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Saramago zdaje się momentami trafi ać celnie w słabości tradycji judeo-
chrześcijańskiej. Jego utwór nie jest jednak wulgarnym pamfl etem, lecz zło-
żoną, subtelną pod względem formalno-artystycznym konstrukcją, mającą na 
celu obronę człowieczeństwa, tragicznego, bo pozbawionego idei opiekuńczego 
Boga Ojca, ale z drugiej strony zmierzającego ku dojrzałości i godności poprzez 
wyzwolenie od tej idei, skłaniającej go wielokrotnie do błędnych, często para-
noidalnych kroków i poczynań. Wyznacznikiem owej wspomnianej przemyśl-
ności buntu Saramago jest narracja utworu – skomplikowana, nieprzejrzysta, 
zmuszająca do uważnej lektury, stanowiąca od tej strony niejako analogię do 
tematu opowiadania, który jest równie niejasny, nieprzejrzysty, mglisty. 

Podstawowym założeniem dyskursywnej powieści Saramago jest przeko-
nanie, z perspektywy racjonalno-empirycznej, laicko-humanistycznej oczy-
wiste, iż jeśli założyć, że świat stworzył Bóg, to za wszystko, co dzieje się 
w naszym świecie, jest On odpowiedzialny. Czyż nie mówi o tym – paradok-
salnie – sam najważniejszy, najpiękniejszy dowód na istnienie Boga – dowód 
z przyczynowości? Jeśli pierwszą przyczyną powstania wszystkiego była 
wola Boga, to czy można zakładać gdziekolwiek na obszarze Jego dzieła brak 
tej woli? Powieściowy Jezus jako chłopiec, a potem młodzieniec i w końcu 
dorosły mężczyzna jest nieustannie udręczony i zbuntowany wewnętrznie. 
Oto w wieku trzynastu lat dowiaduje się od Matki o rzezi niewiniątek, dzięki 
której ocalał. Poczucie winy z tego powodu kładzie się ogromnym ciężarem 
na Jego sercu, potęgowane jeszcze poczuciem wstydu za ojca – Józefa – któ-
ry chociaż został ostrzeżony o nadchodzącej masakrze, nie uprzedził o niej 
matek dwudziestu pięciu niemowląt betlejemskich49. „Mój ojciec zabił dzieci 
z Betlejem”50 –  lamentuje chłopiec, „z płaczem rzucił się na ziemię”51. Sytu-
acja ta ma miejsce po śmierci Józefa. Od tego momentu rozpoczyna się bunt 
Jezusa. Opuszcza dom, by dowiedzieć się czegoś o sobie, o tym, kim jest. 
W Betlejem, modląc się przy grobowcu niewiniątek, rozmyśla nad najtrud-
niejszym zagadnieniem chrześcijańskiej teodycei – dramatycznym problemem 
śmierci i cierpień dzieci: „Rozumiem, że Bóg może chcieć któregoś dnia mojej 
śmierci, ale nie niewinnych dzieci”52. Wtedy po raz pierwszy uświadamia so-
bie z przerażeniem oczywistość, „iż człowiek jest zwykłą zabawką w rękach 
Boga”53, czy to będąc Mu bezgranicznie posłusznym, czy to sądząc, że jest 
w stosunku do Niego wolny. Uświadamia sobie ponadto, że życie jest wy-
rokiem, a śmierć sprawiedliwością, jednakże nie może tego wniosku – jak 
wielu żyjących i działających po realnym Jezusie myślicieli – zaakceptować 

49  Czy ktokolwiek przed Saramago zwrócił kiedyś uwagę na ten „słaby” punkt Ewangelii?
50  Tamże, s. 131.
51  Tamże.
52  Tamże, s. 153. 
53  Tamże. 

Sławomir BOBOWSKI



233

w odniesieniu do tragedii niezawinionej śmierci dzieci. Prawie dwadzieścia 
lat z życia Jezusa, od pierwszego pobytu w Jerozolimie do momentu Jego 
pojawienia się w Galilei jako wędrującego Nauczyciela, lat, o których w No-
wym Testamencie nie ma wzmianki, w powieści wypełniają zdarzenia, które 
pozwalają Jezusowi stopniowo poznawać siebie i Boga. Jest to nieustannie 
narastający proces wątpienia i buntu. 

O fi nalnej postawie Syna Marii w powieści Saramago decydują trzy czynniki: 
wieloletnia praca u boku chmurnego pasterza, będącego aniołem-demonem, spo-
tkanie twarzą w twarz z Bogiem, a wreszcie poznanie Marii Magdaleny i żarliwa 
zażyłość między obojgiem – aż po krzyż. Są to trzy metafory: pasterz uosabia 
ludzkie pożądanie wolności, dążenie do osobniczej, indywidualnej dojrzałości, 
do samospełnienia; antytezą doświadczania życia na własną rękę (u boku pa-
sterza) jest spotkanie z Bogiem, inaczej – odwieczne ludzkie pragnienie bycia 
pod nadzorem i opieką; zażyłość z Marią Magdaleną jest zaś symbolem właści-
wego i najpełniejszego aspektu życia, spełnienia wszelkiego. Nieprzypadkowo 
Saramago tak mocno podkreśla mizoginiczność kultury judejskiej czasów Chry-
stusa, chcąc ją tym samym zdyskredytować poprzez skonfrontowanie właśnie 
z zażyłością jego powieściowego Jezusa i Marii Magdaleny. Warto już w tym 
miejscu nadmienić, że lewicowe uwydatnienie równości płci przez Saramago 
(jeśli sądzić, że pisarz nawiązuje do współczesności) nie jest przekonujące, gdyż 
współczesna liberalna lewica nie zachwyca się wcale kwestią zażyłości męsko-
żeńskiej i jest raczej za swobodnym łączeniem i rozłączaniem się ludzi niż za 
zażyłością, która owocuje założeniem rodziny. Już w Manifeście komunistycz-
nym54 znajdziemy fi lipikę przeciw małżeństwu i rodzinie.

Nieoczekiwanie dla samego Jezusa pasterz, będący demonem-aniołem 
nieustannie prowokującym młodzieńca do grzechu (czytaj: niezależności), 
wyczulił Go jeszcze bardziej na niesprawiedliwą śmierć i cierpienie. Jezus po 
jakimś czasie pracy przy nim rezygnuje z jedzenia mięsa zabijanych owiec. 
W Święto Paschy odmawia ofi arowania Bogu owieczki. Popełnia ów grzech 
nieposłuszeństwa zdumiony „krwiożerczością Boga”55 i przeniknięty lito-
ścią dla bezbronnego stworzenia, którego stał się „absolutnym panem życia 
i śmierci”56; gdy zaś postanawia oszczędzić zwierzę, „jak gdyby narodziło się 
w nim nowe światło”57. Pasterz-demon, zła pragnąc, dobro uczynił. Jednakże 

54  „Małżeństwo burżuazyjne jest w rzeczywistości wspólnością żon. Komunistom można by 
zarzucić co najwyżej, że na miejsce obłudnie zamaskowanej wspólności żon chcieliby wprowadzić 
ofi cjalną, otwartą”. K.  M a r k s, F.  E n g e l s, Manifest komunistyczny, Tower Press, Gdańsk 2000, 
s. 27.

55  S a r a m a g o, dz. cyt., s. 176.
56  Tamże
57  Tamże. Trzeba zauważyć, że chrześcijaństwo odeszło od krwawych ofi ar, ponieważ naj-

większą ofi arą wystarczającą za wszystkie była ofi ara Jezusa (zob. pisarstwo antropologiczne René 
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