinha enfrentado tôda a cólera da 
igreja. F oulques d'Anjou não se ·podia consolar 
depois da morte de sua espôsa Eremberga, filha de 
Elias, conde de Maine . Sua tristeza levou..-o à 
Palestina onde manteve durante um ano cem homens 
armados, que êle levava ao combate. Unia a pie ... 
dade à bravura e mereceu a estima dos cristãos por 
seu zêlo em defender a causa da religião. Balduino, 
que não tinha filhos homens, ofereceu..-lhe em matri ... 
mônio sua filha Melisenda e prometeu fazê ... lo reco..
nhecer como seu sucessor. F oulques aceitou essa 
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proposta com alegria e tornou�se genro e herdeiro do 
rei de Jerusalém. 

No décimo segundo ano do reinado de Bal� 
duino de Bourg, determinaram sitiar Damasco. O 
rei de Jerusalém, o príncipe de Antioquia, os condes 
de Edessa e de Trípoli, vários nohres peregrinos 
recém�chegados da Europa, reuniram tôdas as suas 
fôrças para essa expedição. Os cristãos puseram�se 
em marcha nos primeiros dias . de dezembro ; esta� 
vam já nas terras de Damasco e a guerra tinha 
começado, quando Deus, - em castigo de seus 
pecados, - retirou�lhes sua misericórdia e mandou 
contra êles a mais terrível das tempestades. As cata� 
ratas do céu abriram�se e todos os campos, inundados, 
tornaram� se um vasto mar. Os guerreiros da cruz 
perderam suas tendas, suas bagagens, suas armas ; 
temeram mesmo pela vida e só pensaram então em 
voltar aos lugares de onde tinham partido. Perse� 
guido pelos elementos em fúria e fugindo diante 
da tempestade como diante de um inimigo vitorioso, 
o exército chegou às margens do Jordão e deu graças 
a Deus por não ter perecido nesse novo dilúvio. Tal 
o fim de uma guerra à qual haviam chamado o 
Ocidente e que devia tornar os cristãos senhores 
da Síria. 

1 1 3 1 .  Balduino II não viveu por muito tempo, 
depois de tão perigosa expedição. Quando êle vol� 
tava de Antioquia onde havia restabelecido a ordem 
e a paz, caiu gravemente doente. Vendo chegar sua 
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última hora fêz..-se transportar para a residência do 
patriarca, perto do Santo Sepulcro e morreu nos braços 
de seu genro F oulques, de sua filha Melisenda e 
de seu filho Balduino, recomendando..-lhes a glória 
dos cristãos no Oriente . 

Balduino tinha um espírito reta, alma nobre, 
doçura inalterável .  A religião presidia a tôdas as 
suas ações, inspirava todos os seus pensamentos ; mas 
sua devoção era a de um cenobita que a de um prín..
cipe e guerreiro ; nas suas freqüentes orações êle 
prostrava..-se sem cessar por terra, e, se dermos cré..
dito a historiadores contemporâneos, êle tinha as 
mãos e os joelhos endurecidos . Ocupou por dezoito 
anos o trono de Edessa e doze, o de Jerusalém ; duas 
vêzes foi feito prisioneiro e ficou sete anos na escra..
vidão entre os infiéis . Não teve nem os defeitos 
nem as qualidades do seu predecessor ;  seu reinado 
foi ilustrado por conquistas e vitórias , nas quais êle 
não teve parte ; mas não levou menos ao túmulo a 
tristeza dos cristãos, que gostavam de ver nêle o 
último dos companheiros de Godofredo. 

As desgraças que perturbaram sua vida e os 
cuidados que êle foi obrigado a ter do principado de 
Antioquia não o impediram de levar sua atenção à 
administração interna do reino . Desde o princípio 
do seu reinado, êle suprimiu , na capital ,  todo o 
direito de importação para as mercadorias ; um se..
gundo decreto real concedeu além disso aos sírios , 

A • ' 

aos gregos, aos armen1os e mesmo aos sarracenos a 
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liberdade de trazer à cidade santa, sem pagar alguma 
taxa de entrada, trigo, cevada e tôda espécie de 
frutas e legumes ; a taxa sôbre os pesos e medidas 
foi ao mesmo tempo abolida nos mercados de Jeru,.. 
salém. Essas licenças fizeram bendizer o nome de 
Balduino e redobraram em poucos anos a população 
da cidade santa. 

Pergunta,..se, como se repovoaram as outras 
cidades do reino. É provável que um grande número 
de peregrinos se estabeleceram nas · cidades que 
tinham ajudado a conquistar. O comércio e a indús,.. 
tria, devem ter levado também para lá muitas famí,.. 
lias das costas da Itália, e de tôdas as regiões do 
Oriente e do Ocidente. Os historiadores dizem que 
não havia mulheres nas colônias fundadas pelos 
soldados da cruz ; mandaram buscá,.. las no reino de 
Nápoles e os nomes de poulains ou pulli foram 
dados às crianças que nasciam das mulheres da 
Apúlia ou das · mulheres da Síria. Essa mistura de 
tôdas as nacionalidades e mesmo de tôdas as seitas, 
devia levar mui depressa à corrupção dos costumes 
e como essa população nova não contribuia ou con,.. 
tribuia pouco, para a defesa do país , ela corrompeu 
também o princípio de associação militar ou do 
govêrno estabelecido pelos francos. 

Nos primeiros anos do reinado de Balduino, 
uma multidão de ratos, que não poupavam nem 
�esmo aos animais, nuvens de gafanhotos, sêcas, 
tremores de terra, desolaram o reino de Jerusalém. 
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Todos êsses flagelos foram considerados como um 
aviso do céu e fizeram ·pensar na reforma dos cos.
tumes. O rei Balduino e o patriarca convocaram 
uma assembléia em N aplusa. Os grandes do reino, 
os mais notáveis do clero e do povo propuseram 
penas severas contra os excessos de libertinagem e 
certas desordens vergonhosas que as antigas leis não 
tinham previsto . Essa legislação nova, que foi 
deposta nas igrejas, mostrou a corrupção, mas não 
a deteve. 

Balduino de Bourg abriu o sínodo de Naplusa, 
acusando.-se de ter injustamente retido os dízimos 
que devia ao patriarca sôbre os domínios reais .  Por 
aí vemos que subsistia sempre algum motivo de dis.
córdia entre os patriarcas e os reis da cidade santa, 
mas a paz não tinha sido perturbada. Um só dos 
sucessores de Daimbert, renovou abertamente as 
pretensões que a côrte de Roma . tinha condenado ; 
foi o patriarca Estêvão. Nascido na região de 
Chartres, de família ilustre, tinha sido visconde de 
Chartres, renunciando ao mister das armas, tomou 
o hábito religioso e tornou.-se abade do mosteiro de 
S. João de la Vallée. Tinha ido a Jerusalém para 
dedicar.-se à oração e tinha.-se feito notar pela sua 
devoção. O patriarca Gormond morreu naquele 
tempo, e, quando o povo se reuniu para escolher ·um 
novo pastor para a cidade santa, aconteceu que todos 
os sufrágios caíram sôbre o abade de S. João de la 
Vallée. Apenas foi consagrado, suscitou dificulda-. 
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des inesperadas e reclamou a posse de Jerusalém e 
de Joppé. Daí resultou pronta e grave inimizade 
entre êle e o rei ; mas, quando os debates começavam 
a se esquentar, uma morte prematura veio pôr têrmo 
a tudo. Acusaram o rei de ter feito envenenar o 
patriarca ; Guilherme de Tiro não rejeita essa acusa� 
ção e disso nos podemos admirar, lembrando todos 
os elogios que êle fêz das vir�udes religiosas de 
Balduino . Um grande defeito do bom arcebispo, 
quando êle nos fala dessas questões entre o sacerdó� 
cio e a realeza, é louvar excessivamente os patriarcas 
e louvar mesmo os príncipes de tal modo que uns 
parecem sempre ter razão e se , pergunta como os 
outros puderam não tê�la. No meio dêsses louvores 
prodigalizados sem medida a partidos opostos, é 
difícil conhecer�se a verdade e saber�se de que lado 
estava a justiça. 

F oulques, conde de Anjou, foi coroado rei de 
Jerusalém depois da morte de Balduino. Quando 
subiu ao trono a discórdia perturbava os estados cris� 
tãos e ameaçava com ruína próxima, o principado 
de Antioquia. O filho de Bohémond, jovem prín� 
cipe cheio de bravura, vindo da Itália para receber a 
herança de seu pai, a princípio , atacado por Josse� 
lin , conde de Edessa, que não teve receio de se aliar 
aos muçulmanos para invadir e devastar as terras de 
um príncipe cristão, obrigado em seguida ·a repelir 
todos os dias as agressões dos turcomanos, tinha 
morrido com as armas na mão na Cilícia. Sua morte 
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lançou o principado de Antioquia nas maiores desor-
dens : êle deixava apenas uma filha, à qual a fra-
queza da idade e do sexo não permitia tomar as 
rédeas do govêrno. Sua viúva, Alix, filha de 
Balduino II ,  atormentada, diz Guilherme de Tiro, 
pelo - espírito do demônio - e querendo a tôda 
fôrça tornar-se a - senhora do pais -, para satis-
fazer à sua ambição de reinar, pediu o auxílio de 
Zenghi, ao qual mandou um - cavalo branco como 
a neve, ferrado de praia, com um freio de fJrala e 
coberto com uma armadura branca, sitnbolo da can-
du1ia de suas promessas. - Balduino, por sua firmeza, 
tinha reprimido e castigado as conjurações de Alix, 
em que o espírito de domínio sufocava a fé, a ter
nura maternal e a piedade filial, e o amor de Deus 
e o amor da pátria. Mas à morte de seu pai, essa 
princesa, - sendo sôbre lôdas as mulheres, altiva e 
oaulelosa -, havia se apressado em retomar seus 
projetos ambiciosos .  F oulques foi obrigado a deixar 
duas vêzes o reino , quer para restabelecer a ordem 
perturbada pelas pretensões de Alix, quer para repe
lir as invasões dos turcomanos, sempre prontos a 
se aproveitar das discórdias entre os cristãos. Os 
espíritos estavam de tal modo animados, que Ponce, 
conde de Trípoli, atraído para o partido da filha de 
Balduino, ousou travar um combate contra o rei de 
Jerusalém perto de Rugia : uma sangrenta derrota 
castigou a traição do conde e Antioquia viu renascer 
a paz, dentro de seus muros. Na segunda viagem 
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I 

que fêz às margens do Oronte, F oulques foi mais 
feliz, pois não teve que combater contra os cristãos 
e a vitória que obteve contra os · turcos, que vinham 
em massa da Pérsia e de Mossul ,  aumentou de tal 
modo seu prestígio e sua consideração, que todos os 
partidos que ainda dividiam a vida de Antioquia 
reuniram..-se à sua voz, e não quiseram de ali por 
diante, ser dirigidos por seus conselhos. Ele apro..
veitou hàbilmente das disposiÇões dêsses espíritos e 
para terminar sua obra resolveu dar à filha de 
Bohémond um espôso que pudesse defender seus 
direitos e merecer a confiança dos guerreiros cristãos. 

A Síria não oferecia ao rei de Jerusalém 
nenhum príncipe, nenhum cavaleiro que fôsse digno 
de sua escolha. Ele lançou suas vistas sôbre os prín..
cipes do Ocidente e escolheu Raimundo de Poitiers, 
para governar Antioquia como Balduino II ,  tinha..-o 
escolhido para governar Jerusalém. Assim a Europa,
que tinha fornecido defensores para os Estados 
cristãos do Oriente, fornecia também príncipes e reis . 
Raimundo de Poitiers para evitar tôdas as conside..
rações e desconcertar os projetas inimigos, foi obri..
gado a chegar ao Oriente sob as vestes humildes de 
peregrino . Na véspera de sua entrada em Antio..
quia, Alix estava persuadida de que Raimundo 
vinha à Ásia para desposá..-la ; haviam assim oposto 

J' • , • • astucia a astucia e o patnarca pareceu prestar..-se a 
essa fraude para evitar a perturbação e o escândalo. 
O casamento da filha de Bohémond foi celebrado 
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com grande solenidade na Igreja de S. Pedro e a 
ambiciosa Alix foi esconder sua vergonha e seu 
despeito em Laodicéia que tinha recebido como 

, . 

apanag1o. 
1 1 32 .  F oulques d'Anjou, depois de ter resta

belecido a paz em Antioquia, tinha encontrado, ao 
seu regresso, seus territórios e sua mesma casa toma
dos pela discórdia. Gauthier, conde de Cesaréia, 
genro de Hugo, conde de Joppé, acusou seu sogro de 
crime de traição para com o rei. O conde Hugo 
havia atraído o ódio de F oulques d'Anjou e dos 
senhores do reino, uns, dizem, por seu orgulho e 
espírito de desobediência, outros, por suas culpáveis 
ligações com a rainha Melisenda. Depois que os 
barões ouviram Gauthier de Cesaréia, propuseram, 
segundo o costume do reino , um combate em campo 
fechado, entre o acusado e o acusàdor, e, como o 
conde de joppé não foi ao lugar marcado, foi decla
rado culpado. 

Hugo era descendente do famoso senhor de 
Puyset, que ergueu o estandarte ·da revolta contra o 
rei da França, e que, vencido por Luís, o Grande, 
despojado de seus territórios, banido da pátria, se 
havia refugiado na Palestina, onde seus feitos lhe 
haviam obtido o condado de Joppé, que êle hans
mitiu ao filho . Hugo tinha o caráter ardente e impe
tuoso de seu pai, e, como êle, não sabia nem perdoar 
uma injúria nem suportar um ato de autoridade. 
Sabendo que êle fôra condenado sem ter sido ouvido, 
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não pôde conter a cólera e correu a Ascalon para 
pedir o auxílio dos infiéis contra os cristãos. Os 
muçulmanos, aproveitando-se da divisão que surgia 
entre seus inimigos, puseram-se logo em campo e 
devastaram todo o país até a cidade de Arsur. Hugo, 
depois de ter feito uma àliança criminosa com os 
sarracenos, veio encerrar-se em Joppé onde foi logo 
cercado pelo rei de Jerusalém . . 

A sêde de vingança animava os dois partidos : 
F oulques d 'Anjou tinha jurado castigar a traição 
de seu vassalo ; Hugo tinha determinado sepultar-se 
entre os · muros de ]oppé. Antes do ataque, o 
patriarca de Jerusalém interpôs sua mediação e lem
brou aos guerreiros cristãos os preceitos da caridade 
evangélica. Hugo, a princípio, rejeitou a paz com 
indignação ; mas, abandonado pelos seus, ouviu por 
fim as palavras pacíficas do patriarca e consentiu em 
depor as armas. O rei de Jerusalém despediu seu 
exército e o conde de ]oppé persuadiu-se a deixar o 
reino para onde só poderia voltar depois de três 
anos de exílio. Êle esperava em Jerusalém o mo
mento favorável para a partida, quando uma cir .... 
cunstância imprevista estêve a ponto de renovar as 
dissensões adormecidas. Um soldado bretão, de 
que a história não fala, atacou o conde, - jogando 
dados diante da loj�a de um negociante, - e' o feriu 
com vários golpes de espada que o atiraram semi
morto no meio da rua. 
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À vista dessa trágica oena o povo acorreu em 
massa, alvoroçando .... se e comentando. Tôda a cidade 
ficou em rebuliço ; deplora,...se a sorte do conde de 
J oppé ; não se pensa mais na rebelião ; de tôdas as 
partes ouven1 .... se queixas contra o rei, que é acusado 
de ter dirigido êle mesmo o punhal do homicida. 
No entretanto o rei manda prender o assassino que é 
julgado segundo o rigor das leis. A sentença orde .... 
nava que os membros do culpado fôssem quebrados. 
F oulques confirmou a sentença, acrescentando so,... 
mente, que o assassino não teria a língua cortada, 
a fim de que pudesse declarar quais os seus cúmpli .... 
ces. O infeliz expirou declarando que nenhuma 
ordem lhe havia sido dada, mas que êle julgava 
ter servido à sua religião e ao seu rei. Todos pude .... 
ram então fazer tôdas as conjeturas possíveis, segqndo 
a paixão as ditava e o partido que abraçavam. O 
conde de Joppé não tardou em ficar curado de suas 
feridas, ao fim de alguns meses deixou a Palestina 
e dirigiu .... se a Sicília, onde morreu antes do têrmo 
marcado para seu exílio. 

A rainha Melisenda conservou um profundo 
ressentimento por tudo o que se havia passado e 
mostrou com isso, que ela não era estranha à origem 
dessas fatais discórdias. "Desde o dia em que o 
conde partira do reino, diz Guilherme de Tiro, todos 
os que · contra êle, tinham sido delatores, e o tinham 
incitado a se pôr em inimizade com o rei, incorreram 
de tal modo na indignação da rainha, que êles não 
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estayam seguros de sua própria vida, e mesmo o rei 
não tinha um ar muito tranqüilo entre os favoritos e 
parentes da rainha." Todavia, a ira de Melisenda 
aplacou-se em seguida e não sobreviveu ao conde de 
Joppé. F oulques mesmo, quer porque o tempo tivesse 
enfraquecido seu ressentimento, quer porque lhe 
pareceu sensato apagar os últimos vestígios de um 
infeliz assunto, arrependeu-se de ter comprometido 
a honra da rainha e tudo fêz para fazê-la ·esquecer 
o excesso de sua inveja e os rigores da sua auto
ridade. 

1 1 38. Entretanto, as diferentes revoluções 
que tinham perturbado o principado de Antioquia 
despertaram as pretensões dos imperadores de Cons
tantinopla. João Comeno, filho e sucessor de Alexis, 
reuniu um. exército e avançou para a Ásia Menor e a 
Cilícia, combatendo ora os turcos, os armênios, ora 
os francos. Os gregos vitoriosos vieram por fim 
acampar sob os tnu.ros de Antioquia e sua presença 
espalhou o terror em tôdas as cidades cristãs da Síria. 
A situação dos francos tornava-se tanto mais crítica 
nessa circunstância, quanto Raimundo, conde de 
Trípoli , cujo pai tinha sido apanhado numa embos
cada e morto pelos muçulmanos de Damasco, encon
trava-se então exposto a todos os ataques do sultão 
de Mossul e de Alepo ; . o rei de Jerusalém, ao qual o 
príncipe de Antioquia recorreu contra a invasão dos · 
gregos, tinha deixado sua capital para ir em defe�a 
da Fenícia e êle mesn1o, cercado no castelo · de 
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Montferrand, ou de Barin, estêve a ponto de cair 
nas mãos de Zenghi, mas pôs sua última esperança 
no pronto auxílio dos outros príncipes cristãos . Os 
francos, rodeados de perigos, deveram então a sua 
salvação à moderação do poderoso monarca cujos 
desígnios temiam ; João Comeno, comovido por suas 
desgraças, suspendeu a . guerra que havia declarado 
e, contentando.-se com a homenagem do príncipe de 
Antioquia, reuniu suas. tropas às dos latinos, para 
defender as colônias cristãs e combater as potências 
muçulmanas na Síria. Determinaram sitiar a cidade 
de Schaizar ou Cesaréia, a principio, situada ao sul 
do Orante ; deviam marchar em seguida contra 
Alepo. Essa guerra santa, cujo primeiro sinal fêz 
entrarem todos os fiéis no território, não teria deixada 
de ter bom resultado, se tivesse sido levada com per
severança ; mas a discórdia não tardou a explodir no 
acampamento dos novos aliados . O conde de Edessa 
e o príncipe de Antioquia que tinham seguido o 
exército ao cêrco de Schaizar, passavam· seu tempo 
no meio dos prazeres e das festas, em vez de secun.
dar os esforços dos gregos. Êstes, sozinhos nos 
trabalhos do cêrco, suspenderam · os ataques, e o 
imperador, quer porque quis castigar a inatividade 
de seus auxiliares, quer ·porque não esperava mais . 
a vitória, fêz tréguas com um inimigo que tinha tre..: 
mido à sua chegada. Depois de ter passado alguns 
dias em Antioquia, foi obrigado a deixar a cidade 
no meio de uma rebelião excitada contra êle e voltou 
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aos seus territórios, abandonando às suas próprias 
fôrças, aliados, que injustas pretensões cegavam sem 
cessar e que, além disso, mostravam tão pouco zêlo 
por uma guerra de que se deviam aproveitar. Mais 
tarde, voltando à Síria com um novo exército, em
bora sua moderação fôsse um penhor de sua boa fé 
e os mesmos francos o tivessem chamado, êle desper
tou sob os muros de Antioquia as mesmas descon
fianças e fêz esquecer todo o · poder sempre mais 
ameaçador dos turcos. Julgou dissipar tôdas as 
inquietações dos latinos anunciando o projeto de 
i rem em peregrinação ao túmulo do Salvador. Mas 
êsse projeto só aumentou as desconfianças, e F oul
ques apressou-se em lhe mandar embaixadores para 
avisá-lo que devia deixar todo aparato imperial ,  
antes de entrar na cidade dos peregrinos. O impe':' 
rador, sem se irritar com essa espécie de recusa, 
tornou a passar o monte Tauro e quando êle morreu, 
ferido por uma flecha envenenada, os francos jul
garam-se l ivres de um temível inimigo. Podia-se 
então fazer aos francos a censura que êles mesmos 
tinham feito aos gregos, de não conhecer seus ver
dadeiros aliados e de afastar, por prevenções inju
riosas aquêles dos quais invocaram o socorro. Nas 
circunstâncias de que falamos, a reunião dos gregos 
e latinos teria podido libertar a Ásia Menor e a Síria 
da presença e da dominação dos ' turcos. É aqui, 
sobretudo, que devemos deplorar êste espírito de 
discórdia e de inveja que favoreceu tantas vêzes o 
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progresso dos muçulmanos e causou mais tarde a 
ruína do império grego e de tôdas as colônias cristãs 
do Oriente. 

Zenghi, príncipe de Mossul e de Maridin, que 
Guilherme de Tiro compara ao verme da terra, sem 
cessar, em movimento, tinha então anunciad� o pro ... 
jeto de se apoderar de Damasco. O príncipe muçul ... 
mano que governava essa cidade não hesitou em 
implorar o socorro dos cristãos. Êstes tinham um 
grande interêsse ·em não deixar-se estabelecer nem 
aumentar em suas proximidades, uma potência temí ... 
vel .  O exército logo tornou as armas e, depois de 
ter atravessado o Líbano, · Zenghi, que se havia 
aproximado de Damasco, abandonou seu intento. O 
sultão dessa cidade tinha prometido, pelas condições 
do tratado feito com o rei de Jerusalém, que ajudaria 
a reconquistar Panéias, arrebatada aos cristãos alguns 
anos · antes e entregue recentemente a Zenghi . O 
príncipe muçulmano não esqueceu sua promessa e 
suas tropas reuniram ... se às dos francos sob os muros 
da cidade, da qual já  se havia iniciado o cêrco. 
P anéias ou Belinas está situada a uma milha da 
nascente do Jordão, aos pés do Antilíbano. No 
tempo de Josué, chamava ... se Dan ; sob os romanos, 
tomou o nome de Cesaréia de Filipe, na época das 
cruzadas, tornando-se praça forte, foi tomada, ora 
pelos muçulmanos, ora pelos cristãos . Cem casas de 
terraço, construídas com restos dos edifícios antigos, 
em ruínas deformes, um traçado de muros de recinto, 
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tôrres e fossos de um castelo feudal , uma floresta 
vizinha, de que os historiadores falam, eis tudo o 
que ·encontramos, em 1 830, da cidade de Panéias ou 
Belinas. O sultão de Damasco, com suas tropas, 
tomou posição ao Oriente, entre a cidade e a floresta, 
no lugar chamado Cohagar. O rei de Jerusalém, ao 
qual se reuniram os príncipes de Antioquia e de 
Trípoli, acampou ao lado do Ocidente. Nesse cêrco 
memorável os cristãos e os turcos seus aliados, riva .... 
l izaram em zêlo e em coragem. Os assaltos multipli .... 
caram .... se durante várias semanas. Do alto de suas 
tôrres rolantes, construídas com madeira trazida de 
Damasco os cristãos enviavam a tôdas as horas do 
dia e da noite a morte e a destruição à praça ; essas 
tôrres formidáveis, colocadas ao Oriente, eleva .... 
vam .... se a tal altura que os da cidade cheios de 
surprêsa e de espanto, julgavam ter que tratar, 
segundo a expressão de Guilherme de Tiro,. não 
com homens, mas GOm habitantes do céu . Os muçul .... 
manos e os cristãos demonstraram perfeito acôrdo. 
Panéias não pôde resistir aos esforços reunidos de 
dois temíveis inimigos ; o emir que defendia a cidade 
propôs e fêz aceitar a capitulação .  Os muçulmanos 
voltaram a Damasco, satisfeitos por ter arrancado a 
Zenghi uma das suas conquistas ; os cristãos de Jeru .... 
salém tomaram posse de uma cidade que devia 
garantir suas fronteiras do lado do Líbano. 

Essa conquista foi o último acontecimento do 
reinado de F oulques d' Anjou. O rei de Jerusalém, 



H I S T õ R I A D A S C R U Z A D A S 201 

atravessando a planicie de ,..f olemaida� perseguindo 
uma lebre, acossada de sua toca, caiu do cavalo e 
morreu da queda, deixando como sucessores duas 
crianças de tenra idade . Guilherme de Tiro, que 
louva as virtudes de F oulques, nota com singeleza 
digna daqueles tempos antigos, que êle tinha cabelos 
ruivos e que não se lhe podia censurar nenhum 
defeito vulgarmente atribuído a essa côr. Nos últi ... 
mos anos de sua vida a memória dêsse príncipe tinha 
enfraquecido tanto, que êle não reconhecia seus 
próprios servidores ; êle não tinha mais fôrças para 
ser chefe de um rei.no rodeado de inirnigos ;  também 
ocupava,..se êle mais em conshuir fortalezas do que 
em reunir exércitos ,  em defender suas fronteiras, do 
que em fazer novas conquistas. Sob seu reinado , o 
espírito militar dos cristãos pareceu enfm.quecer,..se e 
foi substituído pelo espírito de disc�Srdia, que trouxe 
calamidades maiores que não a rnesana guerra. Na 
ocasião em que F oulques d' Anjou foi coroado rei de 
Jerusalém, os estados cristãos {�stavam. n.o 1nais alto 
grau de prosperidade ; no fim. do seu reinado, já 
pendiam para a decadência. 

A rainha Melisenda ton�ou a regência do reino. 
O jovem Balduino recebeu ao n'lesrno ien1po a unção 
real -e foi coroado rei na Igre]a de Santo Sepulcro, 
no dia do Na tal do Salvador. Ernbora o filho mais 
velho de : F oulques não tivesse ainda quatorze anos, 
sua eloqüência natural, a degância de sua� maneiras, 
algo dé nobre e de generoso e1n todo o seu proceder, 
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recomendava.-o já  ao amor dos povos . Tinha um 
espírito ativo e penetrante, memória feliz, gostava de 
ouvir narrar os feitos gloriosos dos grandes reis. 
Indagava também cuidadosamente · sôbre os costu.
mes e o caráter do povo que êle devia governar, e 
muitas vêzes era consultado por homens de idade 
madura, sôbre as leis ·e costumes do reino. As crô� 
nicas contemporâneas nos dizem que o jovem Bal· 
duino sempre teve muito espírito de religião e de 
respeito para as coisas e pessoas da igreja ; mas, no 
princípio do seu reinado, via-se com pesar que o 
amor das mulheres e o jôgo dos ossinhos tomavam.-lhe 
mais tempo e lhe eram mais interessantes do que 
convinha a um rei e principalmente a um rei da 
cidade santa. Todavia, êle se corrigiu com os anos . 
O arcebispo de Tiro, que o havia conhecido, nota 
na sua história , que, crescendo em idade êle eliminou 
quase todos os seus defeitos e ficou com suas boas 
qualidades. 

A rainha Melisenda, durante a menoridade do 
jovem rei, governou com prudência e justiça ; ela 
talvez teria merecido mais os elogios que a história 
lhe deu, se tivesse amado menos o supremo poder. 
Quando Balduino chegou à idade de reinar, ela 
hesitou muito em depor em suas mãos a autoridade 
real , o que veio a causar discórdias e abo'rrecimentos 
e fêz os muçulmanos crer que o reino de Jerusalém 
tinha vários chefes . 



H I S T ô R I A D A S C R U Z A O A S 203 

No primeiro ano do seu reinado, ( 1 1 45 )  Bal ... 
duino levou um exército ao país de Moab e ao vale 
de Moisés, de onde voltou com fama de valotoso . 
À volta dessa expedição, êle empreendeu uma 
guerra cujo motivo era injusto e cujo resultado foi 
infeliz. Um certo emir que governava Boshra, em 
nome do sultão de Damasco, veio a Jerusalém e 

propôs entregar a cidade que êle governava. Essa 
proposta a princípio foi aceita : reuniu .... se mesmo um 
exército para ir tomar posse de Boshra. Enquanto 
assim se preparavam para uma expedição que se 
considerava como .agradável a Deus e muito vanta .... 
josa para o povo cristão, chegaram de Damasco 
embaixadores encarregados de lembrar ao rei de 
Jerusalém os tratados que uniram os dois países. O 
príncipe e os emires de Damasco admiravam .... se de 
que os cristãos recebessem assim uma cidade dae 
mãos da traição ; rogavam ao rei e a todo o povo 
fiel que não levassem a guerra a uma nação amiga. 
Uma guerra que negava a justiça não podia ser feliz. 
Assim falavam os embaixadores de Damasco, mas 
dirigiram .... se a espíritos prevenidos e apaixonados ; 
depois de vários meses, tôda a cidade de Jerusalém 
preparou .... se para a conquista de Boshra ; só se falava 
das vantagens e da glória dessa expedição ; os que 
nisso viam infelicidade e injustiça eram traidores ; a 
opinião de uma multidão cega prevaleceu e os con
selhos da sabedoria não foram seguidos. 
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O exército cristão pôs�se em marcha. Depois 
de ter atravessado o profundo vale de Roob, chegou 
ao pais 'chamado T raconio. Foi aí que começaram 
a aparecer as dificuldades e os perigos da emprêsa. 
A região estava cheia de muçulmanos vindos de 
tôdas as partes da vizinhança, para se opor à invasão 
dos cristãos. O ardor do sol queimava as planícies : 
carregados com sua pesada armadura, atormentados 
pela fome e pela sêde, os cristãos só podiam avançar 
etn marcha vagarosa ; os gafanhotos que caíam nos 
poços e nas cisternas, tinham envenenado a água ; 
o trigo estava escondido em lugares desconhecidos, 
os habitantes ocultos em cavernas subterrâneas arma� 
vam aos soldados cristãos tôda espécie de cilada. 
Archeiros, colocados em elevações vizinhas, não 
davam tréguas aos guerreiros de Jerusalém e as fle� 
chas, atiradas de todos os lados pareciam - segundo 
a expressão de Guilherme de Tiro, - descer sôbre 
êles como uma chuva grossa e granizo sôbre casas 
cobertas de ardósia e de telhas, sendo os homens e 
os animais atingidos por elas. 

No entretanto a esperança de se apoderar de 
Boshra sustentava ainda a coragem dos soldados 
cristãos ; mas quando chegaram à cidade constata� 
ram que a cidadela e os fortes estavam guardados 
por soldados vindos de Damasco e a mesma mulher 
do emir que prometia entregar a cidade se havia 
declarado contra seu espôso. Essa notícia inesperada 
espalhou logo a consternação e o desânimo no exér� 
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cito cristão ; os cavaleiros e os barões insistiram então 
que o rei de Jerusalém se pusesse a salvo, bem como 
a cruz 

.
de Jesus Cristo . O jovem Balduino rejeitou o 

conselho dos seus fiéis ba.rões e quis participar de 
todos os perigos. 

Depois que deram a ordem de retirada, os 
muçulmanos soltaram grandes gritos e se puseram 
em perseguição dos cristãos ; os soldados de Jerusa ... 
lén1 uniam súas fileiras e marchavam em silêncio, de 
espada na 1não, levando seus mortos e feridos. Os 
muçulmanos que não podiam dispersar os inimigos e 
que, em sua perseguição, não ·encontraram nenhum 
vestígio de matança, julgavam ter que combater 
contra . homens de ferro. A região que os cristãos 
atra.vessavam estava coberta de cardos, urzes e plan ... · 
tas sêcas pelos raios do sol . Os muçulmanos atea ... 
ram ... lhes fogo ; o vento levava as chamas e a fumaça 
na direção dos cristãos ; os francos caminhavam numa 
planície abrasada ; por cima de suas cabeças flutua ... 
vam nuvens de fumaça e de poeira. Guilherme de 
Tiro, na sua história, compara ... os a ferreiros, tanto 
suas vestes e seu rost� estavam enegrecidos pelo 
incêndio que devorava a planície. Os cavaleiros e 
os soldados, o povo que seguia o exército, reuni ... 
ram ... se em tôrno do bispo de Nazaré que levava a 
madeira da verdadeira cruz e rogaram ... lhe, chorando, 
que fizesse cessar, com suas orações, os males que 
êles não podiam mais suportar. 
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O bispo de Nazaré comovido pelo seu deses
pêro, elevou a cruz, irp.plorando a misericórdia do 
céu ·e ao mesmo tempo o vento mudou de direção . 
As chamas e a fumaça que atormentavam os cristãos 
voltaram-se de repente contra os muçulmanos. Os 
ftancos continuaram a marcha persuadidos de que 
DE-us tinha feito .um milagre para salvá-los. Um 
cavaleiro que ninguém jamais havia visto , montado 
num cavalo branco e levando um estandarte verme:
lho, precedia o exército cristão e o levava para longe 
dos perigos .  O povo e os soldados tomaram-no por 
um anjo do céu ; sua presença milagrosa reanimou
lhes a fôrça e a coragem. Por fim, o exército de 
Balduino depois de ter passado por grandes misérias , 
chegou a Jerusalém ; os habitantes regozijaram-se 
com a sua volta, cantando estas palavras do Evan
gelho : Entreguemo-nos com a alegria, pois êsse 
povo que eslava morto ressuscitou, eslava fJerdido e 
foi encontrado. 

Mas, enquanto os habitantes de Jerusa lém 
recebiam assim a volta de seus guerreiros, os Estados 
cristãos da Mesopotâmia e do norte da Síria expe
rimentavam sem cessar novos ataques. Zenghi, que 
o califa de Bagdad e os verdadeiros muçulmanos, 
consideravam como o escudo e o apoio do islamismo, 
estendia seu império desde Mossul até às fronteiras 
de Damasco e levava sem cessar o curso de suas 
vitórias e de suas conquistas. Os cristãos fizeram 
poucos esforços para deter o progresso de um poder 
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tão temível .  Zenghi os mantinha numa segurança 
enganosa e queria despertá .... los do sono, dando golpes 
n1ortais ·ao seu império. Êle sabia, por experiência, 
que nada era mais funesto aos cristãos do que um 
descanso muito prolongado. Os francos que deviam 
tudo às suas armas, enfraqueciam .... se quase sempre 
na paz ; e, quando não tinham que combater os 
muçulmanos, faziam guerra a si mesmos. 

O reino de Jerusalém tinha duas barreiras for .... 
mi dáveis ; o principado de Antioquia e o condado 
de Edessa. Raimundo de Poitiers defendia o Oronte 
da invasão dos muçulmanos ; o velho ]osselin de 
Courtenai, tinha sido por muito tempo, nas margens 
do Eufrates o terror dos infiéis, mas acabava de 
morrer ; até o seu último suspiro êle tinha combatido 
contra os inimigo5 dos cristãos e em seu leito de 
1norte êle fêz ainda respeitar suas armas e seu ter .... 

. , . 

ntono. 
Josselin sitiava um castelo perto de Alepo, 

quando uma tôrre ruiu e o cobriu com seus restos. Êle 
foi levado moribundo a Edessa. Definhando no 
leito, onde esperava a morte, vieram ainda dizer .... lhe 
que o sultão de Icônio tinha sitiado uma das suas 
praças fortes. Mandou chamar seu filho e orde .... 
nou .... lhe que fôsse atacar o inimigo. O jovem Josse .... 
lin hesitou e disse ao pai, que não tinha tropas 
suficientes para combater contra os turcos. 

O velho guerreiro , que jamais conhecera obs .... 
táculos, quis antes de morrer, dar um exemplo ao 
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filho, e se fêz levar à frente de seus soldados, numa 
liteira. Quando êl� se aproximava da cidade sitiada, 
vieram dizer-lhe que os turcos se haviam retirado : 
então êle mandou parar a l iteira e, erguendo os olhos 
ao céu como para agradecer-lhe pela fuga dos muçul
manos, morreu, no meio de seus fiéis gu�rreiros. 

Seus restos mortais foram levados a Edessa. 
Todos os habitantes acorreram ao sepultamento, que 
apresentou u1n espetáculo muito

. 
triste. De um lado, 

viam-se soldados em pranto, carregando o esquife de 
seu chefe ; de outro, todo o povo chorava o seu 
defensor, o seu amparo e celebrava a última vitória 
de um herói cristão. 

O velho J osse!in tinha morrido deplorando a 
sorte do condado de E.dessa, qu.e ia ser governado 
por um pán.cipe fraco e pusilânime. Desde sua 
infância, o filho do velho Courienai se tinha dado à 
embriaguez e à devassidão . I\Ium século e num país 
onde êsses vicios erm:n cor.o.uns, os excessos do jovem 
]osselin tinham n1u.itas vêzes escandalizado os guer
reiros cristãos. l)epois qu.e êle se viu feito senhor, 
deixou a cidade de Edessa, para ficar em T urbessel ,  
lugar delicioso, às n1argen.s do Eufrates. Lá, eJ;Itre
gue totalmente às suas inclinações, descuidando-se 
do pagamento do sôldo aos homens do exército, da 
fortificação das praças de guerra, esqueceu os cuida
dos do govêrno e as ameaças dos muçulmanos. 

Durante êsse tempo, Zenghi fêz tudo o que 
pôde para aumentar seus territórios e vigiava conti-
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nuan1ente para se aproveitar da discórdia dos cris ... 
tãos, de sua inatividade ou de sua imprudência. Os 
historiadores árabes prodigalizam os maiores elogios 
ao gênio e ao caráter do príncipe de Mossul ; enal ... 
tecem sua bravura e sua habilidade na guerra, sua 
liberalidade, que o fazia querido de seus servidores 
e soldados ; sua atividade infatigável, que o tornava 
presente em tôda a parte e particularmente o cuidado 
que punha em conhecer os mais secretos pensamentos 
de seus inimigos, escondendo, ao invés aos olhares 
e ao espírito de todos, os próprios intentos . Apesar 
dos elogios dados à sua moderação e justiça, a his ... 
tória imparcial nô-lo apresenta empregando mais de 
uma vez a violência e a perfídia para elevar ou sus ... 
tentar seu poder e rodeando ... se sempre de um aparato 
tão terrível que foram vistos muitos homens morrerem 
de espanto apenas ao êle aparecer. 'Êsse herói bár ... 
baro teve sem dúvida, algumas qualidades brilhan ... 
tes ; mas, segundo o exemplo daqueles que chegavam 
ao império no meio da confusão e da desordem, em 
que se encontrava o Oriente, devemos pensar que 
seus vícios ,e seus excessos secundaram ... no muito mais 
que suas virtudes. A grande habilidade de Zenghi, 
ou melhor, sua fôrça principal na guerra, contra os 
cristãos, foi fazer os muçulmanos crer, e talvez crer 
êle mesmo, que o céu o tinha mandado para defender 
a religião de Maomé : HQuando Deus quis , diz o 
historiador dos atabeks, derrubar os demônios da 
cruz, como tinha fulminado os anjos rebeldes, lançou 
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seus olhares sôbre a multidão dos fiéis campeões do 
islamismo. E não encontrou outro ,mais próprio para 
cumprir a sua vontade, do que o mártir Emad� 
eddin� Zenghi" .  

Há muito tempo, Zenghi, senhor de  uma grande 
parte da Síria, e da Mesopotâmia, procurava a oca ... 
s ião de acrescentar a cidade de Edessa ao seu 
império. Essa conquista, que incitava sua ambição 
e seu orgulho devia fazer firmar..-se aos olhos dos 
verdadeiros crentes, a missão divina de que se dizia 
encarregado. Para manter Jósselin em sua funesta 
inação e segurança, o príncipe de Mossul fingiu 
fazer guerra aos muçulmanos, e, quando o julgavam 
ocupado em· atacar alguns castelos muçulmanos da 
Mesopotâmia, êle apareceu de repente com um for� 
midável exército diante dos muros de Edessa. 

A cidade tinha muralhas rnuito altas, numero ... 
sas tôrres, uma cidadela muito forte ; mas tôdas essas 
coisas, segundo a expressão singela do arcebispo de 
Tiro, são boas para um povo que quer combater ; 
tornam�se, ao invés, inúteis, se não houver no inferior 
quem as defenda. Os habitantes de Edessa eram 
quase todos caldeus e armênios, pouco exercitados 
no mister das armas e mais ocupados em seu comér� 
cio e em seus interêsses. A maior parte dos francos 
tinha seguido o jovem ]osselin para T urbessel, e os 
que estavam em Edessa não tinham chefes que os 
pudessem corhandar, para a luta e excitar..-lhes a 
coragem e a bravura . Zenghi, chegando junto dos 



H I S T ó R I A D A  S C R U Z  A D  A S 211 

muros da cidade, ergueu seu acampamento perto da 
Poria das Horas e o estendeu até a Igreja dos Con ... 
fessores. Logo, numerosas máquinas foram dispostas 
contra as muralhas. Os habitantes, o clero, os mon ... 
ges, mesmo, apareceram nas defesas ; as mulheres e 
as crianças traziam..-lhes víveres, água e armas. A 
esperança de serem logo socorridos excitava..-lhes o 
zêlo e substituia..-lhes a coragem. Êles esperavam, 
diz um autor arménio, socorro da nação - a que 
chamam de valente - e todos os dias julgavam ver 
do alto de suas tôrres, os estandartes vitoriosos dos 
francos. Vãs esperanças ! Quando se espalhou pela 
Síria a notícia do cêrco de Edessa, a desolação apo ... 
derou..-se de todos os cristãos ,  mas ninguém tomou 
as armas. 

Jerusalém estava separada de Edessa por uma 
grande distância e a ordem de mandar tropas, dada 
por Melisenda, que governava o reino com seu filho 
Balduino, ficou sem execução. Os guerreiros de 
Antioquia teriam podido chegar em tempo ; mas Rai ... 
mundo que tinha votado ódio mortal a J osselin, viu 
apenas no progresso espantoso dos bárbaros, a humi..
lhação do seu rival e a ruína de seu inimigo. ]osse ... 
lin despertou de seu sono, mandou embaixadores 
por tôda a parte, chamou todos os guerreiros, mostrou 
o desejo de marchar em socorro de Edessa ; mas, 
em vez de responder às suas exortações, todos se 
queixavam de sua i�previdência, e ninguém tomava 
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as armas para ir salvar da última desgraça a metró
pole da Mesopotâmia. 

No entretanto� Zenghi continuava sem cessar, 
o cêrco de uma cidade que parecia abandonada 
pelos cristãos . Todos os dias o exército muçulmano 
recebia reforços e os kurdos, os árabes , os turcoma
nos, acorriam à porfia, atraídos pela esperança dos 
despojos . A cidade estava cercàda de todos os lados. 
Sete enormes tôrres de madeira elevavam-se mais 
altas que as muralhas da praça. Máquinas formi
dáveis não paravam de bater nos muros e de lançar 
pedras, dardos e matéria incandescente contra a 
cidade. Mineiros� vindos de Alepo, cay:avam gale
rias subterrâneas, e j á  tinham penetrado até os ali
cerces das muralhas , e várias tôrres da cidade, 
�uspensas como sôbre abismos, só esperavam um sinal 
para cobrir a terra cmn suas ruínas e deixar uma 
passagem aos soldados muçulmanos. Então os tra
balhos do cêrco foram de repente interrompidos e 
Zenghi mandou intimar a cidade a se entregar. Os 
francos e com êles os sírios e os armênios, responde
ram que pereceriam todos antes que entregar uma 
cidade cristã a infiéis . Exortam-se mutuamente a 
merecer a palma do martírio : "Não temamos, 
diziam, essas pedras lançadas · para derrubar nossas 
tôrres e nossas casas ; aquêle que fêz o firmamento e 
criou legiões de anjos, nos defenderá contra seus 
inimigos e nos preparará mansões eternas lá no céu" . 



H I S T 6 R I A D A ·s C R U Z A D  A S 213 

Havia nessas palavras mais resignação do que 
virtude guerreira. Quando, depois do vigésimo oitavo 
dia do cêrco, várias tôrres , a um sinal de Zenghi, 
ruíram com estrondo, Uln grito de espanto reboou de 
um extremo a outro da cidade. Alguns guerreiros 
dos mais intrépidos ,  correram para def.ender a bre.
cha ; mas, no mesmo instante quase todos os postos 
de defesa foram abandonados e o inimigo pôde 
entrar de todos os Jados na praça . Edessa, então, 
não teve mais defensores ; essa infeliz cidade não 
viu mais em seu seio que urr1 povo consternado · e 
bárbaro, armado de espada. Padres de cabelos 
brancos levavam pelas ruas os despojos dos santos 
mártires invocando a misericórdia do céu. Mas 
quando perceberam os primeiros sinais do dia de 
cólera9 detiveram-se e ficararn mudos de espanto ; 
bem depressa a espada os condenou ao eterno 
silêncio . Assim começou o massacre do povo cris.
tão. Um dos autores orientais de quem transcrevemos 
o trecho, acrescenta que o ferro dos infiéis saciou-se 
com o sangue dos velhos e das crianças, dos pobres 
e dos ricos, das virgens, dos bispos, dos eremitas. 
A multidão atônita corria a esconder-se nas igrejas, 
onde era imolada aos pés do altar. Outros fugiam 
para a cidadela ; mas encontraram o inimigo às 
portas, coberto com o sa:ngue de seus inn1.ãos e caíam 
êles também sob os mesmos golpes, entre montes de 
cadáveres. I'Jessas cenas de desolação onde o pai 
pão esperava mais o filho, onde o amigo não mais 
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procurava o amigo, onde todos os laços da natureza 
eram quebrados, viram-se ainda atos de virtudes 
humanas. A ·  história contemporânea nos apresenta 
mães chamando os filhos para junto de si como a 
galinha chama seus pintainhos. Essas famílias espa
lhadas, reuniam-se para morrer juntas, pela espada 
do vencedor ou para serem levadas como escravas. 

A matança, que tinha principiado ao nascer do 
sol, durou até à terceira hora do dia. Veneráveis 
prelados, salvos do ferro dos turcos, foram carregados 
de cadeias. Viu-se um bispo arménio despojado de 
suas vestes, arrastado pelas ruas e batido com varas. 
Um sábio religioso, que tinha escrito a história de 
Edessa e do qual freqüentem·ente invocamos o tes
temunho, não sobreviveu à ruína de sua pátria, e 
morreu com a turba de seus concidadãos. Hugo, 
arcebispo latino, tendo querido fugir, foi degolado 
com todo o seu clero. Seus tesouros, que êle levava 
consigo e que se teriam podido usar utilmente para 
a defesa da cidade, caíram nas mãos dos infiéis. 
Piedosos historiadores atribuem à avareza dêsse pre
lado a perda de Edessa, e parecem crer que êle 
foi castigado na outra vida, por ter preferido o seu 
ouro à salvação dos cristãos. 

Depois que os muçulmanos _se apoder3.ram da 
cidade e esta abriu-lhes as portas, os Ímanes subiram 
aos campanários das igrejas, para dizer estas pala
vras : "Maomé p�ofeta do céu, acabamos de conse
guir uma vitória em teu nome ! Destruímos êsse povo 
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que adorava a pedra e torrentes de sangue correram 
para fazer triunfar a fé" . A essa proclamação, todo 
o exército muçulmano respondeu com cânticos de 
vitória e transportes de alegria bárbara. -O saque, o 
incêndio, ·e os mais horríveis excessos marcaram o 
triunfo do Alcorão. Os cadáveres dos vencidos 
foram mutilados, suas cabeças mandadas a Bagdá 
e até mesmo a Korassan. Tudo o que restava de 
cristãos vivos na cidade de Edessa foi vendido como 
um vil rebanho nas praças públicas ; os discípulos de 
Cristo, carregados de cadeias, depois de ter perdido 
seus bens, a pátria, a liberdade, tiveram ainda a pena 
de ver os vencedores insultar a religião, única coisa 
que lhes restava para consolá .... los em sua desdita. 
Os vasos sagrados serviram para as orgias da vitória 
e o santuário devia ser teatro das mais horríveis pro .... 
fanações . Muitos dos fiéis que os furores da guerra 
tinham poupado não puderam suportar a vista de 
tanta iniqüidade e morreram de desespêro. 

Assim caiu em poder dos muçulmanos a cidade 
de Edessa que era uma das praças fortes mais pode .... 
rosas da Ásia, pela sua cidadela, suas muralhas, sua 
posição, sôbre duas montanhas. O patriarca N.erses 
deplora, numa elegia patética, a queda dessa cidade, 
que as lembranças da religião e da história tinham 
tornado célebre e fá .... la falar, ela mesma, de seu 
antigo esplendor .  6 6Eu era, diz êle, como uma rainha 
no meio de sua côrte ; sessenta aldeias em redor de 
mim formavam meu cortejo ;  meus numerosos filhos, 
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passavam seus dias alegremente ; a fertilidade dos 
campos era admirada, a frescura e a limpidez de 
minhas águas, a beleza de meus palácios. Meus 
altares, carregados de riquezas, lançavar.a ao longe 
seu brilho e pareciam ser a morada dos anjos. Eu 
sobrepujava em magnificência as mais belas cidades 
da Ásia, era como um edifício celeste, construído 
sôbre a terra ." 

A conquista de Edes�a encheu de alegria os 
muçulman'os da Síria. Os historiadores árabes con� 
tam que a notícia se espalhou imediatamente por 
todo o Oriente e chegou · até .às cidades da AJrica e 
da Itália e que vários fatos milagrosos anunciaram a 
vitória de Zenghi. O feroz vencedor, depois de ter 
deixado uma guarnição em Edessa, quis continuar 
seus triunfos . Mas sua hora tinha chegado, e a fôrça 
de seu braço e de seus exércitos não pôde afastar 
dêle 1a palma dolorosa do martírio : enquanto a Ásia 
celebrava sua glória e seu poder, diz o historiador 
dos atabeks, . a morte eslendeu�o na poeira e a poeira 
lornou�se sua morad�a. Ocupado cmn o cêrco de un1 
castelo muçulmano não longe do Eufrates, foi assas� 
sinado por seus escravos, e sua ahna9 segundo a 

opinião dos muçulmanos, foi receber nq céu a recora� 
pensa prometida ao conquistador de E.dessa. 

A notícia dessa morte consolou os cristãos em 
suas derrotas ; mostraram êles aler.:ria imoderada, 

'-' 

como se tivessem visto cair tôdas as potências muçul� 
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n11anas. Tal jl'lbilo devia ser breve : novos inimigos, 
novas desgraças, iriam cair sôbre êles . 

A história conta que depois da tomada de 
Edessa e do massacre de sua população, Zenghi, 
impressionado com a beleza e a magnificência da 
cidade, concebeu o projeto de povoá� la novamente 
e restituir� lhe uma parte de seus habitantes. Um 
grande número de . famílias sírias e armênias, antes 
canegadas de cadeias, tinha recebido a liberdade 
e a licença de voltar cmn seus bens para suas casas. 
Quando se soube da morte de Zenghi tôdas essas 
fatnílias cristãs manifestaram sua aversão por seus 
novos senhores e o conde }osselin julgou então ser 
ocasião favorável para reconquistar a sua capital. 
Reuniu vários guerreiros intrépidos e veio à noite, 
junto dos muros de Edessa ; ajudado pelos habitan .. 
tes foi introduzido na cidade por meio de cordas e 
escadas. Os que haviam penetrado no interior da 
praça, abriram então as portas para os companheiros ; 
lançando�se contra os turcos, surpresos e espantados, 
passaram a fio de espada todos os que encontraram 
pelas ruas e que não tiveram tempo de fugir para 
as tôrres e para a cidadela. Josselin, tornando assim 
a entrar em Edessa, mandou mensageiros a todos os , 
príncipes cristãos da Síria , pedindo�lhes que viessem 
em seu auxílio para poder conservar uma cidade 
cristã . Essa notícia, dizem as antigas crônicas, difun .. 
diu a alegria por tôda a parte : mas a alegria é vizi .. 
nha do luto ; nenhum dos príncipes cristãos veio 
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ajudar ]osselin, e enquanto êle punha em sua che ... 
gada, sua única e última esperança de salvação, 
Noureddin, segundo filho � de Zenghi, tornou ... se 
senhor de Alepo e veio imediatamente a Edessa, 
com um exército numeroso e formidável .  Êle tinha 
jurado, partindo de sua capital, exterminar os cris ... 
tãos, e todos os exércitos muçulmanos tinham se 
reunido para cumprir suas am_eaças e servir à sua 
vingança. ]osselin e seus companheiros tendo entrado 
sorrateiramente em Edessa, não tiveram nem tempo 
nem meios de se fortificar e a cidadela estava ainda 
em poder dos inimigos, quando a cidade foi inva ... 
dida pelas fôrças de Noureddin. Os guerreiros 
cristãos, colocados entre a guarnição da fortaleza e o 
exército muçulmano, viram então o perigo em que se 
haviam metido . Tinham o inimigo de todos os lados 
e não esperavam mais nenhum auxílio do exterior. 
Como acontece em ·circunstâncias desesperadas, mil 
resoluções foram tomadas, · e rejeitadas ao mesmo 
tempo. · Enquanto êles deliberavam, . o inimigo os 
ameaça e ataca. Não há mais salvação para êles, 
numa cidade onde haviam entrado como vencedores ; 
depois de ter enfrentado a morte para dela se apo ... 
derar, estão dispostos a suportar todos os perigos, 
para de lá sair. Os soldados de ]osselin, todos os 
cristãos que tinham vindo à cidade, o pequeno número 
de habitantes que tinha sobrevivido ao massacre de 
seus irmãos, só pensam em se salvar fugindo à bar .. 
bárie dos muçulmanos. · Fazem em segrêdo os pre ... 
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parativos para a partida. As portas abrem,..se no meio 
da noite ; cada qual leva o que tem de mais precioso ; 
uma multidão se espalha pelas ruas . Já um grande 
número dêsses infelizes fugitivos saiu pelas portas da 
cidade ; os guerreiros comandados por ]osselin estão 
à frente da multidão, avançam por primeiros na pla ... 
nície onde estavam acampados os muçulmanos. A 
guarnição da cidadela avisada por causa do barulho, 
faz uma incursão e reune,..se aos soldados de Nou,.. 
reddin que correm para a cidade e se apoderam das 
portas pelas quais os cristãos estavam saindo. T ra
vam,..se vários combates que são aumentados, na con
fusão das trevas, pela desordem e pelo horror. Os 
cristãos conseguem abrir uma passagem e espalham,.. 
se pelos campos vizinhos. Aquêles que levam 
armas, reunem ... se em batalhões e procuram atra ... 
vessar o acampamento dos inimigos ; os outros, se ... 
parados da tropa dos guerreiros, caminham ao acaso, 
afastam,..se na planície e por tôda a parte encontram 
a morte. Narrando os fatos dessa noite terrível ,  Gui ... 
lherme de Tiro não pode reter as lágrimas. "Oh, 
noite desastrosa, exclama o historiador Aboulfarage, 
aurora de inferno, dia sem piedade, dia de desgraça 
que surgiu para os filhos de uma cidade outrora 
digna de inveja ! "  Em Edessa, fora ,de Edessa, só 
se ouviam gritos de morte. Os guerreiros reunidos 
em batalhões ,  depois de ter atravessado o exército 
dos infiéis, foram perseguidos até às margens do 
Eufrates ; os caminhos estavam cobertos de armas e 
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de bagagens que êles havimn abandonado. l\1il 
dentre êles somente conseguiram chegar a Samosata, 
que os recebeu dentro de seus muros, deplorou sua 
desgraça, sem poder vingá..-los. 

A história refere que mais de trinta mil cris..
tãos foram mortos pelos soldados de Noureddin e 
de Zenghi. Dezesseis mil foram feitos prisioneiros e 
terminaram sua vida nos horrores da escravidão. 
N oureddin, em sua vingança, não poupou nem n1esmo 
as muralhas e os edifícios de uma cidade rebelde : 
mandou derrubar as tôrres , a cidadela e as igrejas de 
Edessa . Expulsou todos os cristãos e permitiu apenas 
que um pequeno número de pobres e de mendigos 
habitasse no meio das ruínas de sua pátria. 

Sabemos que Zenghi fôra considerado como 
santo, como guerreiro querido de Maomé por ter con..
quistado a cidade de Edessa ; a sangrenta expedição 
de Noureddin tornou..-o caro aos muçulmanos, con..
tribuiu muito para estender sua fama e seu poder e 

' . . ' os 1manes e os poetas prmneham as suas armas a 
conquista mais gloriosa de Jerusalém. 

Os habitantes da cidade santa e das outras cida ... 
des cristãs derramaram lágrimas de desespêro quando 
souberam da queda e da destruição de Edessa. Pres..
ságios sinistros aumentavam o terror que lhes inspi ... 
ravam as notícias chegadas das margens do Eufrates. 
O raio caiu sôbre as igrejas do Santo Sepulcro e do 
monte Sião ; um cometa de cauda resplandecente 
apareceu no céu ; vários outros sinais, diz Guilherme 
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de Tiro,  apareceram, contra o costume e a estação 
do ano, significativos de coisas futuras. Para cúmulo 
de infelicidade, Rodolfo, chanceler de Jerusalém 
foi levado pela violência à Sé de Tiro e o escândalo 
reinou no Santuário. Todos os fiéis do Oriente 
ficaram persuadidos de que o céu se havia declarado 
contra êles e que horríveis calamidades iriam cair 

A "' • IY sobre o povo cnstao. 





L I V R O S E XT O  

HISTóRIA DA CRUZADA DE LUíS VII 

E DE CONRADO 

1 1 45-- 1 1 49 





Segunda Cruzada. � São Bernardo; Luís VII e o 

Abade Suger; Assembléia de V ézelay; o rei toma a 
cruz; o monge alemão Rodolfo; o Abade d.e Cla� 
raval vai ter com o imperador; dieta d.e Ratisbona; 
Conrado e seus barões partilham do · entusiasmo 
geral; assembléia de Etampes; volta de S. Bernardo; 
proposta de Rogério, Rei da Sicília; o Abade Sug.er 
e o Conde d.e Nevers; recursos empreg,ados para 
fazer frente às despesas da expedição; partida de 
Luís VII; os alemã.es em Constantinopla; chegada 
dos franceses; entrevista do rei com Manu.el Co� 
meno; propõe�se apoderar da cidade; o Bispo de 
Langres; o imperador grego apressa a pa rtida dos 
cruzados; os guias dados aos alemães enganam�nos 
.e, entregue a mil males, seu exército perece quase 
todo; itinerário de Luís VI/; fadigas e privações 
inauditas; chegada .a Sa talie; embarque de uma 
parte das tropas; a outra parte morre sob o ferro 
muçulmano; brilhante recepção feita a Luís VII pelo 
Conde de Antioquia; a Rainha El.eonora; Luís VII 
e Conr,ado são recebidos por Balduino III. Rei de 
Jerusalém; os cruzados vão sitiar Damasco; impor�. 
tância dessa cidade; v itória contra os turcos; nego� 
ciações; desinteligências entre os cruzados; o jovem 
Saladino; abandona�se o cêrco; Conrado, depois 
Luís V II, volt,Etm à Europa; resumo da s.egunda 
Cruzada e dos acontecimentos, que com ela se rela-
cionam; paralelo entre o Abade de São Dionísio e 
o Abade de Claraval. 





As colônias cristãs, ameaçadas pelos muçulma ... 
nos, chamaram os príncipes da Europa em seu auxílio. 
O bispo de Gibelet, na Síria, acompanhado por Ull} 

· grande número de sacerdotes e de cavaleiros, diri ... 
giu ... se a Viterbo, onde estava o Soberano Pontífice. 
As narrações dos embaixadores cristãos, fizeram 
correr lágrimas ao chefe dos fiéis ; as desgraças de 
Edessa, os males que ameaçavam Jerusalém espa ... 
lharam por tôda a parte a consternação e a ·dor� 
Gritos de alarme ressoaram por todo o Ocidente. 
Quarenta e cinco anos se haviam passado desde a 
l ibertação do Santo Sepulcro ; o espírito dos povos 
não havia mudado ; de tôdas as partes correram 
todos às armas. 

À voz de S.  Bernardo os povos e os reis da 
cristandade vieram reunir ... se sob o estandarte da 
Cruz. Nascido de uma família da Borgonha, oito 
anos antes da conquista de Jerusalém, S. Bernardo, 
desde seus mais tenros anos, havia ingressado na 
vida religiosa, com todos os seus numerosos parentes 
e trinta gentis ... homens, levados por suas palavras e 
por seu exemplo. Tinha vinte e dois anos quando 
veio a Citeaux, à frente do piedoso grupo, que êle 
acabava de tirar do mundo. Basta pronunciar o nome 
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de Claraval para lembrar a glória de S. Bernardo . 
Tivemos ocasião de notar que duas paixões divi,... 
diam nessa época a sociedade européia: uma, impe,... 
lindo os cristãos ao deserto monástico ; a outra, para 
os caminhos 'de Jerusalém. S. Bernardo foi a bri .... 
lhante expressão dêsse duplo entusiasmo religioso, 
foi o homem dessa dupla paixão, que então movia 
o mundo e as crônicas do século XII nos falaram 
do prodigioso poder de sua palavra. O abade de 
Claraval trazia num corpo delicado e frágil uma 
infatigável atividade, uma obstinação ardente, uma 
nobre vontade que caminhava sem se deter para o 
objetivo marcado. Êle se havia tornado a luz e a 
alma da Europa ; êle não pertencia mais a si mesmo 
e os acontecimentos e as necessidades contemporâ,... 
neas arrancava1n;..no freqüentemente às cadeias e às 
faias de sua querida solidão. Vários concílios obe .... 
deceram às suas determinações. Com as únicas armas 
de sua eloqüência, êle derribou o antipapa Leão e 
fêz subir Inocêncio H à cátedra de S. Pedro. O 
Papa Eugênio III e o abade Suger eram seus discí,... 
pulo.s .  Os prelados, os príncipes, os monarcas, glo .... 
riavam,...se em seguir seus conselhos e julgavam que 
Deus falava por sua bôca. 

Quando os embaixadores do Oriente chegaram 
à Europa, Luís VII acabava de subir ao trono da 
França. Êsse jovem monarca tinha visto começar seu 
reinado sob os mais felizes auspícios. A maior parte 
dos grandes vassalos revoltados contra a autoridade 
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real tinham deposto as armas e renunciado às suas 
pretensões . Por seu casamento com a filha de Gui.
lherme IX, Luís, · o Moço, acabava de reunir o 
ducado de Aquitânia ao seu reino. A França 
aumentada, nada tinha a temer dos Estados vizinhos ; 
e, enquanto as guerras civis desolavam ora a lngla .. 
terra, ora a Alemanha, ela florescia tranqüila, sob a 
administração de Suger. 

A paz, porém, foi um momento perturbada 
apenas pelas injustas pretensões do papa e pelas intri .. 
gas de Thibaut , conde de Champanha, que aprovei .. 
tava o ascendente que tinha sôbre o clero, para 
armar os raios da igreja contra seu soberano. , Luís 
resistiu com firmeza aos empreendin1entos da Santa 
Sé e quis castigar um vassalo perigoso e rebelde. 
Levado por uma vingança cega, êle pôs tudo a ferro 
e fogo nos territórios de Thibaut ; sitiou Vitry, foi 
êle mesmo ao assalto e fêz passar a fio de espada 
todos os que encontrou na cidade. 

Um grande número de habitantes de tôda idade 
e sexo se haviam refugiado na igreja, julgando 
encontrar aos pés do altar um asilo contra a cólera 
de um príncipe cristão . O rei mandou incendiá .. la 
e mil e trezentas pessoas foram vítimas das chamas. 
Um ato tão bárbaro espalhou o terror entre os povos 
que a Providência tinha submetido ao cetro de Luís. 
Quando êle regressou dessa expedição, sua capital 
recebeu-o num silêncio môrno ; seus ministros mos .. 
traram mesmo no semblante o abatimento e a dor ; e 
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S. Bernardo, como outro Ambrósio, teve a coragem 
de fazer· ouvir as que�xas da religião e da huma ... 
nidade. 

.. 

Numa carta eloqüente, o abade de Claraval 
apresentou ao monarca, a pátria desolada ; mostrou ... 
lhe a igreja amargurada, desprezada, calcada aos 
pés . "Combaterei por ela, dizia, até à morte ; em 
vez do escudo e da espada empregarei as armas que 
me convém, quero dizer, minhas lágrimas e minhas 
orações diante de Deus." À voz do santo abade, 
Luís_, por fim, reconheceu a sua falta e a vista dos 
juíz�s do céu fêz no seu espírito uma profunda . -1mpressao. 

F alava..-se então em tôda a cristandade da 
tomada ·e da destruição de Edessa, pelos turcos ; 
deplorava..-se o massacre do povo cristão, o incêndio 
das igrejas, a profanação dos santos lugares ; e essas 
narrações lamentáveis lembravam todos os dias ao 
jovem monarca as violências que êle mesmo acabava 
de cometer ante os muros de Vitry. Luís, perseguido 
pelo terror dos remorsos, julgava ver sem cessar a mão 
de Deus prestes a feri..-lo. Renunciou a todos os praze ... 
res e suas lágritnas podiam ser comparadas às do sal ... 
mista, quando exclama : Minhas lágrimas servi ... 
ram..-me de pão dia e noile. O jovem rei, para se 
entregar todo à dor deixou mesmo os cuidados da 
sua autorid�de, de que se mostrava cioso. O abade 
de Claraval, que o tinha levado ao arrependimento, 
foi obrigàdo a acalmar seu desespêro e reanimar--lhe 
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a coragem, falando..-lhe da misericórdia de Deus. O 
rei da França caiu então em si mesmo ; e como 
segundo a opinião do tempo, os grandes crimes não 
se podiam absolver que com uma peregrinação à 
terra santa, o desejo de expiar as violências que a 
igreja lhe reprochava e de que êle mesmo se acusava, 
com tanto pesar, fê .. lo tomar a resolução de ir com .. 
bater os infiéis. 

Na época das festas do Natal, convocou em 
Bourges uma assembléia, na qual anunciou seu pro ... 
jeto aos barões e aos prelados do reino. Godofredo, 
Bispo de Langres, aplaudiu seu zêlo e num discurso 
patético, deplorou o cativeiro de Edessa, os perigos 
e os desastres dos cristãos no Oriente. Sua eloqüên ... 
cia emudeceu a todos os ouvintes, mas o oráculo da 
assembléia, o que tinha todos os corações na mão, 
não havia ainda falado. Quer porque então não 
estava possuído da utilidade da cruzada, quer porque 
quisesse dar..-lhe maior solenidade, S. Berna'rdo acon ... 
selhou o rei da França a consultar a Santa Sé, antes 
de empreender algo .  Êsse alvitre foi aceito por todos. 
Luís mandou embaixadores a Roma e resolveu con ... 
vocar uma nova assembléia, quando se· tivesse rece .. 
bido a resposta do Soberano Pontífice. 

Eugênio Ilt que sucedera a Inocêncio II ,  tinha 
já, em várias das suas cartas, solicitado o auxílio dos 
fiéis contra os muçulmanos. Jamais a Santa Sé 
tivera mais motivos para fazer pregar uma cruzada. 
Um espírito de sedição e de heresia começava a se 
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introduzir no meio do povo e mesmo entre o clero 
do Ocidente, e ameaçava então o poder dos papas e a 
doutrina da Igreja. Eugênio tinha de lutar contra 
as perturbações suscitadas por Arnaldo de Brescia. 
F alava�se na capital do mundo cristão em reconstruir 
o Capitólio, e em substituir pela autoridade dos côn� 
sules e dos tribunos, a autoridade papal, como na 
antiga Roma. Nesse estado de coisas, um grande 
acontecimento, como a cruzada, devia desviar os 
espíritos das novidades perigosas e reuni� los junto 
do santuário. O Soberano Pontífice podia ter numa 
guerra santa a dupla vantagem de defender ]erusa� 
lém contra os infiéis, a igreja; e êle mesmo, contra os 
ataques dos heréticos e dos inovadores. Eugênio feli� 
citou o rei da França pela sua piedosa resolução ; 
exortou novamente com suas cartas, todos os cristãos 
a tomar a cruz e as armas, e prometeu� lhes os mesmos 
privilégios, as mesmas recompensas, que Urbano II 
tinha concedido aos guerreiros da primeira cruzada. 
Retido na Itália, onde se ocupava em acalmar as 
perturbações de Roma, êle · lamentava não poder, 
como Urbano, ir além dos Alpes, reanimar o zêlo 
dos fiéis com sua presença e com suas palavras. 

No entretanto Suger, que via com pesar a reso� 
lução que o rei da França tinha tomado de deixar 
seu reino, escreveu sycretamente ao Papa, comuni'� 
cando�lhe seus temores e rogando ao Soberano Pon .... 
tífice que adiasse . a época dêsse grande sacrifício. 
Em sua resposta, Eugênio não . esconde que a prin� 
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cípio o projeto de Luis lhe havia causado certa 
surprêsa, até mesmo algun1a inquietação, mas o zêlo 
que o monarca mostrava permitia�lhe julgar que seu 
desígnio vinha mesmo de Deus . O Pontífice aconse� 
lhava, além disso, Suger a verificar, êle mesmo, se 
o ardor que o . rei demonstrava não era fácil de se 
extinguir e se os barões que deveriam acompanhá� lo 
eram realmente inspirados por uma verdadeira pie
dade. Êle procurava ao mesmo tempo acalmar as 
apreensões do fiel ministro de Luís VII ,  dizendo
lhe que a igreja ia renovar suas preces e empregar 
todo o seu poder para garantir a salvação do prín
cipe e a paz do reino . 

A resposta do Papa a Suger só chegou à França 
depois da bula que prodmnava a cruzada. Essa bula 
dava ao abade de Claraval a missão de exortar os 
fiéis a tomar a cruz. Depois de conhecida a deter
minação do Pontífice, uma nova assembléia foi con
vocada em Yézelay, pequena cidade de Borgonha. 
A fama de S. Bernardo, as cartas dirigidas pelo 
Papa a tôda a cristandade, fizeram acorrer a essa 
reunião um ·grande número de senhores, de cavalei
ros, de prelados, de homens de tôdas as condições . 
No domingo de Ramos, depois de ter invocado o 
Espírito Santo, todos os que tinham vindo para ouvir 
o abade de Claraval, reuniram�se no declive de um 
outeiro, às portas da cidade. Foi erguida uma ampla 
tribuna, onde o rei, no aparato da realeza e S. Ber
nardo, com o modesto hábito de cenobita, foram 
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saudados pelas aclamações de um povo imenso. O 
orador da cruzada leu por primeiro as cartas do 
Soberano Pontífice e falou em seguida da tomada 
de Edessa pelos muçulmanos e da desolação dos 
santos lugares. Mostrou-lhes o universo mergulhado 
no terror, dizendo que . Deus tinha começado a 
perder sua querida terra. Falou� lhes da cidade de 
Sião implorando auxílio, Jesus .Cristo prestes a se 
imolar uma segunda vez, por êles e a Jerusalém 
celeste abrindo tôdas as suas portas para receber os 
gloriosos mártires da fé. "\lós o sabeis , dizia êle, 
vivemos num tempo de castigos e de ruínas ; o initnigo 
dos homens espalhou por tôda a parte, o sôpro da 
corrupção ;· por tôda a parte só vemos saques impu
nes. As leis da pátria e as leis da religião não têm 
mais fôrça para reter o escândalo dos costumes e o 
triunfo dos maus . O demônio da heresia sentou-se 
na cátedra da verdade. Deus amaldiçoou o seu 
santuário. Vós todos que me escutais, apressai-vos 
em acalmar a cólera do . céu e não imploreis mais 
sua bondade, com vãos gemidos ; não vos mortifi
queis mais com o cilício mas cingi�vos de vossos 
invencíveis escudos .  O barulho das armas, dos peri
gos, as dificuldades e as fadigas da guerra,  eis a 
penitência que Deus vos impõe. Ide expiar vossas 
faltas com vitórias contra os infiéis, e que a liber ... 
tação dos santos lugares seja o nobre prêmio do 
vosso arrependimento. "  
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Estas palavras do orador excitaram um vivo 
entusiasmo na multidão dos fiéis e, como Urbano 
no concílio de Clermont, S. Bernardo foi interrom
pido pelos gritos repetidos, de Deus o quer! Deus 
o quer! 'Êle então elevou a voz como se fôsse o 
intérprete do céu, prometeu, em nome de Deus, o 
feliz êxito da santa expedição e assim continuou seu 
discurso : 

"O Deus do céu começou a perder a terra san..
tificada com seus milagres, consagrada com seu 
sangue, terra de salvação onde apareceram as pri..
meiras flôres da Ressurreição. Hoje êsses santos 
lugares, enrubecidos pelo Sangue do Cordeiro sem 
mancha, estão entregues aos inimigos de nossa fé e 
foram nossos pecados que fizeram desabar essa tem ... 
pestade sôbre o santuário da religião ! 

"Se vos viessem anunciar que o inimigo acaba 
de entrar em vossas cidades, que êle arrebatou vossas 
espôsas e vossos filhos, profanou vossos templos, 
quem de vós não correria logo às armas,? Pois bem ! 
Todos êsses males e outros ainda muito maiores 
aconteceram ; a família de Jesus Cristo, que é a vossa, 
foi dispersada pela espada dos pagãos ; bárbaros 
destruíram a morada de Deus e dividiram a sua 
herança. Que esperais para reparar tàntos males e 
para vingar tantos ultrajes ? Deixareis que os infiéis 
contemplern em paz as destruições e os saques que 
fizeram na casa do povo cristão ? Pensai que seu 
triunfo será um motivo de dor inconsolável para 
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todos os séculos · e de eterno opróbrio para a geração 
que o sofreu. Sim, o Deus vivo me encarregou de 
vos anunciar que castigará a todos os que não o 
defenderem contra seus inimigos. Todos, pois, às 
armas ! Que santa cólera vos anime ao combate e 
que no mundo inteiro ressoem estas palavras do pro
feta : I nf,eliz 'daqu,ele que não .ens.angüenfar su.a 
espada! 

· "Se o Senhor vos chama à sua própria defesa, 
não acreditareis sem dúvida que sua mão se tornou 
menos poderosa : bastaria a Êle mandar doze legiões 
de. anjos, ou dizer apenas utna pal�vra e seus inimi
gos seriam precipitados por terra. Mas Deus consi
derou os filhos dos homens e . quer oferecer-lhes o 
caminho de sua misericórdia ; sua bondade fêz._surgir 
para vós o dia do perdão. Êle vos escolheu para 
ser o instrumento de suas vinganças ; a vós somente 
Êle quer ser devedor da ruína de seus inimigos e do 
triunfo de sua justiça. Sim, o Deus Todo-Poderoso 
vos chama para expiar vossos pecados defendendo 
sua glória e seu nome. Guerreiros cristãos, eis com .. 
bates dignos de vós, combates, onde a vitória vos 
atrairá as bênçãos da terra e do céu, onde a morte 
mesma será para vós como outro triunfo. I lustres 
cavaleiros, lembrai-vos dos exemplos de vossos ante .... 
passados que conquistaram Jerusalém e cujos _ nomes 
estão escritos no . livro da vida. Tornai a cruz, cruz 
gue . por si mesma é . pouca coisa, mas se a levardes 
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com devoção, ela vos há de valer a conquista do 
reino de Deus ." 

Todos os cavaleiros e barões apl�udiram a elo .... 
qüência do abade de Claraval e persuadiram..-se 
mesmo de que êle era o intérprete da vontade divina. 
Luís VII ,  vivamente comovido pelas palavras que 
acabava de ouvir, lançou..-se na presença de todo o 
povo, aos pés de S. Bernardo, pedindo..-lhe a cruz. 
Revestido dêsse sinal venerável ,  êle falou à assem .... 
bléia dos fiéis para exortá..-los a seguir seu exemplo. 
Em suas palavras, mostrou o Ímpio Filisteu atirando 
opróbrios sôbre a nação de Davi e lembrou..-lhes a 
santa determinação que Deus mesmo lhe havia ins..
pirado. Invocou, em nome dos cristãos do Oriente, 
o auxílio

. 
generoso da nação da qual êle era o chefe ; 

daquela nação que não podia suportar a vergonha 
nem por si nem por seus aliados e levava sem cessar 
o terror entre os inimigos de seu culto e de sua glória. 
A estas palavras todos se comoveram e derramaram 
lágrimas. A piedade tocante do monarca acabou de 
persuadir os que a eloqüência de S. Bernardo não 
havia conquistado. O outeiro sôbre o qual estava 
reunida tão grande multidão de povo, ressoou por 
muito tempo com o_ brado : Deus o quer ! Deus o 
quer! A cruz, a cruz! Eleonora de Guiana, que 
acompanhava Luís, recebeu como seu espôso o sinal 
dos cruzados das mãos do abade de Claraval. 
Afonso, conde de Saint..-Gil les e de T olosa, Hen..
rique, filho de Thibaut, conde de Champanha, 



Luís VII aos pés de São Bernardo. 
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Thierri, conde de Flandres, Guilherme de N evers, 
Rénaud, conde de T onnerre ; Yves, conde de Sois-
sons, Guilherme, conde de P onthieu, Guilherme, 
conde de V arennes ; Archambaud de Coucy, En ... 
guerrando de Coucy, Hugo de Lusignan, o conde 
de Dreux, irmão do rei , seu tio, o conde de Mau ... 
rienne, uma multidão de barões . e de cavaleiros 
seguiram o exemplo de Luís e de Eleonora. Vários 
prelados, dentre os quais a história nota Simão, bispo 
de Noyon, Godofredo, bispo de Langres, Alan, 
bispo de Arras, Arnould, bispo de Lisieux, prostra-
ram--se aos pés de S. Bernardo, fazendo juramento 
de combater os infiéis. As cruzes que o abade de 
Claraval tinha trazido não foram suficientes ao 
grande número dos que se apresentaram. Êle rasgou 
suas vestes para fazer outras mais e vários dos que 
estavam junto dêle fizeram também seus hábitos em 
pedaços, para satisfazer à impaciência dos fiéis que 
êle havia abrasado com o fogo da guerra santa. Para 
conservar a recordação daquele dia, P ons abade de 
V ézelay, construiu sôbre a colina onde os barões e 
os cavaleiros se haviam reunido uma igreja que con-
sagrou à Santa Cruz. A tribuna do alto da qual 
S. Bernardo havia pregado a cruzada, ali ficou 
exposta à veneração dos fiéis até o ano de 1 7  89 . 

Depois da assembléia de Vézelay, o abade 
de Claraval continuou a pregar a cruzada nas cida-
des e nas aldeias vizinhas. Bem depressa a França 
conheceu a fama dos milagres pelos quais Deus 
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parecia autorizar e consagrar de algum modo sua 
missão. Por tôda a parte êle era considerado como 
o enviado do céu, como um segundo Moisés, que 
devia guiar o povo de Deus. Todos os cristãos 
e5tavam persuadidos de que o feliz êxito da cruzada 
dependia de S. Bernardo e, numa assembléia reu ... 
nida em Chartres, onde se encontravam vários barões, 
vários príncipes ilustres por seus feitos, resolveu ... se, 
com unânime consentimento, dar ... Ihe o comando da 
guerra santa. Os cruzados, dizia ... se, não poderiam 
deixar de ser sempre vitoriosos sob o comando de um 
chefe ao qual Deus parecia ter confiado o seu poder 
onipotente. O abade de Claraval ,  que se lembrava 
do exemplo de Pedro, o Eremita, recusou a peri ... 
gosa incumbência, de que o queriam sobrecarregar, 
ficou mesmo tão assustado com o sufrágio dos barões 
e dos cavaleiros, que se dirigiu ao Papa e rogou ao 
Pontífice que não o abandonasse à fantasia dos 
homens. O Papa respondeu a S. Bernardo que êle 
se devia contentar em tomar a trombeta evangélica, 
para anunciar a guerra. O abade de Claraval então, 
só se ocupou em cumprir sua· missão ; fê ... lo com tanto 
zêlo, sua pregação teve um resultado tão extraordi ... 
nário e ousarei dizer, tão infeliz, que despovoou os 
campos e as cidades. Êle escrevia ao Papa Eugê ... 
nio : As aldeias e os castelos estão desertos, só vemos 
viúvas e órfãos, cujos pais e maridos estão vivos. 

Enquanto assim S. Bernardo pregava a cru ... 
zada nas províncias da França, um monge alemão, 
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de nome Rodolfo, que também estava encarregado 
de chamar os fiéis a tomar a cruz, exortava os povos 
do Reno a massacrar os judeus, que êle apresentava, 
em seus discursos inflamados, como aliados dos 
muçulmanos e os mais perigosos inimigos da religião 
cristã. O abade de Claraval temendo o efeito dessa 
pregação correu à Alemanha para impor silêncio ao 
apóstolo amotinador. Como o monge alemão tinha 
conquistado a multidão, S. Bernardo teve necessi.
dade, para combatê.-lo, de todo o ascendente de sua 
virtude e de sua fama ; teve coragem de fazer ouvir 
� sua voz no rneio de urna multidão irritada, e fê ... los 
saber, que os cristãos não deviam perseguir os judeus, 
mas rogar a Deus pela sua conversão ; que a piedade 
· cristã manda v a perdoar aos fracos, e só declarar a 
guerra aos soberbos. O pregador da cruzada fêz por 
fim calar..-se o pregador turbulento e o mandou para 
seu mosteiro , lembrando.-lhe que o dever dos monges 
não era pregar, mas chorar ; que êles deviam consi.
derar as cidades como prisões, e a solidão como seu 

1 pararso. 

Ficou.-nos uma relação contemporânea dessa 
perseguição dos judeus. O autor da relação, que 
era também judeu, depois de ter dito que Deus man ... 
dou o abade Bernardo em socorro de Israel ,  1nergu ... 
lhada então numa angústia mortal ,  acrescenta estas 
notáveis palavras : Louvor àquele que nos socorreu. 
Quando o santo pregador chegou à Alemanha, o 
império germânico começava a experimentar longas 
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perturbações que se haviam seguido à eleição de, 
Lotário.  Conrado III ,  revestido da púrpura, aca.
bava de convocar em Spira uma dieta geral .  O 
abade de Claraval para lá se dirigiu com intenção 
de pregar a guerra contra os muçulmanos e a paz 
entre os príncipes cristãos. S. Bernardo insistiu 
várias vêzes com o imperador Conrado a tomar a cruz. 
Excitou.-o, primeiro em conferências particulares, e 
renovou depois suas exortações 'em sermões pregados 
em público. Conrado não se podia decidir a fazer o 
juramento de i r  combater os infiéis na Ásia, ale .. 
gando as recentes perturbações do império germâ .. 
nico. S. Bernardo respondeu .. �he que . a Santa Sé o 
tinha colocado no trono imperial ,  e que o Papa e 
a igreja manteriam a sua obra. HEnquanto defender ... 
des a sua herança, dizia .. lhe êle, Deus mesmo se 
encarregará de defen.der a vossa. Governará vosso 
povo e vosso reino será objeto de seu amor/' Mais 
o imperador moshava.-se irresoluto, mais S. Bernardo 
redobrava seu ardor e eloqüência para persuadi.-lo. 
Um dia, , quando o orador da cruzada rezava a 
Santa Missa dianke de príncipes e de senhores con .. 
vocados em Spira, interrompeu de repente o ofício 
divino, para pregar a gueHa contra os infiéis. 

No fim do seu discurso, transportou o pensa .. 
mento dos que o escutavam ao dia em que tôdas as 
nações da terra comparecerão ao tribunal de Deus. 
Naquele dia terrível ,  que a eloqüência do santo 
abade apresentava ao seu numeroso auditório, Jesus 
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Cristo, armado com sua cruz, rodeado de anjos, diri ... 
gia--se. ao imperador da Alemanha, lembrando..-lhe 
os bens que lhe havia concedido, e reprovava..-lhe a 
ingratidão. Conrado� vivamente impressionado pelo 
que acabava de ouvir , levantou--se nun.1 n1.ovimento 
espontâneo e exclamou com Kágrimas nos olhos : Sei 
o que devo �a Jesus Cristo e juro ir onde me chama 
a sua divina vontade. Então, o povo e os grandes 
que julgaram ser testemunhas de um milagre , pros� 
traram..-se de joelhos e deram graças a Deus. Con ... 
rado recebeu das mãos do abade de Claraval o sinal 
dos cruzados, com uma bandeira que estava depo-
sitada sôbre . o altar e que o mesmo céu tinha aben-
çoado. Um grande número de barões e de cavaleiros 
tomou a cruz, a exemplo de Conrado, e a dieta, 
que se havia reunido para tratar dos interêsses do 
império, só se ocupou então dos interêsses das colô-
nias cristãs da Ásia. 

Uma segunda dieta foi convocada ern Ratis..
bona, onde o bispo leu uma carta de S. Bernardo, 
endereçada aos fiéis : "Meus irmãos, dizia o santo 
orador da cruzada, tenho que vos falar dos interês-
ses de Cristo, de que depende a vossa salvação. 
Minha intenção, escrevendo--vos, é dirigir--me a 
todos ; eu o faria de boa vontade, à. viva voz, se 
tivesse a fôrça, como tenho o desejo . . . Meus 
irmãos, eis o tempo em que o Senhor nos chama ao 
seu serviço, para nos salvar . . . O universo . está em 
movimento, êle tremeu porque o Deus do céu come .. 
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çou a perder a terra, onde Êle foi visto , onde passou 
como homem, mais de trinta anos, entre os ho
mens . . . Se ninguém se opuser, os infiéis atirar-se-ão 
sôbre a cidade do Deus vivo, para destruir os monu
mentos da nossa Redenção. Vós, homens corajosos, 
vós, servidores da santa Cruz, que fazeis ?  Entrega
reis as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos? 
Deixareis 

. 
que os pagãos calquem aos pés os santos 

lugares, l ibertados pela espada de vossos antepassa
dos ? Vós, que vos ocupais em ajuntar tesouros dêste 
mundo, desprezareis os tesouros celestes, que vos são 
oferecidos ? T on1ai a cruz, e obtereis o perdão de 
tôdas as vossas faltas. Escolhei entre vós chefes 
belicosos e hábeis, a fim de que a vitória vos acom
panhe. Na primeira expedição, antes de Jerusalém 
ser tomada, um certo Pedro, de quem certamente 
ouvistes falar, levou sozinho todos os que se reuni
ram à sua voz ; uns morreram de fome, outros pela 
espada. Que Deus vos preserve de tal desgraça ! . . .  " 

Na dieta de Ratisbona, uma multidão de bis
pos e de príncipes fêz juramento de defender a 
herança de Cristo. Os interêsses mais caros, as mais 
ternas afeições não puderam deter os príncipes e os 
cavaleiros em sua pátria. Frederico, sobrinho do 
imperador, que tinha tomado a cruz, não se deixou 
comover pelas lágrimas de seu velho pai , o duque 
de Suábia, que morreu de dor, não obstante as pala
vras consoladoras de S. Bernardo. Um gritõ de 
guerra se fêz ouvir desde o Reno até o Danúbio . 
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A Alemanha, por muito tempo atormentada por 
perturbações, encontrou em tôda a parte guerreiros 
para a santa expedição. Homens de tôdas as con..
dições obedeciam à voz do pregador da guerra santa 
e seguiam o exem.plo dos reis e dos príncipes. "Coisa 
admirável ! diz Oto de F reisingen, vimos acorrerem 
ladrões .e salteadores que faziam penitência e jura..
vam derramar seu sangue por Jesus Cristo. Todo 
homem razoável ,  acrescenta o mesmo historiador, 
testemunha da mudança operada nêles, via nisso a 
obra de Deus e não ficava menos admirado. "  

Os alernães eram tão fáceis de se persuadir, 
que vinham ouvir o abade de Claraval , que, lhes 
falava uma língua estrangeira e voltavam convenci..
dos da verdade e da santidade de seus discursos .  A 
vista do pregador venerado, parecia dar um sentido 
maravilhoso a cada uma das suas palavras. Os mi..
lagres que a êle eram atribuídos, diz Oto de F reisin..
gen, ora em segrêdo, ora em público, eram como 
uma linguagem divina que inflamava os mais indi..
ferentes e persuadia os tnais incrédulos. Os pastô..
res e os agricultores abandonavam os campos para 
segui..-los às aldeias e às cidades. Quando êle che..
gava a uma cida.de todos os trabalhos eram suspen..
sos. A guerra contra os infiéis e os prodígios pelos 
quais Deus prometia sua proteção aos soldados da 

, • • A , • cruz, tornavam..-se o un1co Interesse, o un1co assunto 
do clero,  da nobreza e do povo. S. Bernardo per..
correu tôdas as cidades do Reno, desde Constança, 
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até Maestrich ; em tôda cidade, dizem as velhas 
lendas� êle dava a vist� aos cegos, o ouvido aos 
surdos, curava aleijados e doentes ; co�tam�se trinta 
e seis milagres que êle fêz num só dia ; a cada pro� 
dígio, proclamado pelo toque dos sinos a multidão 
exclamava : jesus Cristo, tem piedade de nós, iodos 
os santos, socorrei�nos. Em tôdas as casas nas quais 
o abade de Claraval se dignava entrar, era tida 
como feliz ; tudo o que êle tocàva parecia conservar 
algo de santo ; os que deviam partir para a Ásia 
julgavam�se felizes e se vangloriavam de ter uma 
cruz benta por suas mãos ou feita de pano que êle 
tinha usado e mais de uma vez essas vestes foram 
rasgadas pela multidão de seus ouvintes, desejosos 
de possuir pedaços de pano, para com êle fazer o 
sinal venerando de sua peregrinação. A multidão 
que se acotovelava junto dêle era tão grande que um 
dia êle estêve a ponto de ser sufocado. Deveu sua 
salvação ao in1perador da Aletna:nha, que o tomou 
ern seus braços, levou"-o a uma igreja e o depositou 
diante de uxna imagem milagrosa da Virgem. 

Depois de ter inflamado a Alemanha com sua 
pregação ·e despertado o zêlo dos povos da Itália 
com suas cartas patéticas, S. Bernardo voltou à 
França para anunciar o êxito de sua missão. Sua 
ausência havia feito suspender�se tudo e aquela mul� 
tidão de cruzados que sua eloqüência havia conquis� 
tado, parecia não ter, nem chefe, nem direção, qem 
liames, quando êle não estava entre êles. O rei da 
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França e os grandes do reino, reunidos em É tampes, 
não haviam tomado resolução alguma. A volta de 
S. Bernardo reanimou o conselho dos príncipes e dos 
barões e fêz preparar�se com novo ardor a expedição 
à terra santa. Depois que êle fêz diante dos barões 
e dos prelados ,  a descrição de sua viagem e dos pro..
dígios que Deus tinha operado por suas mãos, depois 
que êle falou da resolução que havia feito o impe ... 
rador da Alemanha tomar, resolução que êle mesmo 
considerava milagre dos milagres, todos os corações 
abriram..-se ao entusiasmo e se encheram de esperança 
e de alegria. 

Luís VII tinha escrito a Rogério, rei da 
Apúlia e da Sicília e a todos os príncipes cristãos 
da Europa para lhes comunicar sua peregrinação e 
convidá..-los a segui..-lo na santa expedição. O rei 
havia também mandado embaixadores ao imperador 
de Constantinopla. "O imperador, diz Odon de 
Deuil, recebeu muito bem os enviados, chamou o 
rei da França com o titulo de santo, e deu..-lhe tam..
bém o titulo de amigo e irmão ; mas tudo isso era 
apenas adulação. Prometia tudo, mas, no fundo de 
sua alma, êle entendia dar nada."  Na assembléia 
de É tampes, vários embaixadores vieram anunciar..- . 
lhes a intenção de seus príncipes de se, alistar sob 
as bandeiras da cruz ; leram..-se cartas vindas dos 
países mais longínquos, pelas quais um grande nú..
mero de senh�Y[es e de barões estrangeiros, prometia 
reunir..-se aos franceses, contra os muçulmanos, Desde 
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aquêle momento n� mais se duvidou do feliz êxito 
da cruzada. O zêlo que todos os povos da Europa 
mostravam foi considerado como a manifestação mais 
clara da vontade do céu. 

Entre os embaixadores que assistiram à . assem.
bléia de Étampes, estavam os de Rogério, que ofe .... 
recia aos cruzados navios, víveres e prometia mandar 
seu filho à terra santa, se tomassem a resolução de 
para lá ir por mar. · Os sábios conselhos que os sici.
lianos deram aos cruzados e que acompanharam de 
generosas ofertas , não eram de todo desinteressados. 
Algum tempo antes da tomada de Edessa os sarra.
cenos da África, tendo feito uma incursão nas costas 
da Sicília, tinham entrado em Siracusa e a tinham 
saqueado. Rogério esperava que a passagem dos 
cruzados por seus Estados, oferecer.-lhe.-ia os meios 
de contra.-atacar os muçulmanos ou de levar a guerra 
ao seu território. De resto, os deputados, dissimu.
lando seu temor ou suas esperanças , e falando 
somente de seu zêlo pela cruzada, esforçaram.-se por 
provar à assembléia que a viagem por rnar oferecia 
menos dificuldades e perigos ao exército cristão do 
que atravessar um país desconhecido onde os pere.
grinos teriam que lutar continuamente contra o 
clima e a carestia , contra as agressões de várias 
nações bárbaras e principalmente contra a perfídia 
dos gregos. 

Deliberaram) então, sôbre as propostas do Rei 
da Sicília e o caminho que deveriam seguir para ir d. 
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Palestina. A maior parte dos barões, cheios de 
confiança nas suas armas e na proteção de Deus, não 
considerava os gregos como ini1nigos temíveis. A 
viagem por mar parecia oferecer menos surprêsas, 
menos maravilhas à sua curiosidade e menos opot ... 
tunidade de mostrarem sua bravura. Além disso, os 
navios que Rogério devia fornecer não eram sufi ... 
cientes para transportar os que o zêlo religioso levava 
à guerra santa . Todos davam preferência à viagem 
por terra. O historiador Odon de Deuil fala, com 
lágrimas, dessa resolução que foi tão funesta aos 
cruzados e sôbre a qual se havia descuidado de  con
Siu[tar 10 Espírito Santo . Os enviados da Sicília não 
esconderam seu pesar e voltaram ao seu país prenun
ciando todos os males que deveriam suceder. 

A assembléia de Étampes pareceu menos inspí ... 
rada quando se teve de escolher os que deveriam ficar 
encarregados da administração do reino durante a 
peregrinação de Luís VII .  Depois que os barões c 
os prelados deliberaram sôbre essa itnportante esco ... 
lha, S. Bernardo que lhes era intérprete, dirigiu a 
palavra ao rei ,  e mostrando..-lhe o Abade Suger e o 
Conde Nevers : Maj,es.fad,e, disse , �eis duas espadas e 
isso nos b,asf,a. Essa escolha da assembléia devia ter 
a aprovação do rei e os sufrágios do povo. O Abade 
de S. Dionísio tinha dado uma longa paz à França e 
feito a glória de dois reinos ; êle se havia declarado 
contra a cruzada ; e o que seu tnérito e seu ascendente 
atestam, êle tinha conservado a popularidade sem 
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participar das opiniões dominantes. Suger aconse ... 
lhava ao rei a não abandonar seus súditos, dizendo
lhe que suas faltas seriam muito melhor reparadas 
por uma sábia administração do seu reino 'do que 
pelas conquistas do Oriente� Aquêle que ousava dar 
êste conselho mostrava.-se mais digno que qualquer 
outro de representar seu sober�no, mas Suger recusou 
a princípio um encargo cujo pêso e perigo conhecia. 
A assembléia não quis escolher· outro ; o m

.
esmo rei 

recorreu aos rogos para persuadir seu ministro a subs
titui.- lo, no govêrno do reino. O Papa que chegou 
pouco tempo depois à França, ordenou a Suger suhme ... 
ter.-se à vontade do monarca, dos grandes e da nação. 
O soberano Pontífice, para facilitar ao Abade de 
S .  Dionísio a tarefa honrosa que lhe era imposta, 
lançou antecipadamente os castigos da Igreja contra 
todos os que tentassem contra a autoridade real du-
rante a ausência do rei. 

O Conde de Nevers, designado pela assem.bléia 
dos barões e dos bispos, recusou como o Abade de 
S. Dionísio o cargo perigoso que lhe era oferecido. 
Vivamente rogado que aceitasse o govêrno do reino, 
êle declarou que tinha feito voto de entrar na ordem 
de S .  Bruno. Era tal o espírito do século, que essa 
piedosa intenção foi respeitada como vontade de 
Deus. E enquanto se felicitavam por ver um monge 
sair do claustro para governar a França, via.-se sem 
admiração, um príncipe afastar.-se para sempre do 
mundo � encerrar ... se num mosteiro .  
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Todos se ocuparam então com os preparativos 
para a partida. Todos se movimentaram nas provín
cias da França e da Alemanha. Os mesmos motivos 
que haviam armado os companheiros de Godofredo 
na primeira expedição inflamavam a coragem dos 
novos cruzados. A guerra do Oriente oferecia à 
sua ambição e à sua piedade as mesmas esperanças 
e as mesmas vantagens. A maior parte do povo cris
tão estava animado pela lembrança sempre presente 
da conquista de Jerusalém. As relações que tal con� 
quista havia estabelecido entre a Síria e a Europa 
aumentavam ainda o zêlo e o ardor dos sol
dados da cruz ; não havia família no Ocidente 
que não tivesse dado um defensor para os santos 
lugares, um habitante para as cidades da Palestina. 
As colônias da .�sia eram para os francos como uma 
nova pátria. Os guerreiros que tinham tomado a 
cruz pareciam armar-se para defender uma outrd 
França, querida a todos os cristãos e que se poderia 
chamar a Franca do Ori�ent�e . 

-'> 

O exemplo de dois monarcas fêz acorre r  um 
grande número de combatentes para o exército da 
Cruzada. Vários daqueles senhores turbulentos que 
então eram chamados com o nome vergonhoso de 
f:>ra.edo:nes, devia ter como Luís VII culpáveis vio� 
lências a expiar. O espírito de  cavalaria que fazia 
progressos todos os dias não foi um motivo menos 
poderoso para a nobreza guerreira. Muitas mulheres 
levadas pelo exemplo de Eleonora de Guiana, toma-
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_) 
ram a cruz, e armaram-se com a lança e a espada. 
Uma multidão de cavaleiros seguiram-nas ; uma 
espécie de vergonha feria a todos os que não iam com
bater contra os infiéis. Os historiadores narram que 
se mandavam uma roca e fusos aos que hesitavam ern 
tomar as armas. 

No entretanto o entusiasmo dos cruzados não 
tinha o mesmo caráter que na primeira expedição. O 
mundo não estava mais, aos seus .olhos, cheio daqueles 
prodígios que proclamavam a vontade do céu ; os 
grandes fenômenos da natureza não feriam mais viva
mente a imaginação dos peregrinos . Mas Deus pare·� 
cia ter confiado tôda a sua onipotência a um único 
homem, que arrastava os povos com sua palavra e 
com seus milagres. 

Por tôda a parte, onde S. Bernardo não pudera 
fazer ouvir sua voz, suas cartas eloqüentes eram lidas 
nos púlpitos das igrejás, e inflamavam o ardor dos 
fiéis. A maior parte dos oradores sagrados repetia 
suas palavras e se unia aos seus trabalhos apostóli
cos . Arnould, pregador flamengo , percorreu várias 
províncias da Alemanha e da França Oriental, con
vidando os povos a se alistar na milícia da cruz. A 
austeridade de sua vida e a singularidade de suas 
vestes atraíam sôbre êle os olhares e a veneração das 
multidões. Mas êle não tinha, como ·o Abade de 
Claraval, o privilégio de mover os corações, soment"'� 
com sua presença. Con'lo êle não sabia a língua 
romana e a alemã, era acompanhado em suas viagens 
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por um intérprete chamado Lamberto que repetia na 
l íngua do país as piedosas exortações que seu com..
panheiro, de olhos volta<;los para o céu e com a cruz 
na mão pronunciava em latim ou em flamengo. 

Nas províncias que não forám visitadas pelos 
missionários da Cruzada e entre todos os povos aos 
quais não chegaram as cartas de S .  Bernardo, todo 
pastor, lendo o breve do Soberano Pontífice, exci
tava seu rebanho a se armar para a libertação da Terra 
Santa. Os que essas palavras haviam tocado vinham 
aos pés do altar, e fazendo o sinal da cruz na fronte, 
na bôca, no coração e no peito, prometiam de joelhos, 
ir combater no Oriente pela causa de Jesus Cristo. 
O pastor distribuía--lhes os sinais da peregrinação e 
repetia o sinal da cruz na bôca, na fronte e no cora..
ção de cada cruzado, dizendo : Que lodos os vosso.s 
pecados s,ej,am p�erdoados, s�e fiz,erdes tudo o que 
prometeis. 

Enquanto a França e a Alemanha tomavam as 
armas à voz dos oradores da Cruzada, a palavra de 
Deus não ficou estéril em várias regiões da Itália. 
Os habitantes dos Alpes e das margens do Ródano, 
os povos da Lombardia e do Piemonte, preparavam..
se para a guerra santa e deviam acompanhar o Conde 
de Maurienne, tio materno de Luís VII e o Marquês 
de Montferrato. Os flamengos também tinham 
acorrido em massa para junto dos estandartes da 
cruz e seguiam seu Conde Thierri, que j á  numa 
primeira peregrinação a Jerusalém tinha feito admirar 
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sua bravura contra os infiéis. A Cruzada foi pregada 
com o mesmo êxito na Inglaterra. Os cruzados inglê
ses embarcaram nos portos da Mancha e dirigiram .... se 
para as costas da Espanha. Rogério de Hoveden 
nota que êsses guerreiros partiram com espírito de 
humildade ; foi por isso, diz ainda êle, que fizeram 
coisas maiores do que os que acompanhavam os reis e 

, o 

os pnnc1pes. 
Com a aproximação da primeira Cruzada, as 

guerras entre particulares, as perturbações civis, as 
roubalheiras cessaram, como por encanto. Os pre
parativos foram acompanhado$ de menos desordens 
do que na expedição precedente. Os peregrinos não 
mostraram nem a mesma imprudência na escolha de 
seus chefes, nem a mesma impaciência em se pôr em 

, marcha. A França e a Alemanha não tiv·eram que 
sofrer os excessos de uma multidão indisciplinada. A 
primeira Cruzada, onde vários exércitos foram co .... 
mandados por aventureiros e por monges, mostrou a 
licença e as paixões. do povo entregue a si mesmo. 
Na segunda guerra santa, dirigida por dois poderosos 
monarcas, viu .... se a princípio mais harmonia, mais 
união e regularidade. Os pequenos vassalos reuniram... . 
se junto de seus senhores e êstes esperaram o sinal do 
Rei da França e do Imperador da Alemanha. Uma 
ordem tão regular nos preparativos da santa emprêsa 
não deixava prever nenhum daqueles desastres que 
o futuro destinava às armas cristãs e devia inspirar 
a maior segurança aos povos do Ocidente. 
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Ratisbona era o ponto de reunião dos cruzados 
alemães, a cidade de Metz, o dos franceses. Os ca ... 
minhas que levam a essas duas cidades durante vários 
meses estiveram cheios de peregrinos. Um grande 
número dirigiu..-se também aos portos da Flandres -e 
da Itália, onde estavam preparadas as frotas, para 
partir para o Oriente. 

O Soberano Pontífice · tinha recomendado aos 
barões e aos cavaleiros que não levassem nem cães 
riem aves de caça. Renunciando ao luxo de seus 
castelos, êles consentiram em se revestir dos hábitos 
da penitência. Seria para se desejar que todos os 
guerreiros tivessem seguido êsse exemplo e que no 
decurso da santa peregrinação, sob os estandartes da 
cruz, a voluptuosidade e a devassidão não tivessen1 
aparecido, confundidas com d arrependimento e ;:l 
piedade ! 

A maior dificuldade era obter dinheiro para 
sustentar as despesas da guerra. Os que a enfermi
dade ou circunstâncias particulares retinham na 
Europa, quiseram contribuir com suas ofertas para 
as despesas da Cruzada. Segundo a devoção do 
tempo, um grande número de fiéis , que morria sem 
ter visto Jerusalém, legava por testamento, uma soma 
para as peregrinações do Oriente. Todos êsses dons 
de piedade eram, sem dúvida, consideráveis, mas 
não eram suficientes para a manutenção de um grànd� 
exército. Para se obter o dinheiro necessário, Luís 
VII fêz empréstimos, recolheu impostos que foram 
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aprovados e regrados pelo Sumo Pontífice. S. Ber
nardo e Pedro, o Venerável ,  se haviam insurgidd com 
coragem contra a perseguição dos judeus, mas o 
Abade de Cluni pensava que era preciso castigá-los 
no que êles tinham de mais caro : despojá-los d,e s,eu.s 
tesouros ajuntados p,ela usura ,e m�esmo p,el�o sacrilégio . 
Êle aconselhava o Rei da França a tomar, dos ju
deus, o dinheiro necessário para. fazer a guerra contra 
os muçulmanos. � 

É provável que o conselho de Pedro, o Vene-
rável ,  não tenha sido  desprezado e os judeus contri
buíram para as despesas da viagem a Jerusalém. A 
França tinha sofrido uma cruel carestia durante sete · 
anos ; nessa calamidade, foram vistos, nobres, que 
são chamados hom,ens ricos, vender tudo o que pos
suíam, partir para países estrangeiros, para pedir 
esmola. Os que haviam ficado, não podiam nem 
dispor nem vender seus bens e quando achavam 
compradores, o dinheiro que arrecadavam dos mais 
vastos domínios, mal lhes bastava para comprar um 
cavalo de batalha e armas. O clero, que se havia 
enriquecido na primeira guerra santa, foi obrigado a 
dar somas consideráveis para a nova expedição . Um 
fragmento histórico nos diz que os monges de S .  Bento 
no Loire, entregáram ao seu abade, um turíbulo e 
cem marcos de prata, três onças de ouro, com dois 
candelabros de grande valor, para ajudá-lo a pagar 
o tributo que lhe fôra impôsto. É o primeiro exemplo, 
dizem os beneditinos, de semelhante imposição esta-
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belecida sôbre a igreja pelos nossos reis , da terceira 
raça. Os prelados que tinham tomado a cruz, depois 
de ter pago a contribuição do rei , foram obrigados a 
recorrer às próprias igrejas, para as despesas da pere ... 
grinCl:ção. As crônicas do tempo, citam um Abade 
de São Colombo, perto de Sens, que cedeu aos judeus 
de T royes, uma coroa de ouro, adornada de pedras 
preciosas, oferta piedosa do Rei Rodolfo, e uma 
cruz de ouro: trabalhada pelas mãos de Santo Eloy. 

As despesas da Cruzada não arruinavam so
mente o clero e a nobreza, mas, também os lavradores 
e os operários. A pobreza mesma� não ficou isenta 
de taxas impostas, quer pelo rei, quer pelos grandes 
vassalos, o que suscitou queixas e começou a esfriar o 
entusiasmo dos fiéis . "  Não houve, diz um velho 
historiador, estado, condição, idade, nem sexo que 
não fôssem forçados a contribuir para a manutenção 
do rei e dos príncipes, que iam com êle, de onde se 
seguiu o descontentamento de todos e uma infinidade 
de maldições, tanto contra o rei , como contra suas 
tropas . "  O mais vergonhoso, porém, foi que o pro·J 
duto de todos êsses tributos, arrancados à miséria · 
pública, não foi bastante para Luís VII manter seu 
exército ; pois , nas cartas dirigidas a Suger, êle não 
deixa de rogar ao seu fiel ministro, que mande o 

dinheiro de que êle estava precisando, para manter 
seus soldados e para pagar as dívidas contraídas com 
os cavaleiros de S. João e do templo. 
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No meio dessas queixas, que vinham de tôdas 
as províncias, o Rei da França preparava..-se para a 
viagem com a tos de devoção ; visitava hospitais, lepro..
sários, e ordenava iJações em tôdas igrejas. Odon 
de Deuil nos diz que o monarca tinha estabelecido 
leis e regras de disciplina para o exército, que tinha 
de marchar com êle para o Oriente. Mas o cronista 
acrescenta singelamente, que . êle não as manteve, 
porque não foram executadas. 

À aproximação de sua partida, Luís VII diri ... 
giu..-se a S. Dionísio, para ali receber a famosa auri
flama, que os reis da França faziam levar diante de 
si nas batalhas. A igreja de S. Dionísio estava então, 
adornada com grande magnificência ; entre os mo nu·· 
mentos históricos que ali se viam reunidos, os retratos 
de Godofredo de Bouillon9 de T ancredo, de Rai
mundo de Saint..-Gil les, as batalhas de Doriléia, de 
Antioquia, de Ascalon, reproduzidas nos vitrais do 
côro, atraíran1 a atenção e os olhares de Luís e de 
seus companheiros de armas. O rei ,  prostrado aos 
pés do altar, implorou a proteção do Santo Apóstolo 
da França e a dos seus piedosos antepassados, cujas 
cinzas estavam depositadas naquele mesmo lugar. O 
papa que tinha vindo a S. Dionísio, pôs de novo o 

reino sob a proteção da religião e apresentou a 
Luís VIL a sacola e o bordão9 sinais de sua peregri
nação. Depois dessa cerimônia, Luís se pôs a cami
nho, acompanhado pela Rainha Eleonora e por u�a 
grande parte de sua côrte. 
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O Abade Suger, que êle abraçou chorando, não 
pôde também conter as lágrimas. · A' dor que causou · c1 

partida do rei fêz calarem .... se tôdas as murmurações 
surgidas entre o povo e só se ouviram orações que se 
faziam a Deus, pela sua expedição contra os infiéis 
e principalmente pelo seu feliz regresso, para junto 
de seus súditos. Êle partiu de Metz, à frente de 
cem mil cruzados, atravessou a Alemanha e marchou 
para Constantinopla, onde se devia reunir aos demais 
soldados de Cristo. 

Depois que tomara a cruz, o Imperador Con ... 
rado, começou os preparativos para a expedição. O 
que deve suscitar nossa admiração é que, sua piedosa 
resolução não recebeu o encorajamento da Santa Sé. 
O papa queixou .... se de que êsse monarca decidira ir 
a Jerusalém sem consultá .... lo, e, embora o Pontífice 
tivesse passado os montes, não se dignou inflamar o 

zêlo dos alemães, com sua presença. Conrado fêz 
coroar seu filho, como Rei dos romanos e confiou a 

administração do seu império ao Abade de Corvey, 
cuja sabedoria podia ser comparada à de Suger. De .... 
pois de ter tomado estas resoluções salutares, o impe-
rador partiu de Ratisbona no comêço da primavera. 
Êle levava consigo um exército tão numeroso que, 
segundo a palavra de Oto de F reisingen1 os rios não 
bastavam para transportá .... lo e os campos não tinharn 
espaço para conter seus batalhões. " 

Já os embaixadores enviados por Conrado se 
haviam dirigido a Constantinopla, para anunciar as 
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intenções pacíficas de  seu soberano e pedir passagem 
para seu exército, pelo território grego. Manuel, em 
sua resposta, louvou o zêlo dos peregrinos alemães, 
e protestou amizade pgr seu chefe. Depois dessas 
recíprocas demonstraç6es, o exército de Conrado 
avançou para a capital da Grécia. Mas, depois que 
chegou às fronteiras da T rácia, teve que se queixar 
da perfídia dos gregos e êstes, da violência dos cru-
zados .  

No tempo da primeira Cruzada, os turcos amea..
çavam Constantinopla, o que

. 
fê--los suportar os 

francos ; mas, desde essa época a capital dos gregos 
não tinha mais o que temer, nem receava os ataques 
dos muçulmanos. 1-Iavia além disso um boato muito 
espalhado em tôdas as províncias do império, de que 
os guerreiros do Ocidente tinham o projeto de se 
apoderar de Constantinopla. Essa opinião, assaz 
verossímil, manifestada mesmo pelas ameaças dos 
cruzados, era pouco apropriada para restabelecer a 
paz e a harmonia entre os dois povos que se despre-
zavam reciprocamente e se acusavam com igual razão 
de violar a fé dos tratados. 

Manuel ·Comeno, que Odon de Deuil não quer 
nomear, porque seu nome, diz êle, não está 'escrito no 
l ivro da vida, era neto de Alexis I ,  que reinou no 
tempo da primeira Cruzada. Fiel à política de seu 
avô, mais hábil, sobretudo, mais dissimulado e fin-
gido, do que êle , nada deixou de fazer para perder 
e destruir o exército dos alemães. Em seu conselho, 
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consideravam�se os guerreiros do Ocidente como 
homens de  ferro,  cujos olhos lançavam chamas e que 
espalhavam torrentes de sangue com a mesn1a indi-
ferença como se derramassem água. Enquanto lhes 
enviava embaixadores e lhes fornecia víveres, Ma
nuel ,  aliava�se com os turcos e fazia fortificar sua 
capital .  

Os alemães tinham erguido suas tendas na planÍ·· 
cie à noroeste de Selivrée, a algumas léguas de Cons� 
tantinopla. A planície, à qual o historiador grego 
Cinnam dá o nome de Chérobaque, é atravessada por 
urn rio, que se vai lançar na

. 
Propôntida. Veio, de 

repente uma violenta tempestade ; o rio tornou� se uma 
torrente volumosa que inundou a planície onde o exér� 
cito cristão celebrava a festa da Assunção. Oto de 
F reisingen, que estava presente, nos descreve êsse 
incidente desastroso ; pinta�nos as águas arrastando 
tudo à sua passagem, levando a bagagem, os homens 
e os cavalos. O que há de mais interessante neste 
quadro é ver alguns peregrinos procurando abrigo 
contra essa espécie de dilúvio na tenda do Duque de 
Suábia e cantando no meio da desolação geral, o 
Salmo que começa com estas palavras : AZegr;e.mo·· 
nos, irmão! O bem bispo, depois de ter falado longa� 
mente dessa tempestade que tinha desabado com céu 
sereno ·e que espalhou de repente o luto numa planície 
risonha, entrega�se a reflexões, mais singelas que 
filosóficas, sôbre a instabilidade das coisas humanas 
e declara em seguida que nada mais dirá sôbre .::\ 
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Cruzada, alegando como motivo que êle tinha tomado 
a pena apenas para escrever uma história agradável 
e não para narrar fatos semelhantes aos que encon
tramos nas tragédias. 

Manuel e Conrado diziam .... se ambos sucessores 
de César e de Constantino ; um espírito de inveja e 
de rivalidade animava um contra o outro. Essa aní .... 
mosidade recíproca foi muito bem secundada pelas 
antipatias dos gregos e dos teutões. "Enquanto os 
bárbaros tiveram montes e regiões difíceis de passa:r, 
diz o historiador grego Cinnam� mostraram .... se mode .... 
rados. e pacíficos .  Mas depois que alcançaram as 
planícies, puseram .... se a saquear e a devastar cidades 
e aldeias . "  V árias cenas violentas marcaram a passa .... 
gem dos alemães através do rico território de Filipó .... 
polis. O imperador grego tinha proposto a Conrado 
tomar um outro caminho, que não o de Constantí
nopla ; o que mais se temia era ver o exército dos 
teutões chegar à capital do império. Conrado tinha 
rejeitado os rogos de Manuel . Este, fingindo .... se 
impressionado com os desastres dos cruzados alemães 
nos arredores de Selivrée, tinha�se apressado em ofe .... 
recer auxílio ao Imperador do Ocidente ; pedia .... lhe 
que se antecipasse êle mesmo, ao seu exército, para 
conferenciarem juntos, sôbre a Cruzada e a paz. Con
rado recusou deixar suas tropas e chegou a 8 de 
setembro, diante dos muros de Constantinopla. O 
exército dos alemães acampou perto do palácio dos 
Blaquernes, naquele vale agradável, diz Cinnan1, 
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onde se esqueciam as amarguras da cidade ; lugares 
encantados, onde as flôres exala� seus perfumes, 
onde as árvores estendem sua sombra primorosa. O 
autor grego designa o vale atravessado pelo Cidaris 
e que hoje se · chama o V ale da Água Doce, que 
ainda serve de passeio ou de retiro ,  aos habitantes 
de Istambul .  

Os gregos e os alemães nutriam sempre senti� 
mentos de desconfiança. Uns vigiavarn em redor da 
cidade ou giravam em tôrno das muralhas ; outros , 
devastavam os campos e ameaçavam a cidade. Ma-
nuel e Conrado viam--se com frieza ; o cerimonial 
da entrevista excitou longos debates ; por fim, deci-
diu--se que os dois imperadores montariam a cavalo e 
assim aproximar--se�iam um do outro, pªra dar o beijo 
fraterno. O que aconteceu mesmo de feliz, foi que 
a rivalidade dos dois príncipes não explodiu numa 
guerra aberta. O imperador alemão tinha tomado 
uma atitude menos ameaçadora : êle dirigiu a Manuel 
uma carta onde os cronistas gregos ' encontraram algo 
de /raoo ,e eLe ooOaT<de. Êle dizia ao Imperador de 
Bizâncio que era preciso julgar das coisas da vida, 
segundo a intenção ; que, na verdade os alemães 
tinham devastado o território grego, mas que se devia 
atribuir aquela desordem à su� indisciplina e não à 
malevolência do chefe. "De ora em diante, res-
pondeu--lhe Manuel ,  com um leve sarcasmo, não 
procuraremos reprimir as paixões e os desregramentos 
impetuosos da multidão de nossos soldados ; deixá-
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los .... emos' fazer, como vós mesmo nos acabais de 
mostrar. " Cinnam citou duas outras cartas em que 
Manuel zomha do imperador alemão, incapaz de 
reinar em seu �exército, grand.e r.ebanho de .animais, 
qu,e não podia rresislir ao ataque de um [.eão. 

A inveja e o ódio que animavam os dois impe .... 
radores passaram fàcilmente para o espírito do povo ; 
as prevenções recíprocas, dos .gregos e dos francos 
tornaram�se uma guerra declarada entre a barbárie, 
armada com todo o furor, e a perfídià, armada de 
tôdas as traições. Na cidade de Filipópolis, um 
saltimbanco, mostrando uma serpente que trazia no 
seio, irritou a superstição grosseira. dos alemães e êsse 
espetáculo que a multidão ignorante considerava como 
uma arte do demônio, foi o sinal das cenas mais 
sanguinolentas. Em Andrinopla, a morte de um 
parente de Conrado, morto em seu leito, provocara o 
incêndio da cidade e o massacre dos habitantes. Os 
gregos jamais quiseram opor a fôrça à fôrça, mas, para 
se vingar dos latinos, não omitiram nenhum dos meios 
sugeridos pelo ódio que não ousavam manife�tar. Os 
alemães, na sua marcha cá e lá do Bósforo ,  avança .. 
vam entre emboscadas e ciladas, por tôda parte, em 
seu caminho. Os cruzados, quando se afastavam do 
exército, e ram degolados pelos soldados de Comeno ; 
fechavam .... lhes as portas da cidade ; quando êles 
pediam víveres obrigavam..:nos a pôr o dinheiro nos 
cestos que lhes eram descidos do alto das tôrres , e 
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muitas vêzes êles só obtinham insultuosas frases de 
zombaria. 

O historiador grego Nice tas nos diz êle mesmo 
que misturavam cal na farinha que lhes era forne
cida. Havia--se criado uma moeda falsa que se lhes 
dava quando tinham algo a vender, e que se recusava 
quando êles tinham algo a comprar. Por fim, �c 
acredita rmos nas acusações dos latinos ,  o inimigo foi 
avisado da marcha dos peregrinos alemães ; os guias 
qu� lhes haviam sido dados em Constantinopla fize
ram o exército extraviar--se nas montanhas da Capa
dócia e o entregaram, já  vencido pelo cansaço, pela 
carestia, e pelo desespêro, à espada dos infiéis. Os 
franceses ·que vieram logo depois, mostraram--se 
menos indisciplinados que os aletnães e foram mais 
bem tratados pelos povos que encontraram à sua 
passagem. Quando chegaram à Hungria, os habi
tantes dessa região receberam-nos como irmãos. A 
presença de Luís VII inspirava por tôda parte respeito 
e alegria ; sua tenda mesma tornou-se um asilo . para 
os húngaros perseguidos pelas discórdias civis, e foi 
então que êste pronunciou aquelas belas palavras : 
A mor.ada ,d,e um rei é com.o um.a igreja, seus pés, são 
como o altar. Em tôdas as cidades que atravessava1n, 
os cruzados encontravam embaixadores que o Impe-
rador de Constantinopla mandava ao Rei da França ; 
êsses embaixadores prostravam--se diante do rei e 
faziam-lhe exagerados elogios . A altivez francesa 
ficou, mais surpreendida do que impressionada, por 
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semelhante homenagem. Um dia Godofredo, Bispo 
de Langres, yendo o rei escutar com impaciência 
longos discursos de adulação dos embaixadores gre
gos, não pôde deixar de interrompê.-los com eitas 
palavras : Irmãos, nã.o pal,eis .tão fr.eqü,enlemtenfe da 
glória, da m.apesü-;Cle, aa s,ab.e:dÕria .e da religião do 
rei; êZe oonheoe .. se ,e nós o conhecemos; dizei breve-· 
menf,e .e sem r.ebuços .o que quer.eis diz,er. 

À aproximação dos que êle fazia assim cumpri
mentar, Manuel tremia em seu palácio. Os grandes 
do império foram por sua ordem, receber às portas de 
Constantinopla, o monarca francês, que tendo pena 
dos temores do imperador, precedeu seu exército, e 
dirigiu-se sem escolta ao palácio imperial . Na sua 
primei;a entrevista, êstes dois príncipes demonstraram 
amizade reciproca. Manuel com a afetação - dos 
gregos ,  Luís com a simplicidade de um peregrino e ::t 
franqueza de um rei cavaleiro. "O Rei da França, 
diz Odon de Deuil, foi recebido pelo imperador em 
pessoa, que veio à sua presença e o abraÇou. Os 
dois príncipes eram mais ou menos da mesma idade e 
tinham quase a mesma estatura ; diferiam entre si , 
apenas pelos costumes e pelas vestes. Tomaram lugar 
sôbre dois tronos iguais e conversaram por meio de 
intérpretes . Manuel perguntou ao rei quais as suas 
intenções , acrescentando que, por êle, desejava o que 
Deus desejava e que lhe perm.itiria tudo, para que 
êle realizasse sua peregrinação. Prouve_ra a Deus 
que êle tivesse dito a verdade ! Pela sua atitude, sua 
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alegria, pelas palavras, que pareciam exprimir os mai3 
Íntimos pensamentos de sua alma, todos teriam jul
gado que Manuel amava ternamente o rei ; não é 
necessário dizer-se, continua irônicamente o capelão 
de Luís VIL tudo o que teria havido de verdade, 
em tal juízo. "  

Constantinopla foi , como na prim·eira Cruzada, 
um maravilhoso espetáculo para os guerreiros do 
Ocidente. Desprezando o caráter e os costumes efe� 
minados dos gregos, os latinos não podiam ver sem 
admiração os belos edifícios e a magnificência da 
cidade imperial . O velho historiador daquela expe � 
dição fêz de Bizâncio um quadro vivo e animado 
cujos traços principais não podem ser esquecidos em 

,.., nossa narraçao : 
"Constantinopla, diz o cronista, a glória dos 

gregos, tem a forma de um triângulo. Do lado orien
tal e do mar de Mármara, estão a igreja de Santa 
Sofia e o palácio de Constantino, com uma capela 
cheia de pr·eciosas relíquias. A cidade é rodeada 
dos dois lados ao Oriente e ao Norte, pelo mar. 
Chegando à cidade, tem-se à direita o canal de São 
Jorge, e à esquerda o gôlfo ou o canal que serve de 
pôrto. No flanco de uma colina ergue-se o palácio 
de Blaquernes . Situado sôhre três direções, ao palácio 
oferece-se o tríplice espetáculo do mar, da cidade e 
do campo. Exteriormente admira-se a . arquitetura 
e a altura dos muros. Interiormente tôdas as maravi
lhas do luxo. Do lado ocidental da cidade há uma 
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planície que se estende a perder de vista. Dêsse lado, 
Constantinopla é fortificada por um duplo muro de
fendido por tôrres, desde a Propôntida até o palácio, 
num espaço de mais de duas milhas . Nem essa dupla 
muralha nem essas tôrres não são a fôrça da cidade : 
essa fôrça está na multidão de seus habitantes e na 
longa paz de que goza. Abaixo dos muros há um 
espaço vazio, onde estão lugares plantados que for
necem legumes abundantes. · Canais subterrâneos 
trazem de fora, água doce, pois a água das cisternas 
é salgada e fétida . Em alguns lugares, a cidade não 
tem correntes de ar ; os ricos, cobrindo a rua con1 
seus edifícios, deixam os pobres e os estrangeiros nas 
trevas e na imundície : aí cometem-se roubos, assas � 
sínios e outros crimes que a escuridão favorece . Como 
se vive sem justiça, nessa cidade que tem quase tantos 
senhores quantos os ricos e tantos ladrões, quantos os 
pobres, o criminoso não conhece nem o temor nem a 
vergonha. Constantinopla sem sua corrupção, poderia 
ser preferida a todos os lugares do mundo, pela tempe
ratura de seu clima, ferti lidade de seu solo e a passa
gem fácil que oferece à propagação da fé. O canal de 
S. Jorge parece-se com o mar por suas águas salga
das, a abundância de peixes, e com um rio, pela 
facil idade que se tem em atravessá-lo sem perigo 
sete ou oito vêzes num dia ."  

Durante a permanência dos cruzados franceses 
em Constantincpla, o Imperador Manuel tudo fêz 
para obter o a feto de Luís VII e de · seus · barões. 
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Comprazia--se em lhes raostrar o luxo de sua côrte, 
as maravilhas. de sua capital ; visitou o acampamento 
dos peregrinos9 aplaudia os seus empreendimentos e 
prometia--lhes todos os auxílios necessários. Todos 
os dias havia novos espetáculos e novos protestos. de 
amizade. No entretanto, um profundo ódio subsistia 
entre os gregos e os latinos ; mil circunstâncias podiam 
aumentá--lo e duplicá--lo, nada podia extingui--lo nem 
mesmo diminuí--lo. Os cruzados da França censu-
ravam em Manuel até suas demonstrações de amiza-
de, que consideravam como uma traição. Quando o 
imperador pediu aos barões que lhe prestassem fé !� 
homenagem, e que entregassem em suas mãos as 
cidades gregas que seriam conquistadas por suas 
armas, no conselho de Luís VII ,  falou--se em se 
apoderar de Constantinopla. 

"Ouvistes , disse o . Bispo de Langres, os gregos 
nos proporem reconhecermos o seu império e subme-
termo--nos às suas leis : assim então a fraqueza deve 
comandar à fôrça; e a covardia à bravura . Quem 
fêz esta nação ? Que fizeram seus antepassados para 
mostrar tanto orgulho? Não vos falarei das embos-
cadas que êles multiplicaram em vosso caminho. 
Vimos os padres de Bizâncio n1isturando a zombaria 
ao ultraje, purificar, com o fogo , os altares onde 
nossos sacerdotes tinham sacrificado. Pedem--nos 
êles hoje  um juramento que a honra desaconselha. 
Não é já . tempo de nos vingarmos das traições e de 
repelirmos suas injúrias ? Até agora os cruzados tive � 
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ram mais que sofrer de seus pérfidos amigos do que 
de seus inimigos declarados . Há muito tempo Cons
tantinopla é uma barreira importuna entre nós e nossos 
irmãos da Palestina. Devemos abrir-nos o livre 
caminho para a Ásia ."  .. 

"Os gregos, vós o sabeis, deixaram cair nas 
mãos dos infiéis o sepulcro de Jesus Cristo e tôdas 
as cidades cristãs do Oriente. . Constantinopla, não 
duvideis, será bem depressa ela mesma prêsa dos 
turcos e dos bárbaros, e por sua covarde fraqueza, 
abrir-lhe-ão um dia as barreiras do Ocidente . Os 
imperadores de Bizâncio não sabem nem defender 
suas províncias nem permitir que sejam elas defen
didas . . Êles. sempre contiveram os generosos esforços 
dos soldados da cruz ; há pouco ainda, êsse imperador, 
que se declara nosso amigo, quis disputar aos latinos 
suas · conquistas e arrebatar-lhes o principado de An
tioquia ; êle quer hoje entregar os exércitos cristãos 
aos sarracenos. Apressemo-nos, para prevenir nossa 
ruína pela dos traidores ; não deixemos atrás de nós 
uma cidade insolente e invejosa, que só procura meios 
de nos destruir e façamos que caiam de novo sôbre 
ela os males que ela nos prepara. Se os gregos cum � 

prirem seus pérfidos desígnios, será a vós que o Oci
dente pedirá um dia seus exércitos. Pois que, a guerra 
que empreendemos é santa, não parece justo empre
garmos todos os meios para que seja feliz ? A necessi
dade, a pátria, a religião vos ordenam fazer o que 
eu vos proponho. Os aquedutos que trazem água à 
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cidade estão em nosso poder e nos oferecen1 um meio 
fácil de submetermos seus habitantes. Os soldados 
de Manuel não poderão enfrentar os nossos batalhões. 
Uma parte das muralhas e das tôrres de Bizâncio 
acaba de ruir, diante de nós, como por milagre. Pa
rece que Deus mesmo nos chama para a cidade de 
Constantino e que nos abre suas portas, como abriu 
aos nossos avó� as de Edessa, de Antioquia e de 
Jerusalém." 

Depois que o Bispo de Langres parou de falar, 
vários cavaleiros e barões ergueram a voz para res ... 
ponder ... Ihe : "Os cristãos vieram à Ásia para expiar 
seus pecados e não para castigar os crimes dos gregos. 
�fomaram as armas para defender Jerusalém, e não 
para destruir Constantinopla. Deviam, na verdade, 
considerar os gregos como heréticos, não porém, como 
inimigos declarados ; haviam respeitado os judeus ; 
os gregos também deviam ser respeitados. Quando 
os guerreiros cri stãos tomaram a cruz Deus não lhe:; 
entregou a espada da sua justiça?' . Numa palavra, os 
barões achavam que havia mais política do que reli� 
gião no que acabavam de ouvir e não podiam com
preender que se tentasse uma emprêsa que não estava 
de acô_rdo com as regras da honra. Não podiam 
crer, além disso, nas desgraças que lhes anunciavam 
e confiavmn ·na providência e en1 seu valor, para 
vencer os obstáculos. Os mais fervorosos peregrinos 
temiam . ver retardar a marcha dos cruzados e êsse 
temor aumentava mais ainda seus escrúpulos. Por 
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fim, a lealdade dos cavaleiros , a piedosa impaciência 
de visitar os santos lugares, e talvez também os pre� 
sentes e a l iberalidade de Manuel, fizeram triunfar o 
partido da moderação. 

No entretanto o imperador ficou alarmado 
vendo guerreiros cheios de altivez e de ousadia del i �  
bera r ,  tão perto dêle, a respeito da conquista de sua 
capital . A homenagem que lhe .fizeram os barões e 
os cavaleiros, não o tranqüilizaram, · contra seus em� 
preendimentos. Para lhes apressar a partida, fêz 
espalhar o boato de que os alemães tinham obtido 
grandes vitórias contra os -turcos, e que se tinham 
apoderado de Icônio. Êsse expediente teve um resul� 
tado para Manuel, muito além de sua expectativa . 

Depois que os cruzados franceses se afastaram 
de Constantinopla, um eclipse do sol veio despertar
lhes a atenção. A multidão viu nesse fenômeno um 
presságio funesto, júigando ·ser um aviso de alguma 
grande calamidade ou de uma nova traição de Ma·· 
nuel . Os temores dos peregrinos não eram infun·
dados. Quando os franceses avançavam na Bitínia, 
espalhou�se a notícia de que o exército dos alemães 
tinha perecido ·quase todo na estrada de Icônio . . 

Estava êle dividido em dois corpos e tinha par� 
tido de Nicéia no mês de outubro ; o primeiro e o 
mais importante, comandado pelo imperador, tinha 
seguido o caminho de Godofredo e de seus compa
nheiros ; o segundo corpo, onde se encontrava o irmão 
do imperador, se havia dirigido para a Laodicéia, 
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atravessando o antigo país de Cotyleum, hoje Cou ... 
tayé. Os gregos, que Conrado tinha tomado por 
guias, tinham ... lhe feito levar víveres por oito dias 
somente, prometendo que em uma semana de marcha 
chegariam a lcônio. Depois do oitavo dia, o exér
cito, em vez de chegar ao fim da viagem, encontrou ... se 
num país desconhecido o desabitado, que não tinha 
nem fontes, nem rios, nem bosques, nem pastagens. 
Os guias, interrogados, aconselharam a caminhar 
ainda por mais três dias, jurando por Jesus Cristo e 

por todos os santos, que os campos da Licaônia ben1 
depressa apareceriam . aos olhos dos cruzados. Ante 
tal promessa o exército continuou a marcha, mas, em 
vez de levá ... los na direção de lcônio, os guias d iri� 
giram ... se para o Norte, onde só havia montanhas 
áridas. Os cruzados subiam e desciam colinas e 

lugares escarpados. Os homens, os cavalos e os ani
mais de carga, morriam de fome, de sêde e de can ... 
saço. No quarto dia, de manhã, procuraram os guias . 
Haviam desaparecido e tôdas as montanhas das vizi .... 
nhanças e stavam cobertas de uma multidão inumerá ... 
vel de turcos, ladrando como cã,es ,e uivando oomo 
lôbos. Reuniu ... se então, o conselho, para se decidir, 
se seria melhor voltar atrás e retomar as estradas por 
onde haviam passado, ou avançar ainda, num país 
que não conheciam, que não lhes oferecia nenhum 
recurso e cujas passagens eram defendidas por hordas 
de bárbaros. Essa opinião, que era como a lei da dura 
necessidade, foi aceita unânimemente. 



O exército de Conrado perece nas montanhas. 
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A retirada, a princípio se fêz em ordenl. Os 
turcos limitaram�se nos primeiros dias a atacar os 
que se afastavam do exército ou que não o podiam 
seguir . Alguns chefes, dos mais valentes, tendo à ·  
sua f�ente, Bernardo, Duque da Caríntia, enfren ... 
taram os maiores perigos para proteger a marcha dos 
mais fracos. Por. fim, surpreendidos nos caminhos 
mais difíceis, sucumbiram, com os infelizes peregrinos 
que êles queriam salvar. Os turcos duplicaram então 
�ua ousadia : armados ligeiramente, montando cava� 
los velozes, êles atacavan1 ora os flancos, ora a reta
guarda do exército. Os cavaleiros teutões, montados. 
em cavalos extenuados pela fome, não podiam avan
çar e suas armas eram para êles mais um pêso, do 
que um meio de ataque ou de defesa. A tôdas as 
horas do dia e mesmo da noite, milhares de homens e
de cavalos, eram feridos pelas flechas dos turcos e o 
exército era prêsa da mais horrível confusão ; o mesmo 
imperador foi ferido por dois dardos, no meio de 
seus cavaleiros, que nada podiam fazer para defen,.. 
dê ... lo. À medida que assim se avançava, o número 
dos bárbaros aumentava ; com êles multiplicavam�se 
os flagelos, que desolavam o exército ; os mortos, os 
feridos e os doentes ficavam abandonados no cami ... 
nho. Os que não podiam mais caminhar, abando
navam as armas e esperavam a morte dos mártires. 
Os que ainda tinham um pouco de fôrça, buscavam 
a salvação numa fuga precipitada. Então êsse exército 
imperial que tinha feito a Ásia tremer, estava de todo 



Bernardo de Caríntia surpreendido pelos turcos. 
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dispersado e como aniquilado. O segundo corpo dos 
teutões comandado por Frederico de Suábia, e pelo 
Bispo . de F reisingen, também pereceu ; meio vencido 
pela fome pela sêde, pelas asperezas dos caminhos 
e pelos ataques contínuos dos turcos, foi encerrar-se 
nas montanhas próximas de Laodicéia. 

A história guarda silêncio sôbre êsse duplo de
sastre. Somente por meio de algumas palavras de 
Odon de Deuil pudemos seguir confusamente essa 
longa e terrível agonia de um exército que pereceu 
sem ter combatido e de que, mal se pode saber se 
teve alguma glória em seu término. O Imperador 
Conrado chegou a N icéia com o pequeno número de 
seus guerreiros, que a fome e .  a espada dos turcos 
haviam poupado. Quando êle se dirigiu ao acampa
nlento de Luís VII ,  diz Odon de Deuil , os dois 
monarcas abraçaram--se com cordialidade, e beija 
ram-se, banhados em lágrimas de com,p�aixão. Jura
raJ:n terminar juntos a peregrinação e não mais se 
separar. Mas Conrado não manteve a promessa. Êle 
devia sentir--se mal no meio dos cruzados, cuja glória 
tinha deslustrado e cuja causa havia comprometido. 
Voltou a Constantinopla, onde foi recebido de braços 
abertos, pois a derrota dos latinos e a destruição de 
um exército do Ocidente, nada tinha que pudesse 
desagradar a côrte de ManueL 

Luís VII continuou sua marcha, seguindo ;�orla 
marítima. Êsse caminho -oferecia mais recursos, que 
os dois outros, para o abastecimento de um exército. 
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Odon de Deuil fala de três rios que o exército francês 
atravessou no mesmo dia : pensamos que êsses três 
rios eram o ·  Tardo, o Esepo e o Granico . Entre a:' 
cidades que os soldados da cruz puderam ver, cos,.. 
teando a Propôntida e o Helesponto, podemos citar 
Cizico, Priapl(), Lamps.aoo, A bidos. Os peregrinos 
não conheciam nem a história nem os nomes dessas 
cidades antigas ; nas praias poéticas, êles só procura ... 

, . 
vam vrveres e nem sempre os encontravam, pois as 
violências de UPna multidão ind.isciplinada assustavam 
os habitantes , que fugiam à sua aproximação, levando 
tudo o que possuíam. Examinando o trecho de Odon 
de Deuil ,  segundo o conhecimento dos lugares, jul
gamos que os cruzados não passaram pela planície 
de Tróia, e que não atravessaram nem o Simois, nem 
o Escamandró. Sornos levados a crer que o exército 
de Luis VII, chegando à embocadura do Ródi�, 
tomou um caminho que ainda existe hoje e que leyà 
dos . Dardanelos a Pérgam.o. Deixando à direita 'J 
monte Ida, chegou a Smirna� depois a Éfeso, onde 
ficou alguns dias, para ce]ebrar as festas do Natal. 

O exército atravessou o Caistro e chegou logo 
à grande planície do Meandro. Foi aí que os cruzados 
franceses viram pela primeira vez os turcos : uma 
multidão de bárbaros se 'havia reunido nesse .lugar, 
para disputar a passagen1 do rio ao exército da cruz. 
Estavam êles encorajados pelas vitórias sôbre o 
exército dos alemães. O Meandro estava aumentàdo 
pelas águas da chuva. A passagem era difícil e 
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perigosa, na presença do inimigo. Nada deteve os 
cruzados franceses, animados pelo exemplo de seu 
rei .  Haviam feito colocar no centro do exército a 
bagagem, com os peregrinos sem armas ; na frente, 
atrás e dos lados estava pronta para a batalha, a 
elite dos guerreiros . Assim o exército atravessou o rio. 
Os turcos foram repelidos de todos os lados e dei� 
xaram ao longe, a planície coberta de mortos . Essa 
passagem do Meandro foi o primeiro triunfo da 
cruzada. Também os peregrinos atribuíram�na à 
intervenção do poder divino. Vários dentre êles 
tinham visto um cavaleiro de armas brancas, que 
passou o

. 
rio com o exército cristão

. 
e lhes mostrava o 

caminho da vitória. 
Em dois dias de marcha os cruzados chegaran1 

a Laodicéia� cidade situada no Lico. Lá ouviran1 
falar da derrota dos cruzados teutões ; mostravam� lhes 
nas vizinhanças as montanhas que tinham visto perecer 
o exército con1andado pelo irmão do Imperador Con� 
rado. Essas lembranças, tão recentes , teriam devido 
servir� lhes de lição e pelo menos, adverti� los para se 
conservarem alerta ; mas êles acabavam de triunfar 
contra os turcos e a prudência não lhes podia fazer 
ouvir a sua voz, no dia seguinte, a uma batalha ven
cida. 

Os cruzados tomaram o caminho de Satalia : 
tinham que atravessar as cadeias do Cadmo, hoje 
Baba�Dagh. No dia seguinte à sua partida de Lao · 

dicéia, chegaram pelo meio�dia, ao pé de uma mon-
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lanha que não tem nóme, na carta, que Odon de 
Deuil chama de montanha ,ex,ecrável . .  O caminho 
que êles deviam seguir estava suspenso entre preci
pícios e enormes rochedos amontoados uns sôbre os 
outros. Todo o exército avançava, dividido em três 
corpos ; a vanguarda, a retaguarda e o centro, onde 
estavam a bagagem e os peregrinos sem armas . Um 
dos barões, Godofredo de Ra.ncon, comandava a 

vanguarda ; êle tinha ordem de parar na montanha e 
de aí esperar o resto do exército. Infelizmente, e aqui 
devemos deplorar a indisciplina dos chefes, como dos 
soldados, êle não obedeceu à ordem que havia re .. 
cebido. Depois de ter passado os  caminhos mais 
difíceis, continuou sua estrada e foi erguer as tendds 
num vale situado no outro lado da montanha. O 
resto do exército avancava lentamente. O centro -> 

com as bagagens , a multidão sem armas, apertada ern 
caminhos estreitos e caminhando à beira dos abismos, 
viu�se de repente numa espantosa desordem ; os ani .. 
m�is de carga caíam do ai to dos rochedos escarpados 
e arrastavam na queda tudo o que encontravam ; as 
rochas que se desprendiam da montanha multipli-· 
cavam os prejuízos. O dia declinava e a garganta 
enchia--se cada vez mais de ·restos do exército. Os 
turcos que não tinham deixado de seguir ·o exército 
dos cruzados, e de observar o momento oportuno para 
atacá--los, com vantagem, aproveitaram essa horrível 
confusão e se lançaram de repente sôbre a multidão 
desorientada dos peregrinos. Aquêle grupo enorme, 
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sem defesa, caiu de todos os lados sob as espadas . 
Gritos, repetidos pelo eco dos montes, vão avisar o 
rei, que se encontrava na retaguarda ; Luís VII com 
os cavaleiros, que o perigo reuniu em tôrno dêle, corre 
ao lugar do combate. Depois de uma luta terrível ,  
o centro do exército livra�se do ataque dos bárbaros 
e continua a sua marcha ; o rei então e seus intrépidos 
cavaleiros ficam sozinhos em luta com os turcos . Na
quela refrega Luís VII perdeu sua escolta, pouco 
numenosa, ma� ilustre . Neste ponto da narração, o 
monge de São Dionísio, não pode conter as lágrimas 
e seu coração se parte, quando êle vê as mais b�elas 
flôr,es da F r,ança fene.oer antes d�e ler produzido frutos 
sob .os m1unos ,Je D�amasco. Todos os guerreiros que 
combatiam com Luís VII tinham caído ao seu lado. 
Ficando sozinho, o rei agarrou os galhos de uma 
árvore e lançou�se sôbre um rochedo. Ali recebeu 
na couraça os golpes de várias flechas lançadas de 
longe contra êle e com sua espada sanguinolenta, 
êle corta as cabeças dos que se atrevem a se aproximar 
dêle. Sua coragem e a noite, vieram salvá-lo. Êle 
montou num cavalo abandonado e alcançou a sua 
vanguarda. Sua chegada ao acampamento causou 
viva alegria a todos os que já  choravam sua morte, 
mas como êle estava coberto de sangue e voltava 
sozinho, todos puderarn compreender como aquêle 
dia tinha sido infeliz . Acenderam-se grandes fo
gueiras durante tôda a noite, para que os cruzado� 



Luís VII no monte Caamo.
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que tivessem escapad� à fúria dos turcos , pudes.-
sem alcançar o exército. Mas ninguém voltou. 

Guilherme de Tiro deplora essa sangrenta der-
rota dos cristãos, e sua piedade admira-se de que 
Deus tenha concedido assim a vitória aos povos 
inimigos do seu nome : "Por que, ó bom Jesus, 
exclama êle, por que êsse povo que vos é t�io dedicado 
e que ia adorar as vossas pegadas em Jerusalém, é 
destruído e vencido por aquêles que vos odeiam??' 
Tantas desgraças e tanta vergonha deveriam cair 
sôbre Godofredo de Rancon. No exército todos 
pediram o castigo da desobediência, causa de tantos 
males . Mas durante aquêle dia fatal todos haviam 
faltado às leis da disciplina, todos haviam cometido 
faltas ; deixaram ao arbítrio da Providência a 

. ,.., pun1çao. 
Tão espantosa calamidade deveria no entre� 

tanto ser uma lição .  O grão--mestre do templo tinha 
comparecido· à presença do Rei da França cora muitos 
cavaleiros ; sua tropa era muito di5ciplinada e o.� 
cruzados os tomaram por exemplo. O rei deu D 
comando supremo do exército a um velho guerreiro 
chamado Gilberto. Os grandes e os pequenos, o 
mesmo rei , s�enhor :das Zeis, juraram obedecer a êsse 
chefe experimentado e a todos os que êle designasse 
para · executar suas ordens. Fortificado assim por 
uma disciplina severa, o exército continuou a marcha 
para Satália. Foi quatro vêzes atacado pelos turcos 
e quatro vêzes os repeliu vigorosamente. As estradas 
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eram difíceis, havia falta de víveres, mas ninguén1 
se queixava. As vitórias sôbre os infiéis, diz Odon de 
Deuil , eram para os cruzados franceses uma distração 
que ·os fazia esquecer as misérias da viagem. Como 
o inimigo tinha devastado tudo à passagem dos pere� 
grinos, êles mataram os cavalos que não podiam mais 
andar e comeram-lhes a carne. Todos contenta
ram-se com êsse alimento, mesmo os ricos, - princi
palmenl.e q,uando podiam �acr�escenlar-lhe um pouco 
de farinha t�ortiada sob as cinzas . - Somente depois 
de doze dias de marcha, os cruzados chegaram a 
Satália. 

Satália ou Atália, construída na ponta do gôlfo 
dêsse nome, era habitada por gregos e governada em 
nome do Imperador de Constantinopla. Os turcos 
ocupavam as fortalezas da vizinhança e espalhavam 
a desolação por tôda a redondeza. Os habitantes 
de Satália, encerrados em suas muralhas, recusa
ram-se receber os cristãos. Comecou então o exér-"" 

cito a passar por uma série infindável de reveses e 
a multidão dos peregrinos, quase nua e sentindo 
falta de tudo, viu-se obrigada na presença do ini
migo, no meio da estação mais rigorosa, a acampar 
durante mais de um mês nas planícies vizinhas , ex
posta a morrer todos os dias, de fome, de frio e pela 
espada. À medida que os cruzados perdiam tôda 
a esperança, de ver terminar seus males, a .resignação 
e a coragem os abandonavam. Luís VII reuniu um 
conselho e os senhores e os barões fizeram-no ver que 
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os soldados da cruz, sem cavalos, sem armas, sem 
víveres, não podiam mais suportar, nem as difi ... 
culdades da guerra, nem as fadigas da viagem. Não 
nos resta mais, diziam êles, outro recurso, que nos 
abandonarmos aos perigos do mar. O rei não era 
da opinião dêles e queria que se embarcassem sô ... 
mente os peregrinos que atrapalhavam a marcha do 
exército. "Quanto a nós, dizia.- lhes êle, redupli.
caremos a coragem e seguiremos o caminho que 
nossos avós seguiram, vencedores de Antioquia e de 
Jerusalém. Enquanto me restar alguma coisa eu 
a dividirei com meus companheiros. Quando eu 
não tiver mais nada, quem de vós não suportará 
comigo a pobreza e a miséria ?" Os barões como 
vidos com estas palavras, juraram morrer com o seu 
rei , mas não queriam morrer sem glória. Animado� 
pelo exemplo de Luís, êles podiam vencer os turcos, 
atravessar os desertos , enfrentar todos os perigos ; mas 
estavam sem defesa contra a carestia e contra a per .. 
fídia dos gregos. Censuravam a Luís VII não· ter 
seguido o conselho do Bispo de Langres, o ter per
doado a inimigos mais cruéis que os muçulmanos, mais 
perigosos que as tempestades e os escolhos do mar. 

Como, depois dêsse conselho, se elevassem cla.
mores de murmuração contra os gregos, no exército 
cristão, o governador de Satália teve receio dos efeitos 
do desespêro e veio oferecer a Luís VII, navios para 
embarcar todos os cruzados. A proposta foi aceita, 
mas esperaram mais de cinco semanas os navios 
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prometidos, que não eram nem bastante grandes nem 
suficientes em número para embarcar todo o exér .. 
cito cristão. Os cruzados viram então o abismo de 
males em que iam cair ; tal era a sua resignação ou 
melhor, o estado deplorável de seu exército que não 
fizeram nenhuma violência contra os gregos nem 
ameaçaram uma cidade que se recusava socorrê.-los .  

Uma multidão de pobres . peregrinos, entre os 
quais ha�ia barões e cavaleiros, apresentou.-se ao rei 
e assim lhe falou : "Não temos com que pagar nossa 
passagem e não podemos vos acompanhar à Síria ; 
nós ficamos aqui, oprimidos pela miséria e pelas 
enfermidades ; quando nos tiverdes deixado, esta .. 
remos entregues aos maio:res perigos e o encontro com 
os turcos será o menor dos males que teremos que 
temer. Lembrai·�vos de que somos franceses, .que 
somos cristãos ; dai� nos chefes que nos possam con .. 
solar em vossa ausência e nos ajudar a suportar o 

cansaço, a fome, a morte, que nos esperam longe de 
vós. " Luís, para tranqüilizá .. Ios, dirigiu.-lhes pala .. 
vras muito comovidas e lhes distribuiu somas cons.í .. 
deráveis de dinheiro. Deu.-lhes socorros, diz Odon 
de Deuil ,  como se nada tivesse perdido ou não tivesse 
necessidade de nada para si mesmo. Mandou 
chamar o governador de Satália e deu.-lhe cinqüenta 
marcos de prata para que cuidasse dos doentes, que fi .. 
cavam na cidade, e para mandar levar o exército 
de terra, até às costas da Cilícia. 
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Luís VII deu como chef.e a todos os que não 
podiam embarcar Thierri, Conde de Flandres e Ar
chambaud de Bourhon. Embarcou depois num navio, 
que lhe haviam preparado, com a Rainha Eleonora, 
os principais senhores de sua côrte e o que restava da 
sua cavalaria. À vista dos cruzados que êle deixava 
em Satália, o Rei da França não pôde reter as lágrí 
mas . Uma multidão de peregrinos reunidos na beira 
do mar, seguia com os olhos o navio onde êl.e estava , 
fazendo votos por sua viagem ; quando o perderam 
de vista só pensaram então nos próprios males, � 
caíram em profundo abatimento. 

No dia seguinte à partida de Luís VII ,  os pere,.. 
grinos que esperavam a escolta e os guias que lhes 
haviam prometido, viram chegar os turcos, que vi
nham de tôdas as regiões vizinhas. Travaram-se 
vários combates nos quais os cristãos defenderam-se 
valentemente. Mas os infiéis renovavam todos os 
dias os ataques . Os cruzados, debilitados pelo can-

. saço e pela fome, oprimidos pelos inimigos, pediram 
em vão um abrigo dentro dos muros de Satália. Os 
gregos mostraram-se impiedosos. Não restava aos 
infelizes peregrinos mais nenhum meio de salvação. 
U excesso de �uas misérias, abatia-lhes a coragem, 
' tornava-os insensíveis ao próprio perigo ; não pro -
curavam mais as bandeiras, pareciam fugir dos com,.. 
panheiros ; não conheciam, nem seguian1 mais os 
chefes: Êstes também, não escutavam mais nem a 
religião, nem a humanidade, nem a honra, No meio 
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da mais horrível desordem, Archambaud de Bourbon 
e o Conde de Flandres, só pensaram em evitar a 
morte e embarcaram nun1 navio, deixando em terra 
uma multidão desesperada que lhes estendia súplices 
as mãos enchendo o ar de gemidos lancinantes. 

Duas tropas de peregrinos, uma de três mil, 
outra de quatro mil ,  levados pelo desespêro, resol
veram marchar para a Cilícia. Não tinham navios, 
para atravessar vários rios transbordantes, não tinhan1 
armas para combater contra os turcos e pereceram 
quase todos. Outros que os seguiram tiveram a mesma 
sorte. Os enfermos que tinham ficado em Satáli.�1 
pereceram também sem que se pudesse saber qual 
fôra seu fim. A história apenas conservou alguns 
particulares espantosos dêsses desastres ; é aqui que 
devemos repetir as expressões das velhas crónicas : 
"Somente Deus sabe o número dos mártires cujo 
sangue correu sob a espada dos turcos e mesmo, sob 
o ferro dos gregos." 

Muitos cristãos, desgarrados, pelo desespêro, 
julgaram que aquêle Deus que os deixava entregues 
a tantos males, não era o verdadeiro Deus. Três mil 
dentre êles abraçaram a fé de Maomé, e reuniram-se 
aos muçulmanos, que tiveram piedade de sua misé
ria. "Ó piedade mais cruel que a perfídia ! exclama 
um cronista, os infiéis que davam pão aos cristãos, 
arrebataram-lhes a religião ! "  Os gregos de Satálià 
não gozaram por muito tempo do fruto de sua traição: 
foram pouco a pouco despojados de tudo pelos turcos 
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e pelos agentes do fisco imperial . O ar, envenenado 
pelos cadáveres das vítimas, espalhou dentro de seus 
muros o luto e a morte. Assim o povo que se havi3 
mostrado sem piedade dos infelizes, foi êle mesmo 
prêsa de tôda sorte de males. Pouco . tempo depois 
da partida de Luis VII e do desastre dos cruzados, 
Satália estava quase sem habitantes e suas ry.ínas, 
abandonadas, para repetir a opinião dos contemporâ
neos, a atestarem em seguida, aos viajantes e aos 
peregrinos, a inevitável justiça de Deus. 

Quando Luís chegou ao principado de Antio-
quia, tinha perdido três quartos do seu exército, mas 
não foi acolhido com menos afeto por Raimundo de 
Poitiers . O povo e o clero viera processionalmente 
ao encontro do rei . Os franceses que o acompanha..
vam esqueceram no auge do prazer a fadiga de tão 
longa viagem e a morte deplorável de seus compa
nheiros. Antioquia hospedava então dentro de seus 
muros a Condêssa de T olosa, a Condêssa de Blois, 
Sibila de Flandres, Maurília, Condêssa de Roussy, 
T alcquery, Duquesa de Bouil lon e várias outras 
damas célebres por sua descendência ou pela beleza. 
As festas que Raimundo lhes ofereceu tiveram, 
porém, muito mais brilho, por causa da presença de 
Eleonora de Guiana. A jovem princesa, filha de 
Guilherme IX, sobrinha do Príncipe de Antioquia, 
unia os dons mais sedutores do espírito à graça de 
sua pessoa. Ela já se havia feito admirar em Cons .. 
tantinopla e não encontrara rival na côrte de Manuel .  
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Censuravam-lhe, com alguma razão, ter mais desejo 
de prazer, do que convém a uma rainha cristã. Uma 
piedade sincera, o desejo de fazer penitência não a 
levavam a Jerusalém. O cansaço, os perigos de uma 
longa peregrinação, as desgraças dos cruzados, a 

lembrança dos santos lugares, sempre presentes ao 
espírito dos peregrinos, não tinham enfraquecido seu 
gôsto, muito acentuado, pelos prazeres e sua extrema 
inclinação para a galantaria. · 

Raimundo de Poitiers, mesmo nas festas da Rai
nha Eleonora, não se descuidava dos interêsses do 
seu principado. Êle queria debilitar o poder de 
N eureddin, o mais temível inimigo das colônias 
cristãs e desejava ardentemente que os cruzados o 
ajudassem nesse empreendimento : elogios, rogos, 
presentes, tudo êle fêz para induzi-los a prolongar 
sua permanência em seu território. O príncipe de 
Antioquia dirigiu-se primeiro ao Rei da França e 
propôs-lhe no conselho dos barões sitiar Alepo e 
outras cidades vizinhas. Como os inimigos mais temí
veis dos cristãos chegavam sempre perto das margens 
do Tigre e do Eufrates, não havia meio mais seguro, 
de prevenir suas invasões do que apoderar-se das 
cidades que êles encontravam à sua passagem e que 
eram para êles como as portas da Síria. Que des,.. 
graças tinham oprimido as colônias cristãs, porque 
aquelas cidades haviam sido deixadas nas mãos dos 
bárbaros ! Não se havia esquecido o cativeiro de 
Bohémond, companheiro de Godofredo, o de um 
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Rei de ] erusalém, a morte de Rogério e de tantos 
outros príncipes atacados e vencidos pelos turcomanos, 
e pelas hordas vindas da Pérsia, das margens do 
mar Cáspio, e do território de Mossul .  Poder-se-ia 
esquecer a tomada de Edessa que acabava de enchex 
de espanto e de temor tôda a cristandade e as ameaças 
do feroz conquistador da Mesopotâmia, que tinha 
jurado apoderar-se de Antioquia e submeter 
Jerusalém às leis do islamismo? Tôdas estas razões 
e várias outras, que Raimundo de Poitiers fazia valer, 
não podiam ser apreciadas pelos guerreiros ,  vindos 
do Ocidente, que não conheciam .a situação das colô ... 
nias cristãs, ne� o poder de seus inimigos. Luís VII 
respondeu que êle tinha feito voto de ir ao Santo 
Sepulcro , que tinha tomado a cruz para cumprir êsse 
voto, que ,  desde a partida da França tinha sido pro� 
vado por muitas desgraças , que não podia pensar 
em novos empreendimentos e acrescentava que, depoi3 
de ter cumprido as suas piedosas promessas de pere·� 
grino, êle atenderia de boa vontade ao Príncipe Rai ... 
mundo e aos outros senhores da Síria, em tudo o que 
pudesse interessar às vantagens da cristandade 
naquele país . 

O príncipe da Antioquia não perdeu o ânimo, 
com esta resposta. Tentou comover o coração da 
rainha e resolveu fazer agir o amor, nos seus projetos. 
Guilherme de Tiro, que nos deixou o perfil de Rai
mundo, nos diz que êle tinha um f,aZÇJ.r dooe .e afáv�el, 
apnesentando ·em seus hábitos .e .ern suas .ati.tudes, um 
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não sei que de g�aça singular ,e maneiras J,e um �exce..
[,ente príncip,e. Determinou persuadir a Rainha 
Eleonora a prolongar sua pennanência no território 
do principado de Antioquia. Era então o comêço 
da primavera : as margens risonhas do Oronte, os 
bosques de Dafné, o belo céu da Síria, deviam sem 
dúvida secundar a eloqüência de Raimundo. A 
rainha, seduzida pelos rogos do príncipe, subjugada 
pelas homenagens de .uma côtte voluptuosa e bri
lhante, e, se crermos nos historiadores, por prazeres c 
inclinações indignas dela, solicitou vivamente ao rei, 
que adiasse a partida para a Cidade Santa. Luís V II 
tinha uma devoção austera, espírito desconfiado e 
ciumento ; os motivos que retinham a rainha em An
tioquia só podiam fortalecê ... lo em sua resolução de 
ir a Jerusalém. As instâncias de Eleonora deram ... lhe 
suspeitas e essas suspeitas tornaram ... no irremovível .  
Então, Raimundo, desiludido em suas esperanças, 
começou a se lastimar e só pensou em se vingar. Esse 
príncipe, diz Guilherme de Tiro ,  era impetuoso em 
sua vontade ; - ,e J,e lal cóleria, que quando estavá 
inado, não havia m,ais nêle nem m�edida nem razão. 
Fêz passar fàcilmente sua indignação à alma de 
Eleonora. A princesa revelou claramente o propósito 
de se separar de Luís VII e de fazer anular o casa..
mento, sob o pretexto de parentesco. Raimundo 
mesmo jurou empregar a fôrça e a violência para 
conservar sua sobrinha em seu território. Por fim, o; 
Rei da França, ultrajado como soberano e como 
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espôso, resolveu apressar sua partida e foi obrigado 
a levar sua própria mulher, encerrando;..a à noite, 
em seu acampamento. 

O proceder da rainha escandalizou os infiéis � 
os cristãos do Oriente. Seu exemplo poderia ter 
conseqüências funestas num exército onde havia um 
grande número de mulheres . Entre os cavaleiros, 
mesmo muçulmanos, que, durante sua permanência 
em Antioquia atraíram os olhares de Eleonora, cita� 
va�se um jovem turco, que tinha recebido presentes 
dela, e pelo qual ela queria abandonar o Rei da 
França. Nessas coisas, nota sensatamente Mézeray, 
muitas vêzes se diz exageradamente, mais do que é 
na realidade. Mas, também, algumas vêzes, há 
muito mais do que se disse . Como quer que seja ,  
Luís VII não pôde esquecer sua desonra e se julgou 
obrigado, alguns anos mais tarde, a repudiar Eleo-� 
nora, que desposou Henrique II ,  e deu o ducado de 
Guiana à Inglaterra, o que foi para a França uma 
das conseqüências mais deploráveis desta segunda 
Cruzada. 

O rei e os barões de Jerusalém, temendo a per� 
manência de Luís VII em Antioquia, mandaram� lhe 
embaixadores para lhe pedir em nome de Cristo, 
que apre ssasse a marcha para a Palestina. O Rei da 
França atendeu aos seus· pedidos, atravessou a Síria 
e a Fenícia, sem se deter na côrte do Conde de 
Trípoli, que tinha os mesmos prpjetos de Raimundo 
de Poitiers . Sua chegada à Terra Santa suscitou 
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o mais vivo entusiasmo e reanimou as esperanças dos 
cristãos. O povo de Jerusalém, os príncipes, os pre.
lados, vieram à sua presença, trazendo nas mãos 
ramos de oliveira e cantando as palavras com que se 
haviam saudado o Salvador do mundo: Bendito o 
que oem �em nom�e do Senhor ! Nesse mesmo tempo, o 
Imperador da Alemanha, depois de ter deixado a 
Europa com um poderoso exército, seguido apenas por 
alguns dos seus barões, tinha chegado à Terra Santa, 
não com a magnificência de um grande príncipe, mas 
com a humildade de um peregrino. Os dois monar.
cas choraram as desgraças que lhes haviam· sucedido 
e juntos na Igreja da Ressurreição, adoraram os pro.
fundos decretos da Providência. 

Balduino III , que então reinava em Jerusalém, 
jovem príncipe de grandes esperanças, mais impa
ciente por aumentar a sua fama, do que em estender 
seu reino , tudo fêz para conquistar a confiança dos 
cruzados e apressar a guerra que devia fazer aos 
muçulmanos. Uma numerosa assen1bléia foi convo � 
cada em T olemaida. O Imperador Conrado, o Rei 
da França, o jovem Rei de Jerusalém, . dirigiram� se 
para lá, acompanhados por seus barões e cavaleiros . 
Os chefes dos exércitos . cristãos e os chefes do cler·J 
deliberaram juntos , a respeito da guerra santa, na 
presença da Rainha Melisenda, da Marquesa da 
Áustria e de várias senhoras francesas e alemãs , que 
tinham seguido os cruzados à Ásia . Nessa brilhante 
reuniãp, os cristãos se admiraram de não ver a Rainha 
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Eleonora de Guiana, e se lembraram com tristeza da 
permanência em Antioquia. A ausência de Raimun
do de Poitiers, dos condes de Edessa e de Trípoli, 
que não haviam sido convocados, para aquela assem .. 
bléia, fizeram tarribém nascer tristes pensamentos e 
pressagiar os infelizes efeitos da discórdia entre os 
cristãos do Oriente . 

O nome do infeliz josselin, foi apenas pro� 
nunciado no conselho dos barões e dos príncipes, não 
se falou da cidade de Edessa, cuja perda havia feito 
o Ocidente tomar as armas, nem da conquista de w 

Alepo, proposta por Raimundo de Antioquia. Desde 
o comêço do reinado de Balduino os príncipes e os 
senhores da Palestina, tinham o projeto de l'evar suas 
conquistas, além do Líbano e de se apoderar de 
Damasco. Como os cristãos, quando entravam numa 
província ou numa cidade muçulmana, distribuíam 
entre si as terras e as casas dos vencidos, o povo, 
que morava nas montanhas estéreis da Judéia, a maior 
parte dos guerreiros de Jerusalém, o mesmo clero, 
pareciam dirigir tôdas as suas aspirações ao território 
de Damasco que oferecia aos vencedores., ricos des-
pojos, moradias risonhas, e campos cobertos de 
messes. Uma politica sábia poderia também inspi� 
rar�lhes o desejo de preceder, por 1neio dessa con
quista, os Atabeks e principalmente Noureddin , de 
quem devia aumentar o poder. l'Ja assembléia de To
lemaida resolveram cmneçar a guerra pelo cêrco de 
Damasco. 
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Tôdas as tropas reuniram.-se na Galiléia no 
comêço da primavera e dirigiram.-se para · Panéias, 
comandadas pelo Rei da França, pelo Imperador da 
Alemanha, pelo Rei de Jerusalém, e precedidas pel� 
Patriarca, que levava a verdadeira cruz. O exército 
cristão, ao qual se haviam reunido os cavaleiros do 
Templo e de S. João, atravessou, no princípio de 
junho, as cadeias do Antilibano e foi acampar perto 
da aldeia de Dario, à entrada da planície de Da ... 

masco. 
A cidade de Damasco, chamada hoje El

C halm, a Siria, p-orque lhe é a capital ,  estende.-se 
numa planície aos pé� do Antilíbano, e apresenta um 
perímetro de uma légua e meia. É uma das cidades 
santas do islamismo e a po.pulação muçulmana que 
ela encerra é célebre por seu fanatismo e por seu 
ódio contra os gi,aours. Os jardins de Damasco têm 
mais de sete léguas de extensão, cheios de árvores de 
tôdas as espécies . É como uma maravilhosa floresta 
de laranjeiras, limoeiros, cedros, abricoteiros, amei
xeiras, cerejeiras, pecegueiros, figueiras, etc. O rio 
Barradi ou Barrada, cujos dois ramos principai.3 
tinham, nos tempos ántigos os nomes de Pharphar e 
Albana, subdivide-se em vários canais, que regam 
com suas águas abundantes os jardins e a cidade. 
Ezequiel canta os vinhos de Damasco, suas numerosas 
oficinas, a côr de sua lã. Os panos de sêda e de 
algodão, os confeitas e as frutas sêcas, as selas para 
os cavaleiros do deserto, são hoje o principal comércio 
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de Damasco. Todos os dias as caravanas comerciais 
partem de El..-Chaim para todos os países do Oriente. 
V árias passagens da Escritura apresentam essa cidade 
como um lugar de voluptuosidade e de delícias. 
Ainda agora a cidade dos Damasquinos é tida entre 
as mais ricas e as mais encantadoras das cidades orien,.. 
tais. O interior das casas de Damasco é muito ele-· 
gante e esplendoroso. São verdadeiros santuários 
asiáticos com pátios plantados com laranjeiras, ro,.. 
mãzeiras e com fontes e repuxos de água. Uma 
lenda muçulmana conta que Maomé, à vista de 
Damasco, impressionado com a beleza dêsse lugar, 
deteve--se de repente e não quis descer para a cidade. 
"Há um só paraíso destinado para o homem, excla-
mou o profeta árabe ; quanto a mim, resolvi não ter 

d " o meu neste mun o. 
Damasco, uma das primeiras cidades que a mão 

do homem construiu, ocupada ora pelos assírios, ora 
pelos persas, ora pelos gregos, ora pelos romanos e 

pelos imperadores do Oriente, caindo sob o podet; 
dos árabes, desde os primeiros tempos da héjira, 
tinha--se tornado um principado muçulmano. No 
. tempo da segunda Cruzada, êsse principado, atacado 
ora pelos francos, ora pelos ortokidas, ora pelos ata--
beks, e quase reduzido só à capital, pertencia a um 
príncipe muçulmano, que não somente tinha que se 
defender contra a ambição dos emires, mas também 
evitar os Inimigos externos. N oureddin, senhor de 
Alepo e de muitas outras cidades da Síria, já tinha 
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por várias vêzes tentado apoderar-se de Damasco c 
não perdera a esperança de  a reunir às suas outras 
conquistas, quando os cristãos resolveram sitiá--la .. 

A cidade era defendida por altas muralhas, do 
lado do Oriente e ao Sul ; do lado do Ocidente e do 
Norte, só era defendida por seus vastos jardins , onde 
se erguiam de todos os lados imensas paliçadas, mu
ros de terra e pequenas tôrres, Q.as quais se podiam 
colocar archeiros. Os cronistas nos descrevem o 
exército cristão à sua chegada ante os muros de 
Damasco. "Oh ! exclama o autor das Gesf.es de 
Luis VII, como éra belo de  se ver aquêle exército 
com suas numerosas tendas, tôdas novas, com suas 
bandeiras de côres variegadas, baloiçando--se ao 
vento ! Os muçulmanos do alto de suas defe sas 
estremeceram à sua vista ; seu terror nada tinha de 
espantoso, pois êles sabiam que tinham que. combater 
contra a flor da nobreza francesa. "  Os cruzados, 
prestes a começar o cêrco, resolveram, em conselho, 
apoderar--se primeiro dos jardins. Lá esperavam 
enéontrar água e frutas, mas a emprêsa tinha grandes 
dificuldades. Os pomares que se estendiam até os 
pés do Antilíbano, apresentavam--se como um gran-
de bosque espêsso atravessado por estreitos caminhos, 
onde dois homens mal podiam caminhar um em frente 
do outro. Os infiéis tinham erguido defesas por 
tôda a parte, de onde podiam resistir sem perigo aos 
ataques dos cruzados. Nada porém, pôde então 
diminuir o entusiasmo do exército cristão, que penetrou 
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de vários lados nos. jardins. Do alto das pequenas 
tôrres , no meio das cêrcas fechadas por muralhas, 
do meio . das árvores copadas, partiam nuvens de 
dardos e de flechas . Cada passo que davam os 
cristãos, nesses lugares cobertos , era marcado por 
uma luta obstinada. No entretanto os infiéis ata
cados sem cessar, por fim foram obrigados a aban-· 
donar suas posições. O Rei de Jerusalém marchava 
por primeiro à frente de seu exército e dos cavaleiros 
de S. João e do Templo ; depois dos cristãos do 
Oriente vinham os cruzados franceses, comandados 
por Luís VII .  O Imperador da Alemanha, que tinha 
reunido os restos de suas tropas, formava o corpo de 
reserva e devia defender os cruzados sitiantes, contra 
as surprêsas do inimigo. 

O R�i de Jerusalém perseguia os muçulmanos 
com ardor ; seus soldados precipitavam�se com êle 
nas fileiras inimigas e comparavam seu chefe a Davi , 
que segundo a Escritura, tinha vencido um rei de 
Damasco. Os muçulmanos, combatendo sempre, se 
haviam reunido às margens do Barrada, a oeste da 
·cidade, para dali afastar a golpes de pedras e de 
dardos os cristãos oprimidos pelo calor, pela sêde e 
pelo cansaço. Em vão os guerreiros comandados por 
Balduino por várias vêzes tentaram forçar o exército 
dos infiéis ; encontraram sempre uma resistência in� 
vencível . Foi então que o Imperador da Alemanha, 
mostrou sua bravura, por um feito de armas, ·digno 
dos heróis da primeira Cruzada. Seguido por um 
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pequeno número dos seus, atravessou o exército fran
cês, que a dificuldade do lugar impedia de combater, 
e foi tomar posição na vanguarda dos cruzados. 
Nada pôde resistir à fôrça do seu impetuoso ataque , 
Todos os inimigos caiam sob seus golpes formidáveis , 
quando um muçulmano de estatura gigantesca ·e co�· 
berto por armas, aparece diante dêle, para desafiá-lo. 
O príncipe alemão corre imecFatamente contra o 

guerreiro. Ante a iminência daquele combate sin ... 
guiar, os dois exércitos imóveis, esperam temerosos 
que um dos dois campeões elimine o adversário par-1 
recomeçar a batalha. O guerreiro muçulmano é logo 
atirado fora da sela, Conrado desfere-lhe tremendo 
golpe com sua espada, dividindo-lhe o corpo em dois 
pedaços. Êsse prodígio de fôrça e de valor reanimou 
a coragem dos cristãos e lançou o terror no meio dos 
infiéis, que então procuraram refugiar-se na cidad'c 
e deixàram os cristãos senhores das margens do rio. 

Os autores orientais falam do espanto dos habi
tantes de Damasco depois da vitória dos cristãos. Os 
muçulmanos deitaram-se na cinza durante vários dias, 
expuseram no meio da grande Mesquita o Alcorão, 
recolhido por Osman ; as mulheres, as crianças, reuní · 

ram-se em tôrno do livro sagrado, invocando o socorro 
de Maomé, contra seus inimigos. Já todos pensavam 
em abandonar a cidade ; haviam colocado nas ruas, 
nas entradas dos jardins, grossas traves, cadeias, pe,.. 
dras an1ontoadas, a fim de reter a marcha dos cruza-



H i S T õ R I A D A S C R U Z A D A S 301 

dos, e terem assim tempo para fugir, com suas riquezas 
e suas famílias, pelas portas do Norte e do Sul .  

Os . cristãos estavam tão persuadidos de que se 

iriam apoderar de Damasco, que não se .ocupararn 
mais disso, e só pensavam os chefes, a quem dar o 
govêrno da cidade. A maior parte dos barões e dos 
senhores que estavam no exército cristão imploravam 
o favor do Rei da França e do Imperador da Ale·· 
manha e descuidaram .... se completamente do cêrco 
da cidade para discutir .... lhe a posse. Thierri da 
Alsácia, Conde de Flandres, que tinha vindo duas 
vêzes à Palestina, antes da Cruzada e que tinha 
abandonado à sua família tôdas as suas propriedades 
na Europa, solicitou o principado de Damasco mais 
ardentemente que os outros e foi preferido sôbre todos 
os concorrentes e rivais. Essa preferência fêz nascer 
a inveja e levou o desânimo ao exército. Enquanto 
a cidade que iarn conquistar era ainda objeto de sua 
ambição, os chefes mostraram .... se cheios de zêlo e de 
ardor ; mas, quando perderam a esperança, uns fica .... 
ram inativos, outros, não consideraram mais a glória 
dos cristãos como a própria causa e procuraram fazer 
falhar um empreendimento de que não deviam tirar 
nenhum proveito. 

Os chefes dos infiéis aproveitaram .... se dessas 
disposições de espírito para entrar em negociações 
com os cruzados� Suas ameaças, suas promessas, 
seus presentes acabaram por destruir o que restava 
de zêlo e de entusiasmo entre os cristãos. Êles diri ... 



302 J O S É P H - F R A N Ç O I S M I  C ii A U ú 

giam-se principalmente aos barões da Síria e os exor
taram a desconfiar dos guerreiros que tinham chegado, 
diziam êles, do Ocidente · para se apoderar das cida
des cristãs da Ásia. Ameaçavam entregar. Damasc� 
ao sultão de Mossul ou então ao novo senhor do 
Oriente, Noureddin, ao qual nada podia resistir, e 

que se apoderaria logo do reino de Jerusalém. Os 
barões da Síria quer porque se · tivessem deixado 
impressionar por estas palavras, quer porque no fundo 
do coração, mesmo, êles temiam os ernpreendimentos 
dos francos, que tinham vindo para ajudá-los, só 
pensaram em diminuir as ações do cêrco que êles 
mesmos tinham desejado com ardor. Abusando da 
confiança dos cruzados, fizeram uma proposta que 
foi aceita assaz levianamente e que acabou por des
truir tôdas as esperanças depositadas nessa Cruzada. 

Numa reunião, os barões da Síria aconselharam 
a mudar o ataque da praça ; as vizinhanças, dos 
jardins e do rio, diziam êles, impediam que se colo
cassem as máquinas de guerra, de maneira vantajosa. 
O exército cristão, na posição que ocupava, podia 
ser atacado, e corria perigo de ser cercado pelo ini .. 
migo, sem poder se defender ; parecia mais seguro e 
mais fácil de se dar um assalto à cidade, do lado 
do Sul e do Oriente. 

A maior parte dos chefes tinha mais valor que 
prudência ; a confiança que lhes inspirava a vitória 
fazia-os crer tudo possível : além disso, não podiam 
desconfiar dos cristãos do Oriente, que eram seus 



H 1 S T ó R I A D A S C R U Z A :b A S 303 

irmãos e pelos quais tinham tomado as armas. O 
temor de estender�se demasiado aquêle cêrco,, fê .... los 
aceitar a proposta dos barões da Síria. Depois de 
ter mudado seu ponto de ataque o exército cristão, 
em vez de encontrar um acesso fácil para a cidade, 
viu somente diante de si tôrres e muralhas inexpug� 
náveis. Além disso, o lugar de que acabavam de 
se apoderar, não lhes oferecia recurso algum ; era um 
terreno sem água e de uma nudez estéril .  Apenas 
os cruzados tinham estabelecido seu novo acampa .... 
mento, a cidade de Damasco recebeu um refôrço de 
uma tropa de vinte mil kurdos e turcomanos resol .... 
vidos a defendê�la . Os infiéis, cuja coragem se 
reanimara com a chegada dos auxiliares, revestiram
se, diz um historiador árabe, do escudo da vitória e 
fizeram várias arremetidas nas quais obtiveram van� 
tagens contra os cristãos .  Os. cruzados deram também 
vários assaltos contra a cidade, e sempre repelido5. 
Acampados num solo árido, sentiam falta de tudo. 
Os campos vizinhos tinham sido devastados pelos 
infiéis e o trigo, que tinha escapado ao saque da 
guerra, estava escondido em subterrâneos que nin � 
guém sabia onde se localizavam. O exército cristã..:> 
estava para ser prêsa de todos os horrores da carestia. 
A discórdia, então, se reacendeu entre os cruzados. 
No acampamento só se falava de perfídia e de trai .... 
ção. Os. cristãos da Síria e os cristãos da Europa não 
uniam mais seus esforços para atacar a cidade. Logo 
se soube que os sultões de Alepo e de Mossul chega-
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vam com um poderoso exército ; perdeu-se a esperança 
de tomar Damasco e o cêrco foi levantado. Assim, 
os cristãos sem ter demonstrado nem fôrça nem cora
gem, abandonaram no fim de alguns dias um empre
endimento cujos preparativos tinham ocupado a 
Europa e a Ásia. 

Uma das circunstâncias dêsse cêrco, m�is dignas 
de nota, é que Ayoub, chefe da dinastia dos ayubitas, 
comandava então as fôrças de DamascO: e tinha junto 
de si , seu filho Saladino, que devia um dia desferir 
golpes tão funestos contra os cristãos e apoderar-se 
de Jerusalém. O filho mais velho de Ayoub tinha 
sido morto numa escaramuça e os habitantes de Da
masco ergueram-lhe um túmulo de mármore, que se 
via ainda muitos séculos depois, perto das muralhas 
da cidade. 

Um velho padre muçulmano, que tinha passado 
mais de quarenta anos numa caverna das vizinhanças, 
foi obrigado a deixar o seu retiro e a procurar refúgio 
dentro dos muros, que os cristãos cercavam. Êle 
lamentava sua solidão, perturbado pelo rumor da 
guerra, e aspirava ardentemente à palma do martírio. 
Apesar das palavras de seus discípulos, êle avançou 
sem armas para os cruzados e foi morto no campo de 
batalha, fim, que êle desejava e foi honrado como 
santo pelo povo de Damasco. 

Se crermos nos historiadores árabes, os eclesiás
ticos tudo fizeram para reanimar o entusiasmo dos 
soldados de Cristo. Num combate travado perto da 
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cidade, viram avançar entre os dois exércitos um 
padre de cabelos brancos, montado numa mula le � 

vando uma cruz na mão ; êle exortava os cristãos ::1 
redobrar a coragem e o ardor, prometendo .... Ihes em 
nome de Jesus Cristo, a conquista de Damasco. Os 
muçulmanos dirigiam todos seus dardos contra êle ; 
os cruzados apertavam .... se de todos os lados, para 
defendê .... lo. O combate foi vivo e sanguino lento ; o 
padre, por fim, caiu ferido de morte sôbre montes 
de cadáveres e os cristãos abandonaram o campo d� 
batalha. 

A maior parte dos autores árabes e dos cronistas 
latinos descreve o cêrco de Damasco, com circuns .... 
tâncias diferentes ; no entretanto, todos estão de 
acôrdo em dizer que a retirada foi obra de traição. 
um cronista, teste� unha ocular' afirma que os chefes 
de Damasco mandaram secretamente emissários aos 
barões sírios, prometendo .... Ihes grandes tesouros se 
quisessem pelo menos persuadir o Rei da França a 
. abandonar o lugar onde o exército estava acampado. 
"Êsses barões cujos nomes a história não quis guar .... 
dar, diz o cronista, para poupar aos seus descendentes 
a vergonha de tal lembrança, aconselharam Luís VII 
a passar para o outro lado de Damasco. Ó dor ! 
Seguiram .... lhes o conselho ! " Segundo um historiador 
oriental o Rei de Jerusalém recebeu dos habitantes 
de Damasco somas consideráveis, mas foi enganado 
porque êles lhe deram pedaços de chumbo envolvidos 
apenas numa fôlha de ouro. 
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Alguns cronistas acusam os latinos, nessa 
'Jcasião, pela avidez dos templários, outros fazem 
cair suas suspeitas sôbre Raimundo, Príncipe de 
Antioquia, que ardia no desejo de se vingar do Rei 
da França. Guilherme de Tiro, deplorando essa 
retirada dos cristãos, expõe com imparcial idade o 
juízo de diversos escritores sôbre êsse fato : uns 
atribuíam,..,no ao espírito de inveja e de rivalidade 
que animava os chefes do exército cristão ; outros 
pensavam que vários príncipes e barões se haviam 
deixado subornar e Deus, para castigá,.., los, trocou 
num vil metal o dinheiro que êles haviam recebido 
para trair a causa dos cristãos . Depois de ter assim 
referido as opiniões dos diferentes contemporâneos, 
o grave historiador do reino de Jerusalém confessa 
que não pôde descobrir a verdade e termina sua 
narração invocando a justiça divina contra os autores 
desconhecidos de tão grande crime. ·uma observação 
qu�. não é inútil fazer,..,se, aqui, e que se aplica a 
muitos fatos dessa história, é que, em circunstâncias 
dolorosas, as crônicas são quase sempre a expressão 
dos sentimentos da multidão ; ora, a multidão é, sem,.., 
pre levada a crer que é traída, quando é vencida. É 
provável que os chefes da Cruzada tiveram, para 
abandonar a emprêsa, outros motivos que não os 
que afirmam as crônicas ; pois se é verdade dizer,..,se 
que os príncipes cristãos cederam a conselhos dos 
quais lhes era muito fácil notar a perfídia e que, 
por causa dêsses conselhos êles foram levados a tomar 
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uma resolução dese3perada, dever..-nos..-íamos menos 
admirar da traição de que foram objeto e vítimas, do 
que de sua crédula simplicidade. 

Depois de uma tentativa tão infeliz, devia..-se 
desesperar do êxito dessa guerra : propuseram, no 
conselho dos chefes, o cêrco de Ascalon ; n1as os 
espíritos estavam irritados, a coragem abatida ; o 
Imperador da Alemanha só pensou em regressar pard 
a Europa, onde o papa, para consolá..-lo pelos reveses 
deu..-lhe o título de ,defensor da Igreja r.omiana. O 
Rei da F rahça ficou cêrca de um ano na Palestina, 
mas demonstrou somente a devoção de um peregrino. 
Desde essa época, diz Guilherme de Tiro, os Estados 
cristãos na Ásia caminharam para uma rápida deca..
dência. Os muçulmanos aprenderam a não mais 
temer os príncipes do Ocidente e aquêles mesmos 
que ousavam apenas defender..-se contra os francos, 
não hesitaram em lhes declarar guerra. Os cruzados, 
de volta à Europa, exageravam a perfídia dos gregos, 
a fôrça dos muçulmanos, a traição dos cristãos da 
Síria ; suas palavras levaram o desânimo ou a indj .� 
ferença a todos os países onde as colônias cristãs do 
Oriente tinham até então encontrado defensores. 

Um grande número de escritores contemporâ · 
neos narraram a primeira Cruzada. A segunda só teve 
três historiadores ; e, por uma singularidade digna 
de nota, como se êles tivessem receio de revelar ao 
mundo os reveses dos soldados cristãos, todos os três 
interrompem sua narração no meio dos fatos e falam 
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somente do fim da expedição, de que descreveram 
longamente os preparativos. Seu silêncio pode servir, 
pelo menos, para nos fazer conhecer a opinião que 
então se tinha da Cruzada. 

Nessa guerra, nenhum gênero de morte resgatou 
os reveses dos cristãos . Os chefes cometeram as 
mesmas faltas que Godofredo e seus companheiros : 
descuidaram�se como êles, que os haviam precedido, 
de fundar uma colônia na Ásia Menor e de se apo
derar das cidades que podiam proteger a marcha 
dos peregrinos para a Síria. Admira�se a p�ciência 
com que suportaram os ultrajes e a perfídia dos gre·· 
gos ; mas essa moderação, mais religiosa que política, 
l evou..-os à perdição. Devemos acrescentar que êles 
desprezaram demasiado os turcos, e não se ocuparam 
assaz dos meios de combatê..- los. Como na primeira 
guerra santa, os cristãos levavam consigo um grande 
número de crianças, de mulheres, de velhos, que nada 
podiam fazer pela vitória e que quase sempre aumen
tavam as dificuldades e o desespêro, depois de uma 
derrota. No meio dessa multidão, não podia haver 
disciplina ; os chefes, além disso, não fizeram tenta� 
tiva alguma para prevenir os efeitos da licença. 

Godofredo de Rancon, cuja imprudência fêz 
perecer a metade do exército francês e pôs o Rei da 
França em gravíssimo perigo, só teve como castigo 
o arrependimento e julgou ter expiado sua falta pros� 
trando .... se com seus companheiros ante o túmulo de 
J. C. Prejudicou ainda a disciplina, a desordem 



310 J O S E P H - F R A N Ç O I S M I C H A U D 

dos costumes, desordem que veio principalmente, 
porque um grande número de mulheres tinha tomado 
as armas e se misturava com os soldados. Havia 
nessa Cruzada uma tropa de amazonas comandadas 
por um general do qual mais se admirava a aparência 
do que a coragem e cujas botas douradas faziam.-no 
chamar de a dama ,de p.ernas de ouro . 

Outra causa da dissolução dos costumes foi ,1 
extrema facilidade com que s� receberam entre os 
cruzados os homens mais corrompidos e até mesmo 
malfeitores. S.  Bernardo, que considerava a Cru .. 
zada como o caminho do céu, para lá levava os 
maiores pecadores, e regozijava.-se de vê.-los entrar 
assim no caminho da salvação. O concílio de Reims, 
de que o Abade de Claraval era o oráculo, deter·� 
minou que os incendiários fariam, durante um ano, 
o serviço de Deus, em Jerusalém ou na Espanha. O 
ardente pregador da guerra santa não pensava que 
os grandes pecadores inscritos sob as bandeiras da 
cruz, estariam expostos a novas tentações e que numa 
longa viagem ser.-lhes.-ia mais fácil perverter seus 
companheiros do que mudar de proceder. As desor .. 
dens foram infe lizmente toleradas pelos chefes, que 
julgavam o céu sempre cheio de indulgência para 
com os cruzados e não se quiseram mostrar mais 
severos para com êles. 

Todavia o exército cristão, com os costumes 
mais escandalosos dava também exemplos de uma 
piedade austera. No meio dos perigos da guerra e 
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do cansaço de uma longa peregrinação, o rei da 
França cumpria as práticas mais minuciosas da reli�· 
gião. Foi possível constatar nesse particular, que 
Luís VII mais de uma vez 1nostrou uma tocante 
dedicação para com o povo vindo da F �ança com 
êle. A maior parte dos chefes tomava�o como 
modêlo. F aziam�se nos acampamentos mais procis� 
sões do que evoluções militares e os guerreiros tinham 
menos confiança em suas armas do que nas orações. 
Em geral , não se empregou assaz a prudência hu� 
tnana e confiou�se um pouco demais na Providência, 
que não protege os que se afastam dos caminhos da 
razão e da sabedoria. 

A primeira cruzada teve dois caracteres distin� 
tos : a piedade e o heroísmo. A segunda não teve 
por móvel apenas uma piedade que tinha mais de 
piedade de claustro do que de entusiasmo. Reco� 
nhece�se fà.cilmente nessa guerra a influência dos 
monges que a tinham pregado e que se intrometiam 
então em todos os assuntos . O rei da França em , 
suas desditas mostrou a resignação de um mártir, e 
no campo de batalha teve a coragem e o ardor de 
um soldado. O imperador da Alemanha não se 

( 

portou com mais habilidade ; perdeu tudo por' uma 
louca presunção e por .  ter julgado que podia vencer 
os turcos sem o auxílio dos franceses . Um e outro 
tinham vistas pouco alentadas e precisavam de mais 
energia, a qual produz os grandes feitos . Na expe� 
dição que êles dirigiam nada se elevou acima dêles 
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e tudo tomou a medida do seu caráter. Odon de 
Deuil atribui as desgraças dos alemães à sua intem
perança ; ebrii sem per, sempre embriagados. Con
rado prestou muita fé às promessas de Manuel que 
mandou avisar os turcos e deu aos latinos guias 
encarregados de os enganar. Príncipe medíocre, 
Conrado revelou-se todo numa carta que êscreveu ao 
abade de Corvey : "Fiz na terra santa, dizia o 
imperador alemão, o que Deú.s queria e o que os 
príncipes do país permitiram fazer. "  Essa segunda 
cruzada não desenvolveu paixões heróicas nem qua
lidades cavaleirescas . Os acampamentos não admi
raram grandes generais e a época que acabamos de 
descrever só viu aparecerem dois homens de gênio : 
o que tinha levantado o Ocidente com sua eloqüên..
cia, e o sábio ministro de Luís, que devia reparar, 
para a França, as desgraças da cruzada. 

1 1 4 7 .  T ôdas as fôrças da Europa não foram 
dirigidas contra a Ásia. Vários pregadores, auto ri ... 
zados pela Santa Sé, tinham exortado os habitantes 
da Saxônia e da Dinamarca a tomar as armas contra 
alguns povos do Báltico, ainda mergulhados nas 
trevas do paganismo. Essa expedição tinha como 
chefe Henrique da Saxônia, vários outros príncipes, 
um grande número de bispos e de arcebispos. Um 
exército composto de cento e cinqüenta mil cruzados 
atacou a nação bárbara e selvagem dos eslavos, 
que devastavam as costas marítimas e o país dos cris
tãos. Os guerreiros levavam sôbre o peito uma cruz 
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vermelha, abaixo da qual estava uma figura redonda, 
imagem e símbolo da terra, que d�via ser submetida 
às leis de J. C. Os pregadores do Evangelho acom-
panhavam-nos na marcha ·e os exortava1n a ampliar 
com seus feitos os limites da Europa cristã. Os cru-
zados incendiaram vários templos de ídolos e des.., 
truíram a cidade de Mahclon onde os padres do 
paganismo costumavam reunir-se . Nessa guerra santa 
os saxões trataram um povo pagão como Carlos 
Magno tinha tratado seus antepassados. Mas não 
puderam submeter os eslavos . Depois de uma luta 
de três anos, os cruzados da Saxônia e da Dina
marca cansaram-se de perseguir um inimigo defen
dido pelo mar e principalmente pelo desespêro . 
Fizeram propostas de paz ; os eslavos por seu lado, 
prometeram converter-se ao cristianismo e respeitar 
as cidades e os países em que os cristãos habitavam, 
mas só faziam essas promessas para desarmar seus 
inimigos. Depois de restabelecida a paz êles volta
ram aos seus ídolos, e recomeçaram a vida de 
salteadores. 

Outras cruzadas, sôbre as quais a cristandade 
não tinha seus olhos, fizeram uma guerra mais feliz 
nas margens do Tejo. Há vários séculos a Espanha 
tinha sido invadida pelos sarracenos ; dois povos 
rivais ali disputavam o império e combatiam pelo 
território em nome de Maomé e de Jesus Cristo. Os 
mouros, muitas vêzes vencidos pelo Cid e por seus 
companheiros, tinham sido expulsos de várias pro-
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víncias, e, quando a segunda Cruzada partiu para o 
Oriente, os espanhóis sitiavam a cidade de Lisboa. 
O exército cristão, pouco numeroso, esperava refor .... 
ços, quando viu chegar à embocadura do Tejo uma 
frota que levava para o Oriente um corpo de cruza .... 
dos franceses. Afonso, príncipe da casa dos prínci .... 
pes de Borgonha, e neto do ·rei Roberto, comandava 
o cêrco. Êle dirigiu .... se aos guerreiros que 'o céu 
parecia mandar em seu auxílio,

' 
e prometeu .... lhes a 

conquista de um �eino florescente. Exortou .... os as vir 
combater contra os mesmos muçuhnanos que iam 
procurar na Ásia, através dos perigos do mar. "O 
Deus que os mandava devia abençoar suas armas ; um 
glorioso salário e ricas possessões iriam recompensar 
o seu valor. " Não se -precisava de muito mais para 
persuadir àqueles homens que tinham feito voto de 
combater cont�a os infiéis e que buscavam aventuras 
guerreiras. Abandonam seus barcos, e reúnem .... se 
aos que sitiavam a cidade. Os mouros opuseram .... lhes 
viva resistência, mas, no fim de quatro meses, Lisboa 
foi tomada ·de assalto e a guarnição pereceu pela 
espada. Atacaram em seguida várias outras cidades, 
que foram tiradas aos sarracenos. Portugal ficou 
sujeito a Afonso, que tomou então o título de rei . 
Coro essas conquistas, os cruzados esqueceram o 
Oriente e, sem correr muitos perigos, fundaram um 
reino que brilhou mais e durou mais que o _ de 
Jerusalém. 
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Antes dessa cruzada, os. muçulmanos das costas 
da África tinham feito uma invasão na Sicília e se 
haviam apoderado de Siracusa .  Foram, porém, mui 
depressa obrigados a abandonar sua conquista ; Ro� 
gério, depois de os ter pôsto em fuga, armou uma 
frota e os perseguiu até seu próprio país . Os sicilia� 
nos atacaram a cidade de Trípoli, na África e vol� 
taram para suas casas, carregados de despojos . Nesse 
mesmo tempo, quando os cruzados alemães e fran� 
ceses chegavam à Síria, Rogério encetou uma nova 
guerra contra os africanos, e, enquanto Luís VII e 
Conrado sitiavam Damasco os guerreiros da Sicília 
apoderavam�se de Mahadyah, da qual uma terrível 
carestia lhes havia aberto as portas . Essas expedi� 
ções nas costas da África renovaram�se freqüente� 
mente durante as cruzadas, embora não tenham 
jamais alcançado resultados notáveis, podem, pelo 
menos, servir para nos explicar o� motivos da úl tima 
cruzada de São Luís. 

Podemos julgar por êsses empreendimentos, 
dirigidos contra os povos do Norte, contra o� do 
Oriente e do Sul, que o espírito das guerras santas 
começava a ter um caráter novo. Não se combatia 
somente pela posse de um sepulcro ; mas tomavam�se 
as armas para defender a religião onde ela era ata� 
cada, para fazê�la triunfar entre todos os povos que 
repeliam suas leis, seus benefícios e quase sempre 
intenções mercantis ou projetos de conquista mistu� 
ravam�se com a idéia dessas piedosas emprêsas . A 
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diversidade dos interêsses que fazia os cruzados 
agir, dividiu�lhe as fôrças, enfraqueceu-lhes o entu·
Siasmo e certamente prejudicou o resultado feliz 
da guerra. 

No entretanto a França, perturbada pelas tra
mas de alguns senhores ambiciosos, não olhava mais 
para a Palestina, a não ser para pedir a volta de um 
monarca cuja presença devia reparar às suas desditas. 
Há muito tempo Suger, que já  não podia suportar 
o pêso da autoridade real, chamava seu senhor por 
-cartas cheias de ternura e de dedicação. Sua atitude, 
espetáculo tocante para os franceses, alarmou a côrte, 
que procurou fazer nascer suspeitas sôbre a fideli
dade do ministro . A ordem mantida no reino, as 
facções dominadas por uma administração firme e 
prudente, as bênçãos do povo e da igreja, foram a 
resposta de Suger. O rei louvou--lhe o zê lo e deu
lhe o título de Pai da pátria. O abade Suger tinha 
então uma grande vantagern :  êle fôra o único homem 
na Europa que se opusera à cruzada. De todos os 
lados louvava--se a sua sábia previdência e tôdas as 
queixas eram contra S. Bernardo. A presença de 
Luís não modificou os sentimentos do povo e a dor 
pública, que longe de ceder ao tempo, se tornava 
sempre mais grave e mais profunda. O reino não 
tinha uma família que não estivesse de luto. Jamais 
se viram tantos órfãos e tantas viúvas. A glória do 
martírio, prometida àqueles cuja perda se lamentava, 
não podia enxugar as lágrimas da França. 
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É interessante ver�se como os cronistas expli .... 
cam, cada qual à sua maneira, a desgraça da cru� 
zada, ou se consolam com os desastres , vendo em 
tudo um lado útil e �alutar. O piedoso Godofredo 
pensa que a peregrinação não teve êxito, porque se 
haviam tomado os tesouros das igrejas e sobrecarre� 
gado duramente o povo. Otton de F reisingen afirma 
que a cruzada foi boa para aquêles aos quais con� 
cedeu o reino de Deus . Muitos peregrinos tinham 
dito, expirando, que êles preferiam morrer, do que 
voltar à Europa, para lá pecar novamente. As almas 
dos cruzados ao sair desta vida, iam autnentar a 
milícia dos anjos, segundo a expressão de um con-
tt:imporâneo. Mas essas explicações não contentavam 
a todos os espíritos . 

Acusava�se o abade de Claraval de ter man-
dado os cristãos morrer no Oriente, como se na 
Europa não houvesse mais lugar para sepulcros. Os 
partidários de S .  Bernardo, que tinham visto sua 
missão atestada por milagres, não sabiam o que res� 
ponder e ficavam atônitos. "Deus, nestes últimos 
tempos, diziam entre si, não tinha poupado nem seu 
povo, nem seu nome ; os filhos da igreja tinham sido 
entregues à morte no deserto ou ceifados pela espada, 
ou devorados pela fome ; o desprêzo do Senhor 
havia atingido os mesmos plfÍncipes ; Deus os havia 
deixado desviar�se para catninhos desconhecidos e 
tôda espécie de aflição tinha sido espalhada em sua 
carreira ." Tantas desgraças sucedidas numa guerra 
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santa, numa guerra empreendida em nome de Deus, 
confundia a razão dos cristãqs que tinham aplaudido 
a cruzada e S. Bernardo mesmo, admirava..-se de 
que Deus tivesse querido julgar o universo antes do 
tempo e sem se lembrar de sua misericórdia.  HQue 
vergonha para nós, dizia êle numa apologia dirigida 
ao Papa, para nós que fomos anunciar a paz e 
a felicidade ! Procedemos acaso temeràriamente ? 
Nossas incursões foram talvez te i tas por pura fan ... 
tas ia ? Não seguimos as ordens do chefe da igreja 
e as de Deus ? Por que Deus não olhou para os 
nossos jejuns ? Por que pareceu Êle desconhecer 
as nossas humilhações ? "' Com que paciência ouve 
Êle hoje as vozes sacrílegas e as blasfémias dos 
povos da Arábia, que O acusam de ter levado os 
seus ao deserto para fazê ... los morrer ? Todos sabem, 
acrescentava êle, que os juízos de Deus. são verda ... 
deiros, mas êste é como um profundo abismo, que 
bem se pode chamar de feliz, aquêle que com isso 
não se escandalizou. " S. Bernardo estava tão per ... 
suadido de que o infeliz desfecho da Cruzada devia 
ser para os maus um motivo de insultar à Divindade, 
que êle se alegrava em ver cair sôbre si as maldições 
dos homens e de ser como o escudo do Deus vivente. 

Na sua apologia, êle atribuiu os maus resulta ... 
dos da guerra santa às desordens e aos crimes dos 
cristãos ; êle comparou os cntzados aos hebreus, aos 
quais Moisés tinha prometido em nome do céu, uma 
terra de bênçãos, e que pereceram tod�s durante a 
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viagem, porque tinham feito mil coisas contra Deus. 
T er�se�ia podido responder a S. Bernardo que era 
fácil preverem�se os excessos e as desordens de uma 
multidão indisciplinada, na qual , como dissernos, se 
haviam admitido homens perversos, mulheres de má 
vida e até mesmo ladrões e salteadores . De resto, 
as razões que S. Bernardo dava, estavam baseadas 
nas persuasões do tempo, e não deixavam de causar 
alguma impressão nos espíritos . Na persuasão em 
que se estava de que uma guerra contra os muçulma� 
nos só poderia ser agradável à Divindade, quando 
essa guerra levava empós de si grandes desgraças, 
a devoção dos fiéis julgava dever justificar a Provi� 
dência e, para justificá� la, nada parecia mais simples 
do que acusar os cruzados . É assiin, que cada século 
tem pensmnentos dominantes, segundo os quais os 
homens se deixam fàcilmente persuadir ; e, quando 
essas opiniões vêm a ser substituídas por outras, os 
raciocínios do que eram a fôrça e o apoio não persua� 
dem mais a ninguém, e só servem para mostrar as 
r d ' . h rraquezas o espuito umano . 

De resto, deploravam�se os males presentes ; 
mas o futuro preparava outros maiores ainda, que 
ninguém previa. Se é verdade que o divórcio de 
Eleonora foi uma das conseqüências da cruzada, 
podemos contá� lo entre as maiores desgraças que 
resultaram para a França, dessa expedição. Por 
êsse divórcio a França perdeu a Aquitânia e 1náis 
tarde o poder inglês, aquém do mar, aumentou de 
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tal modo que se viu a posteridade real de Luís VII 
quase reduzida a procurar . um asilo em terras estran
geiras, enquanto os descendentes de Eleonora e de 
Henrique II ,  faziam-se coroar reis da França e da 
Inglaterra, na igreja de Notre-Dame de Paris . 

A bajulação tentou consolar Luís , o Jovem, 
pelos reveses da Ásia e o representou em várias 
1nedalhas como o vencedor do Oriente. Êle havia 
partido da Palestina com o projeto de  para lá voltar ; 
e, na sua passagem por Roma, tinha prometido ao 
Papa pôr-se de novo à frente de uma nova cruzada. 

Jamais as colônias cristãs tiveram mais necessi
dade de socorro : depois que os franceses deixaram 
a Palestina, todos os dias sabiam-se de novas des
graças sucedidas aos cristãos na Síria . Pouco depois 
do cêrco de Dan1asco, Raimundo perdeu a vida 
numa batalha, travada entre Apaméia e Rugia, e 
sua cabeça, mandada ao califa de Bagdá, mostrou 
a importância da vitória obtida pelos muçulmanos . 
V árias praças do principado de Antioquia tinham 
aberto suas portas aos soldados de Noureddin, 
levado pela sorte de suas armas , até o mar, que êle 
nunca tinha visto ; êsse herói bárbaro havia se 
banhado em suas águas, como para delas tomar 
posse. · ]osselin, que tinha perdido Edessa, sua capi
tal ,  caiu nas mãos dos infiéis e morreu de miséria 
e de desespêro nas prisões de Alepo. O condado 
de Edessa, ameaçado pelos turcos, abandonado aos 
gregos , perdeu a maior parte de seus habitantes . 
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T ôda a população latina dessa província, perse ... 
guida como o povo de Israel por um outro Faraó, 
refugiou.-se através de mil perigos, nas terras de 
Antioquia e de Jerusaléin. O conde de Trípoli 
pereceu assassinado por mãos desconhecidas na sua 
capital e tôdas as cidades do seu condado foram 
amarguradas pelo luto. No meio dos perigos sem 
número que ameaçavam as colônias cristãs, a rainha 
Melisenda e seu filho disputavam o govêrno do reino 
de Jerusalém. A divisão tornou.-se tal , que Balduino 
cercou a tôrre de Davi onde sua mãe se havia refu ... 
giado com seus partidários. 'Todos os males pare.
ciam reunir .... se · para oprimir o poder cristão na Síria 
e os muçulmanos diziam entre si, que por fi1n, o 
momento tinha chegado de derrotar o império dos 
francos. Dois jovens príncipes da família de Ortok, 
ousaram conceber o projeto de conquistar Jerusalém ; 
um exército que êles haviam reunido na Mesopotâ.
mia veio acampar no monte das Oliveiras e a cidade 
santa só deveu sua salvação à bravura de alguns 
cavaleiros, que reanimaram o povo assustado e o 
exortaram a defender, com êles, a herança de Jesus 
Cristo . 

O rei de Jerusalém, o patriarca da cidade santa, 
o de Antioquia, os chefes das ordens · militares de 
S. João e do Templo, não deixavam de dirigir suas 
queixas e seus rogos aos fiéis do Ocidente. O papa, 
comovido por tantas calamidades, exortou os povos 
cristãos a levar auxílio a seus irmãos do Oriente. 
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Falava-se · j á  na Alemanha, na Inglaterra, e na 
França, em retomar a cruz e as armas ; mas os prín
cipes que não tinham esquecido os reveses da última 
cruzada e que não toleravam as queixas e mesmo 
as zombarias do povo, não ousaram incorrer em 
Gutras censuras e enfrentar novos perigos . O clero e 
a nobreza, que a guerra tinha arruinado, não infla
maram com seu exemplo o entusiasmo renascente da 
multidão . . Godofredo, bispo · de Langres, voltando 
do Oriente, tinha abdicado à sua dignidade episco-
pal e se havia retirado ao mosteiro de Claraval, onde 
deplorava, nas austeridades da penitência, uma 
guerra, pela qual havia mostrado um zêlo mais fer-
voroso que esclarecido. Apagou-se o ardor recente 
dos povos, porque o abade de Claraval, cuja elo-
qüência milagrosa tinha sublevado o Ocidente, não 
se fêz mais ouvir. Seu. �iiêncio, foi como uma santa 
advertência, ou melhor, como outro milagre, que 
conservou em paz profunda o mundo cristão prestes 
a se abalar uma segunda vez. 

Aconteceu então, um fato difícil de se crer -; o 
abade Suger, que se havia oposto à expedição de 
Luís VII ,  tomou a resolução de socorrer Jerusalém 
e, numa assembléia em Chartres, incitou os príncipes, 
os barões e os bispos, a se alistarem sob as bandeiras 
da guerra santa. Como êles não atenderam às suas 
palavras, e mostraram mesmo admiração e espanto, 
êle tomou a resolução de tentar sozinho uma em-
prêsa, na qual dois monarcas tinham fracassado. Na 
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idade de setenta anos, resolveu reunir um exército, 
mantê�lo às suas custas e levá�lo à guerra santa. 
Segundo a devoção do tempo, êle foi visitar em 
T ours, o túmulo de São Martinho, a fim de obter 
a proteção do céu ; já  mais de dez mil peregrinos 
tinham tomado as armas e se dispunham a segui� lo 
para a Ásia, quando a morte veio deter a execução 
dos seus projetas .  

Em seus últimos momentos, Suger invocou a 
assistência e as orações de S .  Bernardo, que lhe 
sustentou a coragem e o exortou a não mais afastar 
seus pensamentos da Jerusalém celeste, na qual bem 
depressa se deveriam encontrar. Apesar dos canse� 
lhos do seu amigo, o abade de S. Dionísio lameri� 
tava, ao morrer, não ter podido socorrer os cristãos 
do Oriente. S .  Bernardo não tardou em segui�lo à 
sepultura, levando o sentimento de ter pregado uma 
guerra infeliz. 

A França perdeu no mesmo ano dois homens 
que muito a i lustraram : um, por talentos e qualida� 
des úteis à pátria, e o outro por sua eloqüência e por 
virtudes canis aos fiéis . Num tempo em que só se 
pensava em defender os privilégios da igreja, Suger 
defendeu os da realeza e os do povo ; enquanto elo..
qüentes pregadores incitavam o zêlo pelas guerras 
santas, que eram sempre acompanhadas de algum 
desastre, o hábil rninistro de Luís VII ,  preparava a 
França para recolher um dia os frutos salutares 
dêsses grandes acontecimentos. Acusavam..-no de se 
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ter deixado levar muito além nos assuntos do século, 
mas a política não o fêz esquecer os preceitos do 
Evangelho. No juízo de seus contemporâneos, êle 
vivia na côrte como um sábio cortesão e em seu 
claustro, como um santo religioso. Se há na igreja 
da França, escrevia S .  Bernardo ao Papa Eugênio, 
algum vaso de valor que embeleze o palácio do rei 
dos reis, é sem dúvida o venerável abade Suger. 
Como abade de S .  Dionísio, êle possuía talvez mais 
riquezas que um monge deve possuir, pois êle ten-

. , . . . , clonava armar um exercito ; Jamais porem, empregou 
êsses tesouros fora do serviço da pátria e da igreja, e 
jamais o Estado foi mais rico do que sob sua adminis
tração. Tôda sua vida foi uma longa seqüência de 
prosperidade e de feitos dignos de memória� Êle 
reformou os monges de sua ordem sem lhes granjear 
a ira, fêz a felicidade do povo, sem lhe experimentar 
a ingratidão, serviu aos reis e obteve a amizade dêles. 
A fortuna favoreceu-o em todos os seus empreendi
mentos ; e, para que nada houvesse de infeliz em 
sua vida e não se lhe pudesse reprochar alguma 
falta, morreu quando ia levar um exército à Ásia. 

Suger e S. Bernardo, unidos pela religião e 
pela amizade, tiveram um destino diferente : o pri
meiro, oriundo de humilde condição, deixou-se levar 
pelos favores da fortuna, que o elevou às mais altas 
dignidades ; o segundo, nascido em uma classe mais 
elevada, procurou logo dela descer, e foi tudo, 
somente po.r seu gênio. S. Bernardo prestou poucos 
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serviços ao Estado, mas defendeu a religião com 
zêlo infatigável , e como se colocava naquele tempo 
a igreja acima da pátria, êle foi maior aos olhos 
dos seus contemporâneos do que o abade Suger. En� 
quanto viveu, tôda a Europa teve suas vistas cravadas 
no abade de Claraval ; êle era como um facho colo� 
cado no meio dos cristãos ; tôdas as suas palavras 
tinham a santa autoridade da religião que êle pre� 
gava. Êle sufocou os cismas, fêz calarem�se os 
impostores, e, por suas ações, mereceu, em seu século, 
o título de último Padre da Igreja, como o grande 
Bossuet o mereceu no nosso. 

Poder�se..-ia recriminar a S.  Bernardo ter saído 
muitas vêzes do seu retiro e não ter sempre sido, 
como êle mesmo dizia, o discípulo dos carvalhos e 
das faias. Não ficou alheio a nenhum acontecimento 
público de seu tempo ; tomou parte em todos os 
assuntos da Santa Sé. Os cristãos perguntavam 
quem era o chefe da igreja ; os Papas e os príncipes 
murmuraram algumas vêzes contra sua autoridade ; 
mas, nós não devemos esquecer, de que êle lembrou, 
sem cessar, a moderação e a justiça aos grandes da 
terra, a obediência e o respeito às leis, ao povo, à 
pobreza e à austeridade dos costumes, ao clero, e a 
todos, as santas máximas da humanidade e a n1oral 
evangélica. 
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Situação .política aa Ãsi,a; lomada de Asoalon ; oasa-
m·enfo de B,alduino III; p,erfurbaçÕtes ,e:m AnHo-
qui,a; morte ,do rei ;  seu irmão suoe:d,e--o ; 
exp.edição .ao Egilo; r.evolução naquela provín-
cia; casam,enfo :de Am1aury; lom,ada de Bilbéis; 
cêroo de D.amida; A m1aury sitia Panéi.as; v,em 
morr.er ,em lerusalém; menoridâde d.e Baldui-
no IV; Sibilra, sua irmã, d,esposa o Marquês de 
Mon/errafo, que perde, cinco anos depois ; 
S.aladino ,enlr,a na Palestina; segunda b,atalha 
de Asoalon ; falsa trégua; Balduin.o confer,e a 
regênda ,a Lusignan, 'depois IC�o Conde de Trí
poli; morr,e ; coroação d,e Sibila e de Lusignan, 
seu novo �espôso ; Afdal, filho de S.aladino, 
fJenelra na Galiléia ; Saladino senhor d.e Tib.e-
rÍ·ades ; pr.en:de Lusignan; apo.dera--se .d.e /teru-
s,além . - Pr.ep,anatioos par.a uma nov,a Cruzada. 





À medida que o grande panorama das Cru .. 
zadas passa ante nossos olhos, podemos c_onstatar que 
as guerras santas têm. quase sempre o mesmo móvel 
e que as mesmas paixões animam sempre os cruzados. 
Qúando lançamos apenas um rápido olhar sôbre 
êsses tempos remotos, podemos, a princípio, pensar 
que acontecimentos que se parecem assemelhar, entre 
si , devem, por fim, pela confusão dos objetos e pela 
uniformidade do espetáculo, diminuir o interêsse e 

cansar a atenção do leitor. Mas, aprofundando as 
épocas históricas de que falamos, entrando mais além 
no estudo das paixões e dos assuntos humanos, pene ... 
tramo-nos da idéia de que os acontecimentos têm uma 
fisionomia própria, que há fatos da história, como há 
sêres da mesma espécie na natureza. Todos êsses 
sêres, se assemelham à primeira vista e no entretanto 
apresentam uma variedade infinita aos olhos atentos 
do observador. Na estrada que nos resta a per
correr, grandes revoluções se misturam por tôda a 
parte na narração das guerras Santas e nos oferecem 
um cúmulo de lições e de cenas diversas. A cada 
momento, há novos povos que se apresentam na cena 
política ; . são leis diferentes que a fortuna ou a vi
tória impõem às sociedades. Aqui, é um Império que 
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surge e cu
.
j o  poder muda completamente a face do 

mundo ; mais além, · é um Império que cai e cujas 
ruínas atestam a instabilidade das grandezas da terra. 
Não somente as revoluções sucedem ... se sem parar, mas 
a cada época memorável , vemos aparecerem homens 
cujas qualidades os elevam acima do vulgar e que 
diferem entre si pelo gênio, pelas paixões ou virtudes . 
Êsses homens extraordinários, .como as figuras que 
animam as produções dos grandes pintores, imprimem 
seu caráter em tudo o que os rodeia ·e o brilho que 
difundem em redor de si, o interêsse que fazem 
nascer por suas ações e sentimentos, nos ajudarão 
muitas vêzes a colorir e a variar as narrações e as 
cenas desta história. 

Os que estudaram os costumes e os anais do 
Oriente, puderam notar que a religião de Maomé, 
embora seja tôda guerreira, · não dava aos seus dis ... 
cípulos aquela bravura persistente, aquela perseve-
rança nos revezes, aquêle devotamento sem limites 
de que os cruzados deram tantos exemplos. O fana ... 
tismo dos muçulmanos tinha necessidade de resul ... 
tados felizes para conservar a fôrça. Formados à 
idéia de um fanatismo cego, êJes estavam habituados 
a considerar o sucesso ou o revés como uma determi ... 
nação do céu ; vitoriosos, mostravam ... se cheios de 
confiança e de ardor ; vencidos, deixavam ... se abater 
e cediam sem enrubecer a um inimigo que conside ... 
ravam como instrumento do destino. O desejo de 
conquistar fama raramente excitava ... lhes a coragem ; 
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e, mesmo no auge de seu furor belicoso, o temor dos 
castigos os detinha no campo de batalha muito mais 
que a paixão da glória. Era� lhes necessário um 
chefe temível, para ousar· enfrentar seus inimigos e 
o despotimo parecia necessário ao seu valor. 

Depois das conquistas dos cristãos, as dinas� 
tias dos sarracenos e dos turcos foram dispersadas e 
quase aniquiladas ; os mesmos seldjúcidas tinham 
sido relegados para os confins da Pérsia e os povos 
da Síria mal conheciam o nome daqueles príncipes, 
cujos antepassados haviam reinado sôbre tôda 
a Ásia. Tudo, até o despotismo, foi destruído no 
Oriente. · A ambição dos emires aproveitou�se da 
desordem : os escravos dividiram as riquezas de seus 
senhores ; as províncias, as cidades mesmas, torna ... 
ram--se outros tantos principados, cuja .  posse incerta 
e passageira era disputada. A necessidade de de ... 
fender a religião muçulmana, ameaçada pelos cristãos, 
tinha conservado um pouco de prestígio aos califas 
de Bagdad. Êles ·eram ainda os chefes do is la ... 
mismo, sua aprovação parecia necessária ao poder 
dos usurpadores e dos conspiradores ; mas seu poder, 
fantasma sagrado, só se exercia por meio de orações, 
por vãs cerimônias e não inspirava temor. Em tal abai-
xamento, êles já pareciam ocupados em consagrar o 
fruto da traição e da violência e distribuíam sem ces ... 
sar cidades ou cargos que não podiam recusar. To dos 
os que a vitória e a licença tinham favorecido, vinham 
prostrar�se diante dos vigários do profeta e nuvens 
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de emires, vizires, sultões, pareciam, para nos ser .... 
virmos da expressão · oriental ,  sair da poeÍlia de 

_, S;eus pes. 

Os cristãos não conheceram bastante o estado 
da Ásia, que podiam conquistar, e, pouco de acôrdo 
entre si, jamais aproveitaram .... se das divisões de seus 
inimigos. Basta ter observado o espírito de desordem 
e de imprevidência que reinava nas Cruzadas, para 
compreendermos também o e�pírito daquela repú,... 
blica cristã que as guerras santas tinham fundado na 
Síria e das quais eram a alma e o apoio. Os francos 
continuaram com bastante atividade a conquista das 
cidades e das províncias marítimas, conquista, na qual 
o comércio da Europa estava interessado e que garan,... 
tia suas freqüentes relações con1 o Ocidente ; mas sua 
atenção e seus esforços raramente se dirigian1 às cida .... 
des e às províncias do interior do país, cujos povos 
mantinham relações contínuas com o norte da ft .. sia e 
recebiam todos os dias socorro e encorajamento de 
Mossul e de Bagdad , e de tôdas .as regiões muçul .... 
manas do Oriente. Todos êsses povos, enfraque .... 
cidos por muito tempo, cmno vimos, pela divergência 
de seus chefes, ermn animados por um ódio comum 
contra os cristãos, e êsse ódio, que, para êles tinha 
o lugar de patriotismo, tendia sem cessar a aproxi .... 
má .... los . Os francos, ocupados em conservar suas 
possessõ'es nas testas marítimas, nenhum meio em,... 
pregaram para impedir que, de um outro lado, seus 
inimigos chegassem a se reunir e que um poder bro .... 
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tando de repente do seio das ruínas, lhes viesse 
disputar o fruto de suas vitórias . Os mais sensatos 
ou os menos imprevidentes, não viram então que tôda 
essa população da Síria , abatida, não, porém, ani� 
quilada, dispersada, não vencida, só esperava para 
reunir suas fôrças e empregar sua temível energia, 
um chefe hábil e feliz, levado ao mesmo tempo pelo 
fanatismo religioso e pela ambição dos conquis ... 
tadores. 

Noureddin, filho de Zenghi, que se havia apo·� 
derado da cidade de Edessa, antes da segunda Cru� 
zada, tinha herdado as conquistas de seu pai e as tinha 
aumentado com seu valor. Êle foi educado por guer� 
reiros que tinham jurado derramar seu sangue pela 
causa do profeta ; quando êle subiu ao trono, lem� 
brou a austera simplicidade dos primeiros califas . 
• , Noureddin, diz um poeta árabe, unia o heroismo 
mais nobre à mais profunda humildade. Quando 
êle orava no templo, seus súditos julgavam ver 
um santuário em outro santuário."  Êle encorajava 
as ciências, cultivava as letras, e procurava fazer floé 
rescer a justiça nos seus territórios. Seu povo ad� 
mira v a� lhe a clemência e a moderação ; os mesmos 
cristãos elogiavam�lhe a coragem e seu heroismo 
profano. A exemplo de seu pai Zenghi, êle se 
tornou o ídolo dos guerreiros pela sua liberalidade 
e sobretudo, por seu zêlo em combater os inimigos 
do islamismo. No exército que êle mesmo havia 
organizado e que o respeitavam como o vingador 
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do profeta, êle conteve a ambição dos emires e espa-
lhou o terror entre seus rivais. Cada uma das suas 
conquistas, feitas em nome de  Maomé, aumentava 
sua fama, como seu poder ; de tôdas. as partes os 
povos, atraídos pelo zêl� da religião e pelo ascen� 
dente da vitória, prostraram� se ante sua autoridade ; 
todo o Oriente tremia diante dêle e o despotismo, 
erguendo�se no meio das nações muçulmanas com a 
confiança e o temor que inspirava aos escravos, foi 
outorgado aos discípulos do islamismo, que pare� 
ciam implorá� lo como um meio de salvação . . Então, 
tôdas as paixões e todos os esforços dos povos da 
Síria foram dirigidos para um mesmo objetivo : o 
triunfo do Alcorão e a destruição das colônias cristãs . 

Balduino III , que determinou deter o pro� 
gresso de Noureddin, tinha mostrado sua bravura em 
vários combates. Lembramos, que os latinos, mui� 
tas vêzes dirigiram seus exércitos contra Ascalon, 
o baluarte mais firme do Egito, do lado da Síria. 
Balduino, seguido por seus cavaleiros, se havia diri� 
gido àquele lugar, com a intenção de devastar seu 
território. A aproximação dos cristãos suscitou o 
terror entre os habitantes, o que inspirou ao rei de 
Jerusalém a determinação de sitiar a cidade. Man� 
dou imediatamente mensageiros a tôdas as cidades 
cristãs, comunicando sua emprêsa, inspirada por 
Deus e rogando aos guerreiros que se reunissem ao 
exército. Barões e cavaleiros acorreram imediata-
mente ; os prelados e os bispos da Judéia e da F e� 
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nícia, vieram também tomar parte na santa expedição ; 
o patriarca de J erusalétn ia-lhes à frente, levando 
a verdadeira cruz de J. C. 

A cidade de Ascalon erguia-se em círculo à 
beira-mar e tinha do lado da terra , muralhas e tôrres 
inexpugnáveis ; todos os habita�tes estavam exerci
tados na arte · da guerra , e o Egito, que tinha grande 
interêsse na conservação daqu�la praça, para lá 
mandava quatro vêzes por ano, viveres� armas e sol
dados. Enquanto o exército cristão atacava as mu
ralhas da cidade, u1na frota de quinze navios com 
esporões, comandada por Geraldo de Sidon, secun
dava os esforços dos cmnpanheiros. A abundância 
reinava no acampamento . dos cristãos ; a disciplina 
era severamente observada, vigiava-se dia e noite. 
A vigilância não era 1nenor entre os sitiados ; os 
chefes não deixavam as muralhas , encorajando sem 
cessar os soldados ; e, para que a cidade não fôsse 
atacada no meio das trevas, lanternas de vidro sus ... 
pensas nas ameias · das tôrres ,  mais elevadas, difun ... 
diam, durante a noite, uma luz semelhante à do dia. 

O cêrco durou dois meses, quando, nas proxi
midades da festa da Páscoa, desembarcou nos portos 
de T olemaida e de ]oppé um grande número de 

· peregrinos do Ocidente. Os chefes do exército reu ... 
niram-se e determinaram que os- navios chegados da 
Europa, seriam retirados por ordem do rei e que se 
convidariam os peregrinos a vir ajudar seus irmãos 
no cê1co de Ascalon. Uma multidão dos recém-
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chegados, correspondeu às esperanças que se depo� 
sitavam ·na sua piedade e na sua bravura e acorreu 
ao acampamento dos cristãos ; vários navios prepa.
raram.-se também sob o comando de Geraldo de 
Sidon. Todo o exército exultou de alegria à sua 
chegada. Então, não se duvidou mais da vitória . 

Construíram, com madeira tirada dos navios, 
um grande número de máquin�s e dentre outras, uma 
tôrre rolante, de grande altura, semelhante a uma 
fortaleza com sua guarnição. Empurrada para junto 
das muralhas, causou espantosos prejuízos à cidade. 
Tôdas as máquinas trabalhavam ao mesmo tempo, 
umas atirando pedras, outras derrubando as mura-· 
lhas ; os assaltos, os combates sanguinolentos, reno ... 
vavam.-se sem cessar. Havia.-se passado cinco meses 
desde o princípio' do cêrco e as fôrças do inimigo 
estavam enfraquecendo, quando uma frota egípcia 
de setenta navios, entrou no pôrto de Ascalon, tra ... 
zendo reforços e todos os socorros de que a cidade 
necessitava. A coragem dos sitiados reanimou-se 
com seu número ; no entretanto, o ardor dos cristãos 
não arrefecia, seus ataques eram mais freqüentes e 
mais violentos ; sua tôrre móvel, que nada podia atin ... 
gir, espalhava todos os dias' mais terror entre os 
infiéis. Por fim, êstes determinaram destruir aquela 
máquina formidável ; lançaram entre a tôrre e a mu ... 
ralha uma grande quantidade de madeira, sôbre a 
qual puseram óleo, enxôfre e outras matérias com ... 
bustíveis ; em seguida atearam.-lhe fogo ; mas o vento, 
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que vinha do Oriente, em vez de levar as chamas 
contra a tôrre, atirou .... as contra a cidade ; o incêndio 
durou todo o dia e tôda a noite e como o vento não 
mudou ,de direção, as pedras das muralhas ficaram 
calcinadas pelo fogo. No dia seguinte, ao raiar da 
aurora, o muro inteiro caiu com enorme fracasso ; os 
guerreiros cristãos acorreram ao barulho, levando, 
porém, suas armas ; Ascalon ia, por fim, cair em 
seu poder : um incidente singular veio, no entre .... 
tanto privá .... los da vitória. Os templários já tinham 
entrado na praça e, para sozinhos se apoderarem dos 
despojos do inimigo, haviam postado sentinelas na 
brecha, encarregadas de afastar todos os que se apre .... 
sentassem para segui .... Ios . Enquanto êles se espa .... 
lhavam pelas ruas e saqueavam as casas, os inimigos 
perceberam .... lhes o pequeno número, admirando .... se ter 
fugido. Os soldados e os habitantes reunem .... se, 
voltam à luta e os templários dispersos, caem sob os 
golpes dos adversários, ou fogem pela brecha, cuja 
passagem haviam interditado aos companheiros de 
armas . Perdendo a esperança de se apoderar da 
cidade, oprimidos pelos muçulmanos, que um ardor 
novo animava, os cristãos retiraram .... se tristes e con
fusos, para seu acampamento ; o Rei de Jerusalém, 
convocou imediatamente os prelados e os barões e 
perguntou .... lhes com voz comovida, que partido se de� 
veria tomar em tão triste conjuntura. Êle, bem como 
os principais chefes dos guerreiros, perderam a espe .... 
rança da conquista de Ascalon, e propunha aban .... 
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donar o cêrco ; o patriarca e os bispos, cheios de 
confiança na divina bondade, opunham�se à retirada, 
e, para firmar sua opinião, invocavam as passagens 
da Escritura, nas quais Deus promete socorrer os 
que combatem · e sofrem por sua causa. A opinião 
do patriarca e dos prelados, prevaleceu 'em seu con� 
selho e prepararam� se então novos ataques ; no dia 
seguinte o exército cristão apareceu de novo ante as 
muralhas, excitado pelas exortações dos padres e pela 
presença da verdadeira cruz. Durante todo o dia, 
combateu�se de ambos os lados com igual ardor ; 
mas as perdas dos muçulmanos foram mais que as 
dos cristãos ; pedian1 tréguas, para sepultar os mortos. 
Vendo o grande número de guerreiros que tinhàm 
perdido, os infiéis desanimaram, novamente ; o 
aspecto das muralhas caídas, aumentava� lhes a 
tristeza ; boatos sinistros, vindos do Cairo, não lhes 
davam mais esperanças de socorro da parte do califa 
do Egito. De repente todo o povo rompeu numa .
gritaria tumultuosa ; pedia em grandes gritos que se 
pusesse um fim àquela guerra. "Homens de Asca� 
lon, exclamavam aquêles cuja multidão desesperada 
parecia invocar as autoridades em seu socorro, nossos 
pais morreram combatendo os francos, seus filhos por 
sua vez, morreram, também, sem esperanças de vencer 
uma nação de fier1io. As areias inúteis dêste mar e 

1' essas ruínas que nos deram para defender nos mos� 
tram por tôda a parte, fúnebres imagens ; essas mu� 
ralhas, elevadas no meio das províncias cristãs, são 
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para nós como sepulcros, numa terra estrangeira . Vol .. 
temos ao Egito, deixemos aos inimigos uma· cidade 
que Deus feriu com su� maldição. " A multidão 
chorando aplaudiu estas palavras e ninguém mais 
quis pegar em armas ; os enviados foram escolhidos 
para ir ao acampamento dos cristãos e propor ao Rei 
de Jerusalém, a capitulação. Ofereciam,.., se para abrir 
aos cristãos as portas da cidade, com a única condição 
de que os habitantes teriam a possibilidade de se 
retirar, dentro de  t rês dias com suas bagagens e seus 
bens . Enquanto os sitiados tomavam uma resolução 
ditada p�lo desespêro, a lembrança dos últimos com ... 
bates espalhava ainda a tristeza e o luto no exército 
cristão. Os enviados vieram ao acampamento, sem 
que se pudesse suspeitar do objetivo de sua missão. 
Foram levados à presença dos chefes, e numa atitude 
suplicante, comunicaram a capitulação determinada. 
A essa notícia inesperada, todo o conselho ficou 
quase fora de si de estupefação, tanto que, quando 
se perguntou aos barões e aos prelados a sua opinião, 
nenhum dêles teve palavras para responder e todos 
se puseram a agradecer a Deus, derramando lágrin1as 
de alegria. Poucos dias depois , o estandarte da cruz 
flutuava sôbre as muralhas de Ascalon e o exército 
aplaudia com gritos de júbilo uma vitória que consi .. 
derava como um milagre do céu. 

Os muçulmanos abandonaram a cidade antes 
do terceiro dia : os cristãos tomaram posse da mesma 
e consagraram a grande mesquita ao apóstolo São 
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Paulo. A conquista de Ascalon oferecia� lhes imensa 
vantagem, porque lhes abria o caminho para o Egito 
e fechava aos egípcios a passagem para a Palestina. 
Mas, enquanto de um lado impeliam seus inimigos 
para além do deserto, novos perigos ameaçavam�nos 
do lado da Síria. Noureddin, à fôrça de lisonjas e 
de promessas, se tornara senhor de Damasco e essa 
cidade fazia�o temível a todos os povos dàs vizi� 
nhanças. 

· 

1 1 54. No entretanto as colônias cristãs fica� 
ram por algum tempo num estado de inação que 
parecia paz. O único acontecimento notável dessa 
época, foi a expedição de Renaud de Chatil lon, 
Príncipe de Antioquia, à ilha de Chipre. Renaud e 
seus cavaleiros precipitaram�se de improviso sôbre 
uma população pacífica e desarmada. Aquêles guer� 
reiros bárbaros, não respeitavam as leis, nem da reli� 
gião, nem da humanidade e saquearam às cidades, 
os mosteiros e as igrejas, e voltaram a Antioquia 
carregados de despojos de um povo cristão . Renaud 
tinha empreendido essa guerra Ímpia, para se vingar 
do imperador grego, que êle acusava de não ter man� 
tido suas promessas . 

1 1 56. Ao mesmo tempo, o Rei de Jerusalérn 
fêz uma excursão, que não feria menos, as leis da 
justiça. Algumas tribos árabes tinham obtido dêle 
e de seus predecessores a faculdade de dar pastagem 
a seus rebanhos na floresta de Panéias. Há muitos 
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anos êles viviam em perfeita segurança, confiando 
na fé dos tratados. De repente Balduino e seus 
cavaleiros apareceram de espada na mão, atacando 
aquêles pastôres desarmados ; massacraram os que 
resistiram, dispersaram os demais e voltaram a Jeru
salém com os rebanhos e os despojos dos árabes. 
Balduino, foi levado a essa ação culpável pela ne ... 
cessidade de pagar as dívidas a que não podia satis
fazer, com os recursos ordinários. Guilherme de Tiro, 
não condena menos a Balduino e acha justo o castigo 
dessa iniquidade, que êle sofreu, em seguida, com 
a derrota de que foi vítima perto do vão de Jacó . Ata
cado por Noureddin, êle ficou quase sàzinho no 
campo de batalha, e refugiou-se através dos maiores 
perigos na fortaleza de Safet, construída num monte 
à direita do Jordão. Quando a notícia dêsse desastre 
espalhou-se pelas cidades dos francos, os fiéis, co
bertos de luto, correram para junto dos altares, repe ... 
tindo as palavras do Sal mista : - Domine, salvum 
f,ac regen1, - Senhor, salvai o r,ei .  O céu não rejeitou 
as orações_ do povo desolado e Balduino foi depois 
recebido entre seus súditos, que o julgavam morto . 

1 1 5 7 .  Desembarcaram então em Beirute vá
rios navios comandados por Estevam, Conde de 
P erche, com cruzados de Mans e de Angers, e por 
Thierri ,  Conde de Flandres, acompanhado por um 
grande número de peregrinos flamengos. Os cristãos, 
então, esqueceram as derrotas e o anjo do grande 
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conselho inspirou� lhes resoluções generosas . Reuni� 
dos nas muralhas que êles acabavam de receber, o 
rei e seus cavaleiros foram comba�er os inimigos no 
condado de T rípo:li e no principado de Antioquia. 
A cidade de Schaizar ou Cesaréia e a fortaleza de 
Harenc caíram em seu poder ; Balduino voltou ao 
seu reino, deu combate a Noureddin e destruiu seu 
exército perto do lugar onde as águas do Jordão se 
separam do lago de Genesaré .  o 

1 1 57 � 1 1 59 .  Pouco tempo depois, no ano de 
1 1 5 7 ,  Balduino desposou uma sobrinha do Impera� 
dor ManueL Êsse casrn:f1.en.to trouxe� lhe riquezas de 
que o reino tinha necessidade e fê� lo sair daquele 
estado de pobreza que o tinha levado à expedição de 
Panéias. Sua aliança com l\1anuel oferecia�lhe outra 
vantagem ; ela podia o suspender ou enfraquecer as 
funestas antipatias que dividiam os gregos e os latinos, 
e que lhes impediam reunir suas fôrças contra um 
Inimigo comum. 

A paz de Jerusalém foi então perturbada por 
aquêles mesmos que Deus tinha estabelecido para 
mantê� la. Surgiram grandes debates entre os irmãos 
do Hospital e o clero da Cidade Santa. Os hospi� 
talários recusavarn-·se pagar os dízimos de seus bens : 
êles se obstinavam em não reconhecer em tôda cir� 
cunstância a jurisdição edesiásúca do patriarca. A 
discussão acendeu�se de tal modo, que de um lado 
chegaram a maldições, e do outro, a violências. Os 
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cavaleiros de S." João chegaram a erguer um muro 
diante da Igreja da Ressurreição e várias vêzes, pelo 
ruído das armas, sufocaram a voz do clero que ceie ... 
brava os louvores de Deus aos pés do altar ; por 
fim, perseguiram um dia os padres a flechadas e o 
santuário não foi para êles um asilo. Como vingança, 
os padres  reuniram em feixes as flechas que lhes 
haviam sido atiradas e as colocaram no lugar mais 
elevado do Calvário, a fim de que todos pudessem 
constatar o sacrilégio. O patriarca fêz uma viagem 
a Roma, para apresentar suas queixas ao soberano 
pontífice ; mas não o escutaram, o que faz Guilherme 
de Tiro dizer que os cardeais tinham sido subornados 
com presentes e que a côrte romana seguiu o caminho 
de B,alaam, filho de Boros.. Nesse meio tempo, o 

patriarca F oucher, que estava muito velho, vei�- a 
morrer, e a discórdia cessou. 

,1 1 60. Balduino III ,  como a maior parte dos 
seus predecessores foi muitas vêzes chamado a .  An ... 
tioquia, para restabelecer a ordem ali. Surgiram 
repetidas vêzes, vivas dissensões entre os patriarcas 
da cidade e os príncipes que a governavam. O 
patriarca Raul de Domfront, homem vão e soberbo, 
que se teria tomado, segundo a expressão de Gui ... _ 

lherme de Tiro, por um sucessor do apóstolo Pedro, 
teve grandes divergências com Raimundo de Aqui ... 
tânia, que êle queria submeter à sua autoridade ecle
siástica . Mais tarde, a divisão surgiu de novo entre 
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o patriarca Amaury e R�enaud de Chatillon, que 
tinha desposado a viúva de Raimundo de Poitiers . 
Naqueles debates, Renaud levou a violência até os 
últimos excessos. Por suas ordens, o prelado, muito 
avançado em idade, foi levado ao alto da cidadela, 
e, ·- de cabeça descoberta, besuntada de mel ,  ficou 
exposto durante todo o dia às môscas e aos raios 
ardentes do sol .  O Rei Balduino interveio nessas 
escandalosas questões e a elas pôs um têrmo. 

Antioquia tinha outras causas de perturbações. 
Estava no destino de todos os que tinham sido cha� 
mados a governar aquêle principado, passar apenas 
pelo exercício do poder e morrer no campo de batalha 
ou cair nas mãos dos infiéis . .  Grandes desordens 
sobrevieram naquele país sem chefes, e o Rei de 
Jerusalém veio tomar as rédeas do govêrno . Foi 
durante sua permanência em Antioquia que êle foi 
atacado pela doença de que veio a morrer . O Arce� 
bispo de Tiro acusa de sua morte os  médicos da Síria, 
que os príncipes latinos, e principalmente as princesas, 
preferiam aos médicos franceses. Consumido por uma 
febre lenta, êle se fêz transportar a Trípoli, depois a 
Beirute, onde expirou . Jamais rei foi mais lamentado 
por seus súditos e mesmo por estrangeiros . T rans
portaram seus restos mortais a Jerusalém para serem 
sepultados aos pés do Calvário. Os cristãos do Líbano 
desceram de suas montanhas, uma multidão inume� 
rável acorreu de tôdas as partes para acompanhar o 
cortejo fúnebre ; diz� se mesmo que Noureddin res·-
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peitou a dor de um povo que chorava seu rei e 
suspendeu durante alguns dias seus ataques . contra 
os cristãos. 

Lamentou-se tanto rD.ais Balduino III quanto 
não . se amava seu innão Amaury, que devia subs.ti� 
tuí-lo. Temia-se neste uma avareza funesta para o 
povo, uma ambição perigosa para o reino, um orgu1ho 
insuportável para os barões e os senhores. Êsses 
defeitos eram exagerados pelo ódio e principalmente 
pela secreta pretensão de alguns grandes do país à 
coroa de Jerusalém. Chegou� se� diz um autor con
temporâneo, a se propor trocar a ordem da sucessão 
ao trono e escolher um· rei � que nos dias de  perigo, . 
merecesse mais qué Amaury o amor e a confiança 
dos cristãos . Apareceram partidos , e a guerra civil 
ia rebentar, quando os mais sensatos dos barões dis
seram que seu direito de hereditariedade era a 
salvaguarda do reino ; êles acrescentaram que os  que 
queriam modificar a ordem estabelecida iriam, como 
o traidor Judas1 entregar o Salvador do mundo aos 
inimigos. Suas palavras, apoiadas pela presença de 
tropas que Amaury tin.ha reunido para defender sua 
causa, trouxeram de novo a concórdia e a paz. O 
irmão de Balduino foi coroado Rei de Jerusalém. 

Subindo ao trono� Amaury dirigiu tôdas as suas 
emprêsa:s para o Egito, enfraquecido por divisões e 
pelas vitórias dos cristãos. O califa do Cairo recusou 
pagar o tributo que devia aos vencedores de Ascalon ; 
o novo Rei de Jerusalém pôs-se à frente de seu exér� 
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cito, atravessou o deserto, levou o terror de suas armas 
até às margens do Nilo e não voltou ao seu reino, 
senão depois de ter forÇado os egípcios a comprar a 
paz. O estado em que então se encontrava o Egito 
devia bem depressa para lá levar de novo os cristãos. 
Felizes dêles, se suas tentativas por várias vêzes rena .... 
vadas, não tivessem em seguida favorecido o pro .... 
gresso de uma potência rival ! 

O Egito era então teatro de uma guerra civil 
motivada pela ambição de dois chefes, que dispu .... 
tavam o império. Há muito tempo os califas do 
Cairo,  encerrados em seus palácios, como os de Bag .... 
dad, não se pareciam mais com o guerreiro de que 
tinham sua origem e que dizia, mostrando aos sol
dados a sua espada : Eis minha f,amilia ,e minha 
descendência. Enervados pela moleza e pelos pra .... 
zeres, êles tinham abandonado o govêrno aos escra .... 
vos, que os adoravam de joelhos e lhes impunham 
leis. Êles só exerciam seu poder nas mesquitas, e só 
conservavam o vergonhoso privilégio de confirmar 
o poder usurpado pelos vizires, que subornavam os 
exércitos, perturbavam os estados e disputavam no 
campo de batalha o direito de reinar sôbre o povo 
e sôbre o príncipe. Todos os vizires, para fazer triun
far sua causa, pediam cada qual por sua vez, auxílio 
às potências vizinhas. À chegada dêsses perigosos 
auxiliares, tudo estava em confusão nas margens do 
Nilo. O sangue corria em tôdas as províncias, derra .... 
mado, ora pelos carrascos, ora pelos soldados ; o 
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Egito era perturbado tanto por seus inimigos como 
por seus aliados e habitantes. 

Chaver, que, no meio dessas revoluções, se havia 
elevado da humilde condição de escravo ao cargo de 
vizir, tinha sido vencido e substituído por Dargam, 
um dos principais oficiais da milícia do Egito. Obri-
gado a fugir da pátria onde seu rival reinava, foi 
procurar asilo em Damasco, pediu auxíl io a N ou-
reddin, prometeu--lhe ingentes tributos, se o príncipe 
lhe fornecesse tropas para p1oteger sua volta ao Egito. 
O sultão de Damasco aceitou as propostas de Chaver. 
O exército que êle deliberou mandar às margens do 
Nilo teve a Chirkou como chefe, o mais hábil dos 
seus ·emires, que, tendo $empre se mostrado enérgic9 
e feroz, nas lides militares, devia ser impiedoso para 
com os vencidos, e o tornar útil à fortuna de  seu 
senhor, as desgraças de uma guerra civil .  O vizir 
Dargam, mui depressa ficou sabendo dos projetas 
de Chaver, e dos preparativos de Noureddin. Que-
rendo resistir à tempestade que ia desabar sôbre êle, 
pediu auxílio aos cristãos da Palestina, e jurou entre-
gar--lhes seus tesouros se o ajudassem a conservar o 
poder. 

Enquanto o Rei de Jerusalém, seduzido por 
essa promessa reunia o exército, Chaver, acompa-
nhado pelas tropas de Noureddin, atravessava o de-
serto e aproximava--se do Egito. Dargam, que veio 
ao seu encontro, foi derrotado pelos sírios e morreu 
na batalha. Logo a cidade do Cairo abriu suas 



350 J O S E P H - F R A N Ç O I S  M I C. H A U D  

portas ao vencedor. Chaver, que a vitória tinha livra� 
do · de seu inimigo, fêz correrem rios de sangue na 
capital , para garantir seu triunfo e recebeu no meio 
da consternação geral , as felicitações do califa. 

N.o entretanto, não demorou muito para surgir 
uma divergência entre o general de Noureddin, que 
punha todos os dias um preço muito elevado aos seus 
serviços, e o vizir que Chirkou acusava· de perfídia e 
de ingratidão. Chaver e1n vão tentou expulsar os 
muçulmanos da Síria : responderam� lhe com amea� 
ças ; estêve êle a ponto de ser cercado no Cairo por 
seus próprios libertadores. I\Jo meio de tão grave 
perigo, o vizir pôs sua última esperança nos· guerreiros 
cristãos, cuja aproximação êle temia e fêz ao Rei de 
Jerusalém, as promessas que tinha feito a Noureddin. 
Amaury que queria entrar no Egito, fôsse qual fôsse 
o partido que lá E-stivesse no trono, pôs�se em marcha, 
para defender Chaver com o mesmo exército que 
tinha reunido para combatê� lo. Chegando às mar� 
gens do Nilo, reuniu suas tropas às do vizir e veio 
sitiar Chirkou, que se tinha refugiado na cidade de 
Bilbéis . O lugar�tenente de Noureddin resistiu du� 
rante três meses a todos os ataques dos cristãos e 
dos egípcios ; e , quando o Rei de ] erusalém propôs� 
lhe a paz, êle exigiu que lhe pagassem as despesas 
da guerra. Depois de tratativas nas quais êle mostrou 
todo o orgulho do vencedor, saiu de Bilbéis, amea� 
çando ainda os cristãos e reconduziu a Damasco seu 
exército carregado de despojos de seus inimigos .  
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Enquanto os francos continuavam a guerra no 
Egito, as províncias de Antioquia e de Trípoli esta..
vam sujeitas aos ataques de Noureddin. Ameaçados 
por êsse temível inimigo, os cristãos tinham por várias 
vêzes pedido auxílio ao Ocidente. A Palestina viu 
chegar; pela quarta vez, o Conde de Flandres, que 
não se cansava de atravessar os mares, para combater 
os infiéis ; guerreiros de P oitou e da Aquitânia vieram 
também visitar e defender os santos lugares, tendo 
à sua frente Hugo Lebrun e Godofredo, irmão do 
Duque de Angoulême. Hugo Lebrun tinha consigo 
seus dois filhos ,  Godofredo de · Lusignan, já célebre 
por sua bravura, e Guy de Lusignan, que a sorte 
deveria mais tarde colocar no trono de Jerusalém. 

Ajudado por êsses reforços, os guerreiros cristãos 
que tinham ficado para a defesa da Síria, empreen..
deram várias incu1sÕes contra os muçulmanos. Numa 
dessas expedições, Noureddin foi atacado e vencido 
no território de Trípoli, num lugar que as crónicas 
chamam de la Boquée. Os autores árabes referem 
a oração que o sultão de Damasco dirigiu ao deus 
de Maomé, durante o combate e na qual êle se quei..
xava de ter sido abandonado por seu exército. Depois 
da derrota, êle escreveu, dizem os mesmos historia
dores , · a todos os hom�ens pi�edosos �e a�eoolos. Sua 
carta, que foi lida nos púlpitos das mesquitas, des..
pertou o entusiasmo dos soldados do islamismo e 
todos os emires da Síria e da Mesopotâmia correram 
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para se reunir sob suas bandeiras. Noureddin atacou 
o território de  Antioquia e retomou a fortaleza de 
Harenc. Não longe dessa fortaleza travou .... se uma 
grande batalha, na qual os cristãos foram vencidos e 
vários de seus príncipes caíram prisioneiros. Entre 
êstes , estava Raimundo, Conde de Trípoli, que os 
muçulmanos chamavam de s.a:iã dos francos, e Bohé .... 
mond III ,  príncipe de Antioquia, que nas prisões de 
Alepo foi se reunir ao seu predecessor, Renaud de 
Chatillon, já há vários anos curtindo dura escravidão. 

Depois dessa vitória, os muçulmanos apodera .... 
ram .... se de Panéias e fizeram várias incursões na 
Palestina. Todos êsses reveses dos cristãos davam 
a N oúreddin a facilidade de seguir sem perigo seus 
empreendimentos contra o Egito. Chirkou tinha 
observado as riquezas dêsse país e a fraqueza de seu 
govêrno. Voltando a Damasco êle fêz N oureddin 
aceitar a proposta de anexar aquela rica região aos 
seus territórios. O sultão da Síria mandou :embaixa .... 
dores ao califa de Bagdad, não para lhe pedir auxílio, 
mas para dar um motivo rel igioso à sua emprêsa. Há 
vários séculos os califas do Cairo e de Bagdad esta .... 
vam separados por um ódio implacável . Ambos se 
vangloriavam de ser o vigário do profeta e consi .... 
deravam o rival como inimigo de D.eus. Nas mes .... 
quitas de Bagdad, amaldiçoavam .... se os califas do 
Egito e seus sequazes ; nas do Cairo, condenavam .... se 
às potências infernais os abássidas e ·seus partidários. 



H I S T ó R I A D A S C R U Z A D A S 3i3 

1 1 65 . O califa de Bagdad não hesitou em 
aceitar os desejos de Noureddin. Enquanto o sultão 
da Síria ocupava,...se somente em estender seu império, 
o vigário do profeta cedia à ambição de presidir 
sozinho à religião muçulmana. Êle encarregou os 
imanes de pregar a guerra contra os fatimitas e prome,.. 
teu as delícias do paraíso a todos os que tomassem 
as armas , na santa expedição. À voz do califa, um 
grande número de fiéis muçulmanos reuniu .... se sob as 
bandeiras de Noureddin e Chirkou por ordem do 
sultão, preparava .... se para voltar ao Egito à frente de 
um poderoso exército . 

A notícia dêsses preparativos espalhou .... se por 
todo o Oriente, e principalmente no Egito, onde 
causou as mais vivas apreensões. Amaury, que havia 
voltado ao seu território, recebeu em Jerusalém, 
embaixadores de Chaver, encarregados de pedir seus 
socorros e sua aliança, contra Noureddin . Reuni .... 
ram .... se os chefes do reino em Naplusa, onde o rei 
lhes expôs as vantagens de u1na nova expedição ao 
Egito . Um impôsto extraordinário foi lançado para 
uma guerra, sôbre a qual se depositavam as mais 
lisongeiras espe_ranças, e logo o exército cristão partiu 
de Gaza, para ir combater nas margens do Nilo as 
tropas de Noureddin. 

1 1 66.' Naquele mesmo tempo, Chirkou atra .... 
vessava o deserto, onde correu os maiores perigos. 
Uma violenta tempestade surpreendeu-o em sua 
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marcha. O céu de repente se escondeu e a terra que 
os sírios pisavam, parecia um 1nar em tempestade. 
Ondas de areia eram levantadas pelo vento, erguiam� 
se em turbilhões ou formavam montanhas movediças 
que dispersavam, arrastavam, envolviam homens e 
animais. Nessa tempestade, o exército sírio aban-
donou suas bagagens, perdeu as provisões e as armas, 
e, quando Chirkou chegou às I!largens do Nilo, para 
sua defesa só tinha a lembrança de suas vitórias. Êle 
teve o cuidado de ocultar a perda que acabava de 
sofrer e os restos de um exército dispersado pela 
tempestade, foram suficientes para lançar o terror em 
tôdas as cidades do Egito. 

1 1 67 . O vizir Chaver, espantado com a 
aproximação dos sírios, Inandou novos embaixadores 
aos cristãos para lhes prometer imensas riquezas e 
incitá--los a marchar mais depressa. Por seu lado, 
o Rei de Jerusalém enviou ao califa do Egito, Hugo 
de Cesaréia e Foulcher, cavaleiro do templo , para 
a ratificação da aliança. Os enviados de Amaury 
foram levados a um palácio onde jamais um cristão 
havia entrado. Depois de ter atravessado várias 
galerias cheias de guardas mouros, um grande número 
de salas e de pátios, onde resplandeciam tôdas as 
maravilhas do Oriente, chegaram a uma espécie de 
santuário onde o califa os esperava, sentado num 
trono resplandecente de ouro e de pedrarias. Chaver, 
que os levara, prostrou--se de joelhos diante de seu 



O exército sírio disperso pela tempestade. 
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senhor e rogou.-lhe que aceitasse o tratado de aliança 
feito com o Rei de . Jerusalém. O comandante dos 
crentes, sempre dócil às vontades dês te e d e  . seus 
escravos, fêz sinal de aprovação e estendeu a mão 
nua aos enviados cristãos, na presença de seus oficiais 
e dos cortesãos, que um espetáculo tão inusitado, 
enchia de dor e de surprêsa. 

Logo o exército dos francos aproximou.-se do 
Cairo, mas como a política de Amaury era fazer 
durar a guerra para prolongar sua permanência no 
Egito, deixou de atacar os sírios com vantagem, e 
deu.-lhes tempo de reorganizar suas fôrças . Depois 
de os ter deixado por vários dias em repouso, .. tra ... 
vou.-se um combate na ilha de Maallé, não longe do 
Cairo, destruiu.-lhe as defesas, mas não continuou sua 
vitória. Na sua retirada para o alto Egito, Chirkou 
fêz o possível para despertar o ardor dos soldados de 
Noureddin. Êstes recordavam todos os males que 
tinham sofrido na passagem do deserto : essa lem ... 
brança, ainda recente e os primeiros felizes resultados 
dos cristãos, pareciam abater.-lhes a coragem, quando 
um dos lugar.-tenentes de Chirkou, disse, num conse ... 
lho de emires : "VÓs que temeis a morte ou a escra ... 
vidão, voltai à Síria ; ide dizer a Noureddin, que vos 
cumulou de benefícios, que abandonais o Egito aos 
infiéis, para vos encerrardes nas vossas residências, 
com as mulheres e os filhos . "  Estas palavras reani ... 
maram o zêlo e o fanatismo dos guerreiros de Da ... 
masco. Os francos e os egípcios, que perseguiam o 
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exército de Chirkou foram vencidos numa batalha 
e obrigados a abandonar em desordem as colinas de 
Baben. O General de N oureddin, aproveitando dd 
vitória, colocou uma guarnição em Alexandria, que 
tinha aberto suas portas aos sírios, e voltou a cercar 
a cidade de Koutz, capital da T ebaida. A habili-
dade com que Chirkou tinha formado seu exército e 
disposto em ordem para o último combate, suas mar-
chas e contra marchas nas planícies e nos vales do 
Egito, desde o trópico até o mar, anunciavam os 
progressos dos muçulmanos, na Síria, na tática mi-
litar, e davam de antemão a conhecer aos cristãos, o 
inimigo que d'evia bem depressa desviar o curso de 
suas vitórias e de suas conquistas . 

Os turcos defenderam--se durante vários meses 
em Alexandria contra as sedições dos habitantes e 
contra os ataques multiplicados dos cristãos. Obti-
veram por fim, uma capitulação honrosa, e, como 
seu exército se enfraquecia continuamente pela cares
tia e pelo cansaço, êles se retiraram uma segunda vez 
para Damasco, depois de ter feito pagar caro a tran-
qüilidade passageira que deixavam aos povos do 
Egito. 

Livre de �eus inimigos, o vizir Chaver apres..
sou-se em despedir os cristãos, cuja presença te�id. 
Prometeu pagar ao Rei de Jerusalém um tributo 
anual de cem mil escudos de ouro, e consentiu em 
receber uma guarnição no Cairo. Deu ricos pre-
sentes aos cavaleiros e aos barões ; os soldados tam--
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bém tomaram parte na sua liberalidade, proporcio .. 
nada ao temor que lhe inspiravam os francos. Os 
guerreiros c�istãos voltaram a Jerusalém levando as 
riquezas que causaram admiração ao povo e aos 
grandes, e lhes inspiraram talvez, outro pensamento, 
que o da defesa do patrimônio de Jesus Cristo. 

Voltando Amaury à sua capital ,  o aspecto de 
suas províncias montanhosas e estéreis, a pobreza de 
seus súditos, os estreitos limites de seu reino, faziam .. 
no lamentar ter perdido · a ocasião de conquistar um 
grande império. Desposou em seguida uma sobrinha 
do Imperador Manuel . Enquanto o povo e a côrte 
se entregavam à alegria e faziam "'otos pela sua 
prosperidade, de seu reino e de sua família, um único 
pensamento ocupava .. o dia e noite e o seguia no meio 
dos divertimentos. As riquezas do califa do Cairo, a 
população e a fertilidade do Egito, suas numerosas 
frotas, a comodidade de seus portos, apresentavam .... se 

' , . continuamente ao seu esp1nto. 
A princípio êle quis aproveitar, para a execução 

de seus projetas� a união que acabava de contrair, e 
fêz partir para Constantinopla, a lguns embaixadores 
encarregados de convencer a Manuel a ajudá .... lo na 
conquista do Egito.· Manuel aplaudiu seus projetas, 
prometeu mandar .... lhe frotas e compartilhar dos peri .... 
gos e da glória de um empreendimento, que devia 
interessar o mundo cristão. Amaury então, não teve 
mais receio de anunciar publicamente seus projetas e 

convocou os barões e os grandes de seu reino. Na� 
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quela assembléia, onde se propôs marchar contra o · 

Egito, os mais sensatos, entre os quais estava o grão .. 
mestre do templo, declararam em voz alta que tal 
guerra era injusta. 

"Os cristãos, diziam êles, não deviam dar aos 
muçulmanos o exemplo da violação de um tratado. 
Era fácil conquistar o Egito, difícil conservar--lhe a 
posse. Nada se tinha a t·emer do poderio egípcio, e 
tudo se tinha a temer de Noureddin ; era contra êste, 
que se deviam reunir as fôrças do reino. O Egito 
devia pertencer ao que se tornasse senhor da Síria ; 
não era sensato apressar os favores da fortuna e man-
dar exércitos a um país que só poderia abrir as portas 
ao filho de Zenghi, como lhe haviam aberto as portas 
de Damasco. Sacrificavam--se as cidades cristãs, 
Jerusalém, mesma, com a esperança de conquistar 
uma região longínqua. Já Noureddin, aproveitando 
o momento em que o Rei de Jerusalém estava ocupado 
nas margens do Nilo ,  se havia apoderado de várias 
praças que pertenciam aos cristãos. Bohémond, Prín-
cipe de Antioquia, Raimundo, Conde de Trípoli, 
tinham sido feito prisioneiros de guerra, e gemiam 
sob as cadeias dos muçulmanos, vítimas de uma 
ambição que tinha levado o Rei de Jerusalém para 
longe de seu reino, para longe das colônias cristãs, 
das quais êle devia ser o amparo e o defensor." 

Os cavaleiros e os barões que assim falavam, 
acrescentavam que somente o espetáculo do Egito 
bastaria para corromper os guerreiros cristãos, amo--
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lecer a coragem e o patriotismo dos habitantes e dos 
defensores da Palestina. Estas palavras, cheias de 
sabedoria, não convenceram nem ao Rei de Jeru .. 
salém nem aos partidários da guerra, entre os quais 
se faziam notar o grão .. mestre dos hospitaleiros, que 
tinha gasto riquezas da sua Ordem, com loucas des .. 
pesas e organizado tropas cujo pagamento êle tinha 
imaginado tirar dos tesouros do Egito. A maior parte 
dos cavaleiros e dos senhores, · que a sorte parecia 
esperar nas margens do Nilo para lhes distribuir seus 
favores� deixaram .. se fàcilmente convencer, para a 
realização da guerra, e não tiveram dificuldade em 
considerar como seus inimigos os soberanos de um 
país que lhes oferecia tão grandes prêsas. 

1 1 68 .  Enquanto em Jerusalém se apressavam 
os preparativos para a expedição, projetos semelhan .. 
tes ocupavam os emires e o conselho de Noureddin . 
Ao seu regresso das margens do Nilo, Chirkou tinha 
comunicado ao Príncipe de Damasco, "que o govêrno 
do Cairo, não tinha oficiais e soldados ; que a guerra 
civil, a avidez dos francos e a presença dos sírios 
tinham enfraquecido e arruinado o poder dos fati .... 
mitas. O povo egípcio, acrescentava o ambicioso 
emir� acostumado a mudar de chefes , não estava 
ligado nem ao califa, que não conhecia, nem ao 
vizir, que lhe atraía tôdas as espécies de calami .. 
dades. Êsse povo, por muito tempo perturbado por 
suas próprias discórdias, só suspirava pela tranqüi .... 
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lidade e parecia disposto a reconhecer tôda domi ... 
nação que o protegesse contra os inimigos e contra si 
mesmo. Os cristãos conheciam suficientemente o 
estado de decadência do império do Cairo ; tôda sua 
política era apoderar-se dêle ; era, pois precis� pre..
cedê-los, em seus projetas, e não desprezar uma con
quista que a sorte oferecia de algum modo à primeira 
potência que se apresentasse no Egito ."  

Assim, o Rei de Jerusalém e o sultão de Da-
masco tinham o mesmo pensamento e faziam os 
mesmos planos. Nas igrejas dos cristãos, como nas 
mesquitas dos muçulmanos, dirigiam--se ao céu muitas 
orações pelo bom êxito da guerra, que se ia travar 
às margens do  Nilo. Cada uma das duas potências 
rivais procurava legitimar seus projetos e suas trata-
tivas ; em Damasco, acusava-se o califa do Egito de 
ter contraído uma aliança Ímpid com os discípulos 
de Cristo, e em Jerusalém, dizia-se que o vizir Chaver, 
faltara à palavra em seus juramentos e mantinha uma 
correspondência pérfida com Noureddin. 

Os cristãos foram os primeiros a violar os tra-
tados. À frente de um numeroso exército, Amaury, 
se pôs em marcha, e apresentou-se como inimigo em 
Bilbéis, que êle tinha prometido aos cavaleiros de 
S. João, como prêmio do ardor e do zêlo que mos
travam naquela expedição. Essa cidade, situada na 
margem direita do Nilo, foi tomada de assalto e 
tôda a população, sacrificada ; menos se tinha motivo 
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de começar ·essa guerra, mais era ela continuada 
com furor e entusiasmo. 

As desgraças de Bilbéis lançaram a conster� 
nação em todo o Egito ; o povo irritou�se ante a 
descrição das crueldades praticadas pelos francos, 
tomou as armas e expulsou do Cairo a guarnição 
cristã. Chaver reuniu tropas nas províncias, forti� 
ficou a capital ,. e, para despertar no povo a coragem 
do desespêro, mandou queimar· a antiga F ostat, cujo 
incêndio durou mais de seis semanas. O califa do 
Cairo implorou novamente o auxílio das armas de 
Noureddin e mandou�!he numa carta o cabelo das 
mulheres de seu harém, penhor de sua confiança e 
sinal de sua profunda necessidade. O sultão de 
Damasco acedeu com alegria aos pedidos do califa 
do Egito, e, como seu exército estava pronto para 
marchar, êle deu ordem a Chirkou de atravessar o 
deserto e de se dirigir para as margens do Nilo. 

Se, depois da tomada de Bilbéis, o Rei de ]e� 
rusalém se tivesse dirigido ràpidamente para o Cairo, 
êle teria podido antecipar�se aos seus inimigos e apo� 
derar�se da capital ; mas, por uma política que se não 
pode entender e como se de repente ê le mesmo se 
tivesse assustado com o seu empreendimento, êle que 
havia desprezado os tratados e só pensava na vitória, 
escutou os embaixadores do califa, cuja voz supli .... 
cante se dirigia ora à piedade, ora à avareza. Amaury 
não era menos impelido pelo amor do dinheiro do 
que pela ambição das conquistas e o oferecimento de 
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uma ingente so�a foi suficiente para detê .... lo em sua 
marcha e fazê .... lo suspender as hostilidades.  En .... 
quanto esperava os tesouros · prometidos, prestando 
ouvidos às propostas daqueles mesmos aos quais êle 
havia faltado com a palavra, os egípcios terminavam 
seus preparativos de defesa : melhoravam ... se as forti,... 
ficações das cidades e o povo reunia ... se, armado. Os 
francos, rodeados por inimigos, esperaram inutilmente 
a frota ql1e os gregos deviam mandar. Por fim, 
depois de um mês de tratativas, em que o vizir não 
poupou nem a bajulação nem falsos protestos, Amau .... 
ry, em vez de receber os tesouros, que lhe haviam 
sido prometidos e de ver seus auxiliares, soube que 
Chirkou ·entrava pela terceira vez no Egito, à frente 
de um poderoso exército . 

1 1 69 .  Foi somente então que êle percebeu a 
cilada em que tinha caído. Correu contra os sírios, 
para lhes dar combate ; mas seu chefe evitou. o encon .... 
tro e uniu .... se aos egípcios. Os cristãos não podiam 
resistir a dois exércitos reunidos. Foram então sus .... 
pensas tôdas as negociações e ameaçaram àqueles, 
que há pouco haviam sido bajulados ; o Egito não 
mais ofereceu seus tesouros, mas mostrou seus solda .... 
dos irritados. O Rei de Jerusalém atacado de todo� 
os lados, precipitou sua retirada para o deserto, com 
a vergonha de ter fracassado numa guerra cujo êxito 
somente poderia perdoá .... lo e que parecia tanto mais 
injusta quanto fôra mal diri�ida. e desastrosa. 
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Não somente os cristãos tinham a lamentar as 
vantagens que obtinham de um país vizinho e tribu .... 
tário, mas aquela rica região, de que se havia fechado 
a entrada, iria passar para as mãos do mais temível 
de seus inimigos, de quem ia aumentar o poder. 
Chirkou fêz arvorar suas bandeiras nas tôrres do 
Cairo ; o Egito, que . julgava receber um libertador, 
viu logo que êle era somente um conquistador. o 
vizir Chaver, pagou com a vida os males que havia 
causado à sua pátria ; foi morto no campo de luta 
pelo mesmo Chirkou, e sua autoridade ficou sendo 
herança do vencedor. O califa, que,  para se salvar 
tinha pedido a cabeça do seu primeiro ministro, deu .... 
lhe por sucessor o General de Noureddin, que êle 
chamava em suas cartas de .a príncipe vif.ari.oso . Assim 
o monarca aviltado do Egito j ogava com seus pró .... 
prios favores, adulando um homem que êle não co .... 
nhecia e do qual talvez tivesse desejado a morte ; 
imagem da fortuna cega, -que distribui ao acaso o bem 
e o mal e vê com a mesma indiferença seus favoritos 

, . e suas vitimas. 

Dois meses depois de sua elevação ao poder, 
Chirkou morreu de repente. Para substituí .... lo, o ca .... 
lifa escolheu o mais jovem dos emires do exército de 
Noureddin. Saladino tinha apenas trinta anos ; 
embora já se tivesse distinguido no cêrco de Alexan .... 
dria não tinha porém, ainda bastante fama ; mas 
logo seu nome devia ocupar todo o Oriente e o 
,Ocidente. Era sobrinho de Chirkou e filho de 
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Ayoub ; seu tio e seu pai tinham deixado as monta .... 
nhas selvagens do Kurdistão para servir às potências 
muçulmanas da Mesopotâmia, e se haviam dedicado 
aos atabeks, algum tempo antes da segunda Cru .... 
zada. Saladino, em sua mocidade, amou a dissipação 
e os prazeres e ficou por muito tempo longe da poli .... 
tica e da guerra ; mas, chegando às dignidades supre .... 
mas, mudou seus costumes e reformou sua vida. Até 
então êle parecia feito para os divertimentos e para 
a obscuridade de um harém, mas de repente, apre .... 
sentou .... se como um homem novo que parecia ter nas .... 
cido para o império : sua austeridade inspirou respeito 
aos emires ; sua liberalidade atraiu .... lhe a simpatia 
do exército, a austeridade de sua devoção tornava-:-o 
querido de todos os verdadeiros crentes . 

1 1 7 O.  Os francos, que não viam em Saladino 
um inimigo temível, não haviam ainda renunciado 
aos seus projetas sôbre o Egito. A frota grega, inutil .... 

· mente esperada durante a expedição precedente, por 
fim, chegou ao pôrto de Tolemaida. Resolveram 
então voltar às margens do Nilo. A frota e o exército 
cristão, comandados pelo Rei de Jerusalém, foram 
cercar Damietta. Ali, os cristãos perderam a metade 
de seus soldados, ceifados pela fome ou pelo ferro 
inimigo, e todos seus navios, queimados pelo fogo 
grego ou dispersados pela tempestade ;  viram .... se por 
fim obrigados a renunciar ao seu desígnio, depois de 
cinqüenta dias de um cêrco, em que seus chefes foram 
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acusados de falta de coragem, prudência e habili� 
dade. Assim a obstinação de Amaury em continuar 
uma guerra infeliz só serviu para ajudar o progresso 
dos muçulmanos e lembrar aos francos da. Palestina 
as palavras que os profetas repetiam aos hebreus : 
"Filhos de lsuiJel, não dirijais nem oosStos olhar�es nem 
vossos passos para �o Egito" . 

Como os embaixadores, que haviam sido envia .... 
dos ao Ocidente, tinham voltado à Síria sem pro .... 
messa de socorro, o Rei de Jerusalém colocou tôdas 
as suas esperanças nos gregos e partiu para Cons .... 
tantinopla, deixando, como êle mesmo dizia, a jesus 
Cristo, de que êle era ministro, 10 cuidado d.e governar 
o ��eu r,eino. Os cronistas contemporâneos se estendem 
longamente sôbre a recepção que Amaury teve na 
côrte de Bizâncio mas não dão a conhecer os tratados 
feitos com Manuel ,  que aliás ficaram sem execução. 
Voltando a - Jerusalém o rei encontrou o seu reino 
ameaçado ·de todos os lados pelas fôrças sempre cres .... 
cel).tes de Noureddin. 

Se a guerra tinha cessado por um rr1omento suas 
destruições, êsse intervalo de paz era devido apenas 
a um horrível flagelo que acabava de ferir a Síria. 
Um tremor de terra tinha abalado tôdas as cidades : 
Tiro, Trípoli, Antioquia, Emeso, Alepo, eram so .... 
mente montes de pedras ; a maior parte das praças 
fortes viram cair suas sólidas muralhas e perderam 
ao mesmo tempo seus habitantes e seus defensores. 
Os príncipes e os povos, ocupados com suas calami� 
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dades e cheios de apreensões não pensavam mais em 
se armar contra os vizinhos e - por f,emor :do juízo 
d�e D,eus -, diz Guilherme de T'iro, houve um como 
que tratado de paz entre os cristãos e os muçulmanos. 

1 1 7 1  . Saladino acabava de submeter o Egito 
ao império de N oureddin ; e, para que nada faltasse 
à sua conquista, conseguiu reformar as opiniões reli.
giosas dos povos vencidos. Foi abolida a autoridade 
dos fatimitas e pouco tempo depois o califa Aded, 
sempre invisível em seu palácio, morreu sem saber 
que tinha perdido o poder. Os cristãos acusaram 
Saladino de o ter matado com suas próprias mãos, 
mas nenhum dos historiadores muçulmanos revelou 
êsse horrível �egrêdo da política oriental . Os tesouros 
do califa serviram para acalmar as murmurações do 
povo e dos soldados . A côr negra dos abássidas 
substituiu a côr branca dos filhos de Ali e o nome 
do califa de Bagdad foi somente pronunciado nas 
mesquitas. A dinastia dos fatimitas que reinava há 
mais de dois séculos e pela qual se havia derramado 
tanto sangue, extinguia.-se num só dia, sem encontrar 
um defensor. Então os muçulmanos da Síria e do 
Egito tiveram uma única religião e uma única causa 
a defender. 

Saladino nada mais tinha a temer de seus ini
migos ; mas uma fortuna tão rápida) tão grande poder, 
devia excitar ao mesmo tempo a inveja de seus rivais 
e as desconfianças de seu senhor. O soberano de 
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Damasco lançava olhares inquietos sôbre uma con..
quista que lhe tinha causado muita alegria. Devemos 
crer, porém, que a: princípio Saladino não pensou no 
império ; rnas era tal a posição em que as circuns ... 
tâncias o tinham colocado, que êle não foi mais livre 
de escolher o partido que devia tomar ; o poder 
supremo, de que o acusavam de querer assumir, usur ... 
pando..-o, tornou..-se para êle .o único meio que lhe 
restava para se salvar. É um espetáculo interessante 
ver..-se nos historiadores árabes, como o sultão de 
Damasco e o filho de Ayoub empregavam ora a 
mentira, ora a dissimulação, uma para antecipar..-se 
aos projetos de um lugar..-tenente infiel, e a outra 
para escapar às suspeitas de um senhor irritado. Nou..
reddin, a fim de fazer Saladino sair do Egito, onde 
era · todo poderoso, chamou..-o várias vêzes à Síria, 
para associá..-lo, dizia êle, às expedições contra os 
cristãos ; Saladino fingia obedecer, atravessava o de..
serto, devastava as fronteiras da lduméia e voltava 
logo para as margens do Nilo, alegando ora uma 
nova conquista a fazer na N úbia, ou perto do Mar 
Vermelho, ora uma sublevação a reprimir em alguma 
cidade egípcia. No entretanto a astúcia e a perfídia 
não podiam por mais tempo ocultar os secretos desíg..
nios de uma ambição impaciente ou de uma autori
dade invejosa, e a guerra, com todos os perigos, ia 
explodir, quando se soube da morte de Noureddin. 

Morreu êle em Damasco em 1 1 74. Deixava 
apenas um filho, Mal�ek Saleh I sm�a,el, ainda na ado ... 
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lescência e incapaz de governar. Uma morte tão 
repentina e imprevista lançou os povos da Síria em 
grave agitação. De Damasco até Mossul, não havia 
uma só cidade, um sultão , um emir que não pensasse 
em se aproveitar dêsse grande acontecimento, para 
reconquistar sua independência, para retomar sua 
antiga dominação, ou organizar uma nova. Os Esta ... 
dos vizinhos das colônias cristãs, não desprezaram 
nessa ocasião a aliança dos francos ; fizeram com 
êles dois tratados e prometeram mesmo pagar ... lhe 
tributos , com a condição de se fazer guerra a Sala ... 
dino ; todos tinham, na verdade, os olhos voltados 
para êsse temível conquistador do Egito, ao qual se 
atribuía, com razão, o pensamento de se pôr no lugar 
de Noureddin e de se apoderar do grande império 
dos atabeks . 

Amaury sitiou Panéias, que antes caíra em po ... 
der de Noureddin ; apertou então o cêrco com fôrça ; 
mas · os emires que governavam então Damasco, ofe ... 
·receram.-lhe uma soma considerável, se êle renun ... 
ciasse à sua emprêsa . Êles o ameaçavam ao mesmo 
tempo de chamar Saladino e1n seu auxílio e de entre ... 
gar a Síria ao filho de Ayoub. Amaury aceitou o 
ouro que lhe era oferecido, e, ·além disso, obteve a 
liberdade de vinte cavaleiros cristãos, escravizados 
entre os muçulmanos. Apenas voltou a Jerusalém, 
caiu doente, e morreu sem nada prever das grandes 
revoluções que se seguiriam, depois do seu reinado. 
Não deixaremos Amaury, sem dizer algumas pala ... 
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vras sôbre a situação em que êle deixava seu reino. 
Podemos ver nas ' 6Assembléias" de Jerusalém, que 
nessa época, as cidades e as diversas baronias da 
Terra Santa, deviam, para o serviço do Estado, mais 
de quatro mil cavaleiros, e perto de seis mil servi .... 
dores de armas, com o que se podia formar um 
exército de doze a quinze mil homens, em tempo 
ordinário. As "Assembléias" não falam dos templá .... 
rios, . dos hospitalários, nem das outras ordens mil i .... 
tares cuja milícia crescia, e se tornava sempre mais 
temível .  Devemos acrescentar que tôdas as cidades 
do reino tinham muralhas e tôrres guardadas por 
seus habitantes.  Em tôdas as fronteiras do país , em 
tôdas as avenidas de Jerusalém, havia fortalezas 
cheias de soldados ; as montanhas da Judéia, o s  flan .... 
cos do Líbano, os paises de Moab e de Galaad, 
tinham além disso, cavernas ou grutas fortificadas e 
transforn'ladas em praças de guerra ; os recursos pe .... 
cuniários não faltavam ; as peregrinações, a indústria 
e o comércio tnarítimo tinham atraído muitas rique .... 
zas ; a maior parte das cidades da costa floresciam e 
prosperavam. No terceiro ano do seu reinado, Amau .... 
ry reuniu ern Naplusa o patriarca e os bispos, os gran .... 
des e o povo ; as necessidades do reino foram expostas 
nessa assembléia ; determinou .... se de comum acôrdo, 
que todos, sem exceção, pagariam os dízimos de suas 
propriedades para o serviço do Estado. Havia outras 
taxas regulares que eram pagas, e Guilherme de Tiro 
nos diz que o Rei Amaury não deixava passar ne .... 
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nhuma ocasião de recorrer às riquezas de seus. súdi ... 
tos. Por que então o reino de Jerusalém era cada dia 
menos temido · por seus vizinhos ? Como os filhos e 
os sucessores dos primeiros soldados da cruz com 
tudo o que de ordinário fazem a fôrça, a glória e a 

salvação das nações, estavam a ponto de tremer, ante 
inimigos que seus antepassados haviam vencido, sem 
arm�s, nem sôldo, nem praças fortes ? Como enfim, 
um govêrno fundado pela vitória e provisto de tudo 
o que lhe era necessário para se defender, conservava 
com tanta dificuldade, cidades e províncias conquis
tadas há pouco por reis pobres e por alguns cava
leiros que só tinham a espada ?  

Um historiador, Tiago d e  Vitry, faz notar a 
A • • 

esse respeito, que os costumes, os caracteres, as vu ... 
tudes belicosas, tudo tinha degenerado ; os heróis da 
cruz haviam desaparecido, e os homens que saíam 
dessa raça i lustre eram como o marco impuro que sai 
da oliveira ou con1o a ferrugem que provém do ferro. 

O filho e sucessor de Amaury, que ainda não 
estava na idade de governar, recebeu a unção real e 
com o nome de Balduino IV foi coroado na igreja 
do Santo Sepulcro. O historiador Guilherme de 
Tiro� que tinha sido encarregado de sua educação, 
nos fala das felizes disposições que êle tinha para o 
estudo da história e das letras . Desde a infância, 
êle amava a glória, a verdade e a justiça ; mas, essas 
boas qualidades foram perdidas para o reino, porque 
a lepra que o devorava, condenava ... o a nunca reinar 
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por si mesmo. Também a história contemporânea 
não encontrou outro título ou outro nome para lhe 
dar que o de [,e roi m.esel ou rei lep�oso . 

..,..,Dois homens disputavam a regência : Milon de 
Plancy e Raimundo Conde de T'rípoli .  O primeiro, 
nobre da Champanha, era senhor da Arábia Sobal , 
tinha dirigido a política de Amaury e pretendia diri-
gir também a de seu filho . Milon de Plancy tinha 

,, a reputação de ser um homem dissoluto e mau ; era 
de uma arrogância insuportável e de excessiva pre-
sunção ; invejoso de tôda espécie de autoridade, êle 
não tolerava que alguém se aproximasse do trono e 
que se exercesse algum� influência na côrte e no 
Estado, o que o havia tornado odioso aos grandes 
e aos pequenos. De resto, a história do tempo não 
fala dêle nessa ocasião, senão para nos. dizer que 
foi encontrado , ferido a golpes de espada, nun1a 
rua de T olemaida, e nós também, só falamos dêle, 
para mostrar em que mãos havia caído a herança de 
Jesus Cristo. 

Raimundo, quarto descendente do famoso Rai-
mundo de Saint,...Gilles, tinha a bravura, a atividade, 
a ambição do herói de quem tinha sua origem e 
principalmente1 aquêle caráter indomável que, nos 
tempos difíceis , i rrita as paixões e provoca ira impla,... 
cável .  Guilherme de Tiro nos diz que êle tinha 
empregado o tempo de seu cativeiro em se instruir e 
que êle era letrado ; mas nos negócios, a vivacidade 
de seu espírito ajudava,...o ainda mais que o saber. 
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Suas muitas desgraças não lhe haviam ensinado o 
nada das coisas humanas : mais desejoso de reinar 
sôbre os cristãos do que de vencer os infiéis , Rai .... 
mundo considerava o direito de governar os homens 
como o único prêmio dos males que tinha suportado ; 
êle pedia com altivez a recompensa dos seus serviços, 
de 'suas fadigas e não via o triunfo da justiça, a sal .... 
vação do reino, que em sua própria elevação. No� 
meado para a regência e sem cessar obrigado a se 
defender contra as paixões invejosas que o pers.e .... 
guiam, muito mal o encontramos ocupado com os 
interêsses do govêrno. A história contemporânea só 
fala das inimizades que êle havia causado e dos 
temores que inspirava ao Rei Balduino. 

Enquanto Jerusalém ficava quase sem chefe e . 
sem govêrno, o filho de N oureddin, mais ou menos 
da mesma idade que Balduino IV, frágil de corpo 
como êle, estava em Damasco rodeado de uma mul .... 
tidão de emires que disputavam a sua autoridade e 
que reinavam em seu nome. Saladino, a princípio 
declarou .... se a favor de Male� SaZeh e tomou partido 
contra os emires, que êle acusava de oprimirem o 
jovem príncipe. Por fim, êstes levados tanto pelo 
mêdo como pela sedução, chamaram o filho de 
Ayoub a Damasco. Uma vez senhor da capital , 
seu exército vitorioso e o ouro puro, chamado obry .... 
sum que êle tirava do Egito, submeteram .... lhe as 
outras cidades da Síria. Guilherme de Tiro faz 
notar a êsse respeito que naquele tempo não havia, 
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entre os muçulmanos e mesmo entre os cristãos, meio 
mais eficaz para subjugar os corações que distribuir 
ouro a mancheias. Em vão os  partidários da família 
de N oureddin, em seu desespêro� recorreram aos 
exércitos de Mossul e aos punhais do Velho da 
Montanha ; Saladino venceu todos os obstáculos. 
Sua política foi persuadir os verdadeiros crentes que 
tôda sua ambição era defender a causa do islamismo. 
Como êle se apresentava para suceder à missão 
apostólica de N oureddin e de  Zenghi, julgou-se fà
cilmente que êle lhes devia também suceder no poder. 
O califa de Bagdad deu--lhe, em nome do profeta, 
a soberania das cidades conquistadas com suas armas, 
sem excetuar :nem mesmo a cidade de Alepo, onde 
o herdeiro de Noureddin tinha encontrado um último 
asilo. Saiadino foi então proclamado sultão de 
Damasco e do Cairo, e a oração se fazia em seu nome 
em tôdas as mesquitas da Síria e do Egito. 

Não sabemos de que meios se serviram então os 
hancos para deter o progresso de Saladino. Gui
lherme de Tiro nos diz que, sob o con1ando do Conde 
de Tripoli e do Rei de Jerusalém, êles empreenderam 
várias excursões ao Líbano : na primeira, avançaram 
até Daria, a cinco milhas de Damasco ; na segunda, 
partindo do território de Sidon, penetraram no rico 
vale de  B.accar, hoje Bekaa, então um fértil país, 
agora triste solidão, e desceram até Balbeck. · O  
exército cristão vohou a Tiro carregado de despojos, 
levando rebanhos de carneiros e manadas de bois, 
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mas sem ter combatido contra o inimigo. Durante 
êsse tempo, Saladino obtinha úteis vitórias, apode
rava-se de cidades e de províncias e fundava quase 
sem resistência a temível dinastia dos ayoubitas . 

No ano de 1 1 78, Renaud de Chatil lon, por 
muito tempo prêso em Alepo, resgatou a sua l iber
dade e voltou para o meio dos cristãos. O destino 
aventureiro de Renaud é uma das páginas mais inte..
ressantes desta história e nos faz bem conhecer aquela 
vida errante de cavaleiros que os cruzados levavam 
no Oriente . Renaud de Chatillon, tinha chegado à 
Síria com Luís , o Moço, e se havia ligado ao serviço 
do Príncipe de Antioquia. Constança, mulher de 
Raimundo de Poitiers , tinha notado a beleza e as 
maneiras cavalheirescas de Renaud e quando Rai ... 
mundo morreu no campo de batalha a Princesa de 
Antioquia não quis outro espôso que o jovem cava
leiro, vindo do país dos francos . Renaud, chamado 
assim para governar o principado, tornou-se odioso 
ao povo por violentas questões com o patriarca 
Amaury, pela guerra cruel que fêz na i lha de Chipre 
e por várias excursões pouco dignas de urr1 cavaleiro 
cristão. Numa dessas excursões, caiu nas mãos dos 
infiéis e foi Ayoub, pai de Saladino, que o aprisio
nou. Depois que saiu do cativeiro, sua mulher Cons
tânça não existia mais e o jovem Bohémond� filho 
de Raimundo, ocupava o trono de Antioquia. Renaud 
dirigiu-se a Jerusalém, on.de a recordação de seus 
feitos e a descrição de suas desgraças fizeram-no ser 
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recebido pelo rei e pelos barões. Desposou em se
gundas núpcias, a viúva de Honfroi de Thoron, que 
lhe deu as propriedades de Carac e de Montreal .  
Renaud de Chatillon tinha um caráter ardente e 
impetuoso ; jamais seu ardor bélico respeitou leis e 
tratados. Num tempo em que a imprudência de um 
só homem podia perder tudo, êsse ardor sem freios, 
que a idade e o infortúnio não tinham contido, podia 
anunciar graves desgraças . Ver_emos mais tarde como 
Renaud rompeu tréguas com Saladino e precipitou 
o reino numa guerra onde se apagou a glória do 
nome cristão. 

Mais ou menos no mesmo tempo, desembarcou 
em Sidon um jovem Marquês de Monferrato, cogno� 
minado Espada-Longa. Êle vinha para desposar a 
Princesa Sibila, filha de Amaury e irmã mais velha 
de Balduino IV. O Marquês de Monferrato tinha 
laços de parentesco com o Rei da França, com o 
Imperador da Alemanha e com os mais poderosos 
monarcas da cristandade. Estava�se persuadido em 
Jerusalém, de que alianças com farnílias nobres do 
Ocidente serviriam eficazmente para a causa das 
colônias latinas e que nada era mais conveniente para 
despertar o ardor das guerras santas . O Rei Balduino 
deu ao marido de sua irmã os condados de joppé 
e de Ascalon. O jovem Marquês de Monferrato, 
que era a esperança dos cristãos, viveu somente dois 
meses, depois do casarnento . Dessa união nasceu um 
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filho, que só passou por esta vida e que no entretanto 
morreu rei .  

Filipe, Conde de Flandres, veio então a Jeru·· 
salém, com um grande número de cavaleiro's . O 
Rei Balduinn, cuja enfermidade piorava, propôs ao 
ilustre peregrino tomar a administração do seu reino 
e governar em seu lugar a Cidade Santa . Êste re-
cusou, dizendo que tinha vindo, somente para se 
consagrar ao serviço de Deus . Preparava--se contra 
o Egito urna nova ·expedição, para a qual o imperador 
grego oferecia seus tesouros e suas frotas ; oferece-
ram--lhe o comando a Filipe, que recusou, ainda. 
dizendo que não queria ir para as margens do Nilo, 
para morrer na miséria com seus companheiros de 
armas . O caráter inconstante dêsse senhor levou--o 
finalmente ao principado de Antioquia, sempre amea-
çado pelos turcos ; êle assistiu ao cêrco de Harenc, 
que se tornou um verdadeiro motivo de escândalo e 
no qual o jôgo de dados, a caçada com os falcões, 
os dancarinos e as mulheres de má vida fizeram�no -> 

esquecer completamente a guerra santa. Depois de 
terem ficado quatro meses diante da cidade, .as chefes 
receberam dos habitantes uma soma de dinheiro e 
retiraram--se. Essa vergonhosa expedição teria cau-
sado a ruína dos cristãos, se no mesmo tempo Deus 
não lhes tivesse mand3do uma vitória, que êles não 
esperavam. 

Saladino, vendo que as fôrças dos francos eranr 
dirigidas para Antioquia, pôs-se em marcha para 
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atacar a Palestina. A essa notícia o Rei Balduino, 
com todos os cavaleiros que conseguiu reunir, diri.
giu.-se para Ascalon. O exército de Saladino não 
tardou em chegar e veio erguer suas tendas perto 
da cidade. Como o exército cristão continuava 
encerrado na praça, os muçulmanos julgaram.-se se.
nhores da vitória e dispersaram.-se, em bandos, pela 
vasta planície de Saron. Ramla foi incendiada, o 
território de Lidda, devastado. À aproximação dos 
infiéis, todos os habitantes fugiam ; o terror espa.
lhou.-se pelas montanhas da judéia, até Jerusalém. 
No entretanto os guerreiros cristãos não puderam ver 
com sangue frio a desolação em todo o país e resol.
veram morrer antes que serem espectadores impassí.
veis daquela ruína universal .  Na manhã da festa de 
Santa Catarina, saham armados, dos muros de 
Ascalon e avançaram para a orla marítima, onde os 
bancos de areia escondiam.-lhes -a marcha. Chegando 
perto do lugar onde Saladino estava acampado, pre.
pararam.-se para a batalha e apresentaram.-se diante 
do inimigo, que não os tinha visto avançar. Saladino 
mandou tocar as trmnbetas para chamar os soldados 
dispersos, e tudo faz para elevar o entusiasmo e a 
coragem nas tropas, que tinham ficado no acampa.
mento. Balduino marcha à frente de seu exército. 
precedido pelo lenho da verdadeira cruz ; êle só 
tinha consigo trezentos e setenta e cinco cavaleiros, 
lodos, ,porém, cheios da graça oeles.f,e, que .os tornava 
mais j.orf.es que de c.osfum.e . Os muçulmanos , que no 
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começo res1stuam com coragem, nao conseguuam, 
porém, reunir.-se ; o anjo exterminador parecia seguir 
os ·cristãos, na refrega. A presença da cruz jamais 
havia produzido tantos milagres ; várias vêzes, du-
rante o combate, parece que viram seus braços ergue.
rem.-se até o céu e estenderem.-se até o horizonte . 
Saladino perdeu todos os seus mamelucos, - de 
ves.f,es de sêda 1e côr de �açafrão - que combatiam ao 
seu lado. A derrota dos muçuln1anos foi completa ; 
per�eguiram.-nos desde o lugar chamado - O Monte 
de G ir.ar:d, - até o pântano chamado des Éiournaux, 
Êles atiravam as couraças pelo caminho, seus capa ... 
cetes e suas botas de ferro ; a fome, .sêde e o frio de 
novembro, fizeram também morrer um grande nú.-

. mero em sua · fuga. Depois de quatro dias, chegaram 
a Ascalon, soldados cristãos que traziam tendas, 
armas de tôda espécie, guiando grupos de prisioneiros 
e grande quantidade de cavalos e camelos . Então 
os árabes beduínos começaram também a saquear os 
muçulmanos fugitivos ; Guilherme de Tiro compara 
os beduínos à lagarta, que devora os restos dos gafa ... 
nhotos . Depois de tão grande vitória, Balduino 
voltou a Jerusalém, para agradecer a Deus , Todo.
Poderoso. Ao mesmo tempo, Saladino fugiu pelo 
deserto, se1n guardas, montado num dromedário. 

1 1 79. Apesar dessa importante vitória, tristes 
pressentimentos subsistiam ainda nos espíritos. Can ... 
tando o Te D.eum, perceberam qu� as tôrres e as 



A vista da verdadeira cruz incentiva os cruzados. 
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muralhas de Jerusalém caiam 
.
de velhas . Para �es,.. 

taurá .... las, os habitantes mais ricos impuseram .... se uma 
contribuição. Por outro lado, como a Galiléia era 
continuamente ameaçada pelos muçulmanos, cons .... 

· truiu .... se uma fortaleza no lugar denominado Vau 
de f,acó. Nesse mesmo tempo, chegaram à Palestina 
vários peregrinos do Ocidente : Henrique, Conde de 
T royes , fi lho do Conde Thibaut, o Velho, o Senhor 
Pedro de Courtenay, irmão do Rei da França, o 
Senhor Filipe, filho do Conde Roberto . Êsses re .... 
forças foram recebidos com alegria, mas não impe .... 
diram que Saladino voltasse com um exército e obti .... 
vesse as vantagens antecedentes sôbre os cristãos. Êstes 
sofreram um ataque quas� ao mesmo tempo no terri .... 
tório de Sídon e na floresta de Panéias. Para 
cúmulo de infelicidade soube .... se logo em Jerusalém 
que a fortaleza do Vau de Jacó, destinada a defender 
a Galiléia e as duas margens do Jordão, tinha sido 
atacada e dela não ficara pedra sôbre pedra. Os 
fiéis então perguntaram por que Deus lhes havia 
mandado a vitória de Ascalon ; também a história 
contemporânea exclama com o Salmista : - Quem 
le compr.e.enderá, Senhor, .em teus desígnios sôbre os 
filhos dos ho·mens? 

Balduino, sempre enfêrmo, não tinha mais fôrça 
para se fazer obedecer, nem para levar ·os soldados 
da cruz a enfrentar os perigos. Não faltavam também 
naquela ocasião os filhos d.e · B�eUal verdad.eiros artf .... 
/ices da ruína, que procuravam aproveitar .... se da 
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enfermidade do rei ,  que por tôda parte semeavam o 
ódio, a inveja, as desconfianças . O infeliz príncipe 
tinha necessidade de homens sensatos que o ajudas·· 
sem a governar ; a voz pública indicava--lhe vários, 
mas a voz do povo importunava o débil Balduino, e 
tôda reputação de habilidade trazia--lhe sombra ; 
assim, aquêles que podiam servir ao reino estavam 
longe do govêrno. Foi então. que um homem, de 
quem ninguém falava, apareceu de repente, e se 
colocou no caminho do poder supremo. Guy de 
Lusignan, há pouco chegado, com Hugo Le Brun, 
seu pai , à Terra Santa, tinha levado suas pretensões 
até a filha de Amaury, viúva do Marquês de Mon-
ferrato. Guy, que era admirado por sua graça e sua 
b�leza, manteve com a irmã do  rei ,  relações de 
galanteria, que foi necessário consagrar por meio de 
uma união legítima e que foi para êle o caminho do 
trono de Davi e Salomão. 

No ano de  1 1 80, e nos precedentes, não chovia 
na Síria e principalmente no território de Damasco. 
A terra nada tinha produzido. O povo morria de 
fome, não se podia mais manter o exército. Saladino 
fêz tréguas de dois anos com o Rei de Jerusalém e 
retirou--se para o Egito, levando com êle uma parte 
da população Síria, que fugia da carestia. 

Enquanto o reino estava em paz, diz Guilherme 
de Tiro, uma família de sírios que morava na pro-
víncia da Fenícia, tomada de repente, de inspiração 
divina, abjurou os erros aos quais a havia levado um 
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herege de nome Maron, e voltou à unidade da igreja 
catóiica. Êsse povo, que conservou o nome de ma..
ronitas, era valente na guerra e composto de homens 
fortes e vigorosos ; temível guarda do Líbano, deteve 
os infiéis em suas invasões e foi útil auxiliar para os 
francos . Sua volta à sinceridade da fé causou grande 
alegria ao povo cristão. 

Antes que tivessem terminado as tréguas feitas 
com Saladino, uma circunstância imprevista veio pro..
vocar novas guerras . Um grande navio que trazia 
mil e quinhentos peregrinos, impelido pela tempes..
tade, naufragou nas costas de Damieta. O sultão do 
Cairo ordenou que se apanhasse o navio, e que todos 
os tripulantes fôssem feit<?s prisioneiros . O Rei de 
Jerusalém mandou embaixadores para se queixarem 
dessa violação dos tratados e do direito das gentes . 
Saladino queixou--se por sua vez das incursões que 
Renaud de Chatillon, senhor de Montreal ,  fazia 
todos os dias nos territórios dos muçulmanos. A 
cidade de H ela, ou Hélis, no Mar Vermelho, tinha 
pertencido aos cristãos ; Renaud quis reconquistá..-la ; 
construíram..-se barcas em Carac, as quais foram 
transportadas no dorso de camelos ; queriam atacar 
a cidade por mar e por terra ; mas, socorros enviados 
por Saladino fizeram levantar o cêrco. Noutra expe..
dição, Renaud se pôs à frente de seus guerreiros mais 
intrépidos, incluiu nas suas · fileiras duzentos ou tre..
zentos árabes beduínos e marchou contra Meca e 
Medina. Essa tropa já tinha chegado à cidade de 
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Rabi, quando foi atacada e dispersada pelos turcos. 
Vários soldados cristãos, aprisionados pelos infiéis, 
foram mandados a Meca e degolados como as ovelhas 
e os cordeiros. que se costumam sacrificar ao profeta 
nas cerimônias do grande Beiram ; os outros foram 
levados ao Egito onde pereceram, imolados pelos 
Sóphis, pelos devotos. e pelos doutôres da lei . 

Desde essa ocasião não . se falou mais de paz 
e a guerra continuou com furor de ambos os lados ; 
todos os dias havia novos combates, as cidades e as 
províncias viviam em contínuo sobressalto . Saladino 
depois de ter ameaçado a cidade de Carac, devastado 
a Galiléia, veio sitiar Beirute, e, como a cidade resis
tia com fôrça, êle partiu de repente com tôdas as 
suas tropas para a Mesopotâmia e não se dignou 
mesmo, à partida, falar de tréguas com os inimigos . 
Ficou mais de um ano nas margens do Eufrates e 
do Tigre. Os francos, em vez de tentar alguma outra 
grande emprêsa, aproveitaram dessa ausência de Sa
ladino, apenas para passar o Líbano e saquear de 
novo as aldeias e os campos da Síria. Aquelas 
excursões, nas quais não havia nem perigo, nem gló
ria, não davam aos cristãos segurança : o novo sultão 
de Damasco e do Cairo, estava sempre presente ao 
seu pensamento ; recolhia-se com avidez inquieta, tudo 
o que diziam os boatos. Todos os dias esperava-se 
que êle voltasse com novas tropas. Os principais do 
reino reuniram-se várias vêzes para deliberar a respeito 
dos meios de defesa, que se lhe poderiam opor. Nu-
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ma dessas reuniões determinou..-se que seria lançado 
um impôsto extraordinário e que cada habitante do 
reino pagaria um por cento sôbre o valor de suas 
propriedades e dois por cento sôbre as rendas . Aquê..
les cuja fortuna não chegava a cem bizantinos , paga
vam um direito de fogal; de um bizantino ou de meiv 
bizantino ; em cada lar ou aldeia, pagava..-se um bi..
zantino por fogo. Quatro comissários cobradores, 
homens de bem e tementes a Deus, foram nomeados 
em cada cidade ; todos eram sujeitos à taxa, mesmo 
os judeus e os muçulmanos . O produto dêsses im..
postos devia ser levado a Jerusalém ou a T olemai..
da, e depositado numa caixa com três chaves : não 
podia ser usado a não ser para a manutenção do 
exército e para a reparação das praças fortes .  

Nesse Ínterim, Saladino voltou a Damasco 
( 1 1 83 )  . Nas guerras longínquas, êle tinha con ... 
quistado várias grandes cidades, como Edessa, Ami� 
da, ou Diarbékir ; obtivera a submissão de Mossul 
onde reinavam ainda os atabeks e tinha, por fim, se 
apoderado de Alepo, onde acabava de morrer o 
filho e herdeiro de Noureddin ; todos os sultões e 
os emires da Mesopotâmia tinham se tornado seus 
aliados ou tributários ; dali por diante só os cristãos 
eram..-lhe inimigos e o poder dos francos na Síria 
estava como envolvido, como cercado, por uma mul..
tidão de nações que o odiavam, e que não obedeciam 
mais a um só homem. Depois que Saladino voltara 
a Damasco, os cristãos perguntavam..-se todos os dias 
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com temor em que ponto e de que lado a tempestade 
iria desabar. As tropas destinadas à defesa do reino 
reuniram�se, segundo o costume na fonte de Sefouri 
e ali esperaram o sinal do combate. 

A enfermidade de Balduino fazià· progressos 
espantosos. O infeliz príncipe tinha perdid� a vista, 
as extremidades do corpo caíam em putrefação ; êle 
não mais se podia servir nem dos. pés nem das mãos. 
Nesse estado desesperador, êle por fim consentiu em 
deixar a autoridade suprema, conservando somente a 
.dignidade real, com a cidade de Jerusalém ; nomeou 
regente do reino a Guy de Lusignan, deixando:.. lhe 
todo o cuidado da administração. A escolha de 
Lusignan não inspirou confiança nem ao povo ·nem 
ao exército ; os homens previdentes começaram a 
julgar que a sabedoria divina se havia retirado do 
conselho dos príncipes e que Deus não queria mais 
salvar o reino de Godofredo. Logo se soube que 
Saladino com uma cavalaria formidável, tinha pene"" 
trado no território dos cristãos. Depois de ter acam� 
pado entre os dois braços do Jordão, mandou corpo·s 
de exército a tôdas as regiões vizinhas e veio êle 
mesmo colocar suas tendas perto da fonte de Tuba� 
nia, entre o monte de Gelboé e a antiga cidade de 
Betzan ou Citópolis. O exército cristão, comandado 
pelo novo regente do reino, pôs,..se em 1narcha e veio 
acampar à vista dos muçulmanos . O inimigo devas,.. 
tava os campos., incendiava as aldeias e as vilas , 
levava as mulheres e as crianças, saqueava e incen,.. 
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diava os mosteiros e as igrejas. No meio des�a deso .... 
lação geral, as tropas latinas continuavam impassíveis 
e no entretanto havia sob as bandeiras da cruz mais 
ou menos mil e trezentos cavaleiros e mais de vinte 
mil soldados de. infantari�, o que não se via no 
Oriente desde a primeira Cruzada. Os homens sen .... 
satos julgavam que a ocasião era favorável para 
vencer Saladino, mas não lhe derarn combate e o 
inimigo não foi netn n1esmo perseguido em sua 
retirada. 

Acusaram a Guy de ter hesitado diante do 
perigo ou melhor, diante da vitória. De todos os 
lados ergueram .... se n1u.nnurações contra êle. O mesmo 
Balduino participou da indignação geral ; e arre .... 
pendeu .... se de ter dado tanto poder a um homem tão 
pouco capaz de salvar o reino . Resolveu retirar .... Ihe 
a regência, e, não conservando litnites à sua cólerd, 
quis despojá .... lo dos condados de Ascalon e de Joppé 
e anular o casamento co1n Sibila . Guy foi intimado 
a cornparecer diante da côrte dos barões e dos bispos. ; 
como se recusasse a obedecer, Balduino, etnbora 
enfêrmo e cego, foi a A.scalon. As portas da cidade 
estavmn fechadas. O infeliz príncipe (seguimos a 
narração de Bernardo) mandou que lhas abrissem, 
'Três vêzes9 com sua mão êle bateu na porta e ninguém 
veio. Enquanto o rei dava suas ordens, acrescenta 
o cronista citado, os burgueses da cidade haviam 
subido às muralhas e às toninhas e não ousav,am 

I 

mover .... s.e ,esperando o fim de tudo. Balduino, toman .... 
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do o céu como testemunha de tão grande ultraje, 
partiu para Joppé onde foi reoebido pelo povo e 
pelos cavaleiros e pôs seu bailio no lugar do de Guy 
de Lusignan. Voltando a Jerusalém, chamou o 
Conde de Trípoli e deu� lhe a administração do reino ; 
quis ao mesmo tempo pôr a coroa sôbre a cabeça 
de uma criança de cinco anos, nascida do prim·eiro 
matrimônio de Sibila com a Marquês de Monferrato. 
A regência dada a Raimundo causou uma grande 
alegria aos barões e a todo o povo ; pois há muito 
tempo dizia-se em Jerusalém que, sem o Conde de 
Trípoli , .da p,arfe :do r�ei, só viriam desgraças. Depois 
de se ter organizado o assunto da regência, o filho 
de Sibila foi coroado sob o nome de Balduino V. 
"Porque o . menino era pequeno, ( são palavras de 
Bernardo) e o rei não .queria que êle ficasse abaixo 
dos outros, fizeram-no levar nos braços de um cava·
leiro até o Templo do Senhor. � ·  Prepararmn assitn 
no palácio de Salomão, um grande banquete, onde, 
segundo o costume, os burgueses d�e J.erusalém servi
ram �ao nooo r�ei .e ,aos seus barõ,e.s. Desde aquêle dia, 
não houve mais festas nem alegria na Cidade Santa. 

O patriarca Heráclio e os grandes senhores do 
templo e do hospital, foram então mandados ao Oci
dente para pedir socorro à cristandade. Quando êles 
chegaram à. Itália, o Papa Lúcio, expulso de Roma, 
tinha convocado um congresso em Verona, onde 
estava Frederico, Imperador da Alemanha, para de� 
liberar sôbre os meios de restabelecer a paz no mundo 
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cristão. Os enviados da Palestina foram ouvidos 
nessa assembléia e lembraram os perigos e as cala .... 
midades da Terra Santa. Atravessaram os Alpes e 
foram implorar a piedade e o valor dos guerreiros 
franceses. Filipe Augusto que então reinava, rece .... 
beu .... os com grandes honras, mas acabava de subir ao 
trono, e os interêsses de seu reino não lhe permitiram 
ir êle mesmo defender Jerusalém. Henrique III , Rei 
da Inglaterra, cuja reputaçã.o militar já  se estendera 
até o Oriente, parecia ser a última esperança dos 
cristãos da Síria. Como êsse príncipe, para expiar 
a morte do Arcebispo de Cantuária, tinha prometido 
ao papa levar um exército à Palestina, Heráclio ,  
dirigiu .... se à sua côrte, e, apresentando .... lhe as chaves 
e a bandeira do Santo Sepulcro, rogou .... lhe que cum .... 
prisse seu juramento . A Inglaterra estava então muito 
perturbada por agitações , e o espírito de revolta tinha 
penetrado até mesmo na família do monarca. Hen .... 
rique afirmou seu zêlo para a libertação dos santos 
lugares, prometeu custear as despesas da guerra santa, 
mas recusou .... se a tomar a cruz : "Guardai vossos 
tesouros, exclamou o patriarca irritado com essa re .... 
cusa, pois procuramos um homem que tem necessidade 
de dinheiro, e não dinheiro que tem necessidade de 
um hom·em."  Estas palavras que não eram inspiradas 
pelo Espírito do Evangelho, pareciam mais próprias 
a irritar do que a persuadir o monarca inglês ; e, 
como Henrique III mostrou .... se surpreendido, o patriar .... 
ca duplicou a insolência e o orgulho. "Jurastes, 
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exclamou ainda êle, partir com um exército, para a 
Terra Santa, é dez anos já  se passaram sem que 
algo tenhais feito para curnprir vossa promessa. En-
ganastes a Deus. Mas não sabeis o que Deus reserva 
aos que se recusam servi� lo?" Ouvindo estas palavras 
o· monarca não pôde conter sua indignação. "Vejo, 
prosseguiu Heráclio? que excito vossa cólera ; podeis, 
porém tratar� me como tratastes meu irmão Tomás, 
pois me é indiferente morrer na Síria, por mãos dos 
inf�éis, ou perecer aqui, pelas vossas mãos, vós que 

. . ' '  sois mais mau que os mesmos sarracenos , 
Caracteriza êste tem.po? o fato de um poderoso 

monarca não ousar castigar um: enviado dos cristãos 
do Oriente que lhe falava dêsse modo, de êle ter sido 
obrigado a tolerar as ofensas às quais se misturava 
o nome de Jerusalém. 1-Ienrique persistia na sua reso-
lução de não abandonar o reino ; ofereceu para man-
dar uma parte de seus tesouros aos defensores da 
Palestina e permitiu aos seus súditos tomar as armas 
contra os infiéis. 

Não havia ainda chegado o tempo, e1n que 
a lembrança da Cidade Santa, devia abalar de novo 
o Ocidente. Vários en1báixadores, vindos de J eru-
salém, cujas palavras eram rnais persuasivas que as 
de Heráclio, não tinham podido reanimar o entu-
siasmo bélico dos cristãos . Se excetuarmos Pedro 
de Courtenay, irmão de Luís VII ,  um Conde de 
T royes, um Conde de Louvain, Filipe, Conde de 
Flandres, um Duque de N evers, que, nessa época 



H I S T õ R I A D A S C R U Z A"D A S 391 

infeliz, visitaram os santos lugares, os barões e os 
cavaleiros do Ocidente não pensavam mais em com-
bater pela herança de Jesus Cristo. O papa, aflito 
pelo abandono no qual se deixavam os cristãos e as 
colônids cristãs da Síria, confiando somente no poder 
de suas palavras, tinha escrito a Saladino e a seu 
irmão Malek--Adhel, para pedir--lhes que pusessem 
um fim ao derramamento de sangue e dessem liber-
dade aos prisioneiros cristãos. Devemos crer que o 
Pontífice empregou êsses meios de persuasão, porque 
não tinha outros. O ardor das Cruzadas não estava 

. , . 
. . . 

extinto nos espultos, mas, para se encontrar a pnmi--
tiva energia e despertá..-la em tôda a sua pujança, 
havia necessidade de acontecintentos extraordinários, 
de grandes calamidades que pudessen1 impressionar 
os corações e falar à imaginação dos povos. 

Quando o patriarca Heráclio voltou a Jerusa ... 
lém, tudo caminhava para uma rápida decadência . 
"Nós detestamos o presente, escrevia o Arcebispo de 
Tiro, e ficamos indecisos diante do futuro ; nossos 
inimigos reconquistaram tôdas as suas vantagens, e 
, nós chegamos a êste ponto, que não podemos suportar 
os males, nem os remédios . "  Depois de ter dito estas 
palavras, o historiador do reino de Jerusalém não se 
sente mais com. coragem de continuar a sua narração 
e deixa a outros o cuidado de descrever as calami-
dades que prevê. Muitos autores contemporâneos 
não deixam de narrar aqui os presságios que anun-
ciaram o fim das colônias �ristãs, como tremores de 
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terra, eclipses da lua e do sol, um vento violento, 
com qu,e ·OS quatro pontos do mundo foram agUado�. 
Os homens piedosos viam também os sinais da ruína 
próxima do reino, na extrema licença dos costumes 
e no inteiro olvido da moral evangélica. "O antigo 
inimigo do gênero humano, diz um historiador da..
quele tempo, levava por tôda a parte seu espírito de 
sedução e reinava principalmente em Jerusalém. As 
outras nações que tinham recebido dêsse país as luzes 
da religião, recebiam agora o exemplo de tôdas as 
iniqüidades . Jesus Cristo também desprezou a sua 
herança e permitiu que Saladino fôsse a vara da sua 
cólera ."  Um sinal não menos certo das revoluções e 
das calamidades futuras foi que os mais imprudentes 
e os mais perversos, dirigiam os outros ; só havia 
fraqueza, impotência, cegueira na maior parte dos 
chefes e para governar o reino, só restavam príncipes 
e reis dos maus dias� 

O infeliz Balduino tinha perdido tôdas as fa ... 
culdades do corpo e do espírito e, atormentado por 
dores horríveis só pensava em morrer. Enquanto a 
expectativa de sua morte enchia o palácio de dor, 
todos os partidos disputavam a autoridade suprema e 
não deixavam um momento de descanso a êsse reino, 
que queriam governar. Depois que o monarca fechou 
os olhos, o mal aumentou ainda mais, e a discórdia 
não teve mais freios. O Conde de Trípoli queria 
conservar as rédeas do govêrno como regente ; Sibila 
queria dar o cetro ao seu espôso. No meio de tantas 
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divergências, Balduino V, frágil e pequeno, espe-
rança do povo cristão, morreu de repente. Depositaram 
seus restos mortais no lugar onde estavam as cinzas 
de Godofredo e seu túmulo foi o último dos. sepulcros 
dos reis, colocado ao pé do Calvário . 

Depois que o jovetn rei foi sepultado, o Conde 
de Trípoli reuniu os barões do reino em N aplusa. 
O patriarca e o grão--mestre do templo, ficaram em 
Jerusalém e disseram à Condêssa de Joppé, mulher 
de Lusignan, que a coroariam apesar das objeções de 
todos os do p,a(s. Segundo seus conselhos, Sibila 
mandou dizer aos barões reunidos em Naplusa que 
viessem para a sua coroação ; mas êles recusaram--se, 
alegando as convenções feitas e os juramentos pres-
tados no .tempo do r.ei leproso . O patriarca e o grão-
mestre do templo despediram os mensageiros dos 
barões, dizendo que não gu,ar.dariam nem fé nem 
juram,enlo ,e que cor,oari,an? ,a senhora. Foram então 
fechadas as portas da cidade e Sibila dirigiu-
se à Igreja do Santo Sepulcro para a cerimô-
nia da coroação . O patriarca tomou no tesouro 
duas coroas, pôs uma sobre o altar e a outra na cabeça 
da Condêssa de Joppé. Depois que a condêssa foi 
coroada, o patriarca disse : HSenhora, sois mulher, 
convém que tenhais em sua companhia um homem 
que vos ajude a governar. Tornai esta coroa e dai�a 
ao homem que a poderia ajudar no govêrno do reino . "  
Ela tomou a coroa e chamando seu marido, que 
estava sentado diante dela, disse� lhe : "Senhor, 
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vinde receber esta coroa pois não sei como melhor 
colocá� la. " Guy ajoelhou� se e ela lhe pôs a coroa 
na cabeça. Assim ficou sendo rei e ela, rainha. A 
notícia desta coroação chegou a Naplusa, e espalhou 
a desolação entre os barões . Balduino de Ramla, 
um dos primeiros senhores. do reino) foi o mais ator� 
mentado de todos, e disse aos companheiros, que -

o P'aís esf,ava p,erdido ,e qu,e êle se ia embora, pois 
não queria incorrer na censura e na vergonha de ter 
assistido à sua ruína. O Conde de Trípol i  rogou a 
Balduino de Ramla que tive*'se piedade do povu 
cristão e ficasse com os outros barões para salvar o 
reino, em perigo. "Nós temos aqui, disse Raimundo, 
o j ovem Honfroi de Thoron, marido de Isabel , se� 
gunda filha de Amaury ; iremos a Jerusalém e o 

coroaremos pois temos conosco tôda a baronia do país . 
Quanto aos sarracenos, êles não nos pe_rturbarão, e 
nos ajudarão9 se fôr preciso, pois tenho tréguas com 
êles . " Assim os barões se puseram de acôrdo e 
dispuseram�se a coroar Honfroi de Thoron9 no dia 
seguinte. Mas Honfroi, que tinha somente quinze 
anos, sabendo que o queriam fazer rei, pensou nas 
dificuldades que teria de enfrentar e nos males que 
teria que sofrer ; correu a Jerusalém e lançou�se aos 
pés de Sibila, dizendo�lhe que preferia a t ranqüili� 
dade e a vida, à coroa que lhe queriam dar. Soube� 
ram logo em N aplusa que Honfroi tinha fugido para 
Jerusalém. Os barões então ficaram muUo desanima� 
dos e não soub,eram ,o qu,e /az·er; a maior parte julgou 
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que não podia, sem censura, não reconhecer o rei que 
acabava · de ser coroado e veio prestar� lhe hmnena� 
gem, por se� feudo e por suas terras. Balduino de 
Ramla, não quis ficar nas terras do Rei Guy e 
retirou�se para Antioquia o que foi um grande pre� 
juízo para os cristãos e um n1otivo de alegria para os 
infiéis, pelos quais era temido. O Conde de Trípoli 
foi para a cidade de Tiberíades, que lhe pertencia por 
parte de sua mulher e pediu auxílio a Saladino, se 
Lusignan viesse atacá�lo. 

No ternpo de Balduino, o Leproso, haviam feito 
com Saladino umas tréguas. que ainda duravam. 
Essas tréguas nas circunstâncias de que acabamos. de 
falar, eram como a salvação do reino. Coisa digna 
de nota, os muçulmanos respeitaram. a palavra dada 
e foi do lado dos cristãos que veio o motivo de uma 
guerra nova. Naquele ano de � 1 86, Renaud de 
Chatil lon, sempre levado por seu caráter ardente, 
atacou e saqueou em plena paz, uma caravana mu� 
çulmana, que passava perto de Carac. Saladino 
quando soube disso; levado pela cólera, jurou vingar 
a violação dos tratados e a ofensa feita ao islamismo. 
Mandou uma circular aos seus emires e aos aliados ; 
todos os muçulmanos em · condições de pegar em 
armas no Egito, na Síria, na Mesopotâmia, foram 
chamados para a guerra santa. Depois dêsses pre� 
parativos, o sultão deixou Dmnasco, em março de 
1 1 87 ,  para proteger a caravana que se dirigia do 
Norte da Síria para Meca e Medina e, atravessando 
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a Arábia P etréia, veio com tôdas as suas tropas 
sitiar Renaud de Chatil lon, em Carac. 

Durante o cêrco, que se fazia com violência, 
uma ·parte da cavalaria muçulmana sob o comando de 
Afdal , filho de Saladino, passou o Jordão e avan ... 
çou p�ra a Galiléia. Quando se aproximava de 
Nazaré, todo o PC?VO dos campos. acorreu para a 
cidade · gritando : Os turcos!  Os turcos! Arautos 
públicos per.corriam a cidade repetindo em voz alta : 
Hotnens .d.e Nazaré, arm:ai ... oos, parra .defender a ci� 
dáde do verdadl�iro nazar,eno . Os templários e os 
hospitalários que puderam ser avisados do periga 
vieram armados e. preparados para a luta. Reuni .. 
ram ... se assim uns cento e t rinta cavaleiros, aos quais 
se ajuntaram uns quatrocentos soldados de infantaria. 
Essa tropa intrépida não teve receio de marchar 
contra os cavaleires turcos, que eram em número de 
sete miL Os soldados da cruz por prin1eiros atiraram .. 

se à luta ; as crônicas do tempo� celebrando a bra ... 
vura · dê� ses cavaleiros cristãos, contam prodígios em 
que mal se poderia crer ; narram ... nos de modo especial 
a morte gloriosa de Tiago de fvlaillé, marechal do 
templo. f:�se indon1áve� defensor de Cristo , mon .... 
tadc rn.mJ cavalo branco, -ficara sozinho de pé e com .. 
batia entre montes de cadáveres. Embora atacado 
de todos OE lados� recusava ... se a se entregar. O 
cavalo ern que êle 1nontava , esgotado de cansaço, 
caiu. e a.rrastou�o na queda. 



Morte gloriosa de Jacques de Maillé, marechal do templo. 
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O intrépido cavaleiro levantou-se imediata ... 
mente 'e, de lança em punho, coberto de sangue e de 
pó, crivado de flechas, atirou.-se para o meio dos 
inimigos ; caiu por fim, varado de golpes, sempre 
combatendo. Os muçulmanos tomaram.-no por São 
Jorge, que os cristã·os julgavam ver descer do céu 
no meio da batalha. Depois de sua morte, os turcos, 
que um historiador chama filhos .de Babilônia .e de 
Sodom1a aproximaram-se com respeito de seu corpo 
crivado ·de feridas . Enxugaram ... lhe o sangue e divi ... 
diram pedaços de suas vestes .e restos de suas armas 
e, na sua embriaguez brutal , testemunharam.-lhe sua 
admiração com ações de tal extravagância que hoje 
fariam enrubecer de vergonha. 

O grão.-mestre do templo e dois dos seus cava ... 
leiros somente, escaparam da matança. Êsse combate 
travou.-se a prirneiro de maio. Todos os cristãos 
ficaram aflitos. O Rei de Jerusalém que tinha a 
intenção de fazer guerra ao Conde de Trípoli ,  só 
pensou em se aproximar dêle e sentiu a necessidade 
de agir segundo seus conselhos ; por seu lado, Rai.
mundo jurou esquecer suas próprias injúrias e foi a 
Jerusalém. Guy de Lusignan veio à sua presença 
e o recebeu com demonstrações de sincero afeto . 
Os dois príncipes abraçaram.-se diante de todo o povo 
e prometeram combater juntos, até à morte pela 
herança de Jesus Cristo. 

'Todos os dias, chegava1n novos reforços para 
o exército de Saladino. O sultão prmnetia os despojos 
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dos cristãos às famíl ias muçulmanas , expulsas da 
Palestina, distribuía as cidades e as terras aos mais 
corajosos dos seus e1nires, o Califa de Bagdad e 
todos ·os fiéis que reconheciam seu império espiritual , 

desde Korassan até às margens do Nilo dirigiam ao 
céu orações por suas tropas e pela conquista de Jeru� 
salém. Nos pri1neiros dias de junho, Saladino atra� 

vessou o rio, e avançou para Tiberbdes com um 
exército de oitenta mil homens . 

Guy de Lusignan, o Conde de Trípoli, e os 
principais barões, estavam e1n Jerusalém, para resol� 
ver, a r·espeito do perigo que ameaçava o reino . Deter� 
minaram que tôdas as fôrças dos cristãos reunir�se�iam 
para se dirigir aos lugares ameaçados. Resolveu�se 
também naquela asserabléia , que se empregariam 
para a defesa da T ena Santa os tesouros que o Rei 
Henrique III tinha mandado para jerusal�m e que 
estavam guardados na casa do templo. O conselho 
dos barões resolveu , além disso, que as armas da 
Inglaterra estariam representadas nas bandeiras do 
exército cristão. Não se esqueceu o santo lenho da 
verdadeira cruz, que aparecia sempre nos grandes pe� 
rigos. O sinal da salvação foi levado em procissão 
para fora da cidade e entregue pelo patriarca aos 
bispos encarregados de o levar ao exército . ·r ristes 

• • • A • pressentimentos m1sh.uavam�se a essa cenmon1a e 
muita gente julgava, segundo certas predições, que 
a cruz verdadeira não entraria mais em Jerusalém. 
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Todos os homeris aptos para as annas, se haviam 
dirigido para a planície de Sefouri . As fortalezas do 
reino estavam sem guarnições e nas cidades só se 
viam mulheres e crianças. O príncipe de Antioquia 
tinha mandado ao exército cristão cinqüenta · cava� 
leiros comandados por seu filho ; haviam chegado 
guerreiros de tôdas as cidades do condado de T rí� 
poli . Os peregrinos que então · estavam na Terra 
Santa, as equipagens dos navios cristãos, chegados 
do Ocidente, tinham vindo para defender a terra de 
Jesus Cristo. O exército alcançava assim o número 
de mais de cinqüenta mil combatentes. Logo se soube 
que Saladino tinha entrado em T'iberíades e que os 
muçulmanos ocupavam a · cidadela onde se havia 
refugiado a mulher do Conde de Tripoli . Um grande 
conselho reuniu�se para saber se se devia ir em so .. 
corro da cidade, que caíra nas mãos dos infiéis. 
Todos os chefes deram a sua opinião. Quando 
chegou a vez de Raimundo, assin1 êle falou : "Ti� 
beríades é a min.ha cidade ; minha mulher está na 
cidadela. Ninguém, pois, tem mais a perder do que 
eu , nesse assunto ; ninguém está mais interessado em 
socorrer Tibeáades do que os que lá habitam. Ai ! 
de todos nós , no entretanto·, se levarmos essa multidão 
de homens e de cavalos para as áridas sol idões , onde 
êles serão devorados pela sêde, pela fome e pelos 
ardores da estação ! Bem sabeis que, mesmo no 
lugar onde estamos, nosso exército tem que sofrer os 
ardores de um sol de fogo e ,  sem a abundância de 
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água, êle pereceria. Por outro lado, bem sabeis que 
os inimigos não podem chegar até nós, sem perder 
grande número de homens, pela falta de água e pelo 
calor. Ficai portanto perto das águas, num lugar 
onde os víveres não vos faltam. É certo que os sarra ... 
cenos, inflados de orgulho depois de ter tomado 
uma cidade, não irão nem à direita nem à esquerda, 
mas atravessarão o país deserto que nos separa, para 
vir diretamente a nós e provocar .... nos ao combate. 
Nosso povo �então, não tendo falta de nada, com 
víveres e água em abundância, sairá de suas defesas 
com alegria/ e precipitar .... se .... á contra um inimigo já 
meio vencido pela fome e pela sêde ; nós, então, e 
nossos cavalos estaremos dispostos e ágeis ; protegidos 
pela cruz vivificadora, combateremos com vantagem 
essa nação incrédula, esgotada pela fadiga e sem 
refúgio. Os inimigos de Jesus Cristo sucumbirão 
assim em suas agressões imprudentes e antes que 
possam alcançar de novo o Jordão ou o mar de Tibe .... 
ríades, todos perecerão, eu vô .... lo juro, pela sêde e 
pela espada, ou cairão vivos em nossas mãos. Quanto 
a nós, se nos acontecer alguma desgraça, se formos 
obrigados a fugir ( que Deus afaste de nós tal ver .. 
gonha ! )  não ficaremos sem socorro e sem asilo. Por 
tôdas essas razões, sou de opinião que deixeis perder 
Tiberíades, a. fim de que o reino não fique perdido. "  

Os escritores árabes que falam dessa deliberação 
dos chefes do exército cristão reproduzem exatamente 
o sentido e o espírito do discurso proferido por Rai.-
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mundo. Na história oriental, chamada Os Dois 
J�ar.dins, : vemos que Saladino, por seu lado, tinha 
reunido o conselho dos emires e haviam combinado 
combater contra o exército cristão. O sultão era dêsse 
parecer, pela razão que os cristãos tinham pouco a 
ganhar com uma vitória e tudo a perder nutna derrota. 
Assim, o Conde de  Trípoli tinha imaginado hàbil
mente o plano de guerra de Saladino e propunha o 
meio mais próprio para desfazer os intentos do , ini-
migo : encontrou, porém, adversários. O grão� mestre 
dos 'Templários via ainda o pêlo do lôbo nas pala� 
vras de Raimundo. Renaud de Chatil lon censura� 
va�o, achando que êle exagerava o número do5 
muçulmanos. ' "Que nos importa o número dos ini� 
migos ? dizia êle. Não sabemos que a quantidade 
de lenha não prejudica o fogo?" Não obstante essa 
oposição ditada pelo ódio, os chefes reconheceram 
que o Conde de Trípoli tinha dito a verdade. O Rei 
Guy determinou que não se sairia de  Sefouri ; mas 
quando o príncipe fic.ou sozinho na sua tenda, o 
grão� mestre dos templários foi ter com êle e lhe disse : 
"Não sigais o conselho de um traidor. Sois rei há 
pouco tempo e tendes um grande exército . Que 
vergonha para vós, se começais vosso reinado dei� 
xando perder�se uma cidade cristã ! Nós, templários, 
deixaremos nossos mantos brancos, e venderemos tudo 

I ' 

o que temos, antes que sofrer a desonra que querem 
fazer sofrer o povo de jesus Cristo. Majestade ! 
Fazei então proclamar por todo o acampamento que 
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cada qual se tenha pronto para partir e que a verda
deira cruz preceda o exército. "  O fraco Guy dê 
Lusignan não pôde resistir às palavras do grão�mestre ; 
êle já '  tinha dado várias ordens opostas e deu a de 
marchar contra o inimigo. Pela primeira vez, o Rei 
de Jerusalém se fêz obedecer e fê--lo para a ruína dos 
cristãos. 

"O exército saiu de seu acampamento em Se-
fouri, na · manhã de 3 de julho. O Conde de Trípoli 
marchava na frente com suas tropas, à direita e à 
esquerda do exército havia vários corpos comandados 
pelos barões e pelos senhores da Terra Santa ; no 
centro, ia a verdadeira cruz, confiada à guarda de 
uma tropa de elite e o Rei de Jerusalém rodeado de 
seus bravos cavaleiros . Os irmãos do templo, e do 
hospital , formavam a retaguarda do exército. Os 
cristãos, marchando para Tiberíades, chegaram a uma 
aldeia, chamada Mar;escalcia, situada a três milhas 
da cidade. Lá, encontraram os sarracenos e come
çaram a sofrer os efeitos da sêde e do calor. Como 
tinham que passar por desfiladeiros estreitos e lugares 
cobertos de rochas, para chegar ao mar de Galiléia, 
o Conde de Trípoli  mandou dizer ao rei que se 
apressasse e atravessasse a aldeia sem parar, a fim 
de poder alcançar as margens do ·lago.  Lusi .. gnan 
respondeu que ia seguir o conde. No entretanto os 
turcos precipitaram�se de repente sôbre a retaguarda 
do exército, de tal maneira que os templários e os 
hospitaleiros foram dispersados. Então o rei, não 
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ousando mais avançar, e não sabendo o que fazer, 
deu ordem de fixar as tendas. Ouviu..-se ao mesmo 
tempo exclamar : A i  d�e nós!  Tudo �eslá acabado 
pana nós; ,estamos todos mortos �e o r.eino, p,er,dido! 
Obedeceram..-lhe então desesperadamente. Que 
noite o exército iria passar naquele lugar ! Os. filhos 
de Esaú, ( os turcos) apareceram em massa em redor 
do povo de Deus e incendiaram a planície coberta 
de ervas sêcas e de gravetas ; ,  os cristãos passaram a 
noite atormentados pelo fogo e pela fumaça, por 
uma nuvem de flechas, pela fome e pela sêde .  No 
dia seguinte, ao despontar do dia, o sultão saiu de 
Tiberíades, e veio combater contra o exército cristão. 
Os batalhões da cruz, aprontavam..-se para atravessar 
os desfiladeiros e os lugares escarpados que os separa: 
vam do mar de Galiléia ; pois, diziam êles, encon ... 
traremos água e poderemos nos servir de nossas 
espadas. Já a vanguarda do Conde Raimundo diri� 
gia..-se para uma colina que os turcos tinham come
çado a ocupar. Quando todos os corpos estavam 
preparados para a batalha, prontos para marchar, 
esperava..-se que os da infantaria dispersassem o 
inimigo, atirando..-lhes dardos ; assim o mandava a 
ordem e a disciplina ; os soldados . da infantaria de..
viam defender os cavaleiros contra os archeiros 
inimigos e os cavaleiros deviam proteger com suas 
lanças os soldados da infantaria : essa regra de sal..
vação, não foi, porém, seguida. À aproximação dos 
sarracenos, a infantaria cristã formou um ângulo e 
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correu para ocupar o cume da colina, abandonando 
o resto do exército. O rei, os bispos e os principais 
chefes, vendo os soldados afastarem.-se, mandaram.
lhes dizer que voltassem para defender a verdadeira 
cruz e o estandarte de Jesus . Não podemos ir para 
aí, responderam êles, porque estamos mortos de sêde 
e não temos mais fôrças para combater. Mandaram.
lhes . nova mensagem, e êles ainda se recusaram a 
voltar, porque não podiam mais. Os ir�ãos do 
Templo e do Hospital e todos os da retaguarda, 
combatiam valorosamente, sem obter a menor vanta.
gem contra os infiéis, cujo n.úmero crescia sempre e 
semeava por tôda a part� a n1orte, com suas flecha3 . 
Esmagados pela multidão de sarracenos, êles cha.
maram o rei em seu auxilio, dizendo que não podiam 
mais aguentar o pêso do combate. Mas o rei, vendo 
que os soldados de infantaria não queriam voltar, e 
que êle mesmo, por isso, ficava sem defesa contra os 
archeiros turcos , abandonou�se à vontade de Deus 
e mandou 

.
novamente erguer as tendas, ·  para deter, 

se possível , a carga impetuosa do inimigo . Os bata.
lhões deixaram as fileiras e reuniram�se em redor da 
verdadeira cruz, confusos e rnisturados. Quando o 
Conde de Tripoli percebeu que o rei , os templários, 
os hospitalários e todo o exército cristão era uma 
multidão confusa, quando viu que uma nuvem de 
bárbaros vinha de todos cs lados e êle estaya sepa.
rado dos outros .corpos de exército, procurou abrir 
caminho pelas fileiras inimigas e retirou�se com sua 
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vanguarda. · A cada momento chegavam multidões 
de sarracenos que esmagavam os cristãos com suas 
flechas . O Bispo de Accon, que trazia a cruz do 
Salvador, recebeu uma ferida mortal e entregou o 
lenho sagrado ao Bispo de Lidda. Os soldados da 
infantaria , que tinham fugido para a colina, viram 
os sarracenos avançar contra êles, e foram todos 
mortos ou feito prisioneiros. Balia·n de N aplusa e os 
que puderam escapar à morte, passaram, para fugir 
sôbre uma ponte de cadáveres . Todo o exército dos 
turcos, correu ao lugar onde se encontravam o lenho 
da verdadeira cruz e o Rei de Jerusalém. É mais 
fácil exprimir com soluços e chorar com lágrimas 
quentes do que narrar o que se passou até o fim do 
dia. A verdadeira cruz foi defendida pelo Bispo 
de Lidda e pelos que estav"am com êle ; o rei , seu 
irmão, o marquês de Monferrato, caíram nas mãos 
dos inimigos ; todos os templários e hospitalários 
foram mortos ou feito prisioneiros . Assim Deus 
humilhou o seu povo e derramou sôbre êle até o fim, 
o cálice da sua ira". 

O que acabamos de ler é a narração abreviada 
de um peregrino , Raul Goggeshale, que assistiu à 
batalha e foi testemunha das últimas desgraças do 
povo cristão. Tôdas as circunstâncias dessa narração 
estão repetidas nos historiadores árabes ; o que prova 
que são" ·exatas e conformes à verdade. lbn .... Alatir e 
.Emmad .... Eddin dizem do mesmo modo, que a cruz 
do Salvador foi tomada, antes do rei e que os últimos 
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combates dêsse dia terrível , realizaram�se no monte 
ou colina de Hitin. A colina de Hitin ou montanha 
das b�em��aoenturanQas, é aquela à qual Jesus vinha 
freqüentemente com seus discípulos. Foi aí qtie o 
Redentor pronunciou estas divinas palavras : "Beafi 
páup.er,es! . . . B.eati qui ,esúriunt ! Bern�aventurados 
os pobres ! Bem�aventurados os que têm fôme . . .  
Assim a cruz da nossa salvação foi perdida num 
lugar que jesus gostava de freqüentar e na mesma 
colina onde Êle escolheu seus apóstolos. O historia� 
dor árabe Emmad� Eddin, nana a prisão do rei e 
repete o que ouvira contar, o filho de Saladino : ., E.u 
estava perto de meu pai, dizia ·o jovem príncipe, 
quando o Rei dos francos se retirou para a elevação ; 
os bravos que estavam perto dêle caíram sôhre nós, 
e repeliram os muçulmanos até abaixo da colind . 
Eu então olhei para meu pai e vi que seu rosto estava 
triste . "Fazei o diabo rnenlir" exclamava êle para 
seus guerreiros, agarrando a barba . A estas palavras 
nosso exército precipitou�·se contra o inimigo e o fêz 
voltar para o alto da colina . Exclamei então cheio de · 

1 ° " A l l ,_, f 0 d "'[ i ,_, f . d " a egna : E �es es ao ugrn - o, e es ,es ao ugrn o " 

Mas os francos voltararn ao ataque e avançaram de 
novo pára a base da elevação . Eu exclamei de novo : 
Êl,es fogem, êZes fog�em! Meu pai então olhou para 
mim e disse : Cala�le, êles serão v.encidos de todo, 
sàm�en.f,e quando cair o .estand�arf,e do 1iei. Apenas êle 
acabava de falar o pavilhão caiu . Logo meu pai 
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desceu do cavalo e prostrou�se diante de Deus e deu� 
lhe graças derramando lágrimas de alegria. "  

Raimundo, depois da batalha, fugiu para Trí� 
poli, onde, pouco tempo depois morreu de desespêro, 
acusado pelos muçulmanos de ter violado os trata� 
dos, e pelos cristãos, de ter traído sua religião e sua 
pátria. O filho do príncipe de Antioquia, Renaud 
de Sidon, o jovem Conde de Tiberíades, com um 
pequeno número de soldados, seguiram a Raimundo 
na fuga e foram os únicos que escaparam do desastre� 
daquele dia, tão funesto para o reino de Jerusalém. 

Os escritores orientais, narrando a vitória dos 
turcos, celebraram a bravura e a constância que mos� 
traram naquele dia os cavaleiros francos, cobertos de 
suas couraças, feitas de anéis de ferro . Êsses bravos 
guerreiros, apresentaram antes, uma muralha impe� 
netrável aos golpes do inimigo, masl quando seus 
cavalos caíram, esgotados pelo cansaço ou feridos 
pelas lanças e pelos dardos, sucumbiram êles também, 
esmagados e vencidos pelo pêso de suas próprias 
armas. Um autor árabe, secretário e companheiro de 
Saladino, que estêve presente a êsse terrível combat�, 
descreve o espetáculo das colinas e dos vales cobertos 
dos restos da matança. Êle viu as bandeiras dos 
cristãos, rasgadas em farrapos, sujas de pó e de 
sangue, cabeças separadas do corpo, braços, pernas, 
cadáveres misturados com pedras. O mesmo histo
riador, narra a alegria dos bárbaros ante êsse espe� 
táculo e fala de perfum.es su.aoes que se exalavam 
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para êle daquele vasto campo da morte. Outro 
autor muçulmano, que atravessou, um ano depois da 
batalha, os campos de Tiberíades e� de Hitin, lá 
encontrou ainda os míseros restos de um exército 
vencido, amontoados, que de longe surgiam aos olhos 
do viandante. A cada passo que se dava na planície, 
pisavam�se ossos de soldados cristãos ; dêles, po� 
diam�se ainda encontrar nos montes e nos vales vizi� 
nhos, para on.de haviam sido levados pelas torrentes 
ou pelos animais selvagens. 

Depois dessa horrível carnificina, deveríamos 
crer que nenhmn soldado da cruz tinha caído vivo 
nas mãos dos vencedores, mas, no fim dessa jornada 
sangrenta, havia uma multidão de prisioneiros, e 
ter�se�ia podido crer também, que · ninguém tinha 
morrido na luta. As cordas das tendas não foram 
suficientes para amarrar os guerreiros, que haviam es� 
capado da morte e foram condenados à escravidão. 
Viam�se n1ais ou menos uns quarenta cavaleiros , 
amarrados com uma única corda, duzentos, guardados 
por um. só homem. Por fim a multidão dos escravos 
era tão grande, que segundo a narração de um cro� 
nista árabe, os muçulmanos vitoriosos não tinham mais 
a quem vendê� los, e um cavaleiro cristão, foi trocado 
por um par de calçados . 

Saladino mandou erguer sua tenda no meio do 
acampamento- onde recebeu a Guy de Lusignan e 
os principais chefes do exército cristão, que a vitória 
havia entregue em suas mãos. Tratou o Rei dos 
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francos com bondade, mandou dar-lhe bebida refres
cada na neve. Como o monarca, depois de ter bebido, 
apresentasse a taça a Renaud de Chatil lon, que 
estava perto dêle, o sultão deteve-o dizendo : "Êsse 
traidor não deve beber na minha presença, pois não 
lhe quero fazer graça. "  Dirigindo-se em seguida a 
Renaud fêz-lhe as censuras mais rudes pela violação 
dos tratados e o ameaçou de . morte se êle não abra
çasse a religião do profeta, que êle tinha ultrajado. 
Renaud de Chatil lon respondeu com nobre firmeza e 
desprezou as ameaças de Saladino que o feriu com 
seu sabre. Soldados muçulmanos, ao sinal de seu 
senhor, lançaram-se sôbre o prisioneiro desarmado e a 
cabeça do mártir da cruz foi cair aos pés do Rei de 
Jerusalém. 

No dia seguinte o sultão mandou levar os cava.
leiros do templo e de S. João que estavam entre os 
prisioneiros e disse, vendo-os passar diante dêle : 
· 'Quero libertar a terra dessas duas raças imundas ." 
Concedeu . graça ao grão-mestre dos templários, sem 
dúvida, porque seus conselhos imprudentes tinham 
entregue o exército cristão ao triunfo dos muçulmanos. 
Um grande número de emires, de doutôres da lei, 
rodeava o trono de Saladino ; o sultão permitiu a 
cada um dêles m.atar · um cavaleiro cristão. Alguns 
recusaram-se a derra1nar sangue, desviaram suas vistas 
de um espetáculo tão odioso ; mas os outros, arma
ram-se da espada e massacraram, sem piedade, os 
cavaleiros, presos a cadeias, enquanto Saladino sen� 
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tado no trono aplaudia a essa horrível execução. Os 
cavaleiros receberam com alegria a palma do martírio � 
a maior parte dos prisioneiros desejava a morte ; vários 
dentre êles, embora não pertencessem às ordens mili..
tares diziam em voz alta que eram hospitalários ou 
templários e como tivessem receio de que faltassem 
carrascos, êles apressavam--se, antepondo--se uns aos 
outros, para cair por primeiros, à espada dos infiéis . 
Gauthier Visinauf conta, que, durante as três noites 
que se seguiram ao massacre dos cavaleiros cristãos, 
um raio milagroso brilhou sôbre os corpos dêsses 

, o 

marhres. 
Os muçulmanos, no campo de batalha, agrade-

ceram ao profeta a vitória que concedera às suas 
armas ; Saladino, em seguida, ocupou--se em se apro-
veitar · dela. Senhor da cidadela de Tiberíades, êle 
mandou a mulher de Raimundo a Trípoli e logo a 
cidade de T olemaida viu--o diante de seus muros. 
Essa cidade, cheia de comerciantes e que antes resis-
tia aos ataques dos mais formidáveis exércitos do 
Ocidente, durante dois anos , não resistiu a Saladino 
nem mesmo por dois dias. O terror que precedia seu 
exército , abriu ao sultão vitorioso as portas de Na-
plusa, de Jericó, · de Ramla, e de um gran�e número 
de outras cidades que ficaram quase sem habitantes . 
As cidades de Cesaréia, de Arsur, de ]oppé, de 
Beirute, tiveram a sorte de T olemaida e ·viram ba ... 
lançar ... se sôbre suas muralhas os estandartes amarelos 
de Saladino. Às margens do oceano, as únicas cida ... 



Durante três noite um raio sobrenatural brilhou sôbre os corpos 

mártires.
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des de . Tiro, de Trípoli , de Ascalon, continuaram 
em poder dos cristãos. 

Saladino atacou sem resultado à cidade de Tiro 
e resolveu esperar utn momento mais favorável, para 
recomeçar o cêrco. Ascalon apres·entava�lhe uma 
conquista mais importante, garantindo� lhe a comu� 
nicação com o Egito. Essa cidade foi sitiada pelos 
muçulmanos, mas a princípio opôs a Saladino uma 
resistência que êle não esperava. Depois que se 
abriu a brecha, o suhão propôs a pa.z ; os habitantes 
cujo desespêro exdltava ·a coragern, despediram os em,.. 
baixadores sem os ter escutado. O Rei de Jerusalém, 
que Saladino levava consigo em triunfo, induziu êle . 
mesmo os habitantes de Ascalon a não comprometer 
a sorte de suas famílias e a dos cristãos por uma de� 
fesa inútil .  Então os principais dentre êles, vieram 
à tenda do sultão e disseram : "Não é por nós, que 
viemos pedir, mas por nossas mulheres e filhos. Que 
nos importa uma vida perecível ? Queremos um bem 
mais estável e somente a morte no�lo pode dar. Deus, 
somente, senhor dos acontecimentos, vos deu a vitó� 
ria sôbre os infelizes cristãos, mas não entrareis em 
Ascalon se não tiverdes piedade de nossas famílias 
e se não prometerdes dar liberdade ao Rei de  Jeru� 
salém." 

Saladino, comovido com o heroísmo dos habi,.. 
tantes de Ascalon ac�itou as condições propostas. 
T ai devotamento merecia o resgate de um príncipe 
hábil e digno d� anior de seus súditos, como Guy 
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de ·Lusignan. De resto, Salad,ino só consentiu em 
quebrar os ferros do monarca cativo, · depois de 
um ano. 

Chegara o momento em que Jerusalém devia 
de novo 1 cair em poder dos infiéis. Todos os muçul .. 
. manos pediam a Maomé êsse último triunfq, de  Sa .. 
ladino. Depois de ter tomado Gaza e várias fortale..
zas das vizinhanças, o sultão reuniu seu exército e 
marchou para a Cidade Santa. Uma rainha em 
pranto, os filhos dos guerreiros mortos na batalha de 
Tiberíades, alguns soldaqos fugitivos , alguns pere .. 
grinos vindos do Ocidente, eram os únicos guardas 
do Santo Sepulcro . Um grande número de famílias 
cristãs que tinham deixado as províncias devastadas 
da Palestina, enchiam a capital e bem longe de 
lhe 

I 
dar auxílio, só serviam para aumentar a pertur..

bação e a consternação que reinava na cidade. 
Saladino aproximava..-se da Cidade Santa ; 

antes mandou vir à sua presença os principais habi .. 
tantes e lhes disse : "Eu sei, como vós, que Jerusalém 
é a casa de Deus ; não quero profaná..-la com o der..
ramamento de sangue ; abandonai suas muralhas e eu 
vos entregarei uma parte de seus tesouros, dar..-vos.-ei 
muitas terras que podereis cultivar. - Não podemos, 
responderam..-lhe êles, ceder..-vos un1a cidade onde 
nosso Deus morreu ; menos ainda podemos vendê..-la." 
Saladino, irritado com essa recusa, jurou sôbre o 
Alcorão derrubar as tôrres e as muralhas · . de Jeru·� 
salém e vingar a morte dos. muçulmanos massacrados 
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pelos companheiros e pelos soldados de Godofredo 
de Bouillon . 

Quando Saladino falava com os enviados de 
Jerusalém, um eclipse do sol cobriu de repente de 
trevas todo o céu e pareceu como um sinistro pres .... 
ságio para os cristãos . No entretanto, os habitantes, 
encorajados pelo clero, preparavam .... se para defender 
a cidade .  Tinham escolhido para seu chefe a Balean 
de lbelin, que estivera na batalha de Tiberíades: 
�sse velho guerreiro ,  cuja experiência e virtudes ins .... 
piravam muita confiança e respeito, começou por 
restaurar as fortificações da praça e por formar · na 
disciplina os novos defensores de Jerusalém. Como 
êle não tinha oficiais, criou cinqüenta cavaleiros entre 
os burguêses da cidade ; todos os cristãos em condi .... 
ções de pegar em armas, juraram derramar seu sangue 
pela causa de Jesus Cristo. Não havia dinheiro para 
custear as despesas da guerra ; mas todos os meios de 
encontrá .... lo pareceram então legítimos, ante o pe .... 
rigo grave que os ameaçava e à cidade de Deus. 
Despojaram as igrejas e o povo assustado ante a apro .... 
ximação de Saladino, viu, sem escândalo, conver� 
ter .... se em moeda todo o metal precioso que cobria a 
capela do Santo Sepulcro. 

Logo os estandartes de Saladino flutuaram 
sôbre as alturas de Emaús. O exército muçulmano 
veio colocar seu acampamento nos mesmos lugares 
onde Godofredo, T ancredo e os dois Robertos tinham 
estendido suas tendas, quando ·atacaram a Cidade 
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Santa. Os sitiados a princípio opuseram forte resis ... 
tência· e fizeram freqüentes incursões nas quais êles 
eram vistos tendo numa das mãos a espada e a · lança 
e na outra, uma pá, com a qual atiravam poeira aos 
muçulmanos. Um grande número de cristãos recebeu 
então a palma do martírio e partiu, dizem ios his ... 
toriadores ,  para a Jerusalém celeste. Muitos muçul ... 
manos, mortos também pelas mãos dos inimigos, fo ... 
ram morar nas margens do rio que banha o Paraíso . 

1 1 87 .  Saladino depois de 
-ter acampado por 

alguns dias ao Ocidente da cidade, dirigiu seus 
ataques para o norte, e mandou minar as muralhas 
que se estendem desde a porta de ] osafá até à de 
Santo Estêvão. Os mais valentes dos cristãos. sai ... 
ram da praça, e procuraram corajosamente destruir 
as máquinas e frustrar os trabalhos dos infiéis. Enco·· 
rajando ... se reciprocamente, repetindo estas palavras da 
Escritura : um somlenf,e ,de nós fará DS infiéis fugir,em 
e .dez porão 1em fuga dez mil . Fizeram prodígios 
de valor mas não puderam impedir a continuação do 
cêrco. Repelidos pelos muçulmanos, tornaram a 
entrar na cidade, onde seu regresso trouxe o desâ ... 
nimo e o terror. As tôrres e as muralhas estavam 
prestes a ruir, ao primeiro sinal de um ataque geral . 
O desespêro então, apoderou ... se de todos os habi ... 
tantes, que só encontraram como defes�, as lágrimas 
e a oração. Os soldados corriam para as igrejas em 
vez de tomar as armas ; a promessa de cem moedas 



H I S T ó R I A D A S C R U Z A D A S 417 

de ouro não era capaz de os manter ·durante uma 
noite nas muralhas ameaçadas. O clero fazia pro
cissões pelas ruas para invocar a proteção do céu ; 
Uns feriam o peito com pedras ; outros rasgavam o 

· corpo com cilícios, exclamando : Misericór:di,a; em 
Jerusalém só se ouvian1 gemidos. Mas, N.osso 
Senhor jesus Cristo, diz uma velha crônica, não os 
queria ouvir, jJtOis ,a luxúria e .a impurez.a que h�avia na 
cidade, não ,deixavam or.açã.a alguma subir até D�eus. 
O desespêro dos habitantes inspirava-lhes ao mesmo 
tempo mil projetos contrários . Ora tomavam a reso
lução de sair da cidade e de buscdr uma morte glo
riosa entre os infiéis ; ora punham sua última esperança 
na clemência de Saladino. 

No meio da perturbação e da agitação geral ,  
os cristãos gregos e sírios, os cristãos melquitas, que 
suportavam com dificuldade a autoridade dos latinos, 
acusavam-nos das desgraças da guerra. Desco
briu-se urna traição. que êles haviam trarnado para 
entregar Jerusalém aos muçuhnanos ; essa descoberta 
duplicou a inquietação e determinou os chefes da ci
dade a pedir capitulação a Saladino. Acompa
nhados por Balean de Ibelin vieram propor ao sultão 
entregar-lhe a praça, nas condições que êle mesmo 
lhes havia impôsto antes do cêrco. Mas Saladino lem
brou-se de que tinha feito o juramento de tomar a 
cidade de assalto e de passar a fio de espàda todos 
os habitantes .  Despediu os embaixadores sem lhes 
dar nenhuma esperança . Balean de Ibelin voltou 
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várias vêzes ; renovou as súplicas e os rogos e sempre 
encontrou Saladino inexorável .  Um dia, quando 
os enviados cristãos rogavam-lhe instantemente que 
aceitasse as condições da sua capitulação, voltan
do-se para a praça e mostrando-lhes seus estandartes 
que esvoaçavam nas muralhas, disse-lhes : "Como 
quereis, que eu conceda condições a uma cidade 
vencida ?" 

. No entretanto os muçulmanos foram derrotados 
e repelidos. Balean encorajado pelo feliz êxito que 
�s cristãos acabavam de obter, disse ao sultão : "Vêdes 
que Jerusalém tem ainda defensores ; se não puder� 
mos obter de vós nenhuma misericórdia, tomamos 
uma resolução terrível e os excessos de nosso 
desespêro vos encherão de terror. Êsses templos e 
palácios que quereis conquistar serão completamente 
destruídos ; tôdas as nossas riquezas que ex�itam a 
ambição e avidez dos sarracenos serão prêsa das cha
mas. Destruiremos a mesquita de Omar, a pedra 
misteriosa de Jacó, objeto do vosso culto, será que
brada e reduzida a pó. Jerusalém possui cinco mil 
prisioneiros muçulmanos ; todos êles perecerão pela 
espada. Degolaremos com nossas próprias mãos 
nossas mulheres, nossos filhos , e poupar-lhes-emos 
a vergonha de se tornarem vossos escravos. Quando 
a Cidade Santa não fôr mais· que um monte de 
ruínas, um vasto túmulo, dela sairemos, seguidos pelos· 
manes irritados dos nossos amigos, de nossos paren
tes, sairemos com o ferro e o fogo nas mãos. Nenhum 
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de nós irá para o céu sem ter mandado para o inferno 
dez muçulmanos . Obteremos assim uma morte glo
riosa e morreremos chamando sôbre vós a maldição 
do Deus de Jerusalém." 

Assustado com essas ameaças, Saladino con
vidou os embaixadores a voltar no dia seguinte. Êle 
consultou os doutôres da lei, que declararam que êle 
podia aceitar a capitulação proposta pelos �abitantes 
da cidade, sem violar seu juramento. As condições 
foram assinadas no dia seguinte, na tenda do sultão . 
Assim Jerusalém tornou a cair em poder dos infiéis 
depois de ter estado durante oitenta e oito anos sob 
o domínio dos cristãos. Os historiadores latinos no
taram que os cruzados tinham entrado na cidade 
numa sexta-feira, na mesma hora em que Jesus Cristo 
havia morrido, para expiar os crimes do gênero hu·
mano. Os muçulmanos retomaram a cidade no dia 
do aniversário, em que ,  segundO. sua crença , Maomé 
partiu de Jerusalém para subir ao céu . Essa circuns
tância que talvez levou Saladino a assinar a capi
tulação proposta, não deixou de acrescentar novo 
brilho ao seu triunfo entre os muculmanos, e fêz "" 

considerá-lo como favorito do profeta . 
O vencedor concedeu a vida aos habitantes e 

permitiu-lhes resgatar a l iberdade. O preço do res
gate foi fixado em dez peças de ouro para os homens, 
cinco para as mulheres e duas para as crianças. Os 
que não tinham meios de pagar o resgate, deviam 
continuar na escravidão. Todos os guerreiros que 
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estavam em Jerusalém, no momento da capitulação, 
obtiveram permissão de ir para Tiro ou para Trípoli, 
durante quarenta dias . 

Essas condições, a princípio foram recebidas 
com alegria pelos cristãos ; mas, quando viram apro,.. 
ximar,..se o dia em que deviam sair de Jerusalém, 
sentiram imensa dor em ter que deixar os santos 
lugares. Molhavam com suas lágrimas o túmulo de 
Cristo. Lamentavam não ter morrido para defen,.. 
dê ... lo. Percorriam gemendo e chorando o Calvário e 
as Igrejas, que não deveriatn mais tornar a ver .  
Abraçavam,..se chorando, nas ruas e deploravam suas 
fatais divergências. Os que não podiam pagar o 
resgate e que se iam tornar escravos dos muçulmanos, 
entregavam,..se a todos os excessos do desespêro . Mas 
tal era nesses momentos cruéis, seu devotamento à 
religião da qual nem sempre tinham seguido os pre,.. 
ceitos, que os ultrajes feitos aos objetos sagrados do 
seu culto, afligiam,..nos mais que sua própria des,.. 
graça. Uma cruz de ouro foi arrancada da cúpula 
da Igreja dos Templários e arrastada pelas ruas, pelos 
.muçulmanos ; todos os cristãos lançaram gritos de 
dor e de indignação e Jerusalém desarmada� estêve 
a ponto de se erguer contra seus vencedores. 

Por fim chegou o dia fatal ,  em que os cristãos 
deviam se afastar de Jerusalém. Fecharam tôdas 
as portas da cidade, exceto a de Davi . Saladino, 
assentado no trono, viu passar diante de si um povo 
desolado. O patriarca , seguido pelo clero, vinha 
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por primeiro, levando os vasos sagrados e os orna-
mentos da Igreja do Santo Sepulcro e tesouros, diz 
um autor árabe, de que somente Deus conhecia o 
valor. A Rainha de Jerusalém acompanhada pelos 
barões e cavaleiros, vinha depo·is dêle ; Saladino 
respeitou--lhe a dor e dirigiu-- lhe palavras cheias de 
bondade. A princesa era seguida de um grande 
número de mulheres, que levavam nos braços os 
filhinhos e que soltavam gritos lancinantes . Muitas 
delas aproxitnaram--se do trono de Saladino : "V êdes 
aos vossos pés, disseram elas, as espôsas, as mães, as 
filhas dos guerreiros que retendes prisioneiros . Dei--· 
xamos para sempre nossa pátria, que êles defenderam 
com glória ; êles nos ajudam a suportar a vida ; se os 
perdermos, perderemos nossa última esperança. Se 
vos dignardes no--los restituir, êles aliviarão as misé-
rias de nosso exílio e não ficaremos mais sem amparo 
sôbre a terra . "  Saladino ficou comovido com suas 
lágrimas e prometeu aliviar os males de tantas famí" 
lias infelizes. Restituiu às mães, os filhos, às espôsas, 
os maridos que estavam entre os escravos. V árias 
cristãos tinham abandonado seus móveis e seus bens 
mais preciosos e levavam nos ombros, uns, os pais, 
abatidos pela idade, outros, os amigos enfermos e 
inválidos. Comovido por êsse espetáculo Saladino 
recompensou com donativos a virtude e a piedade de 
seus inimigos ; sentindo piedade de tôdas as des-
graças, êle permitiu aos hospitalários ficar na cidade, 
para cuidar dos peregrinos e de todos os que alguma 
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doença grave impedia sair de Jerusalém. Notemos 
aqui, que a generosidade de Saladino para com os 
cristãos é celebrada com mais brilho pelos historia-
dores latinos que pelos árabes ; encontramos .mesmo, 
nas crônicas muçulmanas, passagens, que provam que 
os discípulos de Maomé, não viam sem sentimento a 
nobre compaixão do sultão. Mais de uma vez a 
história mostrou que nas guerras de religião os chefes 
nem sempre são senhores de usar da tolerância. 

Quando os turcos começaram o cêrco, a cidade 
tinha mais de cem mil cristãos. O maior número 
dêles resgatou sua liberdade. Balean de Ibelin, de-
positário dos tesouros para as despesas do cêrco empre-
gou--os em resgatar uma parte dos habitantes. Malek
Adhel, irmão do sultão, pagou o resgate de dois mil 
escravos. Saladino seguiu seu exemplo, quebrando 
as cadeias de um grande número de órfãos e de 
pobres . O historiador árabe Ibs-Ala ti r conta que 
um grande número de habitantes de Jerusalém esca
pou ao tributo, uns deslizando furtivamente do alto 
das muralhas por meio de cordas, outros comprando 
a pêso de ouro, vestes de muçulmanos. Ficaram na 
escravidão somente uns dezesseis mil cristãos ,  dentre 
os quais, havia de quatro a cinco mil crianças, em 
tenra idade, que não sentiam sua desgraça, mas das 
quais os fiéis mais deploravam a sorte, porque aquelas 
vítimas inocentes da guerra, iam ser educadas na 
religião de Maomé. 
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Muitos escritores modernos opuseram ao proce
der generoso de Saladino as cenas revoltantes que se 
seguiram à entrada dos cristãos em Jerusalém . . Não 
nos devemos , porém, esquecer de que os cristãos ofe
receram a capitulação, enquanto os muçulmanos sus
tentaram um longo cêrco, com constância e perseve
rança, e os companheiros de Godofredo que estavam 
num país desconhecido, no meio de nações inimigas, 
tomaram a cidade de assalto depois de terem expe
rimentado mil perigos e sofrido todos os gêneros de 
miséria . Os primeiros cruzados, depois da conquista 
da Cidade Santa, tudo tinham ainda a temer dos 
muçulmanos da Síria e do Egito e aquêle temor os 
tornou bárbaros. O sultão de Damasco não se mos
trou mais humano enquanto teve a temer as armas 
dos francos e a vitória mesma de Tiberíades, que 
não acalmou tôdas as suas inquietações, não lhe 
havia inspirado sentimentos generosos para com seus 
prisioneiros. Tanto é verdade que somente a fôrça 
pode ser moderada ; mas para isso é necessário que 
a fôrça creia em si mesma. Se examinássemos bem 
todos os atos de barbárie cometidos pela política , 
encontraríamos quase sempre a fonte dos mesmos, no 
temor. De resto, estas observações, entregues ao juízo 
dos leitores, não têm por fim justificar os excessos 
cometidos pelos guerreiros da primeira Cruzada, me
nos ainda, diminuir os elogios que a história deve a 
Saladino e que ê le obteve daqueles mesmos por êle 
vencidos. 
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Depois que o povo cristão deixou a cidade con
quistada, Saladino só se ocupou em celebrar seu 
triunfo. Enil·ou em Jerusalém precedido por seus 
estandartes vitoriosos ; um grande número de imanes, 
de doutôres da lei, de embaixadores de vários prínci.
pes muçulmanos, formavam-lhe o oortejo. Tôdas 
as igrejas, exoeto a do Santo Sepulcro, tinham sido 
convertidas em mesquitas . O sultão fêz lavar com 
água de rosas, vinda de Damasco, as paredes do 
pavimento da mesquita de Omar e lá colocou êle 
mesmo o púlpito construído por Noureddin. "Qu ... 
viu-se a voz dos que chamam para a oração, diz 
Emmad-Eddin ; os sinos calaram-se . A fé exilada 
voltou ao seu asilo : os derviches, os devotos, os 
grandes, os pequenos, todos vieram adorar o Senhor. 
Do alto do púlpito elevou-se uma voz que advertiu 
os crentes do dia da ressurreição e do juízo final ." 
Na primeira sexta-feira que se seguiu à entrada do 
sultão em Jerusalém, o povo e o exército reuniram-se 
na principal mesquita ; . o chefe dos imanes subiu ao 
púlpito do profeta e agradeceu a Deus as vitórias de 
Saladino. "Glória a Deus, disse êle, aos seus nume
rosos ouvintes ; glória a Deus que fêz triunfar o 
islamismo e quebrou o poder dos infiéis ! Louvai 
comigo ao Senh�r que nos restituiu Jerusalém� a 
morada de Deus, a residência dos santos e dos pro
fetas. Foi do seio dessa cidade sagrada que Deus 
fêz viajar seu servidor durante as , trevas da noite. 
Foi para facilitar a Josué a conquista de Jerusalém 



Invocação a Maomé. 
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que Deus deteve outrora o curso do sol .  É nessa 
cidade que devem no fim dos tempos, reunir�se os 
povos da terra . " Depois de ter lembrado as mara� 
vilhas de Jerusalém o pregador do islamismo dirigiu� 
se aos soldados de Saladino e os felicitou por terem 
enfrentado os perigos e por ten�m derramado seu 
sangue para fazer a vontade de Maomé. "Os sol� 
dados do profeta, disse ainda êle., os companheiros 
de Abu,..,Becker e de Omar, marcaram vosso lugar 
na milícia celeste, e vos esperam entre os eleitos dp 
islamismo. Testemunhas do vosso último triunfo, 
os Anjos regozijaram�se à destra do Eterno ; o cora� 
ção dos enviados de Deus exultou de alegria . Lou� 
vai, pois , comigo ao Senhor. Não vos deixeis, porém, 
levar pelas fraquezas do orgulho, e principalmente, 
não julgueis que vossas espadas de aço, vossos cavalos 
rápidos, como o vento, venceram os infiéis . Deus 
é Deus ; só Deus é poderoso ; Deus vos deu a vitória, 
Êle vos ordena que não vos detenhais numa carreira 
gloriosa na qual Êle mesmo vos leva pela mão. A 
guerra santa! A gu.er1ia santa! eis a mais certa das 
vossas adorações, o mais nobre dos vossos costumes.  
Cortai todos os ramos da impiedade, fazei o isla� 
mismo triunfar por tôda a parte, libertai a terra das 
nações contra as quais Deus está irado" . 

O chefe dos imanes rezou depois pelo califa de 
Bagdad, e terminando a oração, citando Saladino, 
exclamou : "Ó Deus, velai pelos dias do vosso fiel 
servo, que é vossa espada afiadíssima, vossa estrêla 
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resplandecente, o defensor do vosso culto, o libertador 
da vossa morada santa . Deus ! Fazei que seus 
anjos cerquem seu império e prolongai seus dias, para 
a glória do vosso nome." 

Assim, o povo, as leis, a religião, tudo estava 
mudado na infeliz Jerusalém. Enquanto nos santos 
lugares ressoavam hinos de culto estrangeiro, os cris ... 
tãos afastavam--se tristemente, na mais profunda mi ... 
séria e detestando a vida que os muçulmanos lhes 
haviam poupado. Repelidos por seus irmãos do 
Oriente, que os acusavam de ter entregue o Santo 
Sepulcro aos infiéis, êles erravam pela Síria, sem 
socorro e sem asilo ; muitos morreram de fome e de 
dor ; a cidade de Trípoli fechou ... lhes as portas . No 
meio dessa . multidão perdida, uma mulher levada 
pelo desespêro atirou o fi lho ao mar, amaldiçoando 
a barbárie de seus irmãos cristãos. Os que foram 
para o Egito sentiram--se menos infelizes e comoveram 
o coração dos muçulmanos : muitos embarcaram para 
a Europa, onde foram com gemidos, relatar as des
graças de Jerusalém. Dizia-se então, entre os cristãos, 
que aquela cidade tinha caído como N ínive ou Babi-
lônia ; as crónicas contemporâneas, pelo menos, não 
explicam de outro modo êsse fato, pois tudo então se 
explicava ou pela santidade ou pela corrupção dos 
fiéis. Sem dúvida a corrupção concorreu para a 
decadência da Cidade Santa ; todavia uma deca-
dência tão rápida, teve várias outras causas que já 
foram indicadas no curso desta história. Os impérios 



428 J O S E P H - F R A N Ç O I S M I C H A U D 

muçulmanos caíam quando os primeiros cruzados che-
garam à Ásia ; mas Deus permitiu que êsses impérios 
se · tornassem a erguer, sob a mão de vários príncipes 
poderosos, por suas armas e por seu gênio. O reino 
de Godofredo, que os tinha vencido com trezentos 
cavaleiros, já não tinha o que era necessário para lhes 
resistir. Os chefes que a providência lhes dera, 
pareciam unicamente mandados para anunciar que 
tôda glória ia terminar. À fôrça de ver no trono de 
Davi, mulheres, crianças, reis doentes, príncipes fra..
cos, não se teve mais fé em seu porvir, e o entusiasmo 
guerreiro e o patriotismo cristão foram sufocados pela 
discórdia e por não sei qual espírito de fatalidade. 
Por fim ouviu..-se até um rei da Cidade Santa excla..
mar no campo de batalha : O reino está .pendido ! 
Foram suficientes algumas semanas para a realização 
dessa profecia, tão estranha na bôca de um rei .  
Acrescentamos aqui, e esta causa é a principal de 
tôdas, que o espírito das Cruzadas, que havia operado 
tantos prodígios, se vinha enfraquecendo há muito 
tempo, e com êle tudo o que êle havia fundado no 
Oriente. O reino de Godofredo de Bouil lon extin
guiu..-se, semelhante às frágeis criaturas dêste mundo, 
que desaparecem de todo, quando Deus não vela 
mais por elas. 

No entretanto, como então se estava persuadido 
de que a salvação da fé cristã e de que a mesma 
glória de Deus estavam ligadas à conservação de 
Jerusalém, a última conquista de Saladino, espalhou 
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a consternação em todo o Ocidente. A notícia chegou 
primeiro à Itália ; o Papa Urbano III, que então 
estava em Ferrara, ficou tomado de profunda dor, 
e não sobreviveu a tão grande calamidade. Todos 
os cristãos, e squecendo�se das próprias misérias só 
tiveram um único motivo de aflição e o nome da 
Cidade Santa voava de bôca em bôca, com gritos de 
desespêro. Deplorava�se em lúgubres cânticos o 
cativeiro do Rei de Jerusalém e de seus cavaleiros, a 
ruína das cidades cristãs do Oriente. Padres, leva� 
vam de cidade em cidade algumas imagens onde 
se via o Santo Sepulcro calcado sob as patas de cava..
los e ] esus Cristo derrubado por Maomé. Tão grandes 
desgraças tinham sido anunciadas ao mundo cristão 
por presságios sinistros. No dia em que Saladino 
entrara na Cidade Santa, diz Rigord, os monges 
de Argenteuil tinham visto a lua descer do céu para 
a terra e subir novamente para o céu. Em várias 
igrejas, o crucifixo e várias imagens de santos tinham 
derramado lágrimas de sangue na presença de todos 
os fiéis. Um cavaleiro cristão tinha visto em sonho 
uma águia que tinha nas garras sete dardos, voando 
por cima de um exétcito, proferia estas palavras, com 
acentos de cólera terrível :  A i  de }erusalém! 

Todos se acusavam de ter, com suas faltas, 
excitado a vingança do céu. Todos os fiéis procura ... 
vam aplacar com a penitência a Deus que êles jul ... 
gavam irritado .  "O Senhor, diziam entre si, espalhou 
por tôda a parte a onda de sua cólera e as flechas 
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da sua ira embeberam .... se no sangue dos seus servos, 
Que tôda a nossa vida seja um contínuo sofrimento, 
porque ouvimos uma voz que gemia na montanha de 
Sião e os filhos de Deus foram dispersados."  Os 
oradores sacros dirigiam .... se a Deus e faziam ressoar 
nas igrejas suas invocações e preces. "Deus Todo .... 
Poderoso ! extlamavam, vossa mão armou .... se para 
o triunfo da justiça ! Nós viemos com os olhos cheios 
de lágrimas, implorar vossa bondade, para que vos 
lembreis dos vossos servos e vossas misericórdias so .... 
brepujem as nossas misérias ; não entregareis a vossa 
herança ao opróbrio, e que os anjos da paz obtenham 
para Jerusalém os frutos da penitência . "  

Chorando a perda do  túmulo de  Jesus Cristo, 
lembraram .... se dos preceitos do Evangelho e os ho .... 
mens se tornaram melhores . O luxo foi banido das 
cidades, esqueciam .... se as injúrias, davam .... se esmola'3 . 
Os cristãos dormiam na cinza e cingiam .... se com o 
cilício ; ex.piavam com o jejum e as mortificações sua 
vida desregrada. O clero deu exemplo, os costumes 
claustrais foram reformados, os cardeais condenaram .... 
se à pobreza dos apóstolos e prometeram ir à Terra 
Santa, pedindo esmolas. 

1 1 88. Estas piedosas reformas não duraram 
muito tempo, mas os espíritos prepararam .... se não me .... 
nos para uma nova Cruzada e tôda a Europa ergueu .... 
se à voz de Gregório VIII, que exortou os fiéis a 
tomar a cruz e as armas . Em sua bula, o pontífice 
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fala dos temíveis juízos de Deus e lamenta as des
graças de Jerusalém, que é agora apenas um deserto, 
onde os corpos dos santos serviram de pasto aos 
animais da terra e às aves do céu ; narra as vitórias 
de Saladino, que foi secundado pelas discórdias dos 
habitantes da Terra Santa e pela maldade dos ho
mens . Em tão grande desastre, ninguém podia reter 
as lágrimas, ninguém podia resistir não sàmente à 
compaixão recomendada pela religião, para com tôdas 
as desgraças, mas ao sentimento que a providência 
pôs no coração dos homens. A língua não poderia 
explicar, o espírito não poderia compreender a aflição 
do soberano pontífice e também a aflição do povo 
cristão, sabendo que a terra da promissão, sofre agora 
o que sofreu por obra de antigos tiranos. "N ás, prin
cipalmente, diz Gregório, que temos que gemer ante 
as iniqüidades, que acenderam a cólera de Deus, 
nós que tememos que outras desgraças aconteçam 
na Judéia, no meio das dissensões dos reis e dos 
príncipes cristãos, entre cidades e aldeias, devemos 
chorar com o profeta e repetir com êle : A verdade, 
a ciênda de De.us, não estão mais nesf,a lerra; ,e:u vejo 
r,einar ,em seu lug,ar a m�entira, o homicídio, o adultério 
e a sêd,e do sangue . . Pensai, meus caros irmãos, para 
que viestes a êste mundo e como deveis dêle sair ,  
Pensai que passais como passam tôdas as coisas. Não 
podeis dizer dos bens de que gozais, do ar mesmo 
que nos conserva a vida : "h to é meu ! "  Não vos 
fizestes a vós mesmos @ o poder de criar um nada, 
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está acima de todos os poderes da terra. Daí então 
todos êsses tesouros, que vos podem escapar, esta vida 
que não é mais que um ponto na duração, para 
socorrer vossos irmãos, para vos garantirdes a eterna 
salvação. Se os infiéis enfrentaram os perigos da 
guerra, se êles sacrificaram o descanso e as delícias 
de seus dias para atacar a herança de Jesus Cristo, 
hesitareis em fazer os mesmos · sacrifícios pela fé 
cristã ? A cólera celeste permitiu que os Ímpios 
tivessem um momento de triunfo, mas sua misericórdia 
pode trocar para êles os dias da vitória em dias de 
humilhação. Entregai-vos pois à misericórdia divina, 
não ternos o direito de pedir contas a Deus de seus 
juízos, mas não devemos crer que na sua bondade 
Êle quer nossa salvação e que aquêle que se sacri
fica por seus irmãos mesmo quando tivesse apenas 
chegado aos dias da juventude, será tratado como 
aquêle que passou uma vida longa no serviço de 
Deus ?" 

. 

Regras para a Cruzada terminavam a bula de 
Gregório VIII .  O papa prometia aos piedosos pere
grinos o perdão completo de seus pecados, a viagem 
santa devia ser para êles uma completa penitência . 
Os bens dos cruzados e suas famílias ficavam colo-
cados sob a proteção especial dos arcebispos e dos 
bispos. 

Nenhuma indagação devia ser feita sôbre a 
validez dos . direitos de posse de um cruzado com 
relação a um bem qualquer, até que se estivesse certo 
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de sua volta ou de sua morte. Os peregrinos estavam 
dispensados de pagar juros a um credor, durante os 
dias passados sob o estandarte da cruz. Era,...lhes 
proibido vestir .... se com luxo e levar cães ou aves. 
Depois destas regras, vinha a ordem de um jejum 
geral , para aplacar a cólera de Deus e obter a liber� 
tação de Jerusalém. O jejum da quaresma devia 
ser observado tôdas as sextas .... feiras durante cinco 
anos. A bula, as determinações e o decreto estavam 
datados de Ferrara. 

O soberano Pontífice pensava restabelecer  a paz 
entre os povos cristãos. Com essa intenção, êle foi 
a Pisa� para pôr um fim a vivas dissensões que ali 
se haviam originado entre os pisanos e os genoveses. 
Gregório morreu antes de terminar a obra começada 
e deixou a direção da Cruzada a seu sucessor, Cle .... 
mente III , - que desde a sua ascensão ao trono ponti .... 
fício, ordenou orações pela paz do Ocidente e pelá· 
libertação da terra dos peregrinos . 





E R R A T A  

No volum1e / /' à página 231 ,  na vigésima se.
gunda linha, onde se lê : 

"Cocson abundantes recursos, ali ficaram três dias , "  

"Cocson a Maresia, situada a oito ou dez horas de" .  
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