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Resumo 
 

O romance A última tentação (1955), do escritor grego Nikos Kazantzákis (1883-1957), 

é uma reescrita da narrativa da vida de Jesus. Sendo uma reescrita, o romance pode ser 

visto como uma versão alternativa dos evangelhos bíblicos. Nele, manifesta-se o devir – 

o processo de tornar-se –, o qual pode ser notado tanto no desenvolvimento da narrativa, 

quanto no alcance das questões filosófico-teológicas que dali emergem. Percebe-se, por 

exemplo, um tipo de abertura relacionado à formação da identidade de Jesus, cuja 

dinâmica é motivada por tensões sucessivas: tensões (dialógicas) internas a Jesus – 

conflito entre sua condição humana e divina – e tensões em relação aos outros 

personagens (em especial: sua mãe, Madalena e Judas), o que cada um espera dele. Ao 

que parece, tais tensões não são resolvidas no final do romance. Diante disso, a tese a ser 

defendida é que o Jesus de Kazantzákis representa uma identidade em composição 

permanente, de tal sorte que ele (Jesus) reflete um inacabamento. De um ponto de vista 

teológico, a hipótese do inacabamento passa por aquilo que Kazantzákis chama de 

“transubstanciação da matéria em espírito”, que remete o escritor à sua origem cristã 

grega ortodoxa e ao seu encontro com o conceito de élan vital do filósofo Henri Bergson. 

Um dos significados teológicos kazantzakianos é que Deus é identificado mediante suas 

“máscaras”, as quais estão sempre em mutação e precisam ser atualizadas, contando com 

a participação humana no processo de sua criação. A pesquisa apresentará possíveis 

releituras do pensamento religioso de Kazantzákis a partir de tendências teológicas 

surgidas a partir da segunda metade do século XX. Além disso, o fazer literário de 

Kazantzákis, o qual contém significados teológicos sem ser formalmente teologia, será 

colocado em diálogo com a teopoética defendida por Rubem Alves. Trata-se da sugestão 

de transubstanciar continuamente o significado das palavras, os significados de Deus, 

para que não se tornem conceitos rígidos e acabados. É, portanto, a recomendação de um 
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exercício teológico consciente de seu inacabamento, o qual, seguindo os passos da 

literatura, converte-se em atividade criadora.        

 

Palavras-chave: Kazantzákis. Jesus Ficcional. Literatura Comparada. Literatura e 

Teologia. Literatura e Filosofia.   
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Abstract 
 

The novel The Last Temptation (1955), from the Greek writer Nikos Kazantzakis (1883-

1957), is a rewritten of the narrative of the life of Jesus. Therefore, the novel may be seen 

as an alternative version of the biblical gospels. In the novel, the process of becoming is 

manifested and can be observed both in the development of the narrative and in the 

philosophical theological questions that emerge from it. One can notice, for example, a 

sort of openness in the creation of the identity of Jesus, in which dynamic is motivated by 

successive tensions: Jesus’ internal (dialogical) tensions – a conflict between his human 

and divine condition – and tensions related to other characters (specially his mother, 

Magdalene and Judas) and what each of them expect from him. Such conflicts do not 

seem to be solved in the end of the novel. For this reason, the thesis being defended is 

that the Jesus of Kazantzakis represents an identity in permanent creation, in a way that 

him (Jesus) remains unfinished. In a theological perspective, the hypothesis about it goes 

through what Kazantzakis calls “the transubstantiation of matter into spirit”, which brings 

the writer back to his Greek Orthodox Christian origin and to his encounter with the 

concept of élan vital, by the philosopher Henri Bergson. One of the kazantzakian 

theological meanings is that God is identified through his "masks”, which are always 

mutating and need to be updated based on human’s participation in the process of 

creation. The research will present possible reinterpretations of the religious thought of 

Kazantzákis as from theological inclinations born from the second half of the twentieth 

century. Furthermore, the form of literature of Kazantzákis, which contains theological 

meanings without being formally theology, will dialogue with the theopoetic defended 

by Rubem Alves. It is about the suggestion of continually transubstantiate the meaning 

of words, the meanings of God, so they won’t become strict and unfinished concepts. It 
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is, therefore, the recommendation of a theological exercise conscious of its 

incompleteness, which following the steps of literature, becomes creative activity. 

 

Keywords: Kazantzakis. Fictional Jesus. Comparative Literature. Literature and 

Theology. Literature and Philosophy. 
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Introdução 
 

 

 

 

 

 

Meu primeiro contato com a literatura do escritor grego Nikos Kazantzákis1 se 

deu através do pequeno livro intitulado Ascese: Os salvadores de Deus. Isso ocorreu 

quando eu estava me graduando em filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo. 

Era meu último ano no curso e já me encontrava mais disposto a ler poesia e escritos 

místicos do que textos formalmente filosóficos. Eu me interessava por questões religiosas 

e, assim, encaminhei o trabalho de conclusão de curso (TCC) para a filosofia da religião, 

com o objetivo de pesquisar a intuição mística a partir do pensamento de Henri Bergson. 

E foi durante essa etapa final de meus estudos que tive um encontro fortuito com o 

mencionado livro de Kazantzákis. Na realidade, a obra caiu em minhas mãos (e quando 

digo “caiu”, estou querendo dizer isso mesmo, literalmente). Aconteceu que, certo dia, na 

biblioteca de teologia da universidade, ao passar pela sessão de literatura, resolvi pegar 

um livro que me chamou a atenção. Só que, ao puxá-lo da estante, um outro livro que 

estava coladinho a ele, acidentalmente, veio junto. Não me lembro mais do livro que 

puxei; quanto ao outro, o que veio sem querer, era Ascese.  Levei-o para casa e em poucas 

horas o “devorei”. Costumo dizer que, ao lê-lo, experimentei a um só tempo o deleite da 

poesia, da filosofia e da mística. 

                                                           
1 Esclareço desde já que o sobrenome “Kazantzákis”, quando aparecer como referência de obras citadas, 

apresentar-se-á com pequenas diferenças na grafia: ora sem o acento, ora sem o “s” no final. De fato, 

transcrevo o nome do escritor grego conforme aparece nas obras a que tive acesso. Por exemplo, nas edições 

brasileiras mais antigas, o sobrenome aparece sem o acento na penúltima sílaba. Em Portugal, muitas vezes, 

aparece sem a letra “s” no final. Lembrando que, oficialmente, é regra na língua portuguesa que se acentue 

todas as paroxítonas terminadas em “i” ou “is”.  
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Mas a intenção de desenvolver um estudo sobre a obra de Kazantzákis só veio 

alguns anos mais tarde, depois que tive ciência de uma linha de pesquisa acadêmica que 

estava crescendo no Brasil, que se refere ao tema da relação entre religião/teologia e 

literatura. Isso foi em 2011, no decorrer de uma especialização em Ciências da Religião 

que eu cursava na PUC/SP. Fiquei seduzido pelo tema e logo me ocorreu a ideia de 

realizar uma análise sobre Ascese: Os salvadores de Deus. O curioso é que, por alguma 

razão, eu acreditava que Kazantzákis fosse um escritor suficientemente conhecido aqui 

no Brasil. Contudo, depois de um exame para me informar acerca de comentários e de 

estudos relacionados à sua obra fiquei ciente que estes eram praticamente inexistentes. 

Essa ausência só não era total porque havia alguns artigos da professora Carolina 

Bernardes, a qual, inclusive, havia defendido uma tese de doutorado sobre o autor em 

20102. O bom é que se tratava de uma pesquisa bem recente. Entretanto, eu não conseguia 

entender a falta de interesse pelo escritor grego, o qual fora exaltado por Thomas Mann, 

Albert Schweitzer e Albert Camus, indicado ao Nobel de literatura3 e que figura não 

apenas entre os maiores escritores do seu tempo, mas que é, conforme expressão de Otto 

Maria Carpeaux, “um dos maiores espíritos do século XX”. 

É preciso frisar, porém, que o prestígio e a popularidade de Kazantzákis foram 

também oscilantes na Europa e nos Estados Unidos. Em 1962, o escritor e crítico literário 

britânico, Colin Wilson, em seu livro The Strength to Dream (p. 218), chamava a atenção 

para o seguinte fato:  

Cinco das principais obras de Kazantzákis foram publicadas em 

traduções na Inglaterra, e outras mais na América, e ainda assim seu 

nome permanece quase totalmente desconhecido. É um caso curioso, 

talvez devido ao fato de que escrevesse em grego e que os leitores 

modernos não esperam descobrir um escritor grego importante. Até seu 

nome tem uma ressonância desalentadora; se tivesse escrito em russo e 

se chamasse Kazantzovski, suas obras seriam, sem dúvida, 

universalmente conhecidas e admiradas [...] Há uma espécie de tragédia 

nisso [...], pois se trata de um escritor que poderia situar-se junto aos 

gigantes do século dezenove, Tolstói, Dostoiévski, Nietzsche (com os 

quais ele tem afinidades). 

 

Por sua vez, o norte-americano Peter Bien, professor de literatura comparada na 

Dartmouth College e um dos maiores especialistas em Kazantzákis, observa que desde os 

anos de 1960 seus romances começaram a se tornar atraentes para inúmeros leitores em 

                                                           
2 A tese, cujo título é “A Odisseia de Nikos Kazantzákis: epopeia moderna do heroísmo trágico”, foi 

defendida na UNESP de São José do Rio Preto e foi publicada em 2012 pela editora Cassará. 
3 Prêmio que não ganhou. Consta que ele perdeu o Nobel, em 1957, por um voto de diferença para Camus.  
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várias partes do mundo. Pode-se dizer que contribuíram para isso as adaptações de três 

desses romances para o cinema. O primeiro deles foi O Cristo recrucificado, que chegou 

às telas em 1957 com o título francês Celui qui doit mourir (“Aquele que deve morrer”), 

com direção de Jules Dassin4; em 1964, o romance Vida e proezas de Alexis Zorbás foi 

adaptado com o título Zorba, o grego, contando com a interpretação de Anthony Quinn e 

direção de Michael Cacoyannis; e em 1988, foi a vez de A última tentação de Cristo, 

dirigido por Martin Scorsese. Os êxitos dessas adaptações, principalmente as duas 

últimas, ajudaram inclusive a conquistar público mais amplo que o das livrarias. Bien 

sustenta que em anos recentes (isto é, a partir dos anos 1990) a obra de Kazantzákis tem 

sido objeto de um renovado interesse de estudo nos Estados Unidos, sobretudo para 

filósofos da religião e para teólogos. 

Aqui no Brasil, é preciso fazer uma ressalva: se por um lado, como foi dito, são 

quase inexistentes estudos em torno da obra de Kazantzákis, por outro, desde 2011, a 

editora Grua tem assumido o projeto de reeditar os principais romances do escritor grego, 

agora com traduções diretas dos originais5. Assim, temos agora excelentes edições de 

Vida e proezas de Aléxis Zorbás (2011), do inédito O capitão Mihális (2013), de A última 

tentação (2015)6 e Ascese: Salvatores Dei (2017)7. Espero que novas edições nas 

prateleiras das livrarias possam tornar-se um convite para novos leitores, e desse modo, 

quem sabe, suscitar novas pesquisas.  

Foi, pois, diante do quadro anteriormente descrito que desenvolvi, no final de 

2011, um projeto de pesquisa sobre a obra Ascese, com o qual, em 2012, ingressei no 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade 

Metodista. Durante os dois anos de mestrado fui adquirindo bibliografia sobre 

Kazantzákis, a maior parte em inglês e espanhol, e me familiarizando com o seu universo: 

sua vida, sua obra, suas inquietudes, seus temas. Creio que tudo isso está esboçado em 

                                                           
4 Kazantzákis acompanhou o lançamento do filme no festival de Cannes, em maio de 1957. Poucos meses 

depois, em outubro, ele faleceu.  
5 Os romances de Kazantzákis publicados aqui no Brasil nos anos de 1970 e 1980 foram traduções indiretas, 

ou do inglês ou do francês. 
6 Esta é a edição que uso ao longo de minha pesquisa. O título original, em grego, é O teleftaíos peirasmós 

(A última tentação) e, portanto, não inclui “de Cristo”. Foi a tradução em inglês, nos Estados Unidos, em 

1960, que acrescentou “de Cristo”. A adaptação do romance para o cinema, dirigida por Scorsese, seguiu, 

obviamente, o título americano. 
7 Ascese já tinha uma edição brasileira com tradução direta do grego feita por José Paulo Paes, editada pela 

Ática, em 1997. É preciso destacar também a edição do romance O pobre de Deus, de 2002, com tradução 

de Ísis Borges B. da Fonseca, pela editora ARX; e de Relatório ao Greco, de 2014, traduzida por Lucilia 

Soares Brandão, pela Cassará. Esta última só foi possível graças à captação de recursos através de 

Crowdfunding (a chamada “vaquinha virtual”), pela plataforma Catarse. 
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minha dissertação, cujo título é “Uma escrita em busca de redenção: Nikos Kazantzákis 

e a espiritualidade da luta e da liberdade em Ascese-Os salvadores de Deus”, defendida 

em março de 2014. Ascese é uma obra de difícil classificação, intercruzando-se nela os 

discursos literário, filosófico e religioso. É uma espécie de poema-ensaio-manifesto em 

que se pode detectar, entre tantas influências, temas do budismo, da mística cristã e das 

filosofias de Nietzsche e de Bergson. Pode servir ainda como uma porta de entrada para 

a leitura de Kazantzákis, já que alguns estudiosos a consideram ao mesmo tempo como 

uma síntese e matriz geradora de sua obra posterior.  

Depois de dois anos de pesquisa cheguei à conclusão de que havia muito ainda 

por explorar em relação ao aspecto religioso da obra de Kazantzákis. De fato, a temática 

religiosa é uma das mais relevantes em sua obra e tem sido bastante pesquisada mundo 

afora. Em seus escritos são abundantes as manifestações sobre Deus e é praticamente 

impossível deixar de lado ou ignorar tal assunto. Personagens como Buda e São Francisco 

de Assis, por exemplo, estiveram entre os mais admirados pelo poeta grego. O primeiro 

foi objeto de intenso estudo e tornou-se tema de uma obra dramática na qual ele trabalhou 

por cerca de vinte anos.8 Quanto ao santo de Assis, cidade que nosso escritor visitou mais 

de uma vez, lhe dedicou uma biografia romanceada intitulada O pobre de Deus.9  

Mas é provável que nenhuma outra figura religiosa, entre as muitas que 

Kazantzákis estudou, o impressionou tanto quanto Cristo. A seguinte passagem de uma 

carta enviada ao amigo Max Tau10, datada de 1952, transcrita aqui por George 

Stassinakis11 (1998-99, p. 116), é reveladora nesse sentido:  

Desde minha infância fui obcecado pela figura de Cristo. Essa união tão 

misteriosa e tão real do homem e de Deus, esse anseio, tão humano e tão 

sobre-humano, de uma reconciliação de Deus e do homem ao mais 

elevado nível a que um ser vivo pode aspirar [...] Em minha epopeia, a 

Odisseia, consagro a Cristo uma rapsódia. Mas isto não me libertou. Mais 

tarde, voltei a insistir. Escrevi O Cristo recrucificado e, em seguida, A 

última tentação. Porém, apesar de tais tentativas, o tema segue sendo 

inesgotável para mim, pois o mistério do combate do homem e de Deus, 

da carne e do espírito, da morte e da imortalidade, é inesgotável.  

 

                                                           
8 O drama Buda começou a ser esboçado em 1922 e teve sua versão final só em 1941. 
9 Este romance, de 1953, o último escrito por Kazantzákis, foi dedicado ao seu amigo Albert Schweitzer 

(1875-1965). Schweitzer foi teólogo protestante, músico e médico missionário no Gabão. Ganhou o Prêmio 

Nobel da Paz em 1952. Na dedicatória, Kazantzákis escreve: “ao dr. Albert Schweitzer, o São Francisco de 

nossa época”. 
10 Foi um escritor e editor Alemão-Norueguês. 
11 Presidente da “Sociedade Internacional dos Amigos de Nikos Kazantzákis” (SIANK), criada na 

Universidade de Genebra em 1988. A SIANK está presente em diversos países, inclusive no Brasil. 
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 A figura de Cristo é presença constante na vida do autor grego, incorpora seus 

dilemas filosóficos, suas aspirações religiosas e humanas, seus ideais sociais, e torna-se 

personagem, um tipo de herói trágico, constantemente recriado em sua literatura. Dentre 

as obras em que Kazantzákis toma Cristo como personagem, o romance A última 

tentação, concluído em 1951, é certamente o ápice da sua atividade imaginativa sobre o 

tema. É também um dos seus últimos trabalhos e abrilhanta ainda mais uma longa e 

excepcional carreira literária. 

Tendo em vista o que acabei de relatar, e para dar continuidade aos meus estudos 

sobre Kazantzákis, em agosto de 2014 iniciei o doutorado em Ciências da Religião na 

UMESP, cuja intenção foi pesquisar A última tentação. E agora, quatro anos depois, 

venho apresentar os resultados da pesquisa, intitulada “O Jesus inacabado de Kazantzákis: 

uma abordagem literário-teológica do romance A última tentação”. O estudo está dividido 

em quatro capítulos e a tese principal refere-se à noção de devir/inacabamento que, no 

meu entender, pode ser verificada no romance mediante a dinâmica da narrativa, focada 

sobre as tensões na formação da identidade de Jesus, e através da perspectiva 

filosófica/religiosa do próprio autor, que sugere um exercício literário-teológico 

permanentemente criativo.  

No primeiro capítulo, procuro empreender uma busca mais ampla pelo Jesus 

ficcional, partindo dos evangelhos contidos no Novo Testamento da Bíblia cristã e, a 

partir daí, assinalar a variedade de formas literárias que têm sido utilizadas por escritores 

ficcionistas para representá-lo na modernidade. Ao longo do capítulo discutirei teorias 

relacionadas às questões da ficcionalidade, do gênero literário dos evangelhos, da busca 

do Jesus histórico, das diferentes formas de intertextualidade entre romances e o Novo 

Testamento, dando destaque para a categoria reescrita. Encerro o capítulo com um 

panorama do enredo de A última tentação, descrevendo o modo como ocorre o processo 

de reescrever Jesus no romance e como este reflete os evangelhos, ao mesmo tempo em 

que também se torna uma versão nova e alternativa dos mesmos. 

O segundo capítulo é, por assim dizer, uma aproximação do envolvimento instável 

de Kazantzákis com o cristianismo e como isso se manifesta em sua obra. Confirmarei 

que a figura de Cristo foi uma das mais admiradas pelo escritor e objeto de uma busca 

interminável para ele, tornando-se matéria a ser transubstanciada pela arte. Mostrarei, 

então, que, ao longo de sua carreira, Kazantzákis tomou Cristo como tema para um drama 

teatral (Cristo), para um longo poema (Canto a Cristo), uma rapsódia dentro de uma 

epopeia (Odisseia), e dois romances (O Cristo recrucificado e A última tentação). Uma 
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vez que o foco da pesquisa é A última tentação, darei atenção especial para o modo como 

essa obra foi recebida pela crítica. Parte dessa recepção tem a ver com a adaptação do 

romance para o cinema, o filme A última tentação de Cristo, que teve direção de Martin 

Scorsese, e que receberá um tópico para ser comentado. 

Depois, no terceiro capítulo, passo a explorar a narrativa de A última tentação, 

observando as tensões dialógicas que são responsáveis pelo processo da formação da 

identidade dos personagens. Um processo que, como será visto, não se fecha, mas se 

mantém aberto, isto é, inacabado. O embasamento teórico para tal análise virá da 

concepção de dialogismo, conforme proposta por Mikhail Bakhtin. A partir daí, serão 

reconhecidas no romance noções como forças centrípetas e centrífugas, a ideia de não-

finalizabilidade e alguns desdobramentos da perspectiva carnavalesca. Desse modo, 

Jesus e outros personagens, como Maria (mãe de Jesus), Madalena e Judas, são 

deslocados do lugar intocável que eles possuem na Bíblia e passam a ser percebidos como 

indivíduos comuns que lutam para adquirir uma identidade. Veremos, por exemplo, um 

Jesus que está o tempo todo vacilante, em conflito consigo mesmo: tensão entre o seu 

desejo de ser um homem comum e aquilo que ele entende ser o seu maior dever, sua 

missão em relação a Deus (uma tensão, portanto, entre a liberdade humana e a 

determinação divina). As tensões observadas em Jesus, assim como nos outros 

personagens, parecem não chegar a uma resolução no final, e isso, portanto, será sugerido 

como um sinal de inacabamento no romance.   

O quarto e último capítulo é dedicado a examinar o pensamento filosófico-

religioso e/ou teológico de Kazantzákis. Se no segundo capítulo da pesquisa será 

apresentado o longo envolvimento do escritor grego com o cristianismo, agora, no último, 

explorarei em maior profundidade alguns significados teológicos de sua obra. Penso que 

o principal significado filosófico e religioso de sua obra tem a ver com a noção de 

transubstanciação da matéria em espírito. Trata-se de uma noção elaborada pelo escritor 

e que possui raízes na tradição cristã da eucaristia e é assimilada, principalmente, com o 

conceito de élan vital do filósofo francês Bergson. Essa noção será notada em A última 

tentação. Depois, servindo-me da liberdade de ir além dos textos e do tempo de 

Kazantzákis, me permitirei realizar certas aproximações entre o seu pensamento religioso 

e tendências teológicas relativamente recentes. Tais aproximações são possíveis porque, 

assim como Kazantzákis, as tendências teológicas a serem apreciadas seguem as 

perspectivas do devir, do processo, do inacabamento, da imaginação poética etc. Por fim, 

me volto para uma última reflexão acerca do Jesus kazantzakiano, procurando 
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acompanhar a errância desse herói trágico. Ressalto as dores e as incertezas que o Jesus 

humano de A última tentação deve enfrentar, sinalizando uma compreensão da verdade 

como sacrifício e não como satisfação pessoal. Mostro, então, que a sua trajetória é a 

expressão de uma postura religiosa que assume os riscos de se colocar diante do abismo 

e de encarar a agonia. É a visão de um cristianismo que sinaliza não um alívio, mas uma 

luta constante; não é questão de se encontrar para se salvar, mas de se perder e de se 

entregar a um processo de criação inacabável.                              
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Capítulo I – Dos evangelhos às 

reescritas: uma busca pelo Jesus 
ficcional 

 

 

 

 

 

 

Sendo A última tentação um romance sobre a vida de Jesus, é correto situá-lo 

numa longa tradição de vinte e um séculos de cristianismo na qual se nota uma constante 

reelaboração de tal narrativa. Dos textos apócrifos dos primeiros séculos da era cristã, 

passando às paródias sacras da tradição medieval até as versões contemporâneas, o 

costume de recontar a história de Jesus provém de uma fonte que se mostra inesgotável: 

os quatro evangelhos que integram o Novo Testamento da Bíblia Cristã. 

Olhando em retrospectiva para essa tradição, e antes de nos determos mais 

especificamente em A última tentação, nosso objetivo neste primeiro capítulo será 

realizar uma abordagem mais ampla sobre Jesus como tema da literatura. Esta abordagem 

torna-se justificada porque o objeto de análise de nosso estudo é justamente um romance 

sobre a vida de Jesus e isto implicará, entre outras coisas, que se reconheça também a 

importância dessa figura para além de seu significado estritamente religioso. Em outros 

termos, neste primeiro capítulo a intenção é mostrar a relevância de Cristo para o âmbito 

artístico, mais especificamente o da criação literária.  

Nesse sentido, uma vez que nosso objetivo aqui será empreender uma busca pelo 

Jesus ficcional, o tópico de abertura dedica-se a realizar uma reflexão introdutória sobre 

o conceito de ficcionalidade que, de algum modo, terá certa ressonância em todo o 

desenvolvimento do capítulo. Já no tópico seguinte, farei uma aproximação aos 
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evangelhos tomando por foco seus aspectos literários, levando em conta sua 

contextualização com relação à literatura antiga, tanto judaica quanto greco-romana. A 

partir daí, lidarei com a presença e os modos de tratar a figura de Jesus na literatura dos 

últimos duzentos anos, incluindo os inícios da busca do Jesus histórico no século XVIII 

que, de certo modo, ao liberá-lo dos limites impostos pela fé, deixou um caminho aberto 

e que permitiu projetar nele todos os sonhos, imaginações, obsessões, valores e 

experiências humanas. Em seguida, portanto, apresentarei as distintas formas de 

representar Jesus na moderna literatura imaginativa. Por fim, me empenharei em discutir 

a categoria reescrita e a indicarei como um procedimento literário adequado para situar 

o romance A última tentação. 

 

I.1. Nota preliminar acerca da concepção de ficcionalidade   

 Parece-me pertinente que este capítulo, cuja intenção é fazer uma abordagem do 

Jesus ficcional, comece com uma reflexão em torno da noção de ficcionalidade. O 

objetivo, contudo, não é tecer uma longa discussão sobre o assunto e nem dar uma 

definição estanque e minuciosa. Para compreender o tema da ficcionalidade, a partir do 

campo da teoria literária, e aplicá-lo aos estudos da religião, recorrerei a Paulo Augusto 

de Souza Nogueira que, em “Religião e ficcionalidade: modos de as linguagens religiosas 

versarem sobre o mundo” (2015), reconhece como algo muito pouco explorado até o 

momento 

Nogueira, baseando-se em Aleida Assmann, por exemplo, indica que a ideia de 

ficção é comumente aceita como oposta ao que se entende por realidade. Porém, nos 

lembra que o conceito de realidade é uma interpretação e construído historicamente. O 

autor revela então que o texto de Assmann pretende mostrar que há dois níveis de 

ficcionalização. O primeiro está subjacente aos modelos de realidade, já que estes são 

historicamente construídos. Assim, na visão de mundo medieval, por exemplo, pode-se 

entender o mundo tal como espelhado e codificado na revelação das Sagradas Escrituras; 

ou no romantismo, em que o mundo é refletido na harmonia cósmica e estética, na qual o 

humano deve se encaixar harmonicamente; ou no mundo moderno, o qual é 

compreendido como uma máquina – máquina a ser conhecida e dominada para gerar 

lucro. Fica claro que tais concepções de mundo/realidade são historicamente datadas: “A 

realidade é basicamente um fluxo caótico e amorfo de eventos” (NOGUEIRA, 2015, p. 

125). Com efeito, o que se toma por realidade é um modelo de interpretação, isto é, uma 
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construção discursiva que busca dar sentido e organização. No limite, o que se toma por 

realidade é a realidade verbal construída. 

Mas, conforme Nogueira (2015, p. 126), é o segundo grau de ficcionalização o 

objeto principal da análise de Assmann. Trata-se do “exercício de modelizar mais uma 

vez o mundo, e esse é o exercício da ficção literária”. A ficção literária não pretende lidar 

diretamente com o real, mas sim com a realidade verbal construída no primeiro nível. 

Desse modo, “a literatura é capaz de manipular, contestar, inverter e negar essa realidade 

verbalizada, ainda que também tenha o poder de confirmá-la” (Idem). Ora, é a ficção 

literária que revela e questiona a ficção do primeiro nível. E é mediante o exercício da 

ficção literária que se reconhece que a realidade e a descrição verbal da realidade não se 

equivalem. Entretanto, também deve-se reconhecer que sem uma descrição verbal da 

realidade – a ficção do primeiro nível –, condicionada historicamente, o ser humano nada 

poderia dizer sobre si mesmo ou sobre o mundo. “A literatura, por sua vez, oferece um 

espaço singular no qual o discurso verbal sobre a realidade pode ser reconhecido e 

questionado” (NOGUEIRA, 2015, p. 127).  

Então, por meio da literatura, as convenções da sociedade, suas leis, inclusive as 

consideradas divinas, podem ser suspensas e questionadas. Neste ponto, utilizando-se 

agora da referência a Wolfgang Iser, Nogueira observa que tais convenções são 

“despragmatizadas” na literatura, uma vez que esta exerce a função de desconstrução do 

real e do estabelecido. Através da leitura da ficção literária, as pessoas podem suspender 

o sentido das convenções e as certezas da realidade, “e se permitem, aliados ao narrador 

e aos personagens, mesmo aos mais repugnantes e desprezíveis, pensar o mundo a partir 

de ações não sancionadas pelo discurso oficial” (NOGUEIRA, 2015, p. 128).  

Na perspectiva de Iser uma das funções pragmáticas da literatura de ficção é, pois, 

despragmatizar as convenções da linguagem. Neste sentido, o processo de avaliação e de 

rearranjo do mundo da ficção literária não se refere diretamente à realidade empírica, mas 

refere-se à linguagem em si mesma. Diante disso, Nogueira (2015, p. 129) infere:  

Isso não significa que falte realidade à leitura. Sendo a literatura uma 

experiência que só se efetiva no ato de ler, e sendo o leitor 

constantemente convidado a completar as lacunas e contradições do texto 

literário, por meio de tomadas de posição, a leitura se converte num 

acontecimento. A experiência da leitura é a realidade da ficção literária.  

 

Mesmo sem estar ancorada numa situação concreta a ficção literária cria um 

mundo no qual o leitor pode repensar a realidade. Isto aponta para o fato de que toda a 

linguagem, não só a literária, é uma mediação do mundo, uma espécie de tradução para 
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algo que o mundo não é. Nesse caso, a linguagem literária apenas ampliaria essa 

mediação: “as obras se relacionam com a linguagem” (NOGUEIRA, 2015, p. 130). O 

leitor aparece com um papel fundamental porque ele faz com o que é potencial se atualize, 

se concretize; o leitor efetiva a construção do objeto imaginário na literatura de ficção. 

Dessa forma, para Iser, a leitura torna-se um acontecimento, e a realidade é constituída 

por acontecimentos.   

Nogueira chama a atenção para o fato de que o leitor e o texto se encontram na 

criação dessa situação, e para que isso ocorra eles precisam seguir certas convenções que 

vão desde procedimentos aceitos, estratégias textuais, até sua realização na participação 

do leitor. Do mesmo modo, é preciso lançar mão de um repertório que se constitui de 

alusões a obras anteriores e referências a normas sociais e históricas. Aqui aflora o espaço 

de manipulação do texto literário, uma vez que ele gera novas possibilidades a partir 

dessas velhas conexões, isto é: o antigo como pano de fundo para a constituição do novo. 

Assim, “a ficção literária parte em direção ao não familiar, mas sempre jogando com o 

que é familiar” (NOGUEIRA, 2015, p. 131). 

Ao dialogar com modelos e conceitos da realidade, o texto literário inclui em seu 

repertório normas e alusões, mas ao fazer isso ele precisa escolher o que ativar e o que 

neutralizar. Isto se dá porque, conforme Nogueira salienta, o texto literário não reproduz 

apenas os quadros de referência da sociedade. De fato, o texto literário toma como seu 

“sentido” dominante algumas possibilidades que haviam sido neutralizadas ou negadas 

pelo sistema de pensamento dominante. Portanto, é em reação aos sistemas de 

pensamento que foram escolhidos e incorporados em seu repertório que um texto literário 

pode ser definido. Sua operação incide basicamente em rearranjar e hierarquizar de outra 

maneira os padrões de sentido. Fato é que todos os sistemas de pensamento precisam 

excluir certas possibilidades, e isso, fatalmente, gera algumas deficiências no sistema. A 

ficção literária se aplica justamente a tais deficiências e por isso ela é comumente 

considerada como oposta à realidade. O correto, no entanto, não é pensá-la como uma 

oposição, mas como complemento, sendo que seu procedimento se dá por inserção e 

consideração de possibilidades que foram excluídas do sistema predominante. Como 

veremos, o romance A última tentação poderá ser percebido aqui como algo 

complementar ou alternativo em relação à compreensão religiosa oficial.   

Do que ficou exposto até o momento, há que se considerar como importantes os 

seguintes aspectos da ficcionalidade e da ficção literária: que estruturas ficcionais são 

imprescindíveis para que os seres humanos tornem o mundo compreensível; tal função 
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cognitiva é desenvolvida e ampliada na literatura, que por sua vez, além de apontar para 

o caráter ficcional das noções comuns de realidade, também explicita possibilidades ainda 

não concretizadas. Assim, a ficcionalidade ultrapassa as funções de entretenimento e de 

embelezamento literário, sendo central para a imaginação e para o conhecimento humano. 

Com efeito, a ficção projeta um mundo mais complexo e mostra que o sentido de 

realidade é sempre uma construção, permitindo imaginar possibilidades apenas latentes. 

A partir daí, é possível delinear um conceito de ficcionalidade que vai além do seu 

sentido de exercício de construção de mundo, reconhecendo a ficção também como uma 

categoria antropológica que se manifesta na própria ficção literária. Iser, em 

“Ficcionalización: la dimensión antropológica de las ficciones literarias”12, considera que 

ficção e ficcionalidade se fundamentam numa dualidade que é a sobreposição entre 

verdade e mentira no âmbito da literatura. Nas palavras de Iser (2004, p. 1): 

A mentira e a literatura sempre contêm dois mundos: a mentira incorpora 

a verdade e o propósito pelo qual a verdade tem que esconder-se; as 

ficções literárias incorporam uma realidade identificável, sujeita a uma 

remodelização imprevisível. Assim, quando descrevemos a 

ficcionalização como um ato de sobreposição, devemos ter em mente que 

a realidade sobreposta não fica para trás, mas se mantém presente, pelo 

que dota a ficção com uma dualidade que pode ser explorada para 

diferentes propósitos. 

 

Frente a esse pressuposto, Iser vai evocar a tese de Nelson Goodman, a qual sugere 

que os seres humanos não vivem em uma só realidade, mas em muitas. Assim, vivemos, 

ao mesmo tempo, em múltiplas realidades e, dessa forma, as ficções são as “condições 

que permitem a produção de mundos, cuja realidade, no entanto, não deve ser duvidada” 

(ISER, 2004, p. 2).  A evidência de uma das funções mais importantes da ficção é que ela 

se constitui de uma dualidade entre verdade e mentira; o cruzamento de fronteiras entre 

elas é o que caracteriza a ficcionalização, colocando os dois mundos em referência em 

um processo dinâmico de relação. Daí que a ficcionalização, em seu funcionamento 

básico, traz à presença a simultaneidade do que é mutuamente excludente. E aqui se chega 

ao diferencial da ficcionalização literária, que a distingue da mentira: a ficção literária 

sempre revela sua ficcionalização, assume-se como tal, ela mostra que é um “discurso 

espetacularizado” por meio de marcas convencionais (NOGUEIRA, 2015, p. 134). Há na 

literatura um jogo de máscaras, um jogo de ocultamento e revelação, o que faz com que 

os personagens habitem dois mundos.  

                                                           
12 Acessei este artigo em Cyber Humanitatis, n. 31 (Inverno de 2004), 20p., traduzido de “Fictionalizing: 

The Anthropological Dimension of Literary Fictions”, v. 21, 1990, p. 939-955. 
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A ficção literária tem a estrutura do significado duplo, que não é o 

significado por si mesmo, mas matriz para gerar significados. O 

significado duplo toma a forma de ocultamento e revelação simultâneos, 

sempre dizendo algo que resulta diferente do que pretendia para anunciar 

algo que se sobrepõe ao que a isto se refere (ISER, 2004, p. 8). 

 

A ficcionalização na literatura aponta para um padrão antropológico que é a 

estrutura do alter ego, do duplo. “É na estrutura do duplo que se faz possível todo 

autoentendimento” (ISER, 2004, p. 9). Isso aponta para a necessidade de nos 

desprendermos de nós mesmos, de sermos outras pessoas: ora, o uso de máscaras, de 

papeis sociais ou de personagens, está fundamentado no fato de que somos inacessíveis 

para nós mesmos.  

Para Iser, portanto, a ficcionalidade literária pode ser considerada como uma 

indicação de que os seres humanos não podem estar presentes para eles mesmos – uma 

condição que nos torna criativos, mas que nunca nos permite identificarmos a nós mesmos 

com os produtos de nossa criatividade. Essa constante modelização de si mesmo nunca 

encontra restrições, ainda que o preço a pagar por esta liberdade de extensão é a falta de 

definição e permanência de todas as formas assumidas. Então, se a ficcionalização provê 

a humanidade com as possibilidades da extensão de si mesmo, também expõe a 

deficiência dos seres humanos, nossa inacessibilidade fundamental a nós mesmos. Ou 

seja, a ficção como categoria antropológica é um testemunho da nossa impossibilidade de 

nos conhecermos a nós mesmos. Nas palavras de Iser (2004, p. 16): 

Só podemos apresentar nós mesmos no espelho de nossas próprias 

possibilidades imagináveis dentro de nós mesmos; só podemos lidar com 

a abertura do mundo mediante as possibilidades que derivamos e 

projetamos no mundo a partir de nós mesmos, ou, ao espetacularizar 

nossas próprias possibilidades, estamos lutando incessantemente para 

postergar o nosso próprio final. 

 

Demonstradas assim as condições de construção e criação de mundos e o caráter 

antropológico da ficcionalidade, podemos já ter uma ideia do alcance da literatura que 

toma a figura de Jesus Cristo como objeto de composição. Sendo uma figura com intensa 

carga religiosa, ao longo do tempo os discursos teológicos procuraram estabelecer 

concepções “corretas” (reais) sobre Jesus, com a intenção, talvez, de oferecer respostas 

pragmáticas ao mundo e que, portanto, não devem, ou não deveriam, ser alteradas. Mas, 

diante do que foi exposto, entende-se agora que discursos teológicos, como qualquer 

outro discurso, carregam a ficcionalidade. A partir da teologia cria-se, pois, uma realidade 

verbal a qual é tomada por muitos como “a realidade”, mas que, na verdade, trata-se de 
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uma construção discursiva em que se pode ver ou admitir que uma coisa é real. É com a 

realidade verbal construída pela teologia que, por exemplo, a ficção literária sobre Jesus 

vai lidar. Nesse sentido a literatura seria um espaço para a desconstrução das formas 

automatizadas com que símbolos e textos religiosos constroem e reforçam o real no senso 

comum. Conforme expõe Nogueira (2015, p. 140): 

Na literatura há o potencial para a despragmatização dos elementos 

religiosos inseridos no senso comum, experimentando-os em novas 

modalidades, em novas construções do sujeito e de suas percepções da 

realidade. Nos experimentos literários há possibilidades concretas de 

novas aplicações da ficcionalidade na religião, seja na criação de 

identidades, nas inversões de mundo e na exploração dos potenciais 

imaginativos e utópicos da linguagem. 

 

Enfim, tais considerações sobre a ficcionalidade e sobre a literatura devem ser 

vistas como um ponto de partida para o presente estudo. Por meio dessas primeiras 

análises aqui expressas procura-se, pois, oferecer uma perspectiva de compreensão mais 

ampla para o que se segue, na busca do Jesus ficcional.         

      

I.2. Considerações sobre a forma literária dos evangelhos 

Nossa busca pelo Jesus ficcional deverá recuar até os evangelhos, procurando 

refletir um pouco sobre os moldes literários que cercam esses textos bíblicos. Conforme 

observa Jaroslav Pelikan (2000, p. 9), “o estudo do lugar de Jesus na história da cultura 

deve começar pelo Novo Testamento, no qual se basearam todas as representações 

subsequentes”. 

Parece que a ideia de escrever os evangelhos – ou seja, as narrativas completas 

tais como as encontramos no Novo Testamento (que abrangem ao menos o âmbito do 

ministério público/paixão/ressurreição, e combinam milagres e ditos) – veio da 

necessidade da comunidade cristã primitiva em registrar algo da vida e dos ensinamentos 

de Jesus. Para tal empreendimento exigia-se uma forma adequada de expressão. Se novos 

gêneros literários estão continuamente se formando a partir dos já existentes, pode-se 

inferir que os antecedentes dos evangelhos seriam as formas helenísticas como a 

aretologia, um gênero especial de biografia de um homem virtuoso/santo, ou a biografia 

laudatória, cuja preocupação principal é mostrar a grandeza de um personagem.  

Do mesmo modo, os evangelhos também precisam ser reconhecidos como 

produtos inspirados pelos modos de escrever que têm sua origem no Antigo Testamento 

e dos próprios desdobramentos judaicos derivados. Neste sentido, a estrutura dos 
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evangelhos sinóticos seria definida pela história veterotestamentária da Aliança de Deus 

com Israel. Por esta perspectiva sinaliza-se um procedimento de interpretação que ficou 

conhecido por tipologia ou figural, isto é, os “tipos” do Antigo Testamento são coroados 

por seus “antitipos” no Novo, ou seja, as imagens (figuras) do Antigo Testamento 

prefiguram as imagens (figuras) do Novo. Veremos com Northrop Frye (2004) que tal 

intercâmbio entre figuras, tipos e antitipos é feita numa linha do tempo e cuja importância 

e significados são sustentados pela força do mito, que é permanentemente reescrito e 

transformado.   

Em suma, é possível inferir que os evangelhos tenham seguido o emprego de 

técnicas judaicas – de reelaboração escritural, de parábola etc. – e, ao mesmo tempo, 

influenciados por estilos e formas literárias gregas, uma vez que estavam inseridos num 

contexto de domínio cultural grego.           

 

I.2.1. Os evangelhos e as narrativas greco-romanas 

Parece que a figura de Jesus, não importa quão fundamental seja para os cristãos, 

foi assimilada aos estereótipos da sociedade grega e romana. De fato, haviam muitas 

histórias de homens santos e sábios que circulavam pelo Mediterrâneo oriental e que, 

provavelmente, forneceram um contexto narrativo dentro do qual foi possível 

compreender Jesus Cristo. Técnicas narrativas transbordavam da cultura clássica para a 

escrita cristã. Assim sendo, os evangelhos podem ser vistos como parte da extensa história 

da narrativa, uma história, aliás, que remonta até a primeira narração mitológica. Os 

evangelhos são assim, enquanto textos narrativos antigos, representativos de uma etapa 

importante e criativa no seu desenvolvimento dentro do mundo greco-romano. 

Diante do debate em torno do gênero literário ao qual os evangelhos mais se 

aproximariam, existem estudiosos que os identificam com as biografias e novelas antigas. 

Helen Elsom (1997, p. 603) acentua que:  

A função e o significado das obras que mais se assemelham aos 

Evangelhos estão longe de ser incontroversos em si mesmos, contudo. A 

novela e a biografia são gêneros problemáticos que podem ter uma 

qualidade religiosa estranha e possivelmente paródica; e a incerteza sobre 

seu mérito literário tem impedido a avaliação de sua função social [...] 

Não obstante, uma análise dos Evangelhos [...] em termos de biografia 

greco-romana, que é a narrativa da vida significativa de um indivíduo 

importante, e em termos de romance, que poderia ser descrito como uma 

narrativa do autodescobrimento de indivíduos típicos, lança uma luz útil 

sobre a leitura ideal dos textos do Novo Testamento.    
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Lidos à luz das narrativas ficcionais, por exemplo, os evangelhos podem ser comparados 

aos romances ou novelas gregas e latinas que compartilhavam o tema da busca da 

identidade individual. 

No Evangelho de Marcos, por exemplo, somos confrontados com o 

problema da identidade de Jesus em uma narrativa que cria o ‘segredo 

messiânico’ antes de resolvê-lo. Na ação, a solução finalmente ocorre 

quando Jesus se identifica diante do conselho (Marcos 14:62) e é 

confirmada quando o centurião reconhece sua identidade (15:39) 

(ELSOM, 1997, p. 609).  

 

Com efeito, a experiência de ler os evangelhos é parecida à de ler uma novela: há 

um herói que sofre e o leitor é conduzido a se identificar com ele ou a reagir 

emocionalmente frente a seu sacrifício. Esses romances, assim como os evangelhos, 

foram escritos em linguagem comum e com profundo realismo psicológico, permitindo 

seus leitores relacionar os conteúdos narrativos à experiência humana universal. 

Algo parecido acontece se os evangelhos forem lidos na perspectiva da biografia 

greco-romana, que será analisada na continuidade deste tópico. Será visto, pois, que nos 

antigos relatos de vidas de personagens ilustres havia muito de criação e ficção projetadas 

sobre eles. Há de se notar, antes de tudo, que um passar de olhos sobre os evangelhos já 

é suficiente para o reconhecimento de que cada um destes textos centra-se nas ações 

significativas da vida de Jesus:  

Todos os elementos: cenários, indicações cronológicas e personagens 

gravitam em torno daquele que é o centro da história. Os locais surgem 

como espaço onde Jesus atua, as indicações temporais permitem aos 

leitores a percepção da dinâmica de seu ministério, e os demais 

personagens ganham consistência apenas quando em relação com o 

protagonista (ZABATIERO; LEONEL, 2011, p. 42). 

 

Em certo sentido, toda essa centralização e identificação em torno da figura de 

Jesus permite que os evangelhos sejam vistos como biografias. Não se deve estranhar, 

pois, que vários estudiosos do século XIX e início do XX, aqueles que possuíam uma 

visão positivista da história, foram levados a compreender os evangelhos como biografias 

de Jesus. Com uma concepção contemporânea de biografia e acreditando numa possível 

reconstrução factual dos acontecimentos, tais estudiosos julgavam que seria possível 

chegar àquilo que teria sido a vida do Jesus histórico13. No entanto, essa concepção logo 

sofreu críticas ligadas à dificuldade de se entender boa parte dos relatos dos evangelhos 

como historiográficos ou biográficos, sobretudo, por lhes faltarem alguns elementos 

                                                           
13 Um comentário acerca da pesquisa do Jesus histórico será feito em outro tópico. 
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constituintes básicos que são exigidos na noção de exatidão que acompanha essa 

classificação. Mas isso não significa que deva ser abandonada por completo a sugestão 

do gênero biográfico como uma forma de lançar luz sobre os evangelhos: ora, a discussão 

que se propõe aqui também sugere uma compreensão adequada do significado de 

biografia para os escritores e os leitores do primeiro século da era cristã (ZABATIERO; 

LEONEL, 2011, p. 42-43). 

É preciso salientar uma vez mais que o contexto sociocultural no qual foram 

escritos os evangelhos estava profundamente envolvido pela cultura helenística, ou seja: 

a cultura que se estendia por todo o Império Romano era grega. Conforme enfatiza Helen 

Elsom (1997, p. 601), “A língua grega, com sua tradição literária e filosófica, era parte 

da cultura ‘oficial’ do império, no qual se esperava dos administradores que tivessem ao 

menos um conhecimento superficial da língua e literatura gregas”. Fato é que as 

convenções da literatura grega deviam ser familiares aos cidadãos urbanos do Império 

Romano que liam os evangelhos (ELSOM, 1997, p. 603). Assim, torna-se bastante 

razoável que os evangelhos, surgidos no contexto helenista, em um ambiente onde as 

pessoas além de lerem o grego também conheciam as convenções da literatura grega, 

tenham recebido tais influências ao serem escritos14.  

A biografia era uma forma de narrativa bastante conhecida e utilizada naquele 

contexto, ainda que com este nome, verdade seja dita, só é encontrada no final do século 

V d.C. Os escritores gregos usavam a palavra bios e os romanos vita ao se referirem a 

esse tipo de literatura. Costuma-se admitir que o surgimento do que depois ficou 

conhecido como biografia tenha se dado por volta do século IV a.C.; o primeiro biógrafo 

teria sido Aristoxeno, um aluno de Aristóteles, que escreveu as biografias de Pitágoras, 

Sócrates e Platão. Não se deve esquecer que, um pouco antes de Aristoxeno, Xenofonte 

e Platão também haviam deixado em suas obras alguns elementos indicativos de biografia 

(ZABATIERO; LEONEL, 2011, p. 48).    

Foi por meio do gênero biografia que o helenismo procurou exaltar e divulgar o 

significado da personalidade individual. Ao combinar interesses históricos com os da 

ética sistemática, o biógrafo  

[...] usa um conjunto de suposições éticas, que não são necessariamente 

as de seu objeto, para descrever a vida deste. Por exemplo: nos relatos 

contrastantes da vida de Sócrates por Xenofonte e Platão, ambos 

pretendem registrar como era Sócrates, e em particular mostrar que ele 

era um homem bom; mas os dois autores têm conceitos tão diversos do 

                                                           
14 Lembrando, aliás, que os evangelhos foram escritos em grego koiné, ou seja, o grego helenístico que 

chegou a ser a língua franca no Mediterrâneo Oriental e no antigo Oriente Próximo. 
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que é ser um homem bom que, além do desejo de viver virtuosamente, 

suas respectivas descrições de Sócrates compartilham somente 

qualidades externas (ELSOM, 1997, p. 604).    

 

Mais do que apenas satisfazer a curiosidade e servir de entretenimento aos leitores, 

as biografias foram escritas para erigir exemplos a serem seguidos. Desse modo, ao 

tratarem da caracterização de uma grande personalidade, fosse um filósofo, poeta ou 

artista, as biografias gregas acabavam exercendo papéis políticos, sociais e culturais. 

Tal como a biografia grega, a romana, cujo auge se dá no século I d.C., também 

acabava ultrapassando seus limites literários. Ao destacar a importância da figura de 

Sócrates como um modelo para as biografias romanas, Elsom (1997, pp. 605-606) faz o 

seguinte comentário: “No período romano, era possível retratar um filósofo que criticava 

o Império Romano como um Sócrates contemporâneo, especialmente se ele fosse 

executado”. Portanto, mediante uma forma eficaz e persuasiva de comunicar, as 

biografias cumpriam a função de assegurar o personagem principal como modelo para 

seus leitores, ou ainda, num quadro decisório, resguardá-lo de acusações ou de 

incompreensões. Porém, haviam casos em que a proposta era exatamente oposta, quer 

dizer, procurava-se desacreditar o biografado expondo-o à vergonha.   

Devido à complexidade das biografias greco-romanas, torna-se muito difícil 

encontrar um consenso que as defina com precisão. Elas são definidas muito mais pela 

observação de seus elementos em vários escritos do que por uma referência teórica que 

assegure com exatidão algum embasamento. Mesmo entre os autores antigos não existe 

uma definição para a biografia15. Ainda que, a rigor, a biografia tematize a vida de uma 

pessoa, os diversos tipos demandavam tratamento diferenciado (ZABATIERO; 

LEONEL, 2011, p. 52). Portanto, escrever sobre um filósofo não seria o mesmo que 

escrever sobre um poeta; a descrição de um rei poderia trazer aspectos que não seriam 

encontrados na bios ou vita de um general; ou, ainda, biografar alguém que viveu há 

                                                           
15 Vejamos um texto de Plutarco que é bastante ilustrativo nesse sentido: “Em verdade, não escrevemos 

histórias, mas biografias, e nem sempre é nos feitos mais rumorosos que se manifesta a virtude ou o vício. 

Ao contrário, sucede com frequência que um fato comezinho, uma palavra, uma pilhéria revele bem mais 

nitidamente o caráter que os combates onde se contam milhares de mortos, as batalhas cerradas e os assédios 

mais espetaculares. Assim como os pintores captam a semelhança a partir dos trabalhos do rosto, que 

denunciam seu caráter, e pouco se ocupam das outras partes do corpo, assim também seja-nos lícito penetrar 

de preferência nos sinais distintivos da alma e, com a ajuda deles, representar a vida de cada qual, deixando 

para outros o aspecto grandioso dos acontecimentos e das guerras” (PLUTARCO, 1992, p. 133). Nota-se 

que a citação de Plutarco não considera nenhuma definição acerca de biografia, apenas opõe esta à história, 

e indica um modo de narrar vidas em que seja dado destaque à essência dos biografados. 
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muito tempo atrás traria desafios diferentes daqueles encontrados ao falar de um 

contemporâneo. 

Reconhecendo a variedade e flexibilidade assumidas pela biografia greco-romana, 

Charles Talbert (1988, pp. 55-60) destaca, enquanto característica básica do gênero, a 

preocupação em apresentar a essência de uma pessoa importante (reis, generais, filósofos, 

figuras literárias, legisladores, santos), isto é, expor o tipo ideal de pessoa. Talbert 

também enumera as características secundárias, ou seja, aqueles elementos que não são 

obrigatoriamente necessários para que um texto seja definido como biográfico: 

A variedade infinita de antigas “vidas” resulta de uma combinação 

múltipla do que é secundário no gênero: (1) a extensão do tratamento – 

se do nascimento até a morte, do nascimento até a vida adulta, da vida 

adulta até a morte; (2) os tipos de material usados para expor a essência 

do biografado – se são utilizados preponderantemente ações ou palavras 

ou uma combinação balanceada delas; (3) o tipo principal de organização 

utilizada – se cronológica ou lógica ou alguma combinação de ambas; (4) 

o grau de distância ou envolvimento do autor com seus leitores – se 

distante e descritivo ou envolvido avaliativo; (5) o uso ou não do mito – 

se o biografado é descrito em termos divinos ou é apresentado sem 

recorrer à linguagem sobre os deuses; (6) a forma literária empregada – 

se uma narrativa em prosa semelhante à história, um diálogo, um discurso 

de exaltação ou uma coleção de ditos; (7) a função social da “vida” – se 

didática ou não didática, e, caso seja a primeira, o objetivo é apresentar o 

herói como uma autoridade ou exemplo, defendê-lo contra 

incompreensão, ridicularizá-lo mediante exposição de fatos 

comprometedores, mostrar onde a verdadeira tradição  pode ser 

encontrada no presente, ou fornecer a chave hermenêutica adequada para 

sua interpretação. É crucial que se entenda claramente o que é essencial 

e o que é secundário. Quando isso é feito, é possível distinguir tanto o 

que há em comum como o que é distinto em cada caso (TALBERT, 1988, 

pp. 59-60).    

  

 Frente ao que ficou exposto, resta dizer que muitos dos componentes da biografia 

greco-romana podem ser reconhecidos nos evangelhos. Ainda que não haja a intenção de 

defini-los como tal, entendê-los a partir de alguns aspectos das biografias antigas pode, 

ao menos, ajudar a não identificá-los com a moderna concepção de biografia, que 

pretende ser um registro de fatos e acontecimentos da vida de um indivíduo. Talvez haja 

a necessidade de se ponderar que os evangelhos sejam muito mais discursos 

inspiracionais e não almejam nem um mínimo de perfeição de exatidão, mesmo para os 

critérios da antiguidade. Em todo caso, foi visto que pela combinação das diversas 

características da biografia greco-romana surgiam múltiplas possibilidades para a 

composição de uma vida exemplar. E uma vez que o principal objetivo de escrever sobre 

uma personalidade era o de mostrá-lo como um modelo a ser seguido, seguramente havia 
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um forte acento na imaginação e na idealização sobre o biografado. Em certo sentido, o 

biografado não deixa de ser uma criação do biógrafo e de certas convenções literárias das 

antigas biografias.  Do mesmo modo, ao ler os evangelhos, tendo em mente o modelo da 

biografia greco-romana, deve-se ter em conta a presença de elementos ficcionais, a 

mistura de fatos com lendas, e isso parece ser importante de ressaltar aqui, já que este 

capítulo empenha-se na busca do Jesus ficcional.  

      

I.2.2. Evangelhos, mito e tipologia   

Se por um lado certos aspectos da biografia greco-romana parecem ter 

influenciado os meios pelos quais os evangelhos foram escritos, por outro, é preciso dizer 

que os evangelistas não tiveram qualquer preocupação em coletar o tipo de material que 

hoje chamaríamos de biográfico (FRYE, 2004, p. 107). Eles não estavam preocupados 

em relatar fatos e histórias verídicas, mas expressar em suas narrativas o significado 

espiritual de um acontecimento. Mais adiante será visto que a obsessão pelo Jesus 

histórico, em termos do que atualmente entendemos por biografia, é um fenômeno que se 

dá a partir do século dezoito. 

Tais apontamentos conduzem à discussão acerca da relação entre história, textos 

sagrados e ficção. Neste ponto, Robert Alter (2007, p. 42) lembra que a visão religiosa da 

Bíblia, como um todo, “adquire profundidade e sutileza justamente por ser apresentada 

mediante os mais sofisticados recursos da prosa de ficção”. A complexidade da questão 

é retomada pelo autor mais adiante: 

Se o texto é tido como sagrado, como explicá-lo em categorias literárias 

seculares e estéticas? E se o texto é histórico, destinado a explicar a 

experiência nacional dos israelitas, como ler tais narrativas como prosas 

de ficção? Não estaríamos forçando a Bíblia a ser “literatura” quando 

tentamos transferir essas categorias à análise de um conjunto de textos de 

motivação teológica, de sentido histórico e decorrentes, em certa medida, 

de um trabalho de composição coletiva? (...) A história tem relações 

muito mais estreitas com a ficção do que em geral se supõe. (...) O caso 

da Bíblia, como história sagrada é, no entanto, bem diferente da situação 

da historiografia moderna (ALTER, 2007, p. 45). 

 

Alter evoca as estreitas relações entre história e ficção, mas sinaliza a diferença 

do significado da história sagrada na Bíblia em comparação com a concepção da 

historiografia moderna. Ora, até o início do século XIX não havia o conflito entre a crença 

de que a Bíblia fosse um registro de eventos históricos e que essa história fosse a 

transmissora das mensagens divinas de um tipo simbólico. Ou seja, os crentes aceitavam 
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tranquilamente que Deus havia preparado as coisas de modo que a história deveria 

fornecer a revelação divina. Atualmente, porém, as coisas são diferentes. Uma certa 

adesão à mentalidade cientificista exige que se faça uma escolha: “ou a Bíblia é um 

registro de história, ou incorpora uma mensagem simbólica” (LEACH, 1997, p. 624). 

Desse modo, a duas concepções passaram a ser vistas como reciprocamente excludentes. 

[...] diante dessa escolha, temos de optar por uma interpretação simbólica 

ao invés de histórica. [...] Os editores do cânone bíblico não estavam 

preocupados com os detalhes do mundo real. Eles se interessavam 

primeiramente pela mensagem divina que acreditavam estar embutida na 

história sagrada, e organizaram suas histórias de acordo com isso – o que 

vale tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento (LEACH, 1997, 

p. 624). 

 

Escolher a interpretação simbólica em vez da histórica como modo de leitura da 

Bíblia é reconhecer suas características de texto literário. Portanto, caminha-se em 

direção ao mítico e ao poético16. Recorro aqui, de passagem, a Carl G. Jung, o qual nota 

que os mitos, assim como os sonhos, utilizam símbolos para representar realidades do 

inconsciente. Para o fundador da psicologia analítica, o símbolo representa conceitos que 

não conseguimos elaborar de maneira consciente. “Assim, uma palavra ou uma imagem 

é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. 

Esta palavra ou esta imagem tem um aspecto ‘inconsciente’ mais amplo, que nunca é 

precisamente definido ou de todo explicado” (JUNG, 2008, p. 19). O mito, então, pode 

ser entendido de muitas formas e, como tal, tem sido analisado. De fato, “a mitologia [...] 

faz parte de um campo que engloba uma variedade de ramos de conhecimento e 

disciplinas: os clássicos, a antropologia, o folclore, a linguística, a psicologia e a história 

da arte” (RUTHVEN, 1997, p. 15).  

Por sua vez, o reconhecimento da Bíblia como texto literário implica, pois, a 

inclusão de relatos míticos e narrativas simbólicas e heroicas. Nota-se, antes de tudo, que 

a Bíblia, como qualquer narrativa, constitui-se por estruturas verbais, e estruturas verbais 

são arranjadas em sequência. Para o crítico canadense Northrop Frye (2004, p. 57), tal 

concepção das estruturas verbais é um dos sentidos de mito, isto é: “[mito] quer dizer 

                                                           
16 O percurso escolhido para percorrer aqui, isto é, onde se fará a abordagem das relações entre Bíblia, 

literatura, mito e tipologia, possui semelhanças com a proposta de Luana Martins Golin. No primeiro 

capítulo de sua tese doutoral sobre Dostoiévski (O Evangelho segundo Dostoiévski: uma abordagem 

intertextual da imagem de Cristo no romance O Idiota), Golin faz uma minuciosa análise das relações entre 

linguagem, literatura e religião, evocando autores como Frye, Meletínski e Auerbach, que também serão 

citados aqui logo mais. 
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então [...] mythos, enredo, narrativa, ou, de modo geral, a ordenação de palavras numa 

sequência”. Contudo, uma vez que toda estrutura verbal tem algum tipo de sequência, 

este primeiro sentido de mito é ainda muito dilatado para ser útil, e Frye considera um 

segundo sentido, relacionando mito com “estórias” que parecem ter um significado 

peculiar: “são as que contam para uma sociedade o que é importante para esta saber, seja 

sobre seus deuses, sua história, leis, seja sobre sua estrutura” (FRYE, 2004, p. 59). Para 

além do sentido de sequência verbal, portanto, o mito está relacionado com aquelas 

estórias que possuem alguma autoridade e função sociais. Os textos bíblicos, está claro, 

se encaixam perfeitamente neste sentido segundo de mito. 

Os mitos carregam muito da história legendária e tradicional, nutrindo, assim, o 

crescimento daquilo que viria a ser chamado de história. Mas, de acordo com Frye, é a 

literatura, especialmente a poesia, com a função de recriar o uso metafórico da linguagem, 

a descendente direta da mitologia, ou melhor: a literatura é uma parte integral e inevitável 

do desenvolvimento do mito. Do mesmo modo, Eleazar Mielietinski, em sua obra A 

poética do mito, procura indicar a gênese do mito e sua influência na cultura e na 

literatura. De fato, nesta obra afirma-se que a literatura e a arte “muito devem ao mito 

geneticamente e que apresentam em parte traços comuns aos dele” (MIELIETINSKI, 

1987, p. 176). Em síntese, pode-se dizer, junto com Mielietinski, que no decorrer da 

história da literatura houve evolução e transformação do mito. Ou seja, primeiro veio o 

mito, depois o conto maravilhoso, a epopeia e, então, o romance. Daí, portanto, a relação 

entre mito e literatura. Paulo Bezerra, no posfácio da edição brasileira de A poética do 

mito, considera que, a partir da análise de Mielietinski, é possível reconhecer no processo 

da transformação do mito: 

a desritualização e dessacralização do espaço mítico: abala-se a fé na 

veracidade dos eventos míticos, desenvolve-se a invenção consciente e 

individual, substituem-se os heróis míticos por pessoas comuns, 

transfere-se a atenção dos destinos coletivos para os individuais, dos 

destinos cósmicos para os sociais, abrindo-se caminho para a ficção 

literária (BEZERRA,1987). 

 

Nesta perspectiva, a mitologia constitui o solo e a origem das formas iniciais tanto 

da religião quanto da literatura. Por isso, as produções literárias, inclusive a bíblica, 

recuperam várias imagens e símbolos mediante os quais se revelam experiências, 

intuições e comportamentos advindos de modelos primitivos e de arquétipos recorrentes 

em mitos. Em outras palavras, se as narrativas bíblicas recorrem aos arquétipos míticos, 

logo deveriam ser lidas também como literatura/poesia.  
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Voltando a Frye, para quem os mitos bíblicos estão muito mais próximos do 

poético do que do histórico, ele apelará a um princípio de Aristóteles para fazer a seguinte 

observação: 

A história faz afirmações particulares; portanto está sujeita a critérios 

externos de verdadeiro ou falso. A poesia não faz afirmações particulares; 

portanto não está sujeita aos mesmos critérios. A poesia expressa o 

universal no evento, o aspecto do evento que o faz um exemplo do tipo 

de coisa que está sempre ocorrendo. Em nossa linguagem o universal na 

história é o que é veiculado pelo mythos, a forma da narrativa histórica. 

Um mito não é projetado para descrever uma situação específica, mas 

para contê-la de tal modo que não restrinja seu significado àquela única 

situação. Sua verdade está dentro da sua estrutura; não fora dela (FRYE, 

2004, p. 73).  

  

A função da ficção literária e do mito não é fugir do real, mas expandi-lo e ver 

nele a dimensão do possível. Não se restringindo a uma situação particular ou específica, 

a literatura e o mito se abrem no tempo e no espaço. Um bom exemplo é a narrativa do 

Êxodo, que é um mito de libertação de Israel em relação ao Egito. Mas o Egito simbólico 

não está no relato histórico, pois ele se expande pelo passado, pelo presente e pelo futuro. 

Assim, milhares de anos depois, o episódio bíblico era lido pelos negros da América do 

Norte do século XIX, que não tinham qualquer disputa com o Egito Antigo. O ponto é 

que quando um grupo “tem um sentimento tão forte como o que escravos têm da 

escravidão, a história como tal vira pó e cinzas: apenas o mito, com seu estímulo a uma 

ação que pode conter os destinos dos que o contemplam, pode sugerir alguma esperança 

ou mesmo apoio” (FRYE, 2004, p. 77). Com efeito, a narrativa ganha um caráter 

universal, já que o tempo mítico/poético é trans-histórico. 

Visto desse modo, o mítico significa o contrário da maneira tão comum de 

compreendê-lo, isto é, como algo que não expressa verdade. Com efeito, o mítico traz 

consigo uma seriedade e uma importância especiais. Na Bíblia, portanto, não são as 

evidências externas que lhe asseguram a verdade, mas sua intertextualidade interna. 

Parece estranho, mas, conforme assinala Frye,  

Como sabemos que a estória dos Evangelhos é verdadeira? Porque 

confirma profecias do Antigo Testamento. Mas como sabemos que estas 

profecias são verdadeiras? Porque a estória no Novo Testamento as 

confirma. Assim a questão das evidências salta de um para o outro como 

uma bola de tênis, e nada mais nos oferecem quanto a isso. Os dois 

Testamentos formam um espelho duplo, onde uma face reflete a outra e 

nenhuma o mundo lá fora (2004, p. 107).   
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Fato é que a Bíblia cristã herdou e recriou um tecido de imagens que vão se 

expondo, e cada vez mais, e com a exigência contínua de retrospectiva, redefinindo-se até 

desvelar-se por completo. As palavras, as imagens, as metáforas, o estilo inteiro imita 

assim a trajetória da divindade que se encarna no homem e que tudo transfigura com esse 

salto dialético para a história, ou com sua passagem dramática por ela. A cruz, por 

exemplo, é um símbolo de danação; mas a passagem do Messias por ela a transfigura num 

símbolo de salvação, a ponto de a doutrina cristã tomá-la como seu símbolo principal. 

Não obstante, reconhece-se também que essa transfiguração revelou no fundo uma 

potencialidade que ela guardava desde sempre. Ora, Moisés, para salvar o povo ímpio das 

picadas de serpentes mortíferas durante a travessia do deserto, constrói uma serpente de 

bronze e a ergue num mastro: quem a olhava era salvo (Nm 21, 4-9). Assim, a realidade 

mortífera das serpentes foi transfigurada em salvação mediante o símbolo da serpente de 

bronze. De certo modo, essa imagem do Antigo Testamento pode ser vista como uma 

antecipação da cruz remissora da humanidade (AGUIAR, 2004, pp. 274-275)    

Tal comentário abre espaço para algumas considerações acerca de um antigo 

procedimento interpretativo que ficou conhecido como tipológico ou figural. Este 

recurso, que foi amplamente utilizado no decorrer do cristianismo, não encontra-se tão 

claramente identificado nos escritos bíblicos por sua nomenclatura: typos ou figura. Há 

apenas alguns poucos exemplos. Entre estes, costuma-se citar a passagem da Carta aos 

Romanos (5, 14), quando Paulo fala de Adão como um typos/figura17 de Cristo. De acordo 

com esse exemplo, devemos entender que o pecado de Adão, cometido logo após a 

criação do mundo, prefigurara a salvação revelada na figura de Cristo.    

A interpretação figural, conforme descrito por Erich Auerbach, no ensaio 

intitulado Figura (1997, p. 46), “estabelece uma conexão entre dois acontecimentos ou 

duas pessoas, em que o primeiro significa não apenas a si mesmo mas também ao 

segundo, enquanto o segundo abrange ou preenche o primeiro”. Neste sentido, o Antigo 

Testamento é considerado como uma série de incidentes que antecipam ou “prefiguram” 

a vida de Jesus no Novo Testamento. Nos termos de Frye: “Tudo o que acontece no 

Antigo Testamento é um ‘tipo’, um esboço antecipador de algo que acontece no Novo 

[...]. O que se passa no Novo Testamento constitui um ‘antitipo’, uma forma realizada, de 

algo prefigurado no Antigo” (2004, pp. 108-109).    

                                                           
17 A palavra typos, do grego, se transformou em “figura” na versão latina comum. 
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Ainda que não haja o desígnio de uma relação causal no sentido moderno da 

palavra, os acontecimentos que cercam a vida de Jesus estão dispostos de tal maneira que 

comprovam as previsões do Antigo Testamento. Daí, pois, a razão daquelas passagens 

nas quais se diz que Jesus ou outros agiram de uma certa maneira para que se cumprisse 

uma profecia mais antiga. José abandona o Egito com Maria e Jesus “para que se 

cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei meu filho” 

(Mateus 2, 15 em referência a Oséias 11,1). E na ocasião antes da entrada triunfal em 

Jerusalém quando Jesus envia dois de seus discípulos para que busquem uma jumenta e 

um jumentinho, é dito: “Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta, Dizei 

à Filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um 

jumentinho, filho de um animal de carga” (Mateus 21, 4-5 em referência a Isaías 62, 11 

e Zacarias 9,9). Em outras passagens, porém, as indicações não são tão explicitas: as trinta 

moedas e o campo do Oleiro da estória de Judas se encontram em Zacarias 11,12-13; a 

ressurreição no terceiro dia, em Oséias 6, 2; o servo sofredor que aparece em Isaías 53 

está muito próximo do relato da Paixão; e a profecia do “Emanuel” em Isaías 7, 14 se 

relaciona com a Encarnação. Enfim, referências ao Antigo Testamento podem ser vistas 

em diversas passagens dos evangelhos e em todo o Novo Testamento. 

Em certo sentido, a tipologia não deixa de ser uma teoria da história, ou melhor, 

do processo histórico. Ora, a tipologia é uma figura de linguagem que se move no tempo: 

o tipo existe no passado, o antitipo no presente; ou aquele no presente e este no futuro. É 

preciso ressaltar aqui que não se trata de causalidade, cuja lógica baseia-se na razão e na 

observação e que se relaciona fundamentalmente com o passado, o único que pode ser 

conhecido de maneira sistemática. A tipologia, por sua vez, se relaciona com o futuro, e, 

por isso, se relaciona com a fé, com a esperança e com visões. 

Apesar de algumas semelhanças com outras modalidades interpretativas, como a 

alegórica e a simbólica, a tipológica ou figural delas se distancia. Isso porque a 

característica da interpretação figural está em que os dois polos da figura, ainda que 

separados no tempo, sejam concretos, e não conceitos ou abstrações. De fato, uma 

alegoria normalmente é uma estória/mito que encontra seu significado “verdadeiro” numa 

tradução por conceitos; e um símbolo é um objeto concreto que ganha um sentido abstrato 

como explicação. A leitura tipológica dos textos bíblicos, não obstante sua relação 

indireta com a história, lida com eventos reais, com personagens reais, uma vez que é 

somente num contexto histórico que um mito pode emergir. Segundo Frye, “a estrutura e 

a forma tipológicas da Bíblia tornam diacrônica a sua mitologia, contrastando-a com a 
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mitologia sincrônica da maioria das outras religiões”. O crítico canadense faz a seguinte 

comparação: 

Jesus e Adônis são ambos “deuses agonizantes”, no sentido de serem 

objetos de cultos com imagens e rituais muito semelhantes a eles ligados. 

Mas Jesus é uma pessoa, e Adônis não o é, não importa quantas vítimas 

sacrificiais possam tê-lo representado. Algumas das estórias sobre 

Hércules, Teseu ou Perseu talvez se associem na origem a figuras 

humanas, como muito antes o foram as estórias sobre Gilgamesh. Mas 

eles tendem a perder o sentido de personalidades históricas na medida em 

que passam a integrar uma mitologia sincrônica (FRYE, 2004, p. 113). 

 

Fato é que o pensamento figural foi usado pelos primeiros cristãos como resposta 

a uma situação e necessidades históricas específicas. Enquanto se sentia que o Segundo 

Advento era iminente, houve pouca necessidade de buscar uma autoridade externa para 

os ensinamentos de Jesus: sua autoridade residia em sua verdade e em sua presença. Mas 

quando ficou aparente para seus seguidores, pouco depois de sua morte, que a Segunda 

Vinda havia-se adiado e que o novo movimento talvez teria que competir durante anos 

com cultos pagãos bem estabelecidos e populares, tornou-se desejável assegurar a 

legitimidade dos novos ensinamentos relacionando-os a alguma genealogia (PLUMB, 

1969, p. 76). Para realizar isso do modo mais efetivo, procurou-se vincular Jesus com o 

passado hebreu do qual ele havia efetivamente surgido e que já era convenientemente 

acessível nas Escrituras. E isso teve dois efeitos imediatos. No tocante aos cristãos 

gentios, proporcionou ao novo culto uma história tão venerável como qualquer outra e 

fez das Escrituras algo importante também para os não judeus ao transformá-las de um 

livro de leis para um povo específico numa série de figuras que antecipavam Jesus. E no 

que toca aos judeus, esforçou-se em legitimar Jesus ao relacioná-lo com as profecias das 

Escrituras. 

Em resumo, por meio da compreensão tipológica a Bíblia é percebida como uma 

unidade, “e foi assim, como uma unidade, que ela pesou sobre a imaginação do Ocidente” 

(FRYE, 2004, p. 11). O procedimento tipológico/figural exacerba a capacidade reiterativa 

dos mitos, dando continuidade à perspectiva primitiva e, ao mesmo tempo, transformando 

e atualizando seus significados. Com efeito, na Bíblia todo o processo dialético da história 

da salvação, sustentado pelo mito, é em direção à realização de um herói: o Messias. 

Logo, a vida atribuída a Jesus nos evangelhos é a vida criada para um personagem que 

viera redimir o mundo. É a expressão mítico-literária de um ensinamento que se manifesta 

através de uma trajetória. Por isso, ele deveria percorrer determinados passos; deveria 

executar também certos milagres, passar por certas tentações, senão não seria o Messias 



37 
 

esperado. Em outros termos, sua vida teria de ser uma tradução das imagens que o 

anunciavam no Antigo Testamento. 

Por fim, antes de dar o próximo passo, resta dizer que por meio do procedimento 

descrito acima, a Bíblia não só ofereceu imagens que inspiraram toda a cultura ocidental, 

mas também criou um sentido arquitetônico para toda a criação artística. De fato, um 

sistema literário é construído nessa visão como uma catedral, na qual cada obra tem seu 

nicho e se articula com as demais, criando o sentido temporal de uma tradição que se 

renova ou com que se rompe, mas que continua como referência. Isso faz com que a visão 

desse sistema possa se distender no espaço, vendo-o como um conjunto simultâneo de 

imagens que se relacionam entre si. Nesta perspectiva, compreende-se os evangelhos 

como textos fundantes e que permanecem como referência constante para a recriação 

artístico-literária.  

 

I.3. Jesus na moderna literatura 

Retomar Jesus como personagem na moderna literatura em contraponto ao texto 

bíblico, uma narrativa com uma carga cultural e religiosa de vinte séculos, é, sem dúvida, 

“um desafio especial”, conforme enfatizado por Leyla Perrone-Moisés (1999, p. 240). O 

escritor que tenta recontar a história de Jesus sente imediatamente as dimensões do 

desafio e da possibilidade de fracasso. Entretanto, a constatação nos últimos dois séculos 

do fluxo interminável daquilo que pode ser chamado de evangelhos ficcionais transforma 

a suposta impossibilidade de extrapolar a narrativa evangélica em uma potencialidade, 

um desafio o qual a literatura não se omite de enfrentar e de produzir infinitas variações. 

Neste sentido, será oportuno acompanhar com Theodore Ziolkowski, em Fictional 

Transfigurations of Jesus, as diferentes formas intertextuais que abordam, sob algum 

aspecto, a figura de Jesus. Antes, porém, é interessante que se teça também algumas 

considerações sobre os inícios da busca do Jesus histórico, pois esta, de certa forma, 

propiciou e influenciou a aparição da literatura ficcional sobre Jesus. 

 

I.3.1. A busca do Jesus histórico 

O surgimento da moderna literatura ficcional sobre Jesus deve-se em grande 

medida aos inícios do estudo crítico dos evangelhos e da busca do Jesus histórico. Antes 

do século XVIII, as recriações da vida de Jesus, seja em forma de conciliações harmônicas 

dos evangelhos, seja através de obras poéticas, devocionais ou apologéticas, tomavam os 
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textos evangélicos como verídicos, de uma maneira totalmente literal na hora de se 

referirem a eles. Apesar das diferenças e contradições que se notava entre um evangelho 

e outro, tais aspectos não eram considerados e discutidos em nível exegético, como 

tampouco se distinguia entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. 

Foi só no transcorrer do século XVIII, mediante uma atitude investigativa mais 

independente em relação à religião, que novos olhares sobre a Bíblia e Jesus começaram 

a ganhar espaço. Isto, por exemplo, em observações ocasionais de racionalistas como 

Voltaire e Thomas Paine que consideravam Jesus mais como um grande mestre ético do 

que o Filho de Deus. Tal atitude tornou gradualmente possível uma apreciação mais 

crítica em relação à garantia de fidelidade dos evangelhos18. Com este intuito, entre os 

anos de 1774-1778, Gotthold Ephraim Lessing publicou os Fragmentos de um anônimo 

de Wolfenbüttel, do professor de línguas orientais Hermann Samuel Reimarus (1694-

1768). A obra de Reimarus, portanto, pode ser considerada a primeira crítica sistemática. 

Nela o autor retrata Jesus como um judeu nacionalista e cuja execução política só mais 

tarde foi interpretada por seus seguidores como um ato de auto sacrifício espiritual. Albert 

Schweitzer, em sua exposição sobre a obra de Reimarus, assinala que “[Reimarus] 

reconheceu, também, que a solução do problema da vida de Jesus pede uma combinação 

dos métodos da crítica histórica e da literária” (2003, p. 34). 

A partir de Reimarus, outros estudiosos passaram a empreender buscas pelo Jesus 

histórico. Karl Friedrich Bahrdt (1741-92), na obra Uma explicação dos planos e 

objetivos de Jesus (1784-92), e Karl Heinch Venturini (1768-1849), em Uma história 

natural do grande profeta de Nazaré (1800-1802), se preocuparão em preencher os anos 

silenciosos da vida Jesus. O interessante de se observar nestas obras é que elas 

representam as primeiras tentativas de explicar a vida de Jesus sobre uma base racional 

ao mesmo tempo que estabeleceram uma tradição ficcional, distinta da tradição 

puramente erudita.  

Por outro lado, sob a perspectiva de um “racionalismo plenamente desenvolvido”, 

conforme indica Schweitzer (2003, p. 61), a busca não será por preencher as lacunas dos 

evangelhos, mas antes oferecer uma explicação racional do que já se encontra ali. O 

principal representante desta tendência foi Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761-

1851), com sua obra A vida de Jesus como base de uma narrativa puramente histórica 

                                                           
18 Uma descrição detalhada do desenvolvimento dessa história foi realizada por Albert Schweitzer em sua 

obra A busca do Jesus histórico (edição brasileira publicada pela editora Novo Século, 2003), e será a base 

para os próximos parágrafos deste tópico. 
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do cristianismo primitivo (1828), em dois volumes, nos quais ele simplesmente pretende 

eliminar todos os milagres (o sobrenatural) dos evangelhos ao explicá-los pela via 

racional. 

Pode se dizer que por esta época, isto é, até o primeiro terço do século dezenove, 

existiam lado a lado duas teologias radicalmente diferentes. Uma, a escola “sobrenatural”, 

insistia que os milagres da Bíblia ocorreram tal como estão relatados e devem ser aceitos 

como um ato de fé. Já os racionalistas, tanto os imaginativos como os sistemáticos, 

sustentavam que devia haver uma explicação razoável e natural para todos os 

acontecimentos aparentemente sobrenaturais. Segundo Schweitzer (2003, p. 97), a obra 

que tentou superar este dilema foi uma das mais perfeitas realizações intelectuais do 

século dezenove: A vida de Jesus (Das Leben Jesu, 1835), em dois volumes, de David 

Friedrich Strauss (1803-73). Schweitzer explica que Strauss, fiel à sua formação 

hegeliana, procurou reconciliar a tese dos sobrenaturalistas com a antítese dos 

racionalistas, sintetizando-as no que ele chamou de uma interpretação mítica (Idem, p. 

99). O que ele observou, no final das contas, foi que muitas das ações e milagres 

atribuídos a Jesus eram o cumprimento de expectativas pronunciadas no Antigo 

Testamento. Portanto, antes de aceitá-los pela fé ou explicá-las por meios racionais, 

Strauss chegou à conclusão que estes elementos eram na realidade convenções literárias 

adicionadas aos relatos da vida de Jesus pelos autores dos evangelhos, cujas intenções 

eram fazer do Jesus histórico uma figura que correspondia em todos os sentidos às 

predições dos profetas19. 

Ademais, Strauss foi o primeiro em distinguir sistematicamente entre o Cristo da 

fé e o Jesus da história, a quem só se poderia alcançar despojando-o de todos os 

acréscimos míticos na vida recontada. O racionalismo procurou recuperar cada incidente 

dos evangelhos dando a eles uma explicação lógica. Em contraste, Strauss argumenta que 

boa parte do Novo Testamento é, em última análise, ficção e pertence à fé cristã, mas não 

ao fato histórico. 

Mas não foi a obra de Strauss que atraiu a ampla atenção pública para o grande 

problema teológico do século, e sim a Vida de Jesus (Vie de Jésus, 1863), do historiador, 

filólogo e escritor francês Ernest Renan (1823-92)20. Em certo sentido, a obra de Renan 

                                                           
19 Strauss, na realidade, recuperou a antiga maneira cristã de pensar, isto é, a interpretação figural (analisada 

por nós no subtópico anterior). 
20 Aliás, segundo Peter Bien, A vida de Jesus de Renan seria uma das principais fontes utilizadas por 

Kazantzákis para alguns temas em A última tentação. Bien desenvolve o assunto em “Renan’s Vie de Jésus 
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é uma simplificação ou popularização hábil de três décadas de séria erudição 

neotestamentária na Alemanha, e que marcou época não só para o mundo religioso, mas 

para a literatura geral. De fato, Renan foi quem proporcionou ao público culto da Europa 

a primeira biografia literária de um Jesus humanizado, ou seja, uma obra escrita em 

linguagem graciosa que o leigo educado podia ler com muito apreço. Tamanha foi a 

popularidade do livro que em três meses alcançou oito edições (SCHWEITZER, 2003, p. 

226). Renan toma o caminho intermediário entre o racionalismo e o sobrenaturalismo, 

não considera os evangelhos nem como biografias fidedignas nem como lendas fictícias, 

mas como “biografias legendárias”. Ele se propõe a examinar os textos e proceder 

cuidadosamente por indução, recorrendo à racionalização apenas em caso de 

acontecimentos claramente sobrenaturais.  

A obra de Renan determinou mais do que qualquer outra do século dezenove a 

imagem pública de Jesus como um ser humano vivente e não como uma deidade etérea. 

Sua Vida de Jesus termina com os seguintes dizeres: “todos os séculos proclamarão que, 

entre os filhos dos homens, não nasceu nenhum maior que Jesus” (RENAN, 1995, p. 406).            

O intelectual francês deu ao público geral uma consciência de Jesus como figura 

histórica. Com efeito, a partir da obra de Renan perdeu-se aquilo que poderia ser visto 

como um tipo de freio ou medo de que o público não se simpatizasse com a imagem 

totalmente humanizada de Jesus.  E tal como a Vida de Jesus de Strauss foi seguida por 

trinta anos de cuidadoso estudo dos evangelhos, a Vida, de Renan, foi responsável por 

produzir algumas décadas de chamadas vidas “liberais” de Jesus. Grosso modo, as vidas 

“liberais” ressaltam três pontos21: primeiro, elas “modernizam” Jesus com a intenção de 

torná-lo relevante para o presente; segundo, deslocam a atenção dos problemas 

escatológicos da mensagem de Jesus para a vida neste mundo; e, terceiro, compensam o 

esquematismo dos relatos dos evangelhos com uma reconstrução psicológica dos 

acontecimentos, isto é, apresentam Jesus como alguém movido por preocupações 

humanas e não como uma deidade indecifrável cujas razões e motivações não podem ser 

compreendidas. 

Enfim, o grande objetivo pretendido do início da busca do Jesus histórico foi 

relegar o Cristo da fé para recuperar o Jesus histórico. Tal objetivo proporcionou a 

                                                           
as a Primary Source for The Last Temptation”; trata-se do ensaio que abre a coletânea Scandalizing Jesus?  

(MIDDLETON, 2005, pp. 3-18). 
21 Em sua A busca do Jesus histórico, Schweitzer dedica o Capítulo XIV para apresentar detalhadamente 

“As vidas ‘liberais’ de Jesus”, pp. 231-263.  
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concepção de um Jesus humanizado – uma concepção iniciada por Strauss, popularizada 

por Renan e elaborada nas vidas “liberais”. 

Na introdução de A busca do Jesus histórico, Schweitzer argumenta que as mais 

importantes vidas de Jesus foram escritas com ódio: 

Não era tanto ódio à Pessoa de Jesus quanto ao nimbo sobrenatural com 

que era tão fácil envolvê-Lo, e com o qual Ele foi de fato envolto. Eles 

estavam ávidos por retratá-Lo como verdadeira e puramente humano, de 

despi-Lo das vestes de esplendor com que Ele foi paramentado, e revesti-

Lo com as grosseiras vestimentas com as quais Ele caminhava pela 

Galileia (2003, p. 11). 

 

 Diante de tal afirmação, pode-se inferir que o início da investigação histórica 

acerca da vida de Jesus não teve sua causa em um interesse puramente histórico. Na 

realidade, a pesquisa voltava-se para o Jesus da história como uma espécie de aliado na 

luta contra a “tirania” do dogma. É como se estivesse querendo dizer: deve-se passar da 

religião sobre Jesus para a religião de Jesus; passar do evangelho sobre Jesus para o 

evangelho do próprio Jesus. A finalidade da tarefa era, portanto, libertar o Jesus 

“verdadeiro” – o Jesus histórico – das cadeias e das obscuridades da fé.    

Fiel à metodologia historiográfica moderna, a investigação procurou apresentar 

Jesus numa forma que fosse compreensível para o seu próprio tempo, ou seja: “cada época 

sucessiva da teologia encontrou seus próprios pensamentos sobre Jesus; esta era na 

verdade a única forma pela qual ela conseguia fazê-Lo viver”; Schweitzer avança e afirma 

que não foi apenas cada época que encontrou seu próprio reflexo em Jesus, “cada 

indivíduo crio-O de acordo com seu próprio caráter” (SCHWEITZER, 2003, p. 11). 

Schweitzer já demonstrava aqui, pois, a grande limitação da pesquisa em geral, a qual 

está ainda mais evidente hoje, isto é, sua complexidade e seu caráter fragmentário22. 

Conforme Giuseppe Segalla destaca: “O caráter fragmentário é típico do paradigma pós-

moderno na apresentação do Jesus histórico, séria ou que assim se pretende. Podemos 

dizer que se multiplicam os aspectos a partir dos quais se olha e, consequentemente, se 

descreve a figura de Jesus” (2013, p. 31-32).  

O crítico literário Harold Bloom, em Jesus e Javé, criticará as sucessivas buscas 

do Jesus histórico, pois, segundo ele, 

                                                           
22 Para Giuseppe Segalla (2013, p. 31), torna-se impossível nos dias de hoje, com sua tendência flexível e 

global, fazer uma síntese séria e pormenorizada sobre a pesquisa do Jesus histórico. Com efeito, o 

pesquisador faz a seguinte consideração: “Basta pensar que no século passado foram editados 100 mil livros 

sobre Jesus, em média mil a cada ano. Hoje muitos têm a pretensão de descobrir e apresentar o verdadeiro 

Jesus ou a verdadeira face de Jesus, o Jesus real. E exatamente aqui a suspeita se faz obrigatória”.        
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As buscas do “Jesus histórico”, invariavelmente, fracassam, mesmo 

aquelas empreendidas pelos pesquisadores mais confiáveis. Tais 

pesquisadores, por mais zelosos que sejam, acabam por descobrir a si 

mesmos, e não o esquivo e evasivo Yeshuá, enigma dos enigmas. Todo 

cristão que conheço, aqui ou no exterior, tem seu Jesus exclusivo. O 

próprio São Paulo admitia que Yeshuá se tornara tudo, para todos os 

homens: talvez aí resida a única afinidade autêntica que o grande apóstolo 

tinha com seu salvador (BLOOM, 2006, pp. 13-14). 

  

Para Bloom, a busca sem fim do Jesus histórico – que continua até os dias atuais23 

– tem fracassado, na medida em que são poucos os pesquisadores que apresentam algo 

além de reflexões da própria fé ou do próprio ceticismo. Quer dizer, Jesus seria um tipo 

de espelho no qual nos enxergamos. Bloom (2006, p. 31) sustenta ainda que as fontes 

externas sobre Jesus, aquelas que poderiam ser consideradas históricas – Flávio Josefo, 

por exemplo –, não são confiáveis; e uma vez que o Novo Testamento possui apenas 

finalidade propagandística e catequizadora há muito pouco ali, ou quase nada, que pode 

ser considerado como uma referência sobre a figura histórica de Jesus. Se assim for, deve-

se considerar que a imagem transmitida pelos evangelhos, elaborada pela especulação 

teológica e pela piedade popular é a de um Jesus Cristo ficcionalizado. Com efeito, em O 

cânone ocidental, Bloom afirmará: “A adoração ocidental de Deus [...], é adoração de 

uma personagem literária; o Jesus amado pelos cristãos é uma personagem literária” 

(1995, p. 15).  

A afirmação acerca dos evangelhos como ficção também pode ser encontrada em 

Willian Hamilton, um proponente do movimento conhecido por “teologia da morte de 

Deus”24. Diante do que se entende como um “fracasso” da busca do Jesus histórico, 

Hamilton observa que os evangelhos não podem ser lidos como registros factuais: 

Temos falado por anos que os evangelhos não foram compostos para 

serem lidos como história no sentido moderno. Mas raramente falamos o 

que eles são, além de proferir palavras encantadas como “evangelho” ou 

“kerigma”. O que minha compreensão cristológica permite dizer é que os 

evangelhos são ficção. (1994, p. 20).    

  

                                                           
23 De acordo com Segalla (2013), há três fases sucessivas da pesquisa sobre Jesus, às quais ele classifica a 

partir dos paradigmas que as orienta. Assim, a primeira pesquisa (1778-1900) – da qual tratamos aqui – 

teve como princípio norteador o paradigma iluminista, enquanto fuga da fé dogmática. A segunda fase da 

pesquisa (1920-1980) – a nova pesquisa – se desenvolveu a partir do paradigma querigmático, isto é, um 

retorno da relação entre história e fé, não à fé dogmática, mas à fé bíblica/querigmático-existencial. O 

paradigma da terceira pesquisa (1985-) se caracteriza, sobretudo, pelo recurso ao ambiente judaico de Jesus, 

com o recurso da arqueologia, da sociologia e antropologia cultural.        

 
24 Este autor, junto com Thomas J. J. Altizer, escreveu o livro Radical Theology and the Death of God 

(1966).  
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Para Hamilton é preciso abrir mão da crença assegurada pelo canônico. O autor 

passou então a identificar a figura do “Jesus pós-histórico”, definido como “o Jesus a 

quem podemos recorrer depois de termos determinado que o método histórico (e as 

interpretações teológicas baseadas neste método) nos deu tudo o que poderia dar” 

(HAMILTON, 1994, p. 20). Nesta perspectiva, portanto, agora são as ferramentas da 

crítica literária que podem ajudar a desbloquear novos significados no texto bíblico, ao 

mesmo tempo em que a literatura contemporânea torna-se uma fonte valorizada da visão 

sobre o herói dos evangelhos. 

O maior mérito da busca do Jesus histórico talvez seja, no final das contas, o de 

mostrar o quão pouco é possível saber acerca de Jesus. Mas há de se reconhecer também 

que a pesquisa histórica foi importante no sentido de ter deslocado o assunto de um 

enquadramento exclusivamente religioso e dogmático para o âmbito de uma investigação 

mais ampla e livre, principiando um diálogo com a cultura leiga e acadêmica, tendo 

alcançando a opinião pública25. Neste sentido, vem bem ao caso o que Pelikan diz: “Jesus 

é uma figura por demais importante para ficar restrita à visão dos teólogos e da Igreja” 

(2000, p. ix). 

 

I.3.2. A literatura imaginativa sobre Jesus 

Ao longo das décadas o assunto Jesus na ficção moderna tem atraído o interesse 

principalmente daqueles que se dedicam a estudar religião. Como resultado, 

preocupações em torno dos conteúdos – teológicos e/ou filosóficos – frequentemente 

precedem àqueles relacionados à forma ou ao gênero dos textos. Os interesses religiosos 

e teológicos concentrem-se mais sobre o modo como Jesus é descrito (sobre a medida em 

que a pesquisa acerca de Jesus se reflete nesses romances, nas conotações religiosas ali 

presentes e na crítica social e eclesiástica apresentadas). Contudo, romances sobre Jesus 

continuam sendo obras literárias e precisam ser avaliadas de um ponto de vista literário.  

Por este anglo, a obra Fictional Transfigurations of Jesus (1972)26, de Theodore 

Ziolkowski, continua sendo uma referência27. Ziolkowski, professor emérito de literatura 

                                                           
25 O debate sobre o Jesus histórico, que era restrito aos ambientes acadêmicos, de alguns anos para cá 

também tomou uma direção mais publicística, ligada a editoras nacionais e internacionais, junto com 

investigações televisivas que divulgam conteúdos até então inacessíveis aos demais. Tudo isto, obviamente, 

também tem sua representação imediata dentro da internet. 
26 Usarei aqui a edição em castelhano, traduzida como La vida de Jesús en la ficción literária (1982). 
27 Magdalena Maczynska, em The Gospel According to the Novelist, realça a importância da obra “Fictional 

Transfigurations of Jesus” (1972), de Theodore Ziolkowski, que, depois de quase meio século, continua a 

ser o estudo literário mais abrangente sobre romances baseados nos evangelhos (2015, p. 11). 
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comparada em Princeton, na mencionada obra, procura identificar e analisar uma 

categoria específica, “as transfigurações ficcionais de Jesus”, e trabalha com romances 

em que a vida de Jesus foi totalmente secularizada. Alguns críticos argumentariam que 

tais transfigurações de Jesus estão destinadas ao fracasso, primeiro porque todo o enredo 

até o fim da história já é conhecido de antemão e, segundo, porque toda imitação deverá 

ser necessariamente inferior frente ao original. Ziolkowski, porém, sustenta que tais 

argumentos contra as transfigurações não podem ser aceitos. Ora, os mesmos argumentos 

também invalidariam qualquer possibilidade do gênero ficção posfigurativas (isto é, 

literatura baseada em mitos e lendas preexistentes), tais como: Doutor Fausto, de Thomas 

Mann, e Ulisses, de James Joyce (ZIOLKOWSKI, 1982, p. 27). Desacreditar estas obras 

seria absurdo. Além disso, deve-se ter em conta que os romances sobre Jesus não são um 

gênero diferente de ficção como tal. O que os diferencia de outros relatos ficcionais é 

justamente o fato de trabalharem uma narrativa tão carregada de significados para o 

mundo ocidental, o que, obviamente, acarreta consequências. Contudo, as ficções sobre 

Jesus não podem ser avaliadas sem que se considere as forças da convenção e da tradição 

literária que as formaram.   

No primeiro capítulo de seu livro, Ziolkowski busca uma definição operativa para 

as transfigurações de Jesus, distinguindo-as de outras categorias ficcionais que tomam a 

vida de Jesus, ou se inspiram nela, e com as quais poderiam ser confundidas. Com efeito, 

além da transfiguração de Jesus, o autor reconhece quatro outras formas de representar 

Jesus na literatura moderna, e as classifica do seguinte modo: biografia ficcionalizante 

(fictionalizing biography); Jesus redivivus; imitatio Christ; e pseudônimos de Cristo. 

Cada uma destas categorias será discutida a seguir. 

As biografias ficcionalizantes contém obras que operam por meio da 

reconstituição28. Evocam o Jesus Cristo de outrora, verossímil em seu quadro histórico, 

isto é, ressituam o personagem e sua ação em sua respectiva época. Ziolkowski observa 

que as obras que pertencem a esta categoria podem ser divididas em dois grupos. O 

primeiro é intitulado de “apócrifos modernos”, ou seja,  

[Obras que] ocupam um lugar intermediário entre a erudição, a ficção e 

a falsificação literária: pretendem ser documentos originais, 

recentemente descobertos, e que projetam nova luz sobre a vida de Jesus 

– principalmente sobre os chamados anos silenciosos, dos doze aos trinta, 

e dos quais os evangelhos nada dizem (1982, p. 28). 

                                                           
28 As reconstituições imaginativas da vida de Jesus é o que particularmente nos interessa na presente 

pesquisa, uma vez que o romance A última tentação pertence a esse grupo; será, portanto, o tema específico 

da discussão do próximo tópico.  
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   Entre os exemplos de “apócrifos modernos”, Ziolkowski cita: A vida 

desconhecida de Jesus Cristo (1894), de Nicolas Notovitch, e O evangelho aquariano de 

Jesus, o Cristo (1908), de Levi H. Dowling. O argumento destas duas obras é que Jesus, 

antes de iniciar seu ministério, teria viajado até o extremo Oriente (Índia, Tibete) e 

adquirido certos conhecimentos ao entrar em contato com mestres de sabedoria. 

O outro grupo pertencente à biografia ficcionalizante é denominado pelo teórico 

de “vida de Jesus para leigos”, composto por obras que simplesmente recontam os 

evangelhos numa linguagem atualizada e em termos de uma psicologia mais 

modernizada. Há pouco esforço da imaginação aqui, ou seja, nada acrescentam de novo 

e cuja justificativa seria: “uma vez que cada geração tem suas próprias preocupações, é 

necessário retraduzir os Evangelhos em termos atuais” (p. 30). Entre os exemplos citados 

por Ziolkowski, destaca-se: História de Cristo (1921), de Giovanni Papini, e O dia em 

que Cristo morreu (1957), de Jim Bishop. 

Dentro do período de tempo que a pesquisa de Ziolkowski cobre, tendo como data 

limite o ano de 1970, são reconhecidos dois romances como sendo os mais brilhantes da 

biografia ficcionalizante: Rei Jesus (1946), de Robert Graves, e A última tentação (1955), 

de Nikos Kazantzákis. Estes romances podem ser situados em algum ponto entre os 

“apócrifos modernos” e as “vidas para leigos”, mas os ultrapassa tanto em qualidade, 

quanto pela radicalidade da aproximação do tema e do método.  No caso do livro de 

Graves, percebe-se a intenção de ser uma nova interpretação erudita da vida de Jesus, 

recheada de detalhes históricos, mas que se converte em ficção por meio do método 

“analéptico”, no qual o autor põe o relato nas palavras de um historiador helênico que 

escreve por volta de ano 93 da EC. Já o romance de Kazantzákis, sem recorrer a 

evidências eruditas excepcionais, consegue uma visão nova e audaz acerca de Jesus 

graças à originalidade de sua concepção, mediante o poder criativo da imaginação e da 

compreensão psicológica (p. 31-32). 

Com exceção destas duas obras, Ziolkowski considera que as biografias 

ficcionalizantes não alcançam grande distinção literária. Para ele, a maior dificuldade dos 

autores dessas biografias advém da escassez de incidentes fornecidos pelas narrativas dos 

evangelhos. Nesse sentido, o crítico entende que é mais conveniente e fecundo ao escritor 

não apresentar a figura de Jesus diretamente, mas a partir de uma visão indireta ou 

periférica, através dos olhos de outro personagem. Alguns exemplos citados são Ben-Hur 

(1880), de Lew Wallace, uma narrativa moral e inspiracional, em que a vida do 
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personagem principal corre paralela com a vida de Cristo, e O grande pescador (1948), 

de Lloyd C. Douglas, que narra a história a partir da vida de São Pedro. Embora se 

considere que as biografias ficcionais tenham alcançado seu auge e também seu termo 

nos anos de 1950, será visto mais adiante que a partir dos anos 1980 a reconstituição de 

Jesus em seu próprio tempo renascerá com um interessante potencial literário.  

A segunda categoria discutida por Ziolkowski, Jesus redivivus (ou Jesus 

revivido)29, é aquela cujas obras são “relatos situados em tempos modernos, nos quais 

aparece, milagrosamente, o Jesus histórico” (p. 32). Por exemplo, no conto “Jesus Cristo 

em Flandres” (1831), de Balzac, Jesus aparece na Flandres medieval durante o naufrágio 

de uma embarcação para acalmar a tempestade e andar sobre as águas: aqueles que 

confiam nele e compartilham seu amor pelos pobres conseguem segui-lo pelas águas e 

são salvos, enquanto o ceticismo dos ricos e dos hipócritas faz com que afundem com o 

barco. 

Mas o exemplo mais famoso de Jesus revivido citado por Ziolkowski é aquele que 

ocorre em Os irmãos Karamázov (1880), de Dostoiévski, mais precisamente quando o 

personagem Ivan narra ao seu irmão Aliócha o conto “O grande inquisidor”. Aqui, Cristo 

retorna na época da inquisição, em Sevilha. Ele é prontamente reconhecido e aclamado 

pelo povo, realiza vários milagres e expõe seus ensinamentos. Todavia, é feito prisioneiro 

pelo Inquisidor que, num famoso diálogo, mostra a Cristo o erro fundamental de seus 

ensinamentos e sua inadequação para aqueles tempos: ora, as pessoas não desejam a 

liberdade oferecida por Cristo; buscam, antes, a paz de espírito e a segurança concedida 

por uma Igreja autoritária. 

De acordo com Ziolkowski, no final do século dezenove o tema Jesus redivivus 

já havia se espalhado por quase toda a Europa e alcançado os Estados Unidos. Em termos 

gerais, o efeito deste gênero depende do anacronismo intencional, da incongruência 

evidente entre passado e presente (p. 37). Seu desenvolvimento pode seguir vagamente a 

sequência dos evangelhos, mas, frequentemente, os incidentes da trama não têm base no 

Novo Testamento. É nítido, pois, que a figura de Jesus é recortada de seu próprio contexto 

para ressurgir como um herói ideal que contrasta dramaticamente com a realidade 

moderna. 

A concepção da terceira categoria discutida por Ziolkowski tem sua inspiração em 

uma obra do século quinze, Imitação de Cristo, do monge alemão Tomás de Kempis. A 

                                                           
29 Frank P. Bowman, no artigo “On the Definition of Jesus in Modern Fiction”, 2 (1967), 53-66, menciona 

brevemente esta categoria sob o título “Jesus revived” (Jesus revivido). 
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obra mencionada disfrutou de um notável renascimento no final do século dezenove, 

quando foi muitas vezes reimpressa, amplamente lida e frequentemente citada. Tal 

popularidade foi, portanto, um sintoma do gênero que pode chamar-se imitatio Christi e 

que é definido do seguinte modo: “romances onde o herói toma a decisão de viver 

conforme Jesus haveria de viver caso nascesse em nosso tempo” (p. 38). Portanto, não se 

trata do próprio Jesus que retorna, mas de personagens que procuram realizar sua própria 

concepção de Cristo e de agir como tal; trata-se de “reconceber Cristo” (p. 39).  

A mais popular das imitações de Cristo é a obra de Charles M. Sheldon, In His 

Steps (E seus passos), de 1896. A ação começa quando o pastor de uma próspera igreja, 

na região centro-oeste dos EUA, tem suas convicções abaladas ao dar-se conta de que 

tem vivido mais de acordo com a doutrina do que com o exemplo de Cristo. A partir daí, 

ele propõe a si mesmo e aos membros de sua igreja a se comprometerem, de forma séria 

e honesta, a não fazerem nada sem antes se perguntarem: “o que faria Jesus em seu lugar? 

” O efeito de tal compromisso provoca uma série de notáveis acontecimentos e profundas 

mudanças no comportamento dos personagens.  

De acordo com Ziolkowski, In His Steps representou durante muito tempo, para 

milhares de cristãos nos Estados Unidos e em vários outros países, o modelo mais elevado 

de ficção inspiracional (p. 40). Motivado por este êxito, Glenn Clark, em 1950, obteve 

permissão de Sheldon para escrever uma continuação intitulada What Would Jesus Do? 

quando uma nova geração, ambientada nos anos de 1940, se compromete a seguir Seus 

Passos. 

As obras que pertencem a imitatio Christi possuem poucas insinuações de 

paralelos entre a vida do herói moderno e as passagens da vida de Jesus reconhecidas e 

descritas nos evangelhos. O que ocorre é uma decisão e compromisso de viver e agir em 

conformidade com o modo que os autores imaginam que Cristo haveria de agir em 

circunstâncias parecidas.  

Já a quarta categoria discutida, pseudônimos de Cristo, inclui qualquer romance 

que, de alguma maneira, proporcione a impressão de que o herói é “como Cristo” (p. 42). 

Diferentemente da transfiguração ficcional que, como será visto, pode ser definida com 

maior precisão, os pseudônimos se constituem de maneira mais ampla e vaga. Por isso, 

esta categoria é bastante relativa e depende da compreensão e interpretação que o autor 

faz do cristianismo.  

O denominador comum nesta categoria não é a figura de Jesus especificada pela 

narração do Novo Testamento, mas a figura arquetípica do redentor. O herói/redentor 
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deve ser alguém bom ou inocente, sujeito a tentações, idealista e que se choca com o 

mundo, e que sofre ou é sacrificado. Pode-se falar aqui de “uma figura arquetípica que 

representa uma verdade ou uma ação de vida recorrente” (p. 44). Neste ponto, é pertinente 

acrescentar o seguinte comentário de Jung (2008, p. 90): 

 A ideia geral de um Cristo Redentor pertence ao tema universal e pré-

cristão do herói e salvador [...]. Onde e quando essa imagem surgiu, 

ninguém sabe. [...]. A única certeza aparente é que essa imagem parece 

ter sido conhecida tradicionalmente em cada geração, que por sua vez a 

recebeu de gerações precedentes. Assim, podemos supor, sem risco de 

erro, que a sua “origem” vem de um período em que o homem ainda não 

sabia que possuía o mito do herói; numa época em que nem mesmo 

refletia de maneira consciente, sobre aquilo que dizia. A figura do herói 

é um arquétipo, que existe desde tempos imemoriais. 

 

Com efeito, o arquétipo geral do redentor não se define exclusivamente por 

detalhes de trama e organização tal como estes aparecem no Novo Testamento. Não 

obstante, no mundo ocidental, o arquétipo mais familiar e reconhecível do sacrifício 

redentor é representado pela figura de Jesus Cristo. Com isso em mente, os pseudônimos 

de Cristo tornam-se uma categoria bastante flexível que considera “cristológicas”, num 

sentido amplo, obras tão diversas como: O idiota (1869) e Crime e castigo (1866), ambas 

de Dostoiévski; Lord Jim (1900), de Joseph Conrad; O estrangeiro (1942), de Albert 

Camus; O urso (1942), de Willian Faulkner.  

Feitas essas diferenciações iniciais entre as categorias, os capítulos seguintes do 

livro de Ziolkowski serão dedicados a discutir a categoria que particularmente lhe 

interessa: a transfiguração ficcional. O autor analisará o desenvolvimento da categoria 

considerando vinte romances distribuídos em cinco grupos: “O Jesus socialista cristão”; 

“Os cristomaníacos”; “O Jesus mítico”; “O Camarada Jesus”; “O quinto evangelho”.  

Fundamentalmente, a transfiguração ficcional de Jesus define-se por ser “uma 

narração ficcional na qual os personagens e a ação, sem importar o significado ou o tema, 

estão notoriamente prefigurados por figuras e acontecimentos popularmente associados à 

vida de Jesus, tal como se conhece pelos evangelhos” (p. 20). Aqui, a preocupação é 

muito mais com a estrutura narrativa dos acontecimentos que tem os evangelhos como 

fundo, do que com o sentido “espiritual” dos acontecimentos. Ou seja, o importante para 

esta categoria não é que se encontre algo da doutrina ou do valor ético/religioso de Cristo 

e do cristianismo na trama da obra, mas que se perceba gestos, ações, imagens e 

organização de cenas em que se reconhece um personagem que é como um Jesus 

“transfigurado”. Ziolkowski é consciente de que o que ele nomeia por transfiguração 
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ficcional pode ser considerado como um ramo específico de uma categoria mais ampla 

de romances definidos como “posfigurativos”, uma vez que as suas ações são 

“prefiguradas” por uma estrutura mítica conhecida. Com efeito, diz Ziolkowski, “o termo 

‘transfiguração’ é útil e sugestivo, já que é etimologicamente reconhecível como próximo 

da ‘posfiguração’ e, ao mesmo tempo, culturalmente associado de maneira específica com 

Jesus” (p. 21). Como foi dito, Ziolkowski analisa exaustivamente, para incluir nesta 

categoria, vinte obras, entre as quais podemos destacar: A montanha mágica (1924), de 

Thomas Mann; Uma fábula (1954), de Willian Faulkner; O Cristo recrucificado (1948), 

de Kazantzákis; Messias (1954), de Gore Vidal. 

Retomando de maneira sintética o que foi exposto e para clarificar as distinções 

que foram feitas, pode-se dizer  o seguinte: as categorias biografia ficcionalizante e Jesus 

redivivus lidam com o Jesus de outrora, sendo que a primeira localiza Jesus em seu 

próprio quadro histórico, enquanto a segunda o transpõe para uma outra época; já as 

imitações de Cristo e os pseudônimos de Cristo se inspiram numa concepção do Cristo 

querigmático, tal como este evoluiu na tradição da fé cristã e que serve de inspiração ou 

modelo para algum personagem; as transfigurações ficcionais de Jesus, por sua vez, 

tomam um personagem qualquer cujas ações, ao menos em parte, têm por referência os 

acontecimentos associados a Jesus tal como estes são retratados nos evangelhos, sem se 

importar necessariamente com seus significados éticos e/ou teológicos. 

O livro de Ziolkowski estabelece uma série de relações intertextuais distintas com 

diferentes obras que tomam, sob algum aspecto, a figura de Jesus Cristo como tema de 

suas narrativas. Tal estudo serve, pois, como um ponto de partida para a presente 

pesquisa, uma vez que menciona A última tentação e a situa entre as biografias ficcionais. 

Com efeito, o estudo de Ziolkowski faz esta referência apenas de passagem e, para o 

nosso caso, é necessário aprofundar a análise sobre as características dos romances que 

reconstituem a vida Jesus. 

I.4. Romances sobre Jesus 

Esta seção discutirá mais especificamente os aspectos de um tipo específico de 

romances, aqueles que recontam a vida do Jesus dos evangelhos. Sob certo ponto de vista, 

tais romances podem ser parte de um subgênero de romances conhecidos por romances 

históricos. Para além desta classificação, também pretende-se situar os romances sobre 

Jesus em uma forma particular de intertextualidade, a reescrita.      
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Antes de avançarmos em nossa análise retomemos Ziolkowski, quando este diz 

que os escritores que tomam Cristo em seu respectivo contexto histórico como base para 

suas narrativas estariam fadados ao fracasso. De acordo com o crítico, a carência de 

incidentes fornecidos pelos evangelhos restringiria o trabalho do escritor. O escritor 

argentino Jorge Luis Borges (2000, p. 55), em uma série de palestras proferidas em 

Harvard, entre 1967 e 1968, afirmou que a força da narrativa evangélica é tamanha que 

ele acreditava não ser possível recontá-la de forma melhor do que fizeram os evangelistas.   

F. W. Dillistone, em seu estudo, The Novelist and the Passion Story (1960), 

também observara os problemas que um escritor deve resolver quando faz de Jesus o 

personagem de um romance e que este tipo de literatura teria pouca eficiência 

transformadora sobre seus leitores. A análise de Dillistone se ocupa mais com o potencial 

teológico/religioso de tais obras do que com suas razões literárias: o foco está no quanto 

uma obra moderna de ficção pode proporcionar um encontro real/atual com Cristo. De 

acordo com Dillistone, romances que apresentam Jesus em sua respectiva época 

conduziriam menos os leitores contemporâneos a uma experiência de Cristo: “O próprio 

brilho da reconstrução histórica pode ser obstáculo para um encontro real com o Cristo 

vivo” (DILLISTONE, 1960, p. 11). Nesta perspectiva, compor um Jesus com apelo 

contemporâneo significa ser menos preciso com a representação reconhecível daquilo que 

seria o Jesus dito “histórico”. Portanto, a recomendação de Dillistone é que o escritor 

aborde indiretamente e crie uma figura/herói cuja ação assemelhe-se à aceitação, à 

oposição, ao conflito, à rejeição, ao sofrimento e ao desfecho final que marcaram a 

trajetória de Jesus.  

Não obstante, independentemente do compromisso ético/religioso, ou da falta 

dele, têm sido os romances que reinterpretam de forma direta a figura “histórica” de Jesus 

aqueles que mais se destacaram nas últimas décadas. É nesse sentido estrito, para além 

da extensa classificação elaborada por Ziolkowski, que habitualmente se pensa quando 

se fala de romances sobre Jesus. Assim, tal como já haviam feito anteriormente escritores 

de renome como D. H. Lawrence (O homem que morreu, 1929), Robert Graves (Rei 

Jesus, 1946) e Nikos Kazantzákis (A última tentação, 1955), em décadas recentes outros 

também enfrentaram esse desafio, por exemplo: José Saramago (O evangelho segundo 

Jesus Cristo, 1991); Gore Vidal (Ao vivo do Calvário, 1992); Norman Mailer (O 

evangelho segundo o Filho, 1997); Jim Crace (Quarentena, 1999); Nino Ricci 
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(Testament, 2002); Anne Rice (os dois volumes de Cristo Senhor: A saída do Egito, 2005, 

e O caminho para Caná, 2008); Philip Pullman (O bom Jesus e o infame Cristo, 2010)30. 

Num certo sentido, esses escritores discordaram de Borges e procuraram superar 

as narrativas evangélicas. Do mesmo modo, contrariando a opinião de Ziolkowski, alguns 

escritores parecem ter sido atraídos para recontar a vida de Jesus devido justamente à 

escassez de detalhes fornecidos pelos evangelhos. Para corroborar com este último ponto, 

vale mencionar o famoso ensaio “A cicatriz de Ulisses”31, no qual Erich Auerbach já 

demonstrava que o relato bíblico, em relação ao estilo homérico, é lacunar e inacabado, 

por isso, dá margens à interpretação e à imaginação. Auerbach faz a comparação tomando 

especialmente o capítulo 22 do Gênesis, o relato do sacrifício de Isaque, mas pode ser 

vista como uma característica geral das narrativas bíblicas. O teórico sustenta ainda que 

nos relatos bíblicos  

O encantamento sensorial não é a sua intenção, e se, não obstante, eles 

têm um efeito bastante vital também no campo sensorial, isto se deve ao 

fato de que os sucessos éticos, religiosos, interiores, que são os únicos 

que lhes interessam, concretizam-se no material sensível da vida 

(AUERBACH, 2001, p. 11). 

 

Em suma, para Auerbach, o relato bíblico através de meios aparentemente simples 

é bastante exigente com o leitor. Não apenas requer sua interpretação, mas também sua 

imaginação para que se suplante a realidade e seja inserido naquele mundo, fazendo-o 

participante daquela estrutura histórico-universal. 

Portanto, reconstituir a história de Jesus é assumir o inacabamento e as exigências 

de interpretação dos relatos dos evangelhos. Além disso, os escritores que se dedicam a 

tal tarefa são, antes de tudo, sensíveis em reconhecer que essa é a história sobre a qual 

assenta a cultura ocidental, seu mito fundador. Obviamente que todos eles possuem suas 

próprias convicções, religiosas ou não, e isso se manifestará de alguma maneira em suas 

obras. Entretanto, eles são romancistas e, como tais, ficcionistas. A razão ideológica que 

os impulsiona acabará abrindo-se para imaginação, para a fabulação, para a exploração 

da linguagem. Nisto se constitui, pois, a dinâmica dialógica da criação literária, em que a 

                                                           
30 No Brasil, podemos citar Entre todos os homens (1997), de Frei Betto, e Evangelium: confissões de um 

ressuscitado (2006), de João Rodrigues Fontes.  
31 Este ensaio faz parte da obra Mimesis, publicada originalmente em 1946. O objetivo do ensaio de 

Auerbach é comparar a passagem da “cicatriz de Ulisses”, presente no canto XIX da Odisseia, com o relato 

do sacrifício de Isaque no Antigo Testamento. A ideia que procura defender é a de que tais textos 

apresentam características diversas e que influenciaram o modo de representação literária da realidade na 

cultura europeia. 
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negação não deve desembocar numa síntese afirmativa, mas promover a subversão dos 

possíveis.  

Junto com a atração do desafio narrativo, outra razão para o renovado interesse 

em Cristo como personagem de ficção pode estar associada paralelamente com a 

popularidade proporcionada pela ampla divulgação dos estudos históricos sobre Jesus32. 

Parece que os romancistas, de uma maneira ou de outra, intencional ou coincidentemente, 

aproveitaram-se dos resultados da pesquisa do Jesus histórico bem como do interesse 

público em torno do assunto. Já foi discutido aqui que a pesquisa histórica produziu mais 

dúvidas do que certezas em relação a Jesus, e que ela não pôde até o momento revelar a 

verdadeira trajetória de sua vida. Entretanto, esses estudos têm contribuído para que os 

textos evangélicos encontrem um fundo histórico mais bem conhecido, um país, um 

território etc. Com efeito, muitos romancistas podem partir da divulgação dos resultados 

obtidos mediante a pesquisa histórica e articulá-los com suas capacidades imaginativas e 

narrativas. É nesta perspectiva que Margaret E. Ramey, em seu estudo The Quest for the 

Fictional Jesus (2013), reconhece um dos critérios para definir os romances sobre Jesus, 

conforme será visto a seguir.   

 

I.4.1. Romances sobre Jesus como ficção histórica 

No esforço por delimitar o que são “romances sobre Jesus”, Margaret E. Ramey33 

sustenta que o primeiro ponto de referência a ser reconhecido, a partir de alguma precisão 

acerca da forma e do conteúdo, é que eles podem ser localizados principalmente, “mas 

não exclusivamente”, num subgênero de ficção: a ficção histórica (RAMEY, 2013, p. 3). 

Uma simples consideração do título deste gênero diz muito sobre a natureza das obras 

contidas sob a sua égide. De fato, o título evidencia que as narrativas pertencentes a esse 

gênero devem ser encaradas, antes de tudo, como ficções. Uma obra de ficção não tem 

por obrigação ser referencial ao mundo real. Neste aspecto, a percepção de Frederico J. 

M.  Silva (2013, p. 42) ajuda a esclarecer:  

O mundo da ficção, portanto, é um ato de criação que pode ou não estar 

fiado no real, que segue seu próprio fluxo, muitas vezes com personagens 

e situações [...] roubadas diretamente do mundo, como diria Julio 

Cortázar, mas pode que acompanhar um fluxo interno sui generis...  

 

                                                           
32 Cf. nota de rodapé 12 da presente pesquisa.  
33 Professora assistente no Messiah College, em Grantham, na Pensilvânia, onde leciona cursos voltados 

para os estudos bíblicos, literatura, língua e cultura popular. 
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Embora a licença criativa leve a crer que os romances sobre Jesus possam assumir 

virtualmente qualquer forma e retratar Jesus de qualquer maneira imaginável, existem 

alguns limites, ainda que bastante flexíveis, para suas representações, uma vez que esses 

romances não são apenas ficção, mas ficção histórica. Este detalhe acaba por restringir 

em alguma medida o conteúdo dos romances e aponta, por exemplo, a tendência da ficção 

histórica de representar personagens históricos – aqueles que possuem seus 

correspondentes/homólogos no mundo real, quer se tratem de Leonardo Da Vinci, 

Napoleão, ou, no presente caso, Jesus Cristo. Segundo Margaret Ramey, tais importações 

históricas têm a função de ancorar o romance no nível do mundo histórico externo e de 

outros textos externos que descrevem esses personagens. Portanto, para ser qualificado 

como um romance sobre Jesus, o Jesus ficcional do romance deve fazer alusão ao 

referencial externo, ao seu homólogo reconhecido como histórico, Jesus de Nazaré. Nesta 

perspectiva, o personagem deve compartilhar ao menos o nome e uma história de vida 

semelhante daquele que supostamente viveu e morreu no primeiro século EC. 

Embora tal vínculo ao mundo real possa parecer uma operação simples, Ramey 

constata que um número de perguntas e questões surgem imediatamente: 

O que significa ou caracteriza uma história de vida “semelhante”, e 

quanto de “semelhante” deve ter uma narrativa em relação às versões 

mais estabelecidas e “autorizadas” da vida de Jesus? Qual a medida de 

licença literária deve ser permitida quanto a adicionar ou subtrair 

elementos a uma história de vida tão conhecida, e quem ou o que irá 

julgar os limites desta licença? Respostas definitivas para essas perguntas 

não são facilmente encontradas, embora sejam interessantes de se 

especular. De qualquer modo, deve-se ter em conta que os parâmetros, 

como os que constituem “semelhante” são altamente amplos e 

diversificados, e, por isso, dependem das categorias de arbitragem 

estabelecidas já no início de uma análise (2013, p. 4). 

 

Ao mesmo tempo que a parte histórica desse subgênero literário fornece um 

parâmetro, embora amplo e sujeito a diferentes perspectivas, não há como impedir a 

metamorfose dos elementos históricos importados, mesmo que se possa limitar a extensão 

em que eles são alterados. Precisamente porque esses romances são ficção histórica 

nenhum dos detalhes históricos estão completamente a salvo de transformação a partir do 

momento que tenham sido importados para o mundo dos romances. Com os “Jesuses” 

ficcionais vê-se, pois, uma tensão entre aquilo que seria uma fiel correspondência ao seu 

homólogo externo (“Jesus histórico”) e a liberdade criativa para reconfigurar tal 

personagem numa variedade de maneiras. 
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Além dos personagens correspondentes do mundo real, a ficção histórica também 

é conhecida por sua criação de personagens totalmente fictícios. Estes personagens são 

extensões imaginárias do mundo histórico externo, mas eles têm uma existência apenas 

no mundo ficcional do romance. Com efeito, os homólogos do mundo real e os 

personagens imaginários se misturam para criar um mundo novo internamente coerente. 

Margaret Ramey observa a frequência dessa mistura em romances sobre Jesus, 

seja para narrar a vida de Jesus a partir de um ponto de vista diferente, seja para adicionar 

um novo enredo à trama já conhecida. Enfim, seja qual for seu propósito ou função, a 

capacidade desses personagens imaginários para coexistir de forma plausível com os 

homólogos do mundo real dentro do novo mundo ficcional é uma característica da ficção 

histórica em geral, e especialmente visto nos romances sobre Jesus (2013, p. 5). 

Além dos limites da extensão em que um Jesus ficcional pode diferir do seu 

correspondente histórico, a ficção histórica também restringe a liberdade de ficção em 

sua criação de possíveis mundos. Ora, uma vez que romances sobre Jesus são ficção 

histórica, eles precisam se limitar a retratar seu mundo real, ou melhor, àquilo que se sabe 

a respeito do mundo físico do passado – no caso, a Palestina do primeiro século. Tal 

restrição os diferencia de outros romances que trabalham com Jesus. Aqui, Ramey refere-

se àqueles romances nos quais ocorre uma transposição, isto é, obras que transportam 

Jesus para um outro tempo ou quadro de realidade34. 

Não obstante, mesmo as obras que colocam Jesus em seu ambiente histórico 

original, ainda assim, tal cenário histórico não está a salvo de reconfiguração. Ramey 

exemplifica isso com obras que, como Ao vivo do calvário, de Gore Vidal, podem 

transgredir os limites das suas configurações do primeiro século e cruzar outras arenas de 

espaço/tempo para apresentar distintos quadros históricos. Ramey (2013, pp. 5-6) entende 

que, desde que o mundo narrativo em que o Jesus ficcional habite se assemelhe ao do 

primeiro século, pelo menos em sua maior parte, a obra ainda pode ser considerada um 

romance sobre Jesus35. 

Portanto, para Ramey, o que fundamenta a característica de ficção histórica em 

romances sobre Jesus são certas referências extratextuais, isto é: a relação do personagem 

fictício com aquilo que se conhece do seu correspondente histórico e do seu respectivo 

                                                           
34 Conforme visto, Ziolkowski identifica este tipo de romance com a categoria “Jesus redivivus”. 
35 O exemplo citado, Ao vivo do calvário, é, de acordo com Margaret Ramey, um caso paradigmático dos 

limites na classificação de um romance sobre Jesus. “Pode-se discutir se ele pertenceria ou estaria fora 

daquilo que se está chamando de romances sobre Jesus, mas seu ultrapassamento das fronteiras e seu retrato 

de Jesus são tão intrigantes que parece instrutivo incluí-lo” (2013, p. 5; nota 8).      
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ambiente geográfico/temporal. Pode-se completar isso com a afirmação de João R. 

Fontes, que entende “o termo ‘romance histórico’ como uma narração essencialmente real 

(ou, pelo menos, historicamente aceita), na qual interstícios desconhecidos são 

preenchidos com elementos ficcionais” (FONTES, 2006, p. 9).  

Da minha parte, devo dizer que me sinto bastante relutante em considerar 

romances sobre Jesus como ficção histórica. Tomemos o caso de A última tentação, que 

é indiscutivelmente um romance sobre Jesus. Ora, conquanto a narrativa tenha lugar na 

Palestina do século I, o que certamente obrigou Kazantzákis a um cuidadoso trabalho de 

pesquisa, a trama central do romance é fruto total de sua imaginação. O escritor grego 

enfatiza: “Não se trata, de forma alguma, de uma simples biografia de Cristo” 

(KAZANTZAKI, 1974, pp. 406-407). De resto, já foi visto que uma biografia de Jesus, 

na acepção exata do termo, é impossível. Neste sentido, melhor do que considerar um 

romance como A última tentação a partir do que poderia ser chamado de ficção histórica, 

creio que seja mais fecundo avaliá-lo por sua proximidade intertextual em relação aos 

evangelhos. Aqui, podemos falar da categoria reescrita, a qual nos deteremos em análise 

na sequência.  

 

I.4.2. Romances sobre Jesus como reescritas  

É preferencialmente sob esta referência, a noção de reescrita, que deveremos aqui 

situar e analisar o romance A última tentação de Cristo. Mas antes, para abrir a discussão 

deste tópico, convém explorar algumas características da categoria enquanto tal. Podemos 

adiantar que a reescrita é entendida como transformação e renovação de algo vivo, em 

que o original passa por uma mudança. Portanto, conforme assinala Tiphaine Samoyault 

(2008, p. 77): “Escrever é pois re-escrever... Repousar nos fundamentos existentes e 

contribuir para uma criação continuada”. Este incessante processo de criação/renovação 

literário, típico da reescrita, pode ser bem fácil de reconhecer, mas muito difícil de ser 

definido.  

 

I.4.2.1. A reescrita 

Em um sentido mais amplo, a reescrita tem sido utilizada quase como um 

sinônimo de intertextualidade36 e pode ser aplicada a produtos de diferentes códigos 

                                                           
36 Lembrando que o conceito intertextualidade foi criado por Julia Kristeva em resposta às ideias de Mikhail 

Bakhtin, e refere-se às relações entre um texto e quaisquer outros textos que invoca, seja por alusão implícita 

ou citação explícita.    
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semióticos, não só a obras literárias. Já num sentido mais estrito, reescrita designa tipos 

específicos de práticas intertextuais literárias que vão desde as sucessivas transformações 

de um mito, que podem ser encontradas já na Antiguidade, até a revisão de obras 

canônicas, algo muito comum na pós-modernidade. Portanto, a reescrita tornou-se 

reconhecidamente uma especialidade dentro de crítica literária e é popular entre aqueles 

interessados na natureza intertextual de textos. 

Em estudos recentes sobre o assunto, diversos teóricos procuram oferecer suas 

contribuições para definirem o que é reescrita. Há algumas diferenças em relação à 

definição, mas há também semelhanças em seus princípios básicos. Para David Cowart, 

em sua obra Literary Symbiosis (1993), que se utiliza de termos da biologia, a reescrita é 

como uma forma de “simbiose literária”, sugerindo que o “texto hospedeiro” (a reescrita) 

e o “texto hospede” (o original) entram em algum tipo de relacionamento. Segundo 

Cowart, a reescrita é uma categoria tão abrangente que ele a considera fundamental para 

a própria literatura como um todo (1993, p. 13), ainda que seu interesse específico esteja 

no tipo de reescrita que se apropria e reformula apenas alguns dos personagens e das ações 

de textos prévios. Nesta perspectiva, trata-se de algo mais que uma “intertextualidade 

ordinária” e menos que, ou pelo menos não necessariamente tão extensa como, uma 

apropriação em larga escala da estrutura geral da trama de textos prévios (1993, pp. 6-7).  

Com Peter Widdowson, a partir do ensaio “‘Writing Back’: Contemporary Re-

visionary Fiction” (2006), a reescrita pode ser vista como sinônimo do que ele chama de 

romances revisionistas (re-visionary novel: abarca tanto a ideia de revisionar – ver de 

forma nova -  quanto de revisar – corrigir), e isto significa basicamente escrever de volta 

textos canônicos do passado. Em termos gerais, segundo Widdowson, uma ficção 

revisionista pode ser interpretada como um exemplo do conceito de hipertextualidade 

formulado por Gerard Genette37, que inclui “tudo aquilo que define um texto em relação, 

seja manifesto ou oculto, com outros textos” (2006, p. 499). Contudo, Widdowson utiliza-

se desta definição, em que todos os textos poderiam ser referidos como hipertextos, a fim 

de conceber a re-visão como um subgênero, à parte e específico (“radicalmente 

subversivo”), de metaficção historiográfica, com o argumento de que alguns “tipos de 

                                                           
37 O francês Gerard Genette, crítico literário e teórico da literatura, em sua obra Palimpsestos: a literatura 

de segunda mão, aponta a hipertextualidade como a relação macrotextual que se estabelece entre um texto 

fonte, isto é, o hipotexto, e a imitação ou transformação do mesmo, ou seja, o hipertexto. “Entendo por 

hipertextualidade toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) a um texto anterior A (que, 

naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota, de uma forma que não é a do comentário” (GENETTE, 

2006, p. 12). 
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escrita literária são mais hipertextuais do que outros” (pp. 496-499). Assim, Widdowson 

descreve entre as características da ficção revisionista a presença contínua do hipotexto 

no hipertexto e sua dimensão ideológica e política. Em suas palavras: 

Romances revisionistas mantém o pré-texto em evidência, de modo que 

este não é apenas a “fonte” invisível de uma nova versão moderna, mas 

trata-se de um intertexto constantemente invocado e em permanente 

diálogo: ou seja, o leitor é forçado em todos os pontos a recordar a 

presença do pré-texto e perceber como a re-visão reflete isso (2006, p. 

502). 

 

E mais adiante, Widdowson acrescenta: 

... talvez o mais importante, romances revisionistas quase sempre têm um 

claro impulso político-cultural. A maioria deles estão em acordo com a 

crítica feminista e/ou pós-colonialista na exigência de que a cumplicidade 

de textos do passado na opressão – quer como subliminarmente inscrito 

neles ou como efeito de seus lugares e funções enquanto ícones canônicos 

em políticas culturais – seja revista como parte do processo de 

restauração de uma voz, de uma história e de uma identidade para aqueles 

que até aqui foram explorados, marginalizados e silenciados por 

interesses e ideologias dominantes (2006, pp. 505-506). 

 

Widdowson reconhece que o termo revisionista por ele utilizado provém de um 

texto da poeta e crítica feminista norte-americana, Adrienne Rich, “When We Dead 

Awaken: Writing as Re-vision” (1971). Neste texto, Rich já argumentava sobre a 

necessidade de lutar contra o domínio da cultura patriarcal revisando/revisionando seus 

textos canônicos, quer dizer, analisando-os com novos olhos para revelar a ideologia 

subjacente nos mesmos, algo que poderia ser realizado tanto na crítica como na criação 

mediante a reescrita dos mesmos.  

É com intenção semelhante que procede outro crítico, Christian Moraru. Na obra 

Rewriting: Postmodern Narrative and Cultural Critique in the Age of Cloning (2001), 

Moraru refere-se mais diretamente ao termo reescrita. Ele define como “uma forma 

intertextual que enfatiza fortes vínculos com obras cronologicamente anteriores, cujo 

traço é discernível no texto e é marcado pelo autor como uma presença ‘intencional’ em 

vez de um eco esquivo e indistinto” (MORARU, 2001, p. 19). De acordo com sua 

terminologia, Moraru designa o texto posterior como reescrita (rewrite) e o texto prévio 

como reescrito (rewritten). Então, para Moraru, a reescrita é uma renarrativação de uma 

obra anterior em prosa (ele não analisa reescritas poéticas) caracterizada por amplos 

paralelos na estrutura narrativa entre uma obra e outra. Com efeito, a renarração do 

reescrito é essencial para caracterizar o tipo de reescrita a que Moraru se refere, pois, para 
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ele, a presença de uns “poucos intertextos insuficientemente desenvolvidos” ou que não 

se configuram como centrais para a obra não permitem classificá-la como reescrita. É 

fundamental que se possa reconstruir, na reescrita, a estrutura análoga do texto anterior, 

primeiro “como enredo ou segmento de enredo, personagens, motivos e então, mais 

amplamente, como doutrina estética, estilo ou ideologia” (2001, p. 20). 

Há na compreensão de reescrita analisada por Moraru um forte acento naquilo que 

ele caracteriza como sendo simultaneamente intensivo e extensivo. O caráter intensivo é 

definido como a operação textual (a renarração em si). Dessa maneira, a intensidade varia 

com o grau de autoconsciência no processo de reescrita e, para Moraru (2001, p. 25), 

quanto mais esse processo é “enfatizado, exibido, tematizado e teorizado como um 

princípio construtor central” da obra, mais intensiva é a reescrita. Já a extensão diz 

respeito a seu caráter crítico, em termos políticos e ideológicos, e avalia quão “ostensiva 

e programaticamente” a reescrita desloca e repõe mais do que intertextos literários e 

modos de textualização, ou seja, como as “tendências críticas e revisionistas” da reescrita 

se manifestam e são percebidas.  

Em suma, eu restrinjo, por um lado, a reescrita como intensiva, recorrente 

e bastante detalhada ao reconstituir um texto do passado. Por outro, quero 

ver como esse tipo de reescrita se estende em narrativas que se envolvem 

com as múltiplas questões culturais, ideológicas e políticas no presente 

(MORARU, 2001, p. 26).   

 

 Interessa a Moraru, portanto, a reescrita que é narrativamente intensiva e 

ideologicamente extensiva. Para ele, a reescrita não tem por que ser um jogo intertextual 

introvertido, quer dizer, associada com a reflexão metaliterária, mas que pode extroverter-

se para intervir no âmbito da cultura, da sociedade, enfim, da realidade, e adotar uma 

agenda política não oculta. Trata-se, assim, de textos que ao reescrever obras canônicas 

trazem à luz questões de raça, gênero ou classe que eram suprimidas, e o fazem a partir 

de premissas ideológicas associadas com a pós-modernidade, o feminismo, o pós-

colonialismo, a desconstrução etc. A reescrita torna-se aqui uma espécie de 

contraescritura porque é revisionista e não complacente; é extrovertida porque é cultural 

ou ideológica e não meramente reflexiva ou auto referencial, ainda que possua também a 

dimensão metatextual. A reescrita pode ser descrita como uma conjunção entre 

reconstituição e comentário crítico.   

Nesta perspectiva, a reescrita é o tipo de relação intertextual que mais 

radicalmente revisa ou refuta escritos anteriores exatamente por manter intacto o universo 

diegético do texto prévio. Assim, quanto mais idêntico ao modelo for o universo 
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apresentado na reescrita, mais subversivo será sua leitura a contrapelo e mais declarado 

o desejo de supri-lo ou substituí-lo; sob a aparência de apresentar o mesmo se está 

oferecendo o contrário. 

Conforme exposto, os críticos acima mencionados situam suas análises a partir do 

que se costuma chamar de pós-modernidade. Ao que parece, entretanto, não diferem 

formalmente dos processos de reescritas a que no passado já eram submetidas certas 

obras. Ora, a reescrita “pós-moderna” não deixa de ser a mutação de uma prática bem 

antiga, mas com interesses e terminologia atualizadas. Na realidade, é o caráter 

revisionista da reescrita pós-moderna sua manifestação mais sintomática ou significativa, 

ainda que esse revisionismo literário também não seja um descobrimento pós-moderno, 

apenas o são suas ideias sobre a textualidade, a história, o gênero, a raça etc. É tal 

ideologia subjacente (muitas vezes transbordante), firmemente ancorada em um contexto 

cultural específico, a única manifestação realmente nova. 

       

I.4.2.2. Reescritas dos evangelhos 

Em certo sentido, haveria de se considerar que muitos romances sobre Jesus 

ficariam de fora da compreensão de uma reescrita voltada para agenda política ou 

ideológica. Como foi visto, devido aos seus interesses na pós-modernidade, os críticos 

mencionados preferem pensar as reescritas como textos que conscientemente contrariam, 

subvertem, respondem criticamente, ou desconstrói o texto original e/ou seu significado 

cultural, ideológico. Assim, apenas alguns poucos romances sobre Jesus satisfariam 

plenamente as exigências de Moraru ou Widdowson. Com certeza O evangelho segundo 

Jesus Cristo, de Saramago, e Ao vivo do calvário, de Gore Vidal, são obras do começo 

ao fim intencionalmente subversivas em relação aos evangelhos canônicos: ambas 

ironizam a sensibilidade cristã e põem em causa os textos em que tal sensibilidade se 

baseia. 

Mas, conforme indaga Beth H. Benedix (2009, pp. 12-13), e todos os outros 

romances sobre Jesus, aqueles que não tem clara intenção subversiva ou que transformam 

apenas poucas passagens dos evangelhos, qual o lugar deles no quadro teórico das opções 

disponíveis sugerido pelos teóricos pós-modernos? Ora, a questão é importante porque, 

no fundo, o principal elemento pós-moderno indicado pelos teóricos da reescrita parece 

ser a característica de reescrever continuamente: reescrever diferentemente textos 

originais, e transformar, durante o processo, os modos de pensá-los e de senti-los. É 
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precisamente por isso que se quer experienciar (ler, ver, ouvir) as reescritas antes de tudo. 

Benedix vai mais longe no sentido de qualificar o diferentemente acima em termos ainda 

mais radicalmente pós-modernos: reescritas bíblicas sempre são subversivas, irônicas e 

desconstrutivas – independentemente das intenções do autor. Ou seja, as mudanças que 

inevitavelmente um autor faz ao reescrever os evangelhos, ainda que poucas, são 

improváveis de serem inteiramente neutras ou sem qualquer significado teológico.  

Uma importante razão para isso é que a Bíblia, enquanto texto sagrado, está 

protegida por um território cultural. Qualquer mudança que se faça no texto original pode 

causar grande desconforto em posturas fundamentalistas. Basta lembrar das maciças 

campanhas defensivas lançadas contra A última tentação quando foi publicada em 1955, 

e, do mesmo modo, em 1988, quando o romance foi adaptado para o cinema, com direção 

de Martin Scorsese38. Mas, segundo Benedix, “mesmo as mais bem intencionadas e 

piedosas das reescritas dos evangelhos são suscetíveis de ultrapassarem alguns limites 

inaceitáveis, por causa das próprias ambiguidades inerentes ao texto original” (2009, p. 

13).  

Isto posto, dou agora um passo para trás, no sentido de retomar e dar uma 

concepção ainda mais ampla à noção de romances sobre Jesus como reescritas dos 

evangelhos, sugerindo o seguinte: a ideia de reescritas dos evangelhos pode assemelhar-

se, antes de tudo, ao conceito de “Rewritten Bible”, que foi introduzido por Geza Vermes 

ao descrever a literatura judaica pós-bíblica, tais como as Antiguidades Judaicas de Flavio 

Josefo ou o livro dos Jubileus (VERMES, 1973, pp. 67-126). Estas obras recontam 

histórias da Bíblia servindo-se muitas vezes da suplementação e da interpretação. Aos 

suplementos fictícios adicionados às histórias bíblicas, James Kugel chama de 

“expansões narrativas”. Conforme Kugel (1994, p. 6): “Uma expansão narrativa pode 

consistir de qualquer coisa não encontrada na história bíblica original – geralmente, uma 

ação adicional realizada por uma ou mais pessoas da história ou palavras adicionais 

faladas no curso dos eventos”. Isso pode ser tão pequeno como apenas uma nova palavra 

inserida ou tão extenso como o acréscimo de episódios inteiramente novos. Sob este ponto 

de vista, a diferença entre “Rewritten Bible”, de Vermes, e os romances sobre Jesus, 

classificados aqui como reescritas dos evangelhos, parece ser antes de quantidade do que 

de qualidade. Em essência, ambos se compõem do mesmo tipo de reescrita, mas os 

                                                           
38 Uma análise sobre a recepção dessa obra, tanto do livro como do filme, será feita no próximo capítulo 

deste trabalho. 
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romances são mais longos e mais constantes em seus esforços de reescrever ao reproduzir 

vários episódios da vida de Jesus, em vez de uns poucos.  

A teórica israelense Ziva Ben-Porat, ao formular o conceito de reescrita para 

aplicá-lo ao romance O evangelho segundo Jesus Cristo, de Saramago, retoma 

basicamente o que já foi aqui exposto mais detalhadamente. Conforme a teórica, a 

reescrita aponta para o procedimento de “recontar uma história conhecida, de tal maneira 

que o texto resultante, a reescrita, é, simultaneamente, uma composição original e uma 

versão reconhecível, envolvendo uma releitura crítica da fonte” (BEN-PORAT, 2003, p. 

93).  

A formulação de Ben-Porat reforça o aspecto de que a reescrita chama a atenção 

por sua natureza intertextual ao utilizar um texto original como bloco principal de 

construção das suas obras. Deve ser observado ainda que, por ser construído sobre obras 

anteriores, há um inerente “pacto de leitura” embutido no processo de desenvolvimento 

da reescrita, que atua como um elo interpretativo entre o original e seu derivado. Quando 

se fala de “pacto de leitura”, isto quer dizer um conjunto de expectativas quanto ao que a 

reescrita irá conter e ao modo como ela será lida; expectativas estas que vem à tona 

quando o leitor torna-se consciente do gênero particular da obra, do público-alvo e 

quaisquer outras informações pertinentes para a sua leitura/interpretação. Este pacto 

denota um modo particular de leitura em vez de simplesmente apontar o tipo de escrita 

de um texto. A reescrita depende, pois, da habilidade do leitor para efetivar este pacto de 

leitura codificado no texto. Assim que o leitor torna-se consciente da conexão da reescrita 

com textos precedentes, estes textos anteriores, então, nunca poderão ser descartados 

como irrelevantes porque serão referências durante a leitura da reescrita, e seu 

conhecimento é essencial para uma melhor compreensão e interpretação39. Segundo Ben-

Porat (2003, p. 94):  

Uma vez que um texto é percebido como uma reescrita ele incita àquele 

que o percebe a lê-lo e processar a nova informação em uma relação 

particular com um texto/fonte declarado ou assumido: o mapeamento do 

novo texto sobre o anterior implica a percepção de links como 

transposição fiel/infiel, representação ou substituição, omissões 

aceitáveis/inaceitáveis, adições e mudanças. 
 

                                                           
39 Nesse sentido, diz-se que “o leitor que partilha da cultura do autor tem, necessariamente, um intertexto 

mais rico”; RIFFATERRE, Michael. A produção do texto. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 41. 
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Por conseguinte, a realização deste pacto de leitura não só afeta a interpretação da 

reescrita, mas também pode alterar o relacionamento e a compreensão do leitor com o 

próprio texto original. 

Especificamente no caso dos romances sobre Jesus, eles são considerados 

reescritas dos evangelhos porque o seu bloco principal de construção vêm dos evangelhos 

canônicos, ainda que partes adicionais também são muitas vezes importados de outros 

textos. Neste sentido, os romances sobre Jesus podem muitas vezes incluir os evangelhos 

não canônicos, textos historiográficos antigos, como aqueles escritos por Fílon ou Flávio 

Josefo, ou ainda os resultados da pesquisa do Jesus histórico. Adele Reinhartz, no artigo 

“Rewritten Gospels” (2009, p. 177), diz que para uma obra ser qualificada como tal (isto 

é, uma reescrita dos evangelhos) deve contar uma história sequencial da vida de Jesus 

com base nos relatos evangélicos, ou seja, seguindo seu “sistema geral e impulso 

narrativo”, ao mesmo tempo que adiciona detalhes suplementares e procura apresentar a 

história já conhecida de uma maneira nova e criativa.  

Deve-se dizer ainda que o material evangélico usado na reescrita não está a salvo 

de ser transformado, aliás, como tudo o que é importado para o mundo ficcional de um 

romance sobre Jesus. Ainda que algumas reescritas sejam mais miméticas na forma e no 

conteúdo, também podem ser, simultaneamente, subversivas na sua postura em relação 

aos evangelhos. De fato, foi destacado que a subversão ou mesmo a inversão, 

principalmente das disposições ou papéis dos personagens, são algumas das práticas mais 

comuns em reescritas. Tais transformações não podem ser alcançadas apenas pondo em 

causa os eventos ou provérbios particulares registrados nos evangelhos, mas também por 

desafiar elementos mais essenciais de suas narrativas, como a visão de mundo pressuposta 

ou seus retratos cristológicos. Neste aspecto, a importação de personagens e eventos 

adicionais cria novas possibilidades de subversão, transformando a dinâmica interpessoal 

e exibindo novas facetas dos personagens mais conhecidos. O quanto uma reescrita é fiel 

ou divergente dos evangelhos, no entanto, varia de acordo com cada romance e muitas 

vezes a partir de uma cena para outra dentro de um mesmo romance. 

  

I.5. A última tentação e o processo de reescrever Jesus 

O romance A última tentação de Cristo pode ser entendido sob a ótica da reescrita, 

quer dizer, é particularmente sob esta forma de relação intertextual que a obra se aproxima 

do texto bíblico. Por isso, são nítidas as analogias de enredo, personagens, estilo e 
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ideologia – neste caso, trata-se mais de uma “contra ideologia”, já que a obra de 

Kazantzákis revisa a versão oficial. 

É precisamente sobre revisar/revisionar de que trata A última tentação. Tal 

intenção é confessada pelo próprio Kazantzákis e está registrada na carta que ele enviou 

junto com uma cópia do romance recém finalizado ao amigo e tradutor sueco Börje Knös. 

Esta carta, datada de 1951, menciona as motivações que o levaram a escrever o romance.  

Eu procurei renovar e suplementar o mito sagrado que formou a grande 

civilização cristã do Ocidente. Não se trata, de forma alguma, de uma 

simples biografia de Cristo, mas de um doloroso e sagrado esforço 

criador para reencarnar a essência de Cristo, deixando de lado as escórias, 

mentiras e mesquinharias com que todas as igrejas e todos os portadores 

de vestimentas da cristandade acumularam sobre ele, distorcendo, assim, 

sua figura.  

[...] Durante um ano emprestei da biblioteca de Cannes todos os livros 

que foram escritos sobre Cristo e sobre a Judéia, as crônicas dessa época, 

o Talmude etc. Assim, todos os detalhes são historicamente justificados, 

entretanto, deve ser reconhecido ao poeta o direito de não seguir 

servilmente a história “poíesis filosofóteron ístorias” (a poesia é mais 

filosófica que a história) (KAZANTZAKI, 1974, pp. 406-407).   
 

Mediante o tom manifesto desta carta sobre o romance podemos atribuir a 

Kazantzákis a intenção de re-escrever Jesus. Conforme é destacado, o autor não considera 

sua obra uma biografia ou um romance histórico, ainda que a considere bastante sólida 

em termos de justificação histórica. Nota-se pelo comentário que ele não se serviu 

somente dos quatro evangelhos, mas de muita produção sobre o assunto. Serviu-se, 

inclusive, da pesquisa da questão do Jesus histórico.  

Ao acessar o caderno de anotações de Kazantzákis, no qual estão registradas as 

ideias para a composição do romance, Peter Bien pôde verificar as várias direções que o 

autor grego tomou para a sua obra40. Bien menciona, por exemplo, as muitas fontes do 

escritor grego para entender a geografia da Palestina no tempo de Jesus, as distâncias 

entre cidades, o clima, a topografia, as características das paisagens das cidades etc. 

(BIEN, 2005, p. 11). Se encontram também em suas anotações os registros de leitura da 

literatura gnóstica, de mística cristã (tanto ocidental como oriental), da relação entre 

sintomas psicossomáticos e milagres, das questões entre comportamento religioso e 

                                                           
40 Peter Bien, no segundo volume de Politics of the spirit (2007), revela o seguinte: “... Eléni Kazantzaki 

gentilmente me permitiu fotocopiar o caderno de anotações do seu marido onde ele havia registrado as 

ideias que usaria na composição do romance. Kazantzákis era um escritor estudioso, quando começava um 

projeto ele fazia primeiro uma ampla pesquisa, acumulando extensas anotações e registrando ideias para a 

estrutura, caracterização e tema da futura obra” (p. 429). 
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sexualidade, enfim, da relação entre psicologia e religião, com referências a C. G. Jung e 

a Freud (BIEN, 2005, p. 12).       

Contudo, no final da carta a Knös, Kazantzákis reforça o direito à liberdade da 

imaginação e privilegia a expressão poética. Além de ter intimidade com a Bíblia e com 

os livros apócrifos, o escritor grego viveu em uma cultura cujo folclore e a literatura 

sofisticada estavam profundamente impregnados com o cristianismo. Ou seja, o tema 

Cristo era bastante familiar a Kazantzákis, uma vez que era recorrente na cultura da 

Grécia, da qual ele naturalmente assimilou muitos elementos. Mas o essencial do 

comentário da carta supracitada para sustentar A última tentação como uma reescrita é a 

afirmação do autor acerca da sua intencionalidade revisionista: “renovar e suplementar o 

mito sagrado”. Em outras palavras, o escritor aprofunda e amplia o mito-Cristo em uma 

nova versão que ainda funciona como o original. Com isso, ele indica que um mito é 

realmente a soma de todas as versões e que pode ser renovado ao ser constantemente 

suplementado.   

Aquilo que Kazantzákis expõe de forma informativa e sucinta na carta, há de estar 

articulado e desenvolvido na narrativa do romance. Em termos de estrutura podemos 

mencionar aqui o esquema geral no qual este se assenta e que está registrado nos cadernos 

de anotações do escritor41. Conforme suas anotações, a estrutura esquemática de A última 

tentação divide-se em quatro etapas classificadas do seguinte modo: Filho do 

Carpinteiro, Filho do Homem, Filho de Davi e Filho de Deus. Tal esquema revela o 

movimento da trajetória de Jesus dentro do romance. Vejamos, de forma sumária, como 

se dá o funcionamento desse plano.  

Nos primeiros capítulos do romance, Jesus é um homem comum com objetivos 

simples como trabalhar, casar, ter filhos e ser alguém respeitado em sua comunidade; ele 

é identificado aqui com a etapa Filho do Carpinteiro, situação em que já está presente o 

conflito da escolha entre a vida ordinária e a vocação, a tensão entre o desejo de tornar a 

vida confortável e o dever de torná-la significativa. Em seguida, Jesus inicia o movimento 

de mudança da sua vida corriqueira em direção à missão, isto é, agora, em vez de querer 

labutar para si mesmo, ele começa a agir para a salvação de todos: este Jesus é o profeta 

do amor, é a etapa do Filho do Homem. Depois, Jesus começa a defender uma espécie de 

política revolucionária, a qual projeta uma terceira etapa, Filho de Davi, na qual se reflete 

um agir no sentido de mostrar que para implantar o reino do amor, antes será preciso 

                                                           
41 Segundo Pater Bien, logo no início do caderno de anotações dedicado A última tentação, Kazantzákis 

esboçou a estrutura que seguiria (2007, p. 429). 



65 
 

buscar a justiça, ou seja, para começar um mundo novo é preciso destruir o antigo. 

Finalmente, Jesus movimenta-se de uma convicção política para uma expectativa 

escatológica, quer dizer, para uma infinita esperança de que a bondade será estabelecida 

em algum momento indefinido no futuro, trata-se da fase Filho de Deus, em que já não 

se é mais abalado pelo mundo material, alcançando uma plena serenidade diante da morte. 

O esquema apresentado revela o esforço de Kazantzákis em focar o aspecto 

humano de Jesus. Sem deixar de lado a discussão sobre a dimensão divina, A última 

tentação apresenta Jesus como um homem imerso em uma busca contínua, cheio de 

dúvidas e de medos, repleto de ambiguidades e inacabado. Em uma passagem, Jesus se 

auto avalia e diz:  

Não sou capaz de falar, não tenho coragem de pisar na sinagoga, quando 

vejo as pessoas eu fujo, profano descaradamente os mandamentos de 

Deus, trabalho aos sábados, não amo meu pai e minha mãe, digo mentiras 

e o dia inteiro meus olhos me fazem pecar (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 

32).  

 

As principais inovações/complementações, em relação ao intertexto bíblico, 

ocorrem no começo e no fim do romance. Basicamente, Kazantzákis molda a sua 

narrativa entre um Jesus que, ironicamente, anseia por certas experiências comuns, 

enquanto desempenha o ofício de carpinteiro construtor de cruzes encomendadas pelos 

romanos (Capítulos 1-4), e um Jesus que tem uma experiência de sonho/alucinação (a 

última tentação) enquanto está pregado numa cruz romana (Capítulos 30-33). Esses dois 

blocos de capítulos, no início e no fim, podem ser vistos como as principais “expansões 

narrativas” do romance.  

Conforme já mencionamos, Kazantzákis não se serviu só dos textos dos 

evangelhos para reescrever sua história de Jesus, mas quando assim o faz é com intenções 

diversas e nunca de modo inocente. Às vezes ele os usa para apoiar temas que atravessam 

a totalidade de sua narrativa, como a vinheta que envolve o personagem Simeão para 

ressaltar a iminência da chegada do Messias e a ambiguidade do cumprimento dessa 

expectativa em torno de Jesus. A vinheta é aquela que se refere à promessa de Deus a 

Simeão:  “Eu ouvi: ‘Simeão, Simeão, não deixarei que morra antes de ver, ouvir e tocar 

o Messias com as suas mãos” (2015, p. 62), reportando ao evangelho de Lucas 2, 26. Em 

outros casos, as histórias são narradas mais extensamente, frequentemente de maneiras e 

com detalhes que desafiam a compreensão tradicional dos eventos relatados. Entre tais 

histórias, o batismo de Jesus (pp. 242-245) e as três tentações no deserto (pp. 252-269).  
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Há também aquelas passagens sobre mulheres de reputação e comportamento 

considerados duvidosos. Tais mulheres não são nomeadas nos evangelhos, mas no 

romance todas elas são identificadas com Maria Madalena: a mulher que foi pega em 

adultério e é perdoada por Jesus (pp. 174-182), a pecadora que lavou seus pés e depois os 

enxugou com seus cabelos (p. 218), e a mulher que o ungiu para o sepultamento (pp. 429-

430). É fato que a identificação dessas mulheres com Maria Madalena mais reforça a 

tradição da igreja do que a subverte. Entretanto, o uso que Kazantzákis faz dessas 

histórias, junto com aspectos mais imaginativos sobre Madalena em outras partes do 

romance, tem a clara intenção de desafiar a visão tradicional sobre a sexualidade de Jesus. 

Do mesmo modo, o uso que Kazantzákis faz das histórias sobre Jesus não exclui 

passagens relacionadas a milagres. Nesse sentido, talvez o tratamento mais revelador de 

uma história de milagre vinda dos quatro evangelhos envolve a ressurreição de Lázaro, 

que tem uma importante função no romance, tal como ocorre no evangelho de João. No 

evangelho, Jesus interpreta o significado desta ação dramática com palavras igualmente 

dramáticas: “Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11, 25). Com efeito, Jesus traz a vida 

eterna a todos que nele acreditar. No romance, a ressurreição de Lázaro é relatada para 

uma multidão em Jerusalém por um personagem chamado Melquisedeque (pp. 379-381). 

Mais adiante, o narrador explica a resposta de Jesus acerca do ocorrido: “...esse era o sinal 

que ele [Jesus] esperava. Lázaro era o mundo completamente apodrecido, chegou a hora 

de gritar: ‘Mundo, levante-se! ’” (p. 382). No entanto, pouco depois de ser trazido de 

volta à vida, Lázaro acaba sendo assassinado por Barrabás (pp. 426-427). A mensagem 

parece ser a seguinte: ninguém sai daqui vivo. No romance, esta passagem da história de 

Lázaro também parece antecipar o final da história de Jesus, com a crucificação e a morte 

e não com a ressurreição. 

Em relação aos eventos relacionados à Paixão, estes podem ser descritos 

sumariamente do seguinte modo a partir dos evangelhos: Jesus entra em Jerusalém 

montado em um jumento na época da Páscoa; uma conspiração é armada contra ele pelas 

autoridades judaicas; sua última ceia com os discípulos; é traído por Judas; é preso; é 

colocado diante das autoridades judaicas durante a noite; de manhã é posto diante do 

governador romano; e sua crucificação em uma cruz romana. No romance, os mesmos 

eventos são apresentados (pp. 418-457), sendo que Kazantzákis procura harmonizar as 

narrativas dos quatro evangelhos. Não obstante, às vezes ele se serve de detalhes de um 

evangelho e às vezes de outro, mas sempre com toques de sua própria imaginação. Por 

toda parte, o escritor seletivamente incorpora ditos específicos do Jesus dos evangelhos. 
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Contudo, mesmo quando reconta passagens principais, há momentos que Kazantzákis 

subverte o sentido original. Por exemplo, a traição de Judas assume um significado 

diferente no romance. Aqui, Judas tem sua própria jornada pessoal, do papel de zelote 

antagonista que discorda da visão do reino, àquele de um confidente que garante a missão 

de Jesus. Jesus diz a Judas: “Você aguenta, meu irmão Judas. Que Deus dê as forças que 

lhe faltam, pois é preciso. É preciso que eu morra e que você me traia; nós dois precisamos 

salvar o mundo. Ajude-me” (p. 434).       

Na cruz termina a história do Jesus de Kazantzákis. Estando na cruz, no momento 

em que começa a soltar o brado “Eli...Eli...” (p. 457), Jesus desfalecerá e conhecerá a 

última tentação. Seu desmaio durará apenas alguns segundos, mas é neste breve espaço 

de tempo que ele passa a ter o sonho/visão de toda uma vida paralela, quieta, tranquila, 

com relativa paz e alegrias. Viverá longos anos, casando-se com Madalena e depois com 

as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, tendo muitos filhos. Porém, já velho, doente e próximo 

da morte, começa a ser atormentado por seus antigos discípulos que, tendo Judas à frente, 

lhe mostrarão sua traição, sua deserção, sua covardia, por ter deixado o sacrifício para se 

entregar à vida tranquila do homem comum. Neste instante, Jesus recobra a consciência 

e sente uma enorme alegria por ter passado o tempo todo na cruz, pois tudo não passara 

de uma alucinação. A obra é finalizada com a seguinte narrativa: “Tudo aconteceu como 

devia acontecer, louvado seja Deus! Deu um grito triunfal: Tudo está consumado! E foi 

como se dissesse: Tudo começa” (p. 512). 

Ao reescrever a história tradicionalmente conhecida de Jesus, Kazantzákis não 

opera apenas com os evangelhos canônicos, mas também com certa perspectiva da 

pesquisa da busca histórica. Aqui, segundo Bien (2005, pp. 3-18), é bem provável que 

uma das principais fontes, mas não a única, tenha sido a série de livros dedicados às 

origens do cristianismo escrita por Ernest Renan, sobretudo A vida de Jesus e Os 

apóstolos. Fato é que Kazantzákis, de forma muito criativa, procura articular o assunto 

utilizando-se da interação de Jesus com Mateus e com Paulo. É dessa forma que o escritor 

procura questionar a precisão histórica do texto dos evangelhos e o modo como a 

mensagem de Jesus foi anunciada. Vejamos, primeiro, a partir da articulação com Mateus. 

O Mateus de A última tentação, tal qual dos evangelhos, é o coletor de impostos 

que Jesus chama para segui-lo (pp. 323-324). Além disso, Kazantzákis o retrata 

imaginativamente como um escrupuloso observador e cronista de tudo o que Jesus diz e 
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faz. Com efeito, este Mateus também é identificado com o evangelista, tendo começado 

a escrever o evangelho quando Jesus ainda vivia42.  

Ao descrever o processo da escrita de Mateus, Kazantzákis também toma 

emprestado a tradição iconográfica, cuja representação mostra um anjo ditando para o 

evangelista o que deve ser escrito (p. 335). Assim, embora apresente Mateus como um 

contemporâneo e testemunha ocular dos acontecimentos na vida de Jesus, ao apresentar 

o envolvimento da figura angélica no processo de escrita o escritor cretense procura 

mostrar como o texto do evangelho não intenciona a exatidão histórica. Kazantzákis 

descreve como a dedicação de Mateus por cumprir seu papel de cronista resulta não 

apenas do esforço de registrar o que aconteceu, mas também da necessidade de criar e 

imaginar eventos. Há uma passagem que ilustra bem isso, quando Pedro sonha com Jesus 

caminhando sobre as águas e em sua própria tentativa que falha, precisando ser salvo pelo 

mestre. Ao acordar, Pedro narra o sonho a Mateus que registra tudo na cabeça e começa 

“a dar tratos à imaginação sobre como escreveria o relato no dia seguinte”, apresentando-

o como um fato milagroso (pp. 352-353).  

Em outro momento, Kazantzákis também aponta como o conhecimento que 

Mateus tinha das Escrituras o leva a combinar as profecias e a vida de Jesus (p. 359). É a 

ideia de que os escritores dos evangelhos criam detalhes acerca da história de Jesus a fim 

de colocá-la em paralelo com textos específicos das Escrituras. No romance, quando 

Mateus começa a escrever sobre os eventos relacionados ao nascimento de Jesus, ele se 

vê discutindo com o anjo. Enquanto Mateus escreve que Jesus era “filho de José”, o anjo 

insiste que se deva apresentar Maria como “uma virgem”, de acordo com o texto de Isaías 

7, 14. Depois, quando Mateus escreve que Nazaré foi o lugar do nascimento de Jesus, o 

anjo diz que não e o adverte a colocar Belém como o lugar, conforme Miquéias 5, 1-2. 

Mateus, então, protesta furiosamente, “Não é verdade, não quero, não escreverei” (p. 

360), mas o anjo força-o a escrever. 

Há uma outra passagem, quando Mateus entrega orgulhosamente seus escritos 

para que Jesus os leia. Após folheá-los com violência, ele os atira ao chão e berra, 

“Mentiras! Mentiras! Mentiras! O Messias não necessita de milagres, ele é o milagre, não 

precisa de nenhum outro! ” (p. 403). Contudo, após negar a exatidão dos detalhes 

particulares no registro e ouvir a justificativa de Mateus de que um anjo assim havia 

                                                           
42 Neste ponto, Kazantzákis segue uma tradição bem estabelecida, desde Agostinho no quinto século, de 

que Mateus teria sido o primeiro Evangelho escrito, e não Marcos conforme a propõe a maioria dos 

estudiosos atuais. 
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mandado, Jesus pondera e diz ao discípulo para escrever o que o anjo disser. Mais adiante, 

Jesus novamente se queixa a Mateus:  

Eu digo uma coisa, vocês escrevem outra e aqueles que leem, 

compreendem outra ainda! Digo: cruz, morte, reino dos céus, Deus, e o 

que vocês entendem? Cada um de vocês acrescenta suas paixões, seus 

interesses e vontades a cada uma dessas sagradas palavras, e minha 

mensagem se perde, minha alma se perde, não aguento mais! (p. 429) 

 

Desse modo, Kazantzákis faz com que o próprio Jesus questione a precisão 

histórica do texto do evangelho e aponte a tendência das pessoas a usarem suas palavras 

para ampararem seus interesses. Com efeito, na reescrita de Kazantzákis, o problema do 

Jesus histórico já começa durante a vida de Jesus. 

Por sua vez, o questionamento da maneira como Jesus foi anunciado pode ser 

melhor percebido mediante a interação que Kazantzákis cria entre Jesus e Paulo. É sabido, 

porém, que em lugar algum dos evangelhos canônicos menciona-se Paulo como tendo 

qualquer contato com Jesus durante sua vida. Mas, no romance, o escritor introduz Paulo 

na história. Sua primeira aparição é muito breve, quando ele é descrito de passagem como 

“um levita jovenzinho, feioso e corcunda” (p. 424). A cena se passa em Jerusalém, quando 

Jesus e seus amigos depois de iniciarem uma confusão no Templo batem em retirada e 

Saulo (Paulo) surge no meio da multidão enfurecida e atira um limão podre que atinge o 

rosto de Pedro. A cena simplesmente continua com Jesus e os discípulos indo embora e 

sem mais nenhuma referência a Paulo.  

As duas outras aparições de Paulo no romance, muito mais relevantes, ocorrem 

durante o sonho/alucinação de Jesus na cruz. Primeiro, ainda como Saulo, ele aparece 

logo após o casamento de Jesus com Madalena. Enquanto Jesus dorme, Saulo importuna 

Madalena: “Maria Madalena, prostituta, eu sou Saulo” (p. 467). A cena se desenrola e, 

agora, Saulo não atira um limão podre, mas sim a primeira pedra em Madalena, 

incentivando os que estão com ele a continuarem o apedrejamento até a morte. Durante 

seus momentos finais, Madalena diz a Saulo: “Penso suspirando, que prodígio, Saulo, se 

Deus lançasse subitamente uma centelha em seu interior e você enxergasse a verdade! 

Discípulos assim, como você, é que meu amado precisava ter para conquistar o mundo” 

(pp. 467-468).  

Mais tarde, já como Paulo, ele aparece a Jesus quando este havia assumido o nome 

de Lázaro e tomado Maria e Marta como suas esposas. Paulo chega à casa de Jesus 

(mestre Lázaro) e anuncia que fora transformado na estrada de Damasco, que se tornara 

Apóstolo dos Gentios e anunciava a Boa Nova pelo mundo: 
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Jesus de Nazaré, ele não era filho de José e Maria, era filho de Deus, que 

desceu à terra e assumiu o corpo de um homem, para salvar a 

humanidade. Os iníquos sacerdotes fariseus o prenderam e o levaram a 

Pilatos, e o crucificaram. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e subiu ao 

céu. A morte foi vencida, irmãos, os pecados foram perdoados, abriram-

se as portas do Paraíso! (p. 491). 

 

Ao ouvir isso, Jesus revela ser este homem sobre quem Paulo fala. Na aquecida 

discussão que se segue entre os dois, Jesus se mostra muito abalado e deixa evidente seu 

desacordo com as afirmações de Paulo. Por várias vezes, Jesus exclama: “Mentiroso! [...] 

Mentiroso! [...] Mentiroso! Mentiroso! [...] Mentiroso! Mentiroso! ” (p. 492). Paulo, por 

sua vez, deixa claro que para anunciar a Boa Nova seguiu seu próprio caminho e declara: 

“não estou nem um pouco preocupado com verdades e mentiras, se o vi ou não, se foi 

crucificado ou não [...] eu crio a verdade. Não luto para encontrá-la, eu a construo”; 

depois, continua: “é necessário que você seja ressuscitado e eu o ressuscitarei, quer você 

queira, quer não”; mais adiante ainda, Paulo dirá: “Quer você queira, quer não, eu me 

tornarei seu apóstolo. Eu criarei você, sua vida, seus ensinamentos, sua crucificação e 

ressurreição, do meu jeito. Não foi José, o carpinteiro de Nazaré, quem o gerou, fui eu, 

Paulo, o escriba de Tarso, da Cilícia” (pp. 493-495). E por fim, se despedindo de Jesus, 

Paulo arrematará: 

Boa comida, bom vinho, bons beijos, mestre Lázaro [Jesus], uma boa 

velhice! E não se atreva a interferir no meu trabalho, ou estará perdido! 

Está ouvindo, mestre Lázaro? Ou estará perdido! Não pense que não 

fiquei muito contente por encontrá-lo, eu me libertei. Era isso que eu 

queria, libertar-me de você, e consegui. Agora estou livre, não tenho 

ninguém para me importunar. Adeus! (p. 496). 

 

Há uma espécie de influência de Nietzsche aqui, O anticristo, o qual sustenta que 

Paulo teria sido o verdadeiro fundador do cristianismo e, simultaneamente, o seu maior 

falsificador.  De qualquer modo, a discussão entre Paulo e Jesus, criada por Kazantzákis, 

reflete aquilo que pode ser considerado a dialética que percorre a busca histórica de Jesus, 

isto é: a dialética entre o Cristo da fé e o Jesus da história. É certo que essa busca não 

esteve preocupada em libertar Jesus de Paulo, mas sim libertar Jesus como figura histórica 

das reivindicações empreendidas pela igreja acerca de Jesus como Cristo. 

Em suma, o romance A última tentação tem clara intenção revisionista e por isso 

deve ser vista como uma reescrita de Jesus. É uma obra original, uma versão nova de uma 

história mais que conhecida. Além disso, A última tentação, por seu tom um tanto quanto 

subversivo, envolve uma releitura crítica de sua fonte, ou seja, dos evangelhos canônicos, 
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e por isso sugere o mencionado pacto de leitura, um tipo de relação que pode inclusive 

alterar a compreensão ou interpretação do texto original.   

 

*** 

Ao fechar este capítulo, devo recordar que a intenção principal do presente estudo 

é demonstrar que Kazantzákis, em A última tentação, reescreve Jesus numa perspectiva 

do devir; trata-se da sugestão de que Jesus, enquanto personagem mítico-literário, é 

sempre um personagem em processo de tornar-se e, desse modo, sempre inacabado. Entra 

em cena aqui a própria noção de ficcionalidade, discutida no primeiro tópico, a qual revela 

o fato de não haver antropologicamente um marco último de referência. Somos seres em 

constante vias de se fazer, nunca prontos e nem acabados. A ficção literaria mostra 

justamente a condição de recriar sempre, de rearranjar de outro modo o que parecia 

inalterável. Creio que é neste aspecto que resida a grande força de inspiração para que 

Kazantzákis e tantos outros escritores se sintam atraídos por reescreverem a história de 

Jesus. De fato, o objetivo deste capítulo foi reconhecer, antes de tudo, que A última 

tentação faz parte de uma longa tradição de obras da literatura que recontam a vida de 

Jesus. Tradição que remonta aos evangelhos, que perpassa as primeiras investigações 

históricas e chega até aos atuais romances sobre Jesus. Assim, o itinerário que traçamos 

neste capítulo, isto é, dos evangelhos às reescritas, serviu para captarmos um pouco da 

dimensão e do status literário desse personagem que ocupa um lugar capital na história 

cultural do Ocidente.       
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Capítulo II – A trajetória de Kazantzákis 

com Cristo e a recepção crítica de A 
última tentação 

 

 

 

 

 

 

É importante realçar desde já que o romance A última tentação pode ser entendido 

como o ápice de um envolvimento contínuo de Kazantzákis com a figura de Cristo e 

temas do cristianismo43. Neste sentido, Peter Bien destaca que o escritor grego não estava 

exagerando quando disse, em 1957 (ano de sua morte), que “Cristo havia sido como um 

cisto que ele extraía, mas que sempre voltava a crescer” (BIEN, 2007, p. 394). De fato, a 

presença do cristianismo na obra e na vida do escritor pode ser percebida por meio de 

relatos pessoais bem como na recorrência de Cristo como personagem em sua literatura 

imaginativa. Assim, neste segundo capítulo, procuro analisar, num primeiro momento, a 

relação instável de Kazantzákis com o cristianismo, até o momento em que o escritor 

chega a um tipo de concepção pós-cristã, ou pós-dogmática, cujos traços podem ser 

percebidos na obra Ascese: Os salvadores de Deus. Depois, me ocuparei em apresentar 

as obras anteriores ao romance A última tentação, aquelas em que, dentro do quadro da 

literatura imaginativa de Kazantzákis, Cristo aparece como personagem. Na sequência, a 

intenção é abrir um espaço para avaliarmos como foi a recepção crítica em torno de A 

                                                           
43 Trata-se aqui de uma primeira abordagem sobre o assunto, onde a atenção maior será sobre os aspectos 

biográficos – a relação entre o autor e o cristianismo –, antes de comentar em linhas gerais as obras que 

tomam Cristo por personagem. Uma análise mais específica sobre os desdobramentos teológicos em 

Kazantzákis será feita no quarto capítulo desta pesquisa.    
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última tentação, bem como tecer algumas considerações sobre a adaptação do livro para 

o cinema, realizada pelo diretor Martin Scorsese.  

 

II.1. Um envolvimento instável com o cristianismo   

Creio que um bom lugar para encontrarmos indicações sobre o envolvimento 

pessoal de Kazantzákis com o cristianismo é em seu livro Relatório ao Greco. Vale 

mencionar que esta obra costuma ser entendida como uma espécie de autobiografia do 

autor, embora ele mesmo não a considerou assim e, inclusive, chegou a grafar abaixo do 

título44, no manuscrito original, a palavra romance. Sua esposa, Eleni N. Kazantzáki45, 

responsável pela publicação póstuma da obra46 e também por seu prefácio, diz tratar-se 

de “verdade e mito misturados” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 23). É importante destacar 

que para Kazantzákis a realidade deve sempre ser recriada e isso, em sua perspectiva 

filosófica, tem a ver com a necessidade de transformar (transubstanciar)47 a matéria em 

espírito, e tal transformação, no plano literário, passa pela subjetividade e dá a ficção o 

poder de tudo recriar. No ensaio introdutório da edição brasileira de Relatório ao Greco, 

Carolina Bernardes sustenta que para o escritor grego a verdade histórica é transmutada 

em arte, ou seja, a verdade autobiográfica é “abandonada em favor da verossimilhança 

ficcional, com o intuito de produzir o efeito de unidade estética e de fazer a vida imitar a 

própria arte, submetendo a história aos desígnios da arte” (BERNARDES, 2014, p. 16). 

Torna-se interessante, pois, ler Relatório ao Greco e acompanhar como 

Kazantzákis vai recriando episódios marcantes de sua vida ao mesmo tempo em que 

descreve, com verdades e fantasias, sua ascensão, sua evolução espiritual e seu 

desenvolvimento artístico. Seguramente, é parte dessa trajetória a dinâmica da sua 

compreensão acerca do cristianismo. E parte das impressões que o escritor grego 

                                                           
44 O título em grego é Anaforá ston Greko.  
45 Sobre a alternância da grafia do sobrenome “Kazantzákis” para “Kazantzáki”, Lucilia Soares Brandão, 

responsável pela tradução de Relatório ao Greco, explica: “Uma parte dos sobrenomes gregos é 

normalmente em genitivo, nesse caso não há diferença entre homens e mulheres. Os outros sobrenomes, no 

entanto, diferenciam-se conforme o gênero do portador, o que é o caso do sobrenome ‘Kazantzákis’. Assim, 

os homens da família utilizarão o sobrenome nominativo, ‘Kazantzákis’, e as mulheres no genitivo, 

‘Kazantzáki’, o que poderia ser traduzido, aproximadamente, como: ‘Eleni [do] Kazantzákis’. Outro uso 

do genitivo, no que concerne aos sobrenomes, encontramos na capa de livros, indicando que a obra é de 

determinado autor, por isso, lemos nas capas dos títulos originais de Kazantzákis: ‘Níku Kazantzáki’, ou 

seja, ‘de Nikos Kazantzákis’” (2014, p. 24). 
46 A obra foi publicada originalmente em 1961. 
47 O conceito de “transubstanciação” é fundamental em Kazantzákis e será melhor analisado no quarto 

capítulo da presente pesquisa. 
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desenvolve em relação ao cristianismo podem ser vistas em Relatório e farão parte desta 

abordagem.  

O cretense Kazantzákis nasceu48 e cresceu na cultura do cristianismo ortodoxo 

oriental. Não obstante, boa parte de sua formação e educação escolar também se deu em 

um colégio católico dirigido por padres franciscanos. Ao recordar dos primeiros anos de 

escola, o escritor relata que entre todas as matérias que eram ensinadas a que mais lhe 

agradava era a História Sagrada49 (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 63). Ainda por esta época, 

o escritor confessa que seu primeiro grande anseio foi por liberdade, o segundo por 

santidade: “Herói e santo ao mesmo tempo, eis o mais alto protótipo do homem; desde 

criança, esse protótipo tinha se fixado acima de mim, no céu azul” (KAZANTZÁKIS, 

2014, p. 78). Com este ideal em mente, ele conta como percorria as ruas de seu bairro 

com um livro sacro em mãos, intitulado “A Carta Sagrada”, para tentar converter os 

vizinhos. Narra ainda que vendeu todos os seus brinquedos para comprar livros sobre a 

vida dos santos. Certo dia, depois de ler a vida do eremita São João, ficou plenamente 

convencido de que deveria ir até o Monte Athos50 para se santificar. Decidido, desceu ao 

porto da cidade e procurou convencer um capitão para que o levasse ao Monte Athos:  

- O senhor pode me levar no barco, capitão? 

- Onde você quer ir? 

- Para o Monte Athos. 

- Onde? Para o Monte Athos? O que você vai fazer lá? 

- Santificar-me! 

O capitão morreu de rir; bateu palmas como se estivesse expulsando um 

frango. 

- Para casa! Para casa! – gritou. 

Dei meia volta, cheio de vergonha, voltei para casa. Enfiei-me embaixo 

do sofá, a nunca contei nada disso a ninguém; hoje estou confessando 

pela primeira vez. Minha primeira tentativa de santificação fracassou (pp. 

80-81). 

 

Ao entrar na adolescência, Kazantzákis expõe em Relatório como sua fé de 

criança foi abalada e como feridas foram abertas depois de acompanhar na escola as aulas 

de ciência, isto é, o contato com as teorias de Copérnico e Darwin. Nesta fase de sua vida, 

                                                           
48 Kazantzákis nasceu a 18 de fevereiro de 1883 em Candia, cidade central da ilha de Creta, a atual 

Heráklion. 
49 Uma espécie de catecismo da Bíblia. 
50  O Monte Athos é uma montanha e um centro monástico na península da Grécia. É patrimônio mundial 

da UNESCO, constituindo-se também como entidade política autônoma da República Helênica, governada 

por um conselho teocrático da Igreja Ortodoxa Grega. Na atualidade, os gregos usam a expressão 

“Montanha Sagrada” para se referir ao Monte Athos. O Monte Athos abriga vinte mosteiros greco-

ortodoxos sob direta jurisdição do patriarca de Constantinopla. O nome oficial da entidade política é Estado 

Monástico Autônomo da Montanha Sagrada. 
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ele e seus amigos percorriam as aldeias de Creta para convertê-las não mais para Cristo, 

mas para a teoria da evolução. Além disso, conforme Kazantzákis ia se familiarizando 

com a história de Creta, especialmente no que se refere ao sangue derramado de seus 

orgulhosos guerreiros que defenderam a ilha da opressão turca, ele se tornava cada vez 

mais atraído pela ideia do indivíduo combatente, aquele que era capaz de lutar 

heroicamente. Deixando as lendas dos santos para trás, o adolescente Kazantzákis começa 

a abandonar sua fé.  

Segundo Middleton (2007, p. 14), a perda da fé de Kazantzákis parece ocorrer 

efetivamente próxima aos seus vinte anos de idade, por volta de 1902 ou 1903. A partir 

daí, ele entrará em um período de total descrença. Soma-se a isso o encontro que ele teve 

algum tempo depois com a obra de Nietzsche, durante seu período de estudos em Paris, 

entre 1907 e 1909. Esse encontro é narrado no capítulo “Paris – Nietzsche, o Grande 

Mártir”, de Relatório. Kazantzákis (2014, p. 303) revela que o contato com a obra do 

filósofo alemão foi um dos momentos decisivos de sua vida. Diz que Nietzsche lhe 

ensinou a não acreditar em nenhuma teoria otimista; e, então, se perguntava: 

O caminho de Cristo [...] é aquele que leva o homem à libertação? Ou 

será que é uma lenda, muito inteligente e artística, que promete o Paraíso 

e a imortalidade e que foi elaborada para que o fiel nunca venha a saber 

se esse Paraíso não é o reflexo de nossa sede? [...] O que é o mais difícil, 

isto é, o mais digno de um homem que não choraminga, não suplica, não 

mendiga? É isso o que eu quero. Saudações a Nietzsche, o assassino de 

Deus; ele me deu coragem para dizer: “É isso o que eu quero! ” 

(KAZANTZÁKIS, 2014, p. 321). 

    

 É quando Kazantzákis está mergulhado em tal atmosfera que aparecerão seus 

primeiros textos literários. Um dos trabalhos desse primeiro período que merece destaque 

e um breve comentário aqui é o drama Comédia: tragédia em um ato, publicado em 1909. 

Esta obra é seguramente o tratamento mais elaborado que resultou daquelas feridas que 

foram infligidas durante sua adolescência e que lhe roubaram a crença numa vida após a 

morte. O drama é uma espécie de anúncio da morte de Deus e pode ser comparado 

tematicamente com as obras de dois autores consagrados: Entre quatro paredes (1944), 

de Jean-Paul Sartre, e Esperando Godot (1949), de Samuel Becket, em que a espera de 

“algo” é o motivo da ação e o nada se apresenta como resposta51. 

                                                           
51 Eleni Kazantzáki, em sua biografia sobre o marido, faz o seguinte comentário: “Se [Comédia] não tivesse 

sido publicada em 1909, haveria de se pensar mais tarde em plágio, tamanha semelhança com Huis clos, de 

Sartre” (1974, p. 40). Nikos Athanasíou, estudioso do teatro kazantzakiano na França, afirmará o seguinte 

acerca de Comédia: “Quarenta anos antes de Sartre e cinquenta antes de Becket, dois autores que abordaram 

o mesmo tema sob outras formas teatrais, Kazantzákis apresentou a eterna confrontação com um deus 
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A peça Comédia: tragédia em um ato reflete a crítica ácida de Kazantzákis sobre 

o cristianismo enquanto instituição e crença ilusória. Uma comentarista francesa, Marie-

Louise Bidal-Baudier (1987, p. 164), evoca a impressão angustiante desta peça anotando 

que ela poderia se chamar “O silêncio de Deus”, devido ao clima de ausência e de 

desespero que ali impera. Mas o título Comédia não indica um personagem ou um fato, 

mas um gênero teatral, enquanto o subtítulo indica que é na realidade uma tragédia. 

Roberto Q. Pizarro sintetiza esta perspectiva ao transcrever o comentário de Karl Kerényi, 

filólogo clássico e historiador das religiões, acerca de Comédia:  

“O grande momento da espera é para todos os homens o momento da 

morte. Formados com a mentalidade cristã, todos esperam Deus e seu 

juízo depois da morte, conforme o ensinamento da Igreja. Esperam em 

vão, porque Deus não vem. A Igreja engana aos que esperam, e o pior 

neste engano é que esta espera não é verdadeira espera. A espera da Igreja 

é uma comédia; a espera dos fiéis é uma tragédia” (PIZARRO, 1999, p. 

212).         

 

Peter Bien acentuará que poucos anos depois da publicação de Comédia, 

Kazantzákis passará por uma espécie de “recaída”, isto é, ele “entra em um dos períodos 

mais curiosos de sua vida, aquele que parece envolver uma reversão da religiosidade que 

ele havia perdido doze ou treze anos antes” (BIEN, 1996, p. 115). Em uma passagem de 

Relatório ao Greco (p. 185), Kazantzákis conta que, após viajar pela Europa ocidental e 

retornar para a Grécia, dentro dele “borbulhavam rebeldias espirituais confusas, 

irrequietas, e perturbações psicológicas”; terrivelmente inseguro com o direcionamento 

de sua vida, e aparentemente frustrado com sua inabilidade para responder as questões 

que atormentam os seres humanos: Quem sou eu? O que há em mim que me faz estar 

vivo? Como devo viver? Quem ou o que eu serei depois de morrer? A fonte de toda a 

verdade e realidade está em um reino mais elevado de sentido?; Kazantzákis conclui: “Se 

um jovem vê essas preocupações metafísicas como uma doença, naquela época, eu estava 

muito doente”. 

Dominado por tais dilemas foi que, no final do ano de 1914, ao lado do amigo e 

poeta Angelos Sikelianós, empreendeu um retiro espiritual pelos mosteiros do Monte 

Athos. A experiência de quarenta dias percorrendo o Jardim da Virgem52, totalmente 

                                                           
mudo. Pergunta-se como esta peça, tão significativa para escritor, pôde passar inadvertida e segue sendo 

ignorada por analistas” (ATHANASÍOU, Nikos. Kazantzakis-Théatre. Paris: Plon, 1979, p. 9).    
52 Uma antiga tradição conta que a Virgem Maria, acompanhada por São João Evangelista, quando estava 

a caminho de Chipre para visitar Lázaro, foi forçada, devido à força do mar, a procurar refúgio em um porto 

que hoje em dia encontra-se aos pés do mosteiro de Iveron no Monte Athos. A Virgem, ao admirar a beleza 

selvagem do lugar, pediu a Deus que lhe desse a montanha como presente. A voz do Eterno se fez então 
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engajado numa busca de sentido, determinará em boa medida a produção literária 

posterior de Kazantzákis. Envoltos pela idílica atmosfera da região, os dois amigos 

frequentemente se encontravam fazendo reverências diante de ícones preciosos e de 

relicários inestimáveis, mas permaneciam confusos e incomodados espiritualmente. 

Acabaram por reconhecer que a origem do mal estar religioso que sentiam estava 

traduzida na própria iconografia dos mosteiros visitados: Cristo quase sempre aparecia 

chorando, incapaz de rir, eternamente flagelado e crucificado. Como resultado, os dois 

poetas sentiram que tinham uma missão: “‘era preciso que reorganizássemos o ascetismo 

cristão para inspirar-lhe, outra vez, um sopro criador’. Era preciso. Foi para isso que 

viemos para o Monte Athos” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 198). Com esse intuito, 

almejaram uma nova maneira de helenizar o Cristo judeu, uma inovação que deveria 

vinculá-lo aos fortes e alegres deuses da Grécia.  

Porém, a aspiração por conquistar um sentido através de uma nova disciplina 

espiritual foi “levada pelo vento” e, pouco depois de deixar o Athos, o espírito de 

Kazantzákis ficou novamente sozinho. Quando deixou a Montanha Sagrada, em 24 de 

dezembro de 1914, ele começou a refletir sobre o que havia ido buscar e o que realmente 

havia encontrado durante a sua peregrinação, e se viu novamente mergulhado numa crise. 

Conforme Relatório, o autor revela ter encontrado apenas a imagem de um “combatente 

ferido”, isto é, a imagem inquietante de um Cristo abandonado, um Cristo sem teto 

naquele Jardim que, ironicamente, é dedicado à sua Mãe. “Desde que voltei do Monte 

Athos, pela primeira vez senti que Cristo anda esfaimado e sem teto, corre perigo, veio a 

vez do homem salvá-lo” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 229). 

A partir de sua experiência no Monte Athos, Kazantzákis entendeu que o encontro 

com o Cristo “vivo” não se dá na solidão da vida anacoreta. O autêntico monastério não 

se encontra em alguma parte isolada do mundo, ao contrário, a espiritualidade genuína 

reconhece que Cristo está no mundo, presente e acessível no rosto dos necessitados e dos 

oprimidos. Com efeito, Cristo torna-se tabernáculo nos indigentes do mundo, faz-se carne 

na situação dos pobres. De acordo com Darren Middleton, Kazantzákis se deu conta de 

ter descoberto um tesouro religioso durante sua passagem pelo Jardim da Virgem: “a ideia 

de que somente uma mística social, e não um misticismo reservado, poderia ser capaz de 

                                                           
ouvir: “Que este lugar seja teu jardim e teu paraíso e um porto seguro para todos que buscam a salvação”. 

Desde então o Monte Athos é considerado “o Jardim da Virgem Maria”. 
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curar os males de sua época” (MIDDLETON, 2007, p. 24).  Em Relatório, o escritor 

declara:  

O mundo é o nosso mosteiro, o verdadeiro monge é aquele que vive com 

os homens e que trabalha com Deus sobre a terra; Deus não está sentado 

em um trono sobre as nuvens; ele luta na terra conosco. A solidão não é 

mais o caminho do combatente, e a verdadeira oração, aquela que vai 

direto e entra na casa de Deus, é a ação corajosa; é assim que, hoje, reza 

o verdadeiro combatente (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 291). 

 

Esta visão religiosa provocativa veio em um momento crucial para Kazantzákis. 

Ele estava buscando uma filosofia de vida antes da experiência do Athos, mas agora, 

depois da peregrinação de quarenta dias pela Montanha Sagrada, parecia estar próximo 

de uma importante descoberta. Alguns anos mais tarde, o escritor cretense estabelecerá a 

noção de que cabe a nós sermos os salvadores de um Deus ameaçado – uma idéia que 

permeará toda sua obra posterior. 

Todo o dilema espiritual de Kazantzákis é sintetizado por Miguel de Ferdinandy 

(1995, p. 55), ao comentar a impressão de Kerényi sobre o escritor grego: “[Kazantzákis] 

representa, por um lado, toda a negação apaixonada do homem moderno diante do 

cristianismo, mas, por outro, também a ‘hipercristandade’ da tradição bizantina”. Peter 

Bien, por sua vez, reconhece algo como uma gangorra entre fé e dúvida em Kazantzákis, 

mas sustenta que tal inconstância acabará por se estabilizar numa perspectiva que pode 

ser interpretada como “meta-cristã”, noção que será analisada a seguir. 

    

II.2. Ascese-Os Salvadores de Deus: reflexos de uma obra meta-

cristã 

Quase dez anos depois do aprendizado no Monte Athos, Kazantzákis estará em 

Viena, sentindo-se profundamente abalado com a situação de desalento na qual 

praticamente toda Europa havia mergulhado, devido às convulsões políticas e sociais 

resultantes da Primeira Guerra Mundial. Além disso, o escritor encontra-se estremecido 

com a situação desastrosa de seu próprio país que sofria com o conflito da Tragédia da 

Ásia Menor53. Diante de tal quadro, a visão de Deus em Kazantzákis manifestará tons 

                                                           
53 A Grécia vivia em 1922 uma guerra de efeitos devastadores em número de mortos e no plano ideológico. 

Milhares de gregos foram dizimados em um embate contra os turcos em Esmirna (localizada na Ásia 

Menor). As sequelas da tragédia atingiram não só as vítimas do ataque, mas igualmente os gregos do 

continente, que precisaram receber e abrigar os fugitivos desterrados.  
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pessimistas. De Viena ele escreverá para sua esposa, Galatea54, no dia 28 de junho de 

1922, dizendo: “Aqui Deus não desce com brisas e andorinhas, mas permanece profundo, 

cheio de feridas e grita! ” (PIZARRO, 2000, p. 254). Em dezembro do mesmo ano, 

instalado fazia poucos meses em Berlim, ele escreverá para Sikelianós, o companheiro da 

crise religiosa durante a peregrinação do Athos: “nossos caminhos se separaram... porque 

sinto que meu Deus anda cada vez mais no deserto e quer superar o último combate, a 

esperança” (KAZANTZAKI, 1974, p. 76). 

A experiência da crise europeia e da catástrofe da Ásia Menor acentuou em 

Kazantzákis a noção de um Deus ferido, afundado no deserto e que grita 

desesperadamente para ser salvo. Evidentemente, não se pode dizer que Kazantzákis, aos 

quarenta anos de idade, fosse um cristão tradicional, mas tampouco que era um ateu. Para 

Peter Bien (1996, p. 116), é possível afirmar que o escritor grego, em nenhum momento 

da sua vida madura, esteve sem alguma forma de crença teísta (mais precisamente, 

panenteísta): fé em uma força infinita inerente à matéria – isto é, a crença em um tipo de 

transcendência dentro da imanência. Fato é que, entre o final de 1922 e começo de 1923, 

quando sua fidelidade a Cristo estava desaparecendo, ele escreve a obra que seria seu 

credo55, Ascese-Os Salvadores de Deus. Kazantzákis menciona que esta obra é um “credo 

pós-comunista”56, mas, de acordo com Bien, também poderia ser chamada de um credo 

“meta-cristão” 57, já que muitas de suas meditações surgiram no Monte Athos e refletem 

em alto grau a espiritualidade cristã ortodoxa. A aparente religiosidade anticristã deste 

período não eliminou da mente do escritor a crença cristã de que um reino de paz, amor 

e criatividade possa um dia surgir sobre a terra.  

Ele [Kazantzákis] acreditava num estado celestial sem céu, um estado 

alcançado através da evolução, um caminho que conduz à cessação da 

luta e da divisão, ou, em sua terminologia favorita, um caminho que 

conduz à transubstanciação da matéria em espírito. Uma tal crença, não 

totalmente anticristã e nem plenamente cristã, é melhor denominada de 

meta-cristã (BIEN, 1996, p. 117).  

 

                                                           
54 Galatea foi a primeira esposa do escritor, da qual se separou em 1925. Mais tarde, então, se casará com 

Eleni.  
55 “Askitikí [Ascese] foi reconhecido por Kazantzákis, desde o momento de sua composição até o fim de 

sua vida, como o seu ‘credo’ definitivo, o impulso por trás de toda a sua prosa e poesia posteriores” (BIEN, 

2007, p. 67). 
56 Esta menção aparece como uma nota na publicação original de Ascese, em 1927. Kimon Friar, tradutor 

da edição em inglês, em sua introdução à obra cita a passagem: “Que Ascese seja vista como a primeira 

tentativa lírica, o primeiro clamor de um CREDO pós-comunista” (The Saviors of God: Spiritual Exercises. 

New York: Simon and Schuster, 1960, p. 22). 
57 Bien dirá: “Talvez ‘pós-dogmática’ seria um termo mais útil” (1996, p. 117).    
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Bien explica que o prefixo “meta” aqui tem o sentido grego de “após” ou “depois”, 

e, no caso, quer dar a entender acerca de uma teologia que substituísse a teologia cristã 

tradicional. Tal compreensão corresponde bem ao tom profético de Ascese e sua proposta 

de uma nova redenção para a humanidade. “É um evangelho (boa notícia) contendo uma 

teologia, um método de iniciação ao conhecimento de Deus e prescrições para o 

comportamento” (BIEN, 2007, p. 69). Pizarro, em referência a uma citação de Kerényi, 

anota que Ascese é a tentativa de uma nova religião, “um chamado para a realização de 

um mito, conforme demonstra seu subtítulo Salvatores Dei” (PIZARRO, 2003, p. 278).  

Entrelaçada com diversas correntes de pensamento e pelas mais variadas 

cosmovisões58, Ascese possui cinco breves capítulos – “A preparação”, “A marcha”, “A 

visão”, “A prática” e “O silêncio” – que soam como etapas a serem percorridas e cujo 

objetivo é alcançar a liberdade plena, a independência de tudo o que cria laços de adesão. 

Uma de suas máximas e que encerra a primeira etapa é: “Agora sei: não espero nada, não 

temo nada, libertei-me da mente e do coração, subi mais alto, sou livre. É isso que eu 

quero. Não quero senão isso. Eu buscava a liberdade” (KAZANTÁKIS, 1997, p. 58). Ao 

longo da trajetória de Ascese, o exercício da liberdade ocorre mediante uma constante 

dedicação ao espiritual e por meio de uma busca para entender o que ou quem é Deus. 

Durante a busca descobre-se que Deus luta dentro de cada ser vivo para se libertar e que 

implora por ajuda. Trata-se, pois, de um Deus que corre perigo e pelo qual o ser humano 

deve responsabilizar-se. Por isso, para Kazantzákis (1997, p. 119), “Não é Deus que nos 

irá salvar; nós é que o salvaremos lutando, criando, transfigurando a matéria em espírito”. 

Percebe-se, assim, que Ascese é um evangelho sui generis. No capítulo que fecha 

a obra, “O silêncio”, encontramos as seguintes máximas: “A alma é uma língua de fogo 

que lambe e forceja por queimar a massa sombria do Universo. Um dia o Universo inteiro 

se converterá num grande incêndio”; e segue: “O fogo é a primeira e última máscara do 

meu Deus. Dançamos e choramos entre duas grandes fogueiras” (p. 146). Nas últimas 

orações lemos:  

Creio num Deus [...] poderoso mas não onipotente [...] imperador no 

comando de todas as forças de luz, visíveis e invisíveis. / Creio nas 

máscaras efêmeras e inumeráveis que Deus usou ao longo dos séculos e 

por trás de seu fluxo incessante distingo a indissolúvel unidade. / Creio 

na sua luta tenaz e insone para domar a matéria e fazê-la frutificar [...]. / 

“Socorro! ” Gritas, “socorro! ” Gritas, e eu te escuto, Senhor. / Dentro de 

mim, os antepassados, os descendentes, as raças todas, a terra inteira ouve 

teu grito com terror e alegria. /   Bem aventurados os que ouvem e correm 

                                                           
58 Pode-se notar em Ascese indícios dos pré-socráticos, de Kant, de Marx, de Nietzsche, de Bergson, da 

mística cristã, da espiritualidade budista, entre outros. 
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a libertar-te, Senhor, dizendo: “só eu e tu existimos”. / Bem aventurados 

os que te libertam, unem-se a ti e dizem: “eu e tu somos um”. / E três 

vezes bem aventurados os que carregam nos ombros, sem fraquejar, o 

grande, o extraordinário, o terrível segredo: sequer este Um existe! (pp. 

149-150) 

 

 Trata-se de um final bastante enigmático e complexo, mas coerente com o todo 

da obra que ao longo do seu desenvolvimento vai sustentando um tipo de “visão trágica” 

e uma espécie de “niilismo heroico”. Isso quer dizer que em Ascese o mundo trágico não 

perde sua beleza, a tragédia da vida humana não é rejeitada e o absurdo do 

incompreensível não provoca a diminuição no desejo de viver. Por isso, trata-se de um 

niilismo heroico, uma postura de plena liberdade que não antepõe outro bem que não seja 

a união com o próprio destino, com a vida tal como ela é (ser livre é não temer o destino). 

Em Ascese encontramos a seguinte passagem: “Seja como for, lutamos sem nenhuma 

certeza e nossa virtude, por não estar segura de recompensa, se reveste de maior nobreza” 

(p. 132). Quanto ao desafio de salvar Deus, trata-se ao menos de deixar Deus ser Deus e 

não um outro nome para nossos medos e esperanças. 

Portanto, sem promessas de consolo ou vitória, sem esperança de um paraíso, 

Ascese sugere o compromisso e o envolvimento sinceros com a totalidade da vida aqui e 

agora. Não obstante, ainda que a obra parte de um território desolado, sem admitir 

consolos, ídolos e nem prejuízos, o que se pretende, no final das contas, é empreender um 

caminho de salvação, uma via que, partindo de uma negação absoluta, acabe em algum 

tipo de afirmação. Neste caso, se poderia pensar que o autor não pretende eliminar a 

esperança dos seres humanos. O que faz é limpar a palavra, ou seja, ele a purifica da carga 

de alienação e de superficialidade que nela se acumulou ao longo do tempo. Seja como 

for, em todos os sentidos que aqui se apresentou Ascese, nota-se os sinais de uma obra 

que pode ser interpretada como meta-cristã, ou pós-dogmática.   

                  

II.3. Cristo na literatura imaginativa de Kazantzákis 

A certa altura de Relatório ao Greco (p. 107), ao recordar-se de sua atração por 

Cristo, Kazantzákis anotará: 

Quando eu lia o Evangelho, os antigos mitos reviviam e o coração do 

homem me parecia ser uma fera selvagem que dormia e rugia em seu 

sono – e subitamente, os céus se abriam e Cristo descia, beijava-o e ele 

suspirava docemente, acordava e tornava-se, de novo, a linda princesa. 
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É preciso ter em mente que para o escritor cretense a figura de Cristo funciona 

como um dos grandes mitos que serviram de inspiração para as mais altas realizações da 

humanidade ao longo da história. Kazantzákis, porém, percebia que a sua própria época 

era uma época de transição e, ainda que notavelmente interessante, também era uma época 

ingrata. Em momentos de transição quase não existe presente, pois, por um lado, parece 

que só se pode compreender o passado, e, por outro, só se aspira ao futuro. De tal sorte 

que, para Kazantzákis, as antigas e conhecidas virtudes estavam perdendo a força e já não 

mais satisfaziam as exigências religiosas, éticas, espirituais e sociais de seu tempo. 

Segundo o escritor, estavam em conflito o antigo mito que havia sido todo poderoso, mas 

que decaíra e ainda lutava para continuar organizando a civilização, e o novo mito que já 

florescia, porém sem uma face reconhecível.  

A escrita de Kazantzákis passa a ser uma constante tentativa de captar a essência 

do novo mito e expressá-lo por meio de personagens e situações vitais. Por isso, ele 

recorre à “renovação dos mitos”, de modo que pudesse aproveitar e reinterpretar o 

impulso daqueles heróis que, sob sua interpretação, haviam perdido vigência. Em 

Relatório, Kazantzákis explica: “Quando escrevia, frequentemente, apoiava-me nos 

tempos e nas lendas antigas, mas, a essência era atual, viva, devastada pelos problemas 

atuais e pelas angústias de hoje” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 424). Assim, o escritor grego 

lida com figuras que representam o caráter heroico da marcha e da transformação das 

dificuldades em valores afirmativos. A este respeito, Carolina Bernardes (2014, p. 12) 

tece o seguinte comentário:  

Há na escrita kazantzakiana a ânsia expressa de alcançar, pela via 

literária, a concretização das teorias que envolvem homens, históricos ou 

ficcionais, que abriram caminho para a fundação de uma nova forma de 

avaliação do mundo e que lograram subjugar o ego e a matéria para 

percorrer um caminho de abnegação, luta e amor em favor da 

coletividade, guias da humanidade que, de algum modo, entregaram aos 

homens uma quimera, uma utopia ou uma nova religião. 

 

Portanto, a literatura de Kazantzákis se centra em figuras, não em argumentações 

ou comportamentos. Isto é, são os nomes próprios que determinam as ações. Por isso, 

uma grande parte dos títulos de suas obras levam nomes próprios como referentes, 

Cristóvão Colombo, Juliano o apóstata, Constantino Paleólogo, O capitão Mihális, 

Zorba o grego. Essa característica da literatura kazantzakiana é explicada por José Ramón 

Arana (1999, p. 29): “Não é, obviamente, que não haja argumentos em seus relatos e em 

seus dramas. O que quero sublinhar é que o relato se subordina, talvez mais que em outros 

escritores ou tipos de literatura, por exemplo, a policial, ao personagem”.  
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É a partir de tal perspectiva que se observa a importância de Cristo como 

personagem na obra de Kazantzákis. Trata-se, pois, de um personagem recorrente, que 

aparece com frequência em sua literatura. O escritor grego dedicou nada menos do que 

cinco obras à figura de Cristo. Isso sem falar de O pobre de Deus, o último romance 

escrito por Kazantzákis e que versa sobre a vida de São Francisco de Assis. Segundo 

Miguel Castillo Didier, esta obra escrita em 1953 poderia ser vista como “uma sexta obra 

sobre a figura de Cristo, já que nela aparece a visão que Francisco tinha de Cristo e a 

imagem de Francisco tende a se identificar com a de Jesus” (DIDIER, 1999, p. 74). Peter 

Bien também sugere de passagem que Kazantzákis teria “retornado indiretamente ao 

assunto [o tema Cristo] em seu romance sobre São Francisco” (BIEN, 1997, p. 113).  

Não obstante, deve-se mesmo reconhecer que é em A última tentação, escrita em 

1951, que o escritor chegará à sua expressão final e direta do assunto. Quanto ao seu 

primeiro trabalho literário a lidar diretamente com a figura de Jesus, trata-se da peça para 

teatro, Cristo, escrita entre 1915 e 1921. Um pouco mais tarde, durante a década de 1930, 

comporá 21 poemas consagrados aos guias de sua alma, um deles será dedicado a Cristo. 

Em 1938, será publicada sua Odisseia, e Jesus aparecerá como um dos interlocutores de 

Ulisses, mais precisamente na rapsódia XXI. Depois, em 1948, escreverá o romance 

Cristo recrucificado. Na sequência, procurarei dar uma visão geral de cada um deste 

trabalhos anteriores ao romance A última tentação.             

 

II.3.1. Cristo – um drama para teatro 

O drama Cristo costuma ser visto pelos estudiosos com certo destaque entre a 

vintena59 de obras teatrais de Kazantzákis (DIDIER, 1999, p. 75). Foi a primeira obra 

dedicada diretamente à figura de Jesus, escrita entre 1915 e 1921, e publicada somente 

em 1928, em Alexandria, Egito. Nela pode ser percebido o germe de alguns traços do 

enfoque da personalidade e da missão trágica de Cristo, que se desenvolverão em 

trabalhos posteriores do escritor grego. Para Bien (1996, p. 116), esta peça é uma das 

principais precursoras de A última tentação. Em Cristo, por um lado se destaca o aspecto 

humano de sua pessoa, por outro, paradoxalmente, apresenta-se o caráter terrível, quase 

brutal, da missão que deixa a seus seguidores.  

                                                           
59 Outras peças que também costumam ter destaque (além de Cristo e da já comentada Comédia-tragédia 

em um ato) é Buda, Cristóvão Colombo e Constantino Paleólogo.   
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Kazantzákis considera Cristo uma “tragédia de tema bizantino”60 e, de fato, a ação 

se passa na época grega medieval. Mais especificamente, a ação se desenrola em uma 

igreja bizantina durante a vigília da ressurreição. Fieis e coro começam a contemplar uma 

visão na qual personagens parecem se desprenderem do iconostásio61. De repente, os 

personagens do drama divino começam a fazer ouvir suas vozes aos fiéis estupefatos. 

Tudo transcorre em algumas horas e no mesmo lugar. 

A cena concentra-se na representação do dia em que se dá a ressurreição do 

Senhor. No Primeiro Ato, os discípulos, a Virgem Maria e Madalena estão desorientados 

e, com grande angústia, comentam o trágico fim de seu Senhor. Tudo havia sido uma 

sangrenta tragédia. A certa altura do drama, antecedendo o que pode ser visto em A última 

tentação, Maria se compadece de seu filho, porque este não pôde levar uma vida comum 

e gozar das legítimas alegrias do mundo: “Ai! Ai! Não lhe foi correspondido na terra a 

ter um leito; nem passear entre as saturejas floridas, e aproveitar, sorrindo, ao meio-dia, 

o frescor de uma fonte; e encher de amor o coração de uma mulher, de bondade o peito 

masculino, e de brinquedos as mãos das crianças” (KAZANTZAKIS, 1996, p. 40).   

Não obstante, há em alguns de seus seguidores o pressentimento de que o mestre 

irá retornar. O destaque aqui é dado a Madalena, que através de uma visão ressuscitará 

Jesus por acreditar nele com todo seu coração. Ela dirá: “era de acreditar que eu estava 

dando à luz a ele! ” (1996, p. 30). Sua visão parece antecipar o grande acontecimento. No 

final do Primeiro Ato, sinais extraordinários marcam a chegada de Jesus na casa de 

Madalena, onde estavam reunidos os discípulos. Então, alguns destes, no início do 

Segundo Ato, veem com temor que as palavras de Cristo preludiam mandatos muito 

difíceis de serem realizados e anunciam mortes e martírios.  

Cristo proclamará: “Mães, deem-me vossos filhos. Mulheres, desapeguem-se de 

vossos maridos, deixai-os. Farei estrondar as portas à meia-noite. Sou a guerra, apanharei 

os varões pelo cabelo e marcharei”; ao ouvir isso, um dos discípulos, Felipe, sugere que 

todos fujam, mas não chega a ser ouvido. Cristo, por sua vez, não terá compaixão de seus 

frágeis discípulos, impondo-lhes missões muito duras. Sua voz se impõe poderosamente: 

Ninguém há de se livrar do meu amor! Eu não pergunto a opinião do 

homem. Força, meu fiel ajudante, levante-te! Eis aqui as almas que não 

                                                           
60 Na edição definitiva de suas obras, que o escritor começou a organizar um pouco antes de morrer, as 

peças teatrais foram distribuídas em três volumes: tomo I – dramas de temas antigos; tomo II – dramas de 

temas bizantinos; tomo III – dramas de assuntos diversos. (Cf. DIDIER, Miguel C. Nikos Kazantzakis: 

Teatro.  Santiago: Universidad de Chile, 1978, p. 18).  
61 Iconóstase ou iconostásio é uma parede ou biombo divisório decorado com ícones que separa a nave da 

igreja do santuário (“Santo dos Santos”). Sustenta, normalmente, uma fileira de estátuas na trave superior 

e dispõe a série de ícones em sua superfície. 
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podem se recusar: açoita-lhes! Todos hão de me seguir, tremendo e 

gemendo: “Rabi, não quero! ”; mas, como uma águia, tenho em minhas 

garras o crâneo de vossas cabeças.  

Trago-lhes a paz, mas seus alvíssimos pés estão submersos até as tíbias 

em sangue. Trago-lhes um amor, para que se apeguem a ele como a uma 

espada. 

“Senhor! ”, gritará descamando-se a carne, “tenho sede! ”, e eu colocarei 

uma brasa acesa em vossos lábios. “Tenho fome! ” e mandarei pedras 

como pães redondos defumados ao ardor do sol. “Se eu puder dormir com 

uma mulher! ”, colocarei uma víbora negra em vosso leito! (1996, p. 58). 

 

A partir daí, Jesus passa a discorrer sobre as difíceis tarefas impostas a cada 

discípulo. Mas a mais terrível das missões e também a mais valiosa já havia sido dada a 

Judas que, inusitadamente, ainda se encontra junto aos seus companheiros. Novamente, 

aqui, Kazantzákis antecede um tema que desenvolverá depois em A última tentação. Ora, 

tanto no drama quanto no romance, Jesus reconhece Judas como seu companheiro mais 

próximo e afirma que sem sua traição não haveria redenção. Jesus dirige a Judas as 

palavras mais emocionadas para valorizar seu sacrifício, o maior de todos: 

Apóstolo meu, a ti esperava a noite toda, lamentando-me no Monte das 

Oliveiras. Meus fiéis companheiros, vencidos pelo sono, me traíram. Só 

tu pensavas em mim na escuridão e, em vigília, trabalhavas junto a mim, 

sem sabê-lo, e lutavas; e lutávamos também os dois para salvar o mundo!  

Perdoa-me, Judas. Coloquei em teus ombros a mais pesada cruz, que nem 

mesmo eu, irmão meu, haveria querido, ou teria conseguido levantar!  

Perdoa-me, era necessário que nós dois bebêssemos do amargo fel para 

que este mundo fosse salvo: eu fui crucificado e tu me crucificastes 

(1996, pp. 82-83). 

 

Em lágrimas, Jesus anuncia a Judas o destino cruel que seu nome contrairá no decorrer 

da história: “ ‘Traidor! ’ ” as almas gritarão pelos séculos [...]. Todas as épocas se 

horripilarão com teu nome [...]; nas igrejas cantarão [...] Maldito seja o nome de Judas, 

que a sua alma queime eternamente na forja do Inferno! ” (p. 84). 

Na realidade, ao colocar a questão da relação entre Jesus e Judas, Kazantzákis 

apresenta uma avaliação dualista, na qual Judas representa o ódio, as trevas e a matéria, 

enquanto Jesus representa o amor, a luz e o espírito. Feito isso, o escritor buscará então 

produzir uma noção monista, afirmando que Jesus é incompleto sem Judas. Os dois 

precisam se abraçar. Por isso, na primeira aparição de Judas, Jesus chama-o de “obscuro 

apóstolo” (p. 82). Judas, por sua vez, ao entender seu papel no drama universal, recupera 

sua autoestima e expressará: “Mestre, meu dossel e minha raiz, meu pai, meu filho! Faço-

me um contigo! (p. 85). 
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Ao final da peça, todos os discípulos estão conscientes do áspero caminho que 

seguirão ao pregar a boa nova. Jesus dirá a eles que “o Paracleto virá tocar-lhes os 

corações”; e quando perguntam por seu nome, sua resposta é: “MORTE” (p. 88). Quando 

Jesus eleva-se aos céus, todos os discípulos se transformaram e aceitaram suas missões. 

Os fiéis na igreja, espectadores de todo o drama, permanecem impressionados ao final da 

visão e, em profundo silêncio, retornam para suas casas. 

Castillo Didier vê o Cristo deste drama como um Jesus redivivus, conforme a 

classificação de Theodor Ziolkowski62. Segundo Didier, é  

Um Jesus que aparece na época bizantina, no interior de uma igreja, em 

um ano qualquer, na noite de vigília da Ressurreição. Cristo revive para 

os fiéis dos anos medievais, que o veem atuar e o ouvem falar dentro de 

uma visão. Não obstante, no cenário da visão dos fiéis, a ação se situa no 

tempo histórico de Jesus e seus discípulos (1999, p. 77). 

 

II.3.2. O poema em terza rima dedicado a Cristo 

Durante os anos de 1930 Kazantzákis escreveu 21 poemas que seguem o ritmo de 

versos hendecassílabos em terza rima63. Parece ter começado a escrevê-los em uma 

circunstância especial, sob a comoção causada pela morte de sua mãe, ao mesmo tempo 

em que estava profundamente tomado pelo intenso trabalho de tradução da Divina 

Comédia. Além disso, conforme menciona Didier, “o eco de sua gigantesca Odisseia, 

cuja terceira versão (com cerca de quarenta mil versos) havia terminado a pouco, estava 

obsessivamente presente em sua alma” (DIDIER, 2007, p. 95). Cheio de ideias e de 

inquietudes que o atormentavam, buscando mas não encontrando tranquilidade na criação 

literária, viaja a Espanha, país em cuja história e cultura reconhecia dolorosas 

contradições, às quais, de algum modo, possuíam certas semelhanças com as que ele 

mesmo sentia. Será, pois, em Madri, que ele escreverá seu primeiro Canto, dedicado a 

Dante, o grande mestre do hendecassílabo e da terza rima. 

Portanto, com o Canto a Dante, em novembro de 1932, se iniciará a série de 21 

poemas, que Kazantzákis deixou prontos e organizados para a publicação, mas que não 

chegou a editá-los em vida. O subtítulo dessa coleção de poemas é significativo: Cantos 

                                                           
62 Analisada por nós nesta pesquisa no tópico 2.2 do capítulo primeiro. 
63 A terza rima - unidade de três versos - apresenta simetria matemática baseada no número três. É o 

encadeamento de tercetos que rimam em esquema ABA, BCB, CDC, DED, EFE e assim por diante. A linha 

central de cada terceto controla as duas linhas marginais do terceto seguinte. A terza rima é também 

chamada de incatenata (encadeada). Foi criada pelo poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321), que a usou 

pela primeira vez em A divina comédia. 

 



87 
 

aos guias do espírito humano. Tratava-se, pois, dos personagens mais admirados pelo 

poeta cretense, aqueles dos quais tomou ideias, valores, exemplos, atitudes. A diversidade 

dos nomes que compõem esta série também é eloquente. Desde Cristo até Buda, de 

Alexandre Magno até Lenin, de Santa Teresa de Ávila até sua esposa e companheira Eleni 

S. Kazantzáki, de Moisés até Gengis Khan. Em todos esses nomes o escritor grego 

encontrou o que ele considerava a grandeza trágica do ser humano, a força e a capacidade 

para criar e lutar, apesar de sua condição efêmera. 

O Canto a Cristo foi escrito entre maio e julho de 1937, e é o penúltimo da série. 

Em 166 versos, Kazantzákis condensa novamente uma concepção profundamente 

humana de Jesus. Mais ainda do que no drama visto anteriormente, este poema apresenta 

o conflito entre o foco do cristianismo tradicional sobre uma vida após a morte, por um 

lado, e a concepção existencialista, por outro. Com efeito, o encontro aqui é com um 

Cristo humano, próximo às demais pessoas, em contraposição à noção de um Deus 

distante, severo, inflexível e castigador. Inicialmente, o poema nos transporta até a cálida 

terra da Judeia, sobre a qual está caindo a noite. Este é o clima em que Jesus se encontra:64 

A luz da noite desceu silenciosamente 

à terra como o doce sentido do pecado, 

e, assim, do crepúsculo elevou-se o canto. 

Duas rosas vermelhas em distantes jardins 

agitaram-se e o ar perfumou-se. 

Lentamente a prateada roda celestial 

pela mão divina foi movida; 

o universo submisso curvou-se 

e a primeira estrela apareceu sorrindo. 

Entre as terras áridas, diante de um poço, 

Cristo está sentado, cabisbaixo e pensativo. 

Ele ainda sentia a voz da mulher de seios nus. 

 

Junto ao poço, Jesus medita melancolicamente acerca do destino da jovem mulher 

com quem acabara de conversar e que lhe contava sobre sua vida matrimonial, aludindo 

aos seus vários maridos. Ele pensa com tristeza que se a mulher continuar seguindo esse 

caminho, se perderá sem dúvida. Jesus, porém, não quer que ninguém seja privado do 

Paraíso. Quer que todos os seres e todos os anseios e desejos sejam reconciliados; até 

mesmo, quem sabe, que as criaturas mais desprezadas, temidas e abominadas possam 

entrar no lugar do amor infinito.  

Pai, Deus meu! ele clama conturbado,  

mostra-se bom e amável com o mundo inteiro... 

                                                           
64 A edição do poema que utilizo aqui é a tradução feita para o inglês por Kimon Friar.  “Christ”, publicada 

em Journal of the Hellenic Diaspora, Vol. X, No. 4, 1983, pp. 47-51.  
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Tampouco se esqueça dos chacais, Senhor,  

Coloque-os também em seus magníficos pátios 

juntamente com os leões, as raposas, os lobos, 

e todas as feras da criação. 

Que os anjos dancem com os macacos, 

e que as barbas de seus rigorosos eremitas 

encham-se mais uma vez com borboletas azuis. 

 

Jesus quer, sobretudo, que Deus olhe para os desejos sexuais dos jovens com 

piedade, com perdão e até mesmo, se possível for, com satisfação. Procura imaginar um 

Pai cujo coração “tem espaço para todos, que perdoa e quer a todos”. Então, pensando em 

seus próprios desejos de possuir uma mulher, em ter filhos, enquanto inebria-se com o 

cheiro do solo, Jesus roga para que Deus aprove tudo isso e perdoe sua blasfêmia. Neste 

exato instante, ele se recorda da mulher de seios nus a dizer-lhe: 

Ah, não me odeie, meu rapaz ainda virgem; 

luz dos meus olhos, eu te trago água imortal, 

e se eu beijei demais, não tenho culpa, 

é um grande deus que beija e toca dentro de mim!  

 

Tais sentimentos levam Jesus a um estado de confusão quase histérica. Isso fica 

notório no momento em que ele clama desesperadamente para que Deus o ajude a 

conquistar a beleza do mundo e, logo depois, implora: 

Ah, meu Pai, diga Sim, para eu me lançar 

sem pecado sobre a doçura da terra. 

 

O sorriso das crianças, ao fundo, empurra-o cada vez mais para a blasfêmia. Do 

mesmo modo, ele procura pelo corpo sedutor da mulher enquanto, em lágrimas, olha 

duvidoso para cima e contempla o céu que lhe prometera a imortalidade, mas que agora 

estava prestes a lhe negar.  

Enquanto olhava, viu com pavor silencioso 
uma estrela brilhante cair da cúpula celeste; 
uma pesada lágrima da perturbação de Deus. 

 

Jesus, portanto, vê esse sinal como uma resposta negativa para suas aspirações. 

Isso acaba por trazer-lhe de volta e a aceitar com ares de tristeza seu destino. Todos os 

seus desejos mundanos são desfeitos e caem como flores arrancadas pelas raízes. Eis a 

imagem com a qual o poema é finalizado: 

E em seu peito ele lentamente afundou sua cabeça 

como um rouxinol solitário em uma noite de primavera 

que no auge de sua triste canção, infelizmente, 

sufoca em fragrâncias e arbustos floridos. 



89 
 

 

Em tese, podemos ver neste poema de Kazantzákis a mesma “última tentação”, 

isto é, o desejo de Jesus por uma vida ordinária, que aparecerá no seu romance de 1951. 

A diferença é que no poema ela acontece sob a forma de uns devaneios de Jesus no deserto 

e não como um delírio na cruz. Além disso, no poema, a superação de Cristo da tentação 

terrena não é vista como um triunfo, como ocorre no romance, mas com certo pesar. 

 

II.3.3. Ulisses e Cristo – um encontro inusitado na Odisseia 

A Odisseia (1938) de Kazantzákis é uma obra de dimensões colossais contendo 

33.333 versos, em que o autor reescreve o tema de Ulisses65, o famoso herói mítico do 

homônimo poema homérico. Na Odisseia kazantzakiana o personagem retoma sua 

viagem, não mais de retorno a Ítaca, mas de abandono definitivo de sua pátria. Essa 

viagem se expressa mediante uma verdadeira torrente de vivências e experiências 

distribuídas ao longo de 24 Cantos/Rapsódias66. 

A narração se desprenderá do verso 473 da Rapsódia XXII da Odisseia homérica. 

Com efeito, depois de matar os pretendentes de Penélope e de narrar suas aventuras, o 

Ulisses de Kazantzákis começa a sentir um profundo desencanto e decide partir 

novamente, só que agora em uma viajem sem destino definido e sem retorno. Esparta, 

Creta, Egito, as várias latitudes do continente africano e, por último, o mar e as geleiras 

da Antártida serão as estações de uma viajem em que Ulisses cumpre várias missões e 

onde encontra vários personagens representativos de figuras ilustres. Entre estes está um 

jovem pescador negro, que é uma figura representativa de Jesus. Este encontro se dá no 

Canto XXI, entre os versos 1115 e 137067. 

A passagem do encontro se inicia com Ulisses alcançando a costa sul da África. 

A esta altura, depois de tantas experiências, encontros e desencontros, o viajante está 

sozinho e envelhecido, e aparece construindo aquela que será sua última embarcação, a 

qual terá a forma de um caixão. Neste momento, ele vê um grupo de pescadores cantando 

e puxando suas redes. Estão felizes com o bom resultado da pesca porque poderão 

alimentar suas famílias. De repente, um deles, “um jovem virgem e esbelto, com altivos 

olhos de cervo” (v. 1130), incita-os a erguerem suas mãos aos céus e agradecerem a Deus: 

Bendita seja a graça de Deus, o Pai imortal! 

                                                           
65 Ulisses é a utilização latina amplamente aceita pela tradição para o nome grego Odisseu.  
66 Entre os gregos antigos, rapsódia refere-se a trechos de poema épico recitado pelo rapsodo. 
67 A edição da Odisseia utilizada aqui é a espanhola, Odisea, com tradução de Miguel Castillo Didier, 

Barcelona: Planeta, 1975. 
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Com seu amor criou o mar e os peixes; 

e nossas redes encheu e nossos corações se alegraram. 

Irmãos levantem as mãos e clamem: “Nosso Pai! ” ( vv. 1132-1135). 

      

Todos os pescadores se juntam em uma espécie de louvor, e o jovem continua 

com um hino às boas palavras, finalizando com a afirmação de que o reino dos céus está 

próximo: 

A terra é nosso caminho, e o céu azul é nossa casa 

que nos propusemos alcançar como irmãos ao final da noite; 

Vamos meus irmãos, pois sinto que o céu irá se abrir! (v. 1146-1148) 

 

Neste ponto, um outro jovem pescador, com punhos cerrados, irrompe e questiona 

de forma provocativa: 

Todavia, irmãos, neste mundo reina uma obscura injustiça; 

O bem ainda morre de fome nesta terra corrompida, e o mal prospera (v. 

1151-1152).   
 

Aqui é colocada a questão da teodiceia: se Deus é bom e está no controle, por que, 

então, existe o mal? O jovem pescador negro com altivos olhos responderá que somente 

através do amor – com bondade e não com espada –, “somente assim, a terra se unirá ao 

céu” (v. 1160). Essa é a resposta cristã para o mal: o amor, não a guerra.  

Depois, um pescador mais velho tenta conciliar as opiniões dos dois jovens 

debatedores ao apresentar algo como uma proposta de salvação pelas obras. Mas o jovem 

das belas palavras, representação de Cristo, responderá a isso contando a parábola de um 

notável eremita que chega à porta do Céu. O Pai pergunta que boas obras o eremita 

realizou, e este responde com uma lista detalhada de suas boas ações. Mas o Pai diz: 

Todas as tuas boas obras, asceta, e todas as tuas caridades 

nunca poderão me pagar por esses dois olhos teus 

que eu aceitei em lhe dar para que pudesses olhar o mundo. 

Se você ultrapassa o limiar cintilante da minha porta, 

isso se deve à minha graça e à minha boa natureza! (v. 1192-1196) 

 

A entrada de Ulisses na discussão acontecerá alguns versos adiante. 

Impressionado com as palavras do pescador negro, “seu coração pulsava em êxtase” (v. 

1225). De fato, é com emoção e com ternura que Ulisses parece ouvir as palavras daquele 

jovem, ainda que elas não consigam convencê-lo. Há uma passagem em que o viajante, 

profundamente comovido, senta-se ao lado do pescador e, durante toda a noite, eles 

ouvem juntos “a última voz doce do mundo” (v. 1249). Quando amanhece, o velho 
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navegante agradece as delicadas palavras do jovem pescador e, em seguida, passa a contar 

sobre suas buscas e suas lutas até alcançar a total solidão. E o jovem/Cristo pergunta: 

Como pode um homem sozinho salvar sua alma na terra, 

a menos que todas as almas sejam salvas juntas? (v. 1269-1270) 

 

Procura, então, ilustrar essa questão com outra parábola, sobre um rei que bate na 

porta do Céu. Quando perguntado sobre quem bate, o rei responde, “Eu”, e a porta não se 

abre. O rei volta para a terra, agora como um asceta e, depois de anos lutando para salvar 

sua alma, de novo sobe ao Céu, a cena se repete e novamente é rejeitado. Milhares de 

anos depois ele retorna e quando perguntado quem bate, responde: “És tu, Pai, quem bate 

na sua própria porta”, e quando a porta se abre “os dois se fizeram um! ” (v. 1292-1293). 

Mas Ulisses replica: “E este último um, também este um é ar vazio! ” (v. 1299). Sem se 

perturbar, o pescador/Cristo diz: 

Corpo e espirito, mares e continentes, tudo é fumaça e tudo é ar; 

somente este um final é o que vive e reina como Deus (v. 1301-1302). 

 

Ulisses incitará uma conversa sobre corpo e alma, ao que o negro pescador 

sustentará que “somente quem nunca foi tocado pela astúcia da carne” (v. 1323) pode 

falar do espirito ou se guiar pela alma. Diante de uma compreensão tão dualista, o 

experiente peregrino dirá: 

Tu amas aquela avezinha vertiginosa, a alma do homem, 

mas eu amo a carne triste do homem, sua mente, seu fedor, seus dentes 

(v. 1358, 1361). 

 

O encontro entre Ulisses e o jovem pescador/Jesus se encaminhará para o fim, 

ondo o experiente navegador oferecerá ao jovem um pouco de sua filosofia: “Liberdade 

quer dizer lutar sem esperanças sobre a terra” (v. 1351). Nas linhas que concluem o 

encontro, Ulisses parece eliminar qualquer esperança de conciliação entre a sua filosofia 

e a do jovem pescador. Ele começa:  “Adeus! Muito bom foi nosso encontro e boa sua 

jovem palavra/ e ainda melhor esta separação que não tem reencontro” (v. 1364-1365). 

Assim, o rapaz 

abraçou o velho homem, e seus olhos delicados, 

como de corsa ferida, derramaram lágrimas pelo rosto: 

“Deus é grande e clemente e até a hora derradeira 

pode salvar a alma que não quer salvação! ”. 

Falou, inclinou a cabeça e lentamente se afastou, sumindo pela praia 

infinita (v. 1366-1370).  
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Obviamente que não é possível trazer aqui toda a contraposição entre o jovem 

pescador/Jesus e o velho Ulisses. Mas, para finalizar, vale uma breve menção sobre o 

modo com que os dois se despedem: com grande respeito, com afeição e sem hostilidade. 

Há ainda a profundidade da última expressão do encontro, “sumindo pela praia infinita”, 

que parece insinuar que o Cristo, ou o cristianismo, enquanto tal é bom, mas foi 

desaparecendo ao se misturar com raciocínios complicados e interesses eclesiásticos no 

decorrer dos séculos, até o ponto de ser incapaz de enfrentar os desafios do mundo 

moderno.     

  

II.3.4. O Cristo recrucificado – uma transfiguração ficcional 

O romance O Cristo recrucificado foi escrito em 1948 e publicado na Grécia em 

195468. Theodor Ziolkowski analisa esta obra no âmbito da transfiguração ficcional, 

lembrando que esta categoria é definida pelo crítico como “uma narração ficcional na 

qual os personagens e a ação, sem importar o significado ou tema, se encontram 

prefigurados de maneira notória por figuras e acontecimentos que estão associados com 

a vida de Jesus tal como é conhecida nos Evangelhos” (1982, p. 20). Ou seja, este 

procedimento literário dá ao escritor a possibilidade de criar uma personagem de ficção 

cuja ação dramática recupera referências de acontecimentos importantes ligados à vida 

de Jesus. 

É exatamente isso o que Kazantzákis faz em O Cristo recrucificado. Neste 

romance, portanto, podemos reconhecer nitidamente os paralelos com o relato 

evangélico: um povo submetido a uma autoridade política estrangeira (no caso, um 

vilarejo grego sob a dominação turca), a desordem provocada pela mensagem de Cristo 

que é revivida por um jovem chamado Manólios (diminutivo de Emanuel, em grego), o 

acordo das autoridades para condenar à morte o jovem, e, finalmente, o seu sacrifício. 

Assim, o enredo do romance acontece num cenário histórico e político contemporâneo – 

um pouco antes do episódio da derrota do exército grego pelas tropas turcas na Ásia 

Menor69 – mas que possui semelhanças com a Palestina nos tempos de Jesus. Tudo se 

                                                           
68 Este romance teve uma adaptação cinematográfica, Aquele que deve morrer (1957), com direção de Jules 

Dassin, estreada pouco antes da morte de Kazantzákis. 
69 Trata-se aqui da Guerra Greco-Turca, também chamada de Guerra da Ásia Menor: foi a uma série de 

confrontos militares ocorridos entre maio de 1919 e outubro de 1922, durante a partilha do Império 

Otomano, ocorrida ao término da Primeira Guerra Mundial. A guerra foi travada entre a Grécia e os 

revolucionários turcos do Movimento Nacional Turco, que posteriormente fundaria a República da Turquia. 
Ao fim da guerra, a Grécia derrotada foi forçada a devolver todos os territórios conquistados durante o 

confronto, e iniciou um processo de troca de populações com a recém-fundada República da Turquia, de 
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passa em Lycovrissi, um vilarejo grego localizado no interior da Anatólia. A narrativa 

inicia-se com o argumento de um antigo costume do local: a cada sete anos elegem-se 

alguns dentre seus habitantes para encenarem a Paixão de Cristo. A eleição é realizada 

um ano antes para que os “atores” possam se preparar para a encenação.  

No mesmo dia em que são designados os papeis, o jovem pastor de ovelhas 

Manólios, que interpretará Cristo, se reúne com seus companheiros de elenco e começam 

a discutir a responsabilidade assumida. Neste momento, chega em Lycovrissi um grupo 

de refugiados de uma aldeia vizinha. Este grupo, liderado pelo Padre Photis, está fugindo 

do ataque dos turcos. São centenas de pessoas famintas, muitas estão doentes e feridas, 

clamando por socorro. Mas os habitantes de Lycovrissi, incentivados pelo sacerdote da 

aldeia, o Padre Grigoris (um tipo Caifás), não estão dispostos a dar nem a menor ajuda, 

ao contrário, pretendem expulsar os famintos. Contudo, Manólios e um pequeno grupo 

ficarão do lado dos refugiados.  

No decorrer da trama, o humilde pastor de ovelhas vai se destacando como um 

abnegado defensor daqueles fugitivos e, em certo sentido, começa a se identificar com 

Cristo, o papel que lhe havia sido indicado para a representação da Paixão.     

De fato, dia e noite, Manólios lia o Evangelho e mergulhava em 

meditação. Lutava corpo-a-corpo com o texto sagrado. A princípio, suava 

em bicas [...]. Mas, pouco a pouco, com o tempo, à custa do amor, as 

palavras se tornavam menos ásperas, mais leves [...]. E, de súbito, tudo 

lhe pareceu simples: Cristo descera à terra para pregar a palavra santa aos 

humildes e aos incultos. De agora em diante, Manólios seguia Cristo 

passo a passo, sem tropeçar (KAZANTZAKIS, 1971, pp. 296-297). 

 

A tomada de posição de Manólios e de seus companheiros acabará desencadeando 

um grande conflito com os “notáveis” – as figuras poderosas do vilarejo. Da parte destes, 

o Padre Grigoris é o mais decidido em querer despertar nos lycovrissiotas a desconfiança 

em relação ao jovem pastor de ovelhas. Sua estratégia foi utilizar alguns incidentes, entre 

os quais um incêndio que queimou parte da aldeia e a morte de um dos notáveis, 

colocando injustamente a culpa em Manólios. Ao desviar o foco da sincera misericórdia 

cristã do rapaz para um ato puramente político, o Padre Grigoris acusa-o de comunista: 

“É chefe de bando, mata, desune as famílias [...], fundou no nosso nariz uma nova aldeia, 

uma aldeia de bolchevistas! ” (1971, p. 499). Com essa acusação, o Padre convence o agá 

de Lycovrissi – a autoridade turca e política da aldeia – a prender Manólios. 

                                                           
acordo com o Tratado de Lausanne - processo que deixou marcas nas sociedades dos países, e acirrou ainda 

mais as rivalidades já existentes. 
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Porém, mesmo sendo inocente, o jovem resolve se entregar e assumir toda a culpa. 

Com essa atitude ele acreditava que abrandaria a ira da pequena aldeia e, assim, quem 

sabe, os refugiados poderiam permanecer ali em paz. Numa passagem que é a 

transposição do julgamento de Jesus, Manólios recusa a se defender diante do agá (que é 

um tipo Pilatos), o qual lhe avisa sobre as consequências de quem quer se tornar herói ou 

santo. Sabendo que assumiria muitos aborrecimentos se quisesse defender o pastor, o agá 

decide entregá-lo à multidão enfurecida: “Querem dilacerar o pobre diabo a dentadas? 

Pois façam-no! Vão pegá-lo, fartem-se; bom apetite! Lavo minhas mãos” (pp. 505-506). 

Conduzidos pelo Padre Grigoris, alguns aldeões arrastam Manólios até a igreja da cidade, 

com a intenção de obterem do jovem uma confissão pública de ser incendiário, assassino 

e bolchevique. Dá-se um momento de estupor, de profundo silêncio, e, em seguida, ouve-

se do lado de fora da igreja as vozes dos que vieram resgatar Manólios. Neste momento, 

os que estão do lado de dentro investem furiosamente sobre o corpo do jovem, o sangue 

começa a jorrar salpicando seus rostos; a excitação pelo cheiro de sangue é tamanha que 

muitos começam a rasgar o corpo com os dentes, o que pode ser interpretado como uma 

espécie de paródia brutal da Eucaristia.   

Os companheiros de Manólios entram na igreja e lamentam sua morte. O padre 

dos refugiados, Padre Photis, diante do corpo do jovem pastor estendido no chão da igreja, 

desabafa: “Já se passaram quase dois mil anos e, até hoje, não cessamos de crucificar-te. 

Quando virás ao mundo, Senhor, para não mais seres crucificado, para viveres conosco 

eternamente? ” (p. 516). O corpo de Manólios é levado até a casa de um amigo para ser 

velado. É véspera de Natal, quase meia-noite, e o sino começa a badalar, convidando os 

cristãos a celebrarem o nascimento de Cristo. Percebe-se aqui uma inversão irônica criada 

por Kazantzákis: Manólios “nasce” como Jesus quando foi escolhido para interpretar o 

papel na encenação da Paixão, isto é, na Pascoa, época da morte e ressurreição de Cristo, 

e morre no dia do nascimento de Jesus, em uma cena que se mesclam, curiosamente, natal 

e lamentação. 

  O romance termina com os refugiados recebendo a notícia de que as tropas 

turcas, convocadas pelo agá, virão a Lycovrissi para expulsá-los70. Ciente disso, o Padre 

Photis reúne seu povo para informar sobre a necessidade de deixarem o vilarejo e 

recomeçarem uma vez mais seu êxodo, e, desse modo, colocam-se “a caminho na estrada 

                                                           
70 Esta passagem no romance parece fazer referência ao fundo histórico da véspera do que ficou conhecido 

como O Desastre da Ásia Menor: o massacre e a expulsão da população grega da Anatólia pelos turcos, em 

setembro de 1922. 
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sem fim, em direção ao Oriente” (p. 519). Este final parece deixar uma indicação sutil de 

redenção, percebida na perseverança humana que leva os refugiados – mesmo frente à 

hostilidade e à situação de um contínuo ciclo de inocentes que sempre são crucificados – 

a prosseguirem sua marcha em “direção ao Oriente”, ou seja, o lugar onde nasce o sol, de 

onde vem a luz de um novo dia e as esperanças são renovadas.  

Na sequência cronológica das obras de Kazantzákis, a última a retomar a figura 

de Jesus Cristo será, então, o romance A última tentação, objeto principal da presente 

pesquisa e que será amplamente analisado daqui por diante. Para o encerramento deste 

capítulo, me ocuparei em discutir algumas questões que cercam o romance, isto é, 

informações sobre o contexto em que foi escrito e à sua recepção, incluindo a adaptação 

para o cinema.     

 

II.4. A recepção de A última tentação 

Em 1950, o tema da vida de Jesus será retomado de forma definitiva por 

Kazantzákis em A última tentação. Esta obra e Zorba, o grego (1946) se tornarão, 

provavelmente, seus romances mais populares.  Em A última tentação, o autor visa um 

tratamento longo e direto da figura de Cristo. A obra já havia sido planejada pelo escritor 

cretense alguns anos antes, mas com outro título, conforme ele mesmo relata em uma 

carta de 16 de maio de 1942, escrita em Egina ao amigo Pandelis Prevelákis: “Um novo 

demônio se apoderou de mim. Eu decidi escrever um livro chamado Memórias de Cristo. 

Já comecei a documentação com a intenção de desencadear o processo criativo [...]. Na 

medida do possível, não irei me apressar” (BIEN, 2012, p. 551). De fato, passaram-se 

oito anos até que Kazantzákis começasse efetivamente a escrever o romance. A mudança 

do título para “A última tentação” parece ter ocorrido no final de 1950, provavelmente 

depois de ter lido e anotado algumas passagens de Vida de Jesus, de Renan71. A obra foi 

concluída em 1951, sendo já no final deste mesmo ano publicada na Noruega. Em 1952 

                                                           
71 Segundo Peter Bien (2005, pp. 3-4), o trecho do livro de Renan que teria influenciado a mudança do 

título seria o seguinte: “A natureza humana despertou por um instante. Ele [Jesus] talvez tenha duvidado 

de sua obra. O terror e a hesitação tomaram conta dele e o lançaram num desalento pior que a morte. O 

homem que sacrificou seu descanso e as recompensas legítimas da vida por um ideal sempre faz um 

retrospecto triste sobre si mesmo quando a imagem da morte se lhe apresenta pela primeira vez e tenta 

persuadi-lo de que tudo é vão. Talvez algumas dessas tocantes recordações que conservam as almas mais 

fortes, e que em certas horas as atravessam como uma espada, lhe tenham vindo naquele momento. 

Lembrou-se ele das fontes límpidas da Galileia, onde ele teria podido se refrescar? Da vinha e a figueira 

sob as quais ele teria se sentado? Das moças que talvez não lhe tivessem negado o seu amor? Teria maldito 

seu áspero destino, que que lhe impedira as alegrias concedidas a todos os outros? Teria lamentado sua 

natureza altiva e, vítima de sua grandeza, choraria por não ter ficado como um simples artesão de Nazaré? 

(RENAN, 1995, p. 347).     
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saiu outra edição norueguesa, além de mais duas estrangeiras: sueca e alemã. Na Grécia, 

a obra só seria editada em 1955.   

Nos anos 50 Kazantzákis gozava de grande prestígio como escritor, com 

reconhecimento inclusive fora da Grécia. Isso, no entanto, não impediu que a recepção 

de A última tentação evocasse fortes reações negativas a seu respeito. É preciso frisar que 

Kazantzákis, muito antes da publicação deste romance, já havia sido causa de 

controvérsia em seu país devido a questões políticas e religiosas. As polêmicas em torno 

do escritor tiveram início por volta de 1930, pouco tempo depois da publicação da obra 

Ascese: Os salvadores de Deus (1927), que era considerada por alguns críticos como 

antirreligiosa e antipatriótica. Na época esse tipo de acusação tinha tanto efeito na 

sociedade grega que Kazantzákis foi intimado a comparecer ao tribunal para se explicar. 

Embora a acusação tenha sido retirada, a oposição às suas ideias não acabou ali. Anos 

depois, quando aparece A última tentação, reacende-se a polêmica em torno da obra de 

Kazantzákis. 

O primeiro ataque direcionado ao romance aconteceu efetivamente quando a 

Igreja Católica Romana colocou o romance na “lista dos livros proibidos” (Index 

Librorum Prohibitorum). No decreto de 12 de janeiro de 1954, o Vaticano anuncia:  

Na Sessão Geral da Sagrada Congregação do Santo Ofício, os 

eminentíssimos e reverendíssimos cardeais, porque as coisas de fé e de 

moral devem ser salvaguardadas, mediante um voto oferecido pelos 

reverendíssimos consultores, condenaram e enviaram para ser inserido 

no Index Librorum Prohibitorum o livro intitulado: Nikos Kazantzákis – 

O teleftaíos peirasmós; A última tentação, romance... (ANTONAKES, 

1996, p. 25-26). 

 

Kazantzákis recebeu a notícia através de um telegrama do editor alemão de suas 

obras: “Letzte Versuchung auf päpstlichem Index...”72. Na ocasião, o escritor lastima que 

o mundo seja tão cheio de podridão e hipocrisia a ponto de não conseguir tolerar um livro 

escrito com tanto ardor e pureza (KAZANTZAKI, 1974, p. 422).   

Seja como for, sob o argumento da responsabilidade para a proteção da fé e da 

moral, os cardeais católicos condenaram o livro sem fazerem maiores explanações e 

comentários. Uma interpretação para essa atitude lacônica do Vaticano pode ser a de que 

Kazantzákis, sendo um cristão grego ortodoxo, era um problema a ser resolvido por sua 

própria Igreja.  

                                                           
72 “A última tentação no Índice do Papa” (KAZANTZAKI, 1974, P. 422). 
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No ano seguinte, em 1955, quando A última tentação estava em vias de ser 

publicada na Grécia, chegara a vez da Igreja Ortodoxa lançar seu ataque a Kazantzákis. 

Diferente do Vaticano, que condenou o romance sem muitas explicações, o Santo Sínodo 

em Atenas foi mais elucidativo, o qual, além de explanar porque o livro devia ser banido 

da Grécia, também exigia a excomunhão do escritor. Para isso, o ataque não se restringiu 

apenas A última tentação, mas incluiu O Cristo recrucificado, de 1954, que, segundo o 

Santo Sínodo, possuía símbolos errôneos, sacrilégios na maneira de abordar a Bíblia, 

insultos dirigidos aos sacerdotes da Igreja e ensinava teorias socialistas e comunistas. 

Atacou-se ainda o romance O capitão Mihális, de 1953, qualificado como obra anticristã 

e antinacionalista por humilhar os valores sacrossantos da nação grega, bem como a luta 

do povo cretense. No que se refere A última tentação, o comunicado do Santo Sínodo 

declara: 

... esta obra [...] contém calúnias do mal contra a Divindade de Jesus 

Cristo; ela procura destruir sua natureza divina e a ética cristã, 

distorcendo as verdades dos evangelhos com alucinações, e, através de 

uma impertinência descontrolada, falsifica os ensinamentos salvíficos da 

Bíblia.  

Este romance, derivado das inspirações de teorias como as de Freud e do 

materialismo histórico, perverte e fere o discernimento evangélico e a 

imagem do Deus-homem de nosso Senhor Jesus Cristo de um modo 

grosseiro, vulgar e blasfematório (ANTONAKES, 1996, p. 27). 

 

Kazantzákis, com sua habitual franqueza em relação ao que ele considera 

hipocrisia e má fé, enviará um telegrama aos metropolitas e prelados da Ortodoxia com 

as seguintes palavras: “Santos Padres, vós me destes uma maldição; eu vos dou uma 

benção: desejo que vossas consciências estejam tão limpas quanto a minha e que sejais 

tão éticos e religiosos quanto eu sou” (KAZANTZAKI, 1974, p. 423).   

Diante das muitas críticas negativas que se seguirão, inauguradas pelo 

comunicado das autoridades eclesiásticas de Atenas, Michael Antonakes (1996, pp. 23-

35) sustentará que a maioria delas não podem ser tomadas seriamente porque não estavam 

apoiadas diretamente em passagens dos livros. Em outras palavras, aqueles que 

condenaram o autor por suas obras não estavam familiarizados com elas. A Igreja 

Ortodoxa americana, por exemplo, que condenou A última tentação como indecente, ateia 

e pérfida, confessou não ter lido a obra e estar embasada nas críticas de um periódico 

grego73.  

                                                           
73 Este exemplo da Igreja Ortodoxa americana é dado pelo próprio Kazantzákis em uma carta de 14 de maio 

de 1954, enviada ao amigo Börje Knös. O nome do periódico é Estía (KAZANTZAKI, 1974, p. 423). 
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Por sua vez, críticos defensores da liberdade de pensamento, como o jornal 

Elefthería, saíram em defesa de Kazantzákis. Este jornal declara ter estudado suas obras 

e ser um dos poucos envolvidos no debate que realmente tinha feito isso. De acordo com 

Antonakes (1996, p. 30), o jornal Elefthería deu a mais completa refutação ao Santo 

Sínodo ao afirmar que, após estudar Kazantzákis, viu nele um homem profundamente 

religioso e patriota; além disso, o jornal mostra que obras literárias não devem ser julgadas 

por leis dogmáticas; que a Igreja não tinha o direito de realizar uma ação policial; que o 

mundo era honrado por Kazantzákis e necessitava de mais pessoas como ele; que as 

autoridades da Igreja não tinham sido capazes de entendê-lo ao rotulá-lo de comunista; e 

que a Igreja não estava expressando a vontade do povo e usava suas acusações contra o 

escritor para cobrir seus próprios pecados. 

 A controvérsia acabará perdendo um pouco de sua força quando o parlamento 

grego se opôs a qualquer violação da liberdade do artista. Graças também à influência de 

intelectuais e representantes do povo cretense, a Igreja da Grécia não quis se arriscar a 

seguir em frente com o processo de condenação de Kazantzákis e, desse modo, ele não 

chegou a ser excomungado. Não obstante, as repercussões decorrentes dos conflitos de 

Kazantzákis com a Igreja continuarão até o dia de sua morte e por muitos anos depois. 

Nota-se, pois, que a recepção como um todo da obra de Kazantzákis – da A última 

tentação em especial –, gira principalmente em torno de suas crenças religiosas e 

políticas. Mesmo quando há algumas tentativas de falar sobre as habilidades artísticas do 

escritor, elas acabam sendo limitadas e ofuscadas por referências ideológicas e religiosas 

que são transmitidas em seus romances. No caso específico de A última tentação, penso 

que essa atitude, apesar de não concordar com ela, seja até certo ponto compreensível. 

Afinal, ainda que o Jesus de Kazantzákis seja uma personagem de ficção, trata-se de uma 

referência direta a uma das maiores personalidades religiosas da história e de relevância 

fundamental para a fé de milhões de pessoas no mundo.  

Isto posto, proponho agora dar uma atenção especial aos estudos acadêmicos mais 

recentes e que considero mais significativos sobre A última tentação. Será levado em 

conta tanto os estudos que visam abordagens teológicas/filosóficas do romance, os quais 

não mais pretendem condenar o autor, quanto aqueles que analisam seus aspectos 

literários. 

Para começar, há que se mencionar o ensaio de Roderick Beaton “Writing, 

Identity and Truth in Kazantzakis’s novel The Last Temptation” (1997), que é uma 

articulação informativa de vários aspectos inter-relacionados do romance. Beaton inicia 
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informando o fato de que a maioria das discussões sobre o romance de Kazantzákis 

concentra-se sobre sua teologia ou filosofia, negligenciando outros aspectos igualmente 

importantes como o manejo que o escritor faz das fontes bíblicas e sua habilidade na arte 

de narrar histórias. O crítico analisa as questões levantadas no romance sobre escrita e 

verdade, especialmente o modo como isso é desenvolvido através da narração do processo 

de escrever as Escrituras. Ele conclui que “Escrever, segundo esse romance, tem poder 

no mundo, tanto positivo quanto negativo. Nunca é meramente registro, nem os 

significados que contém são transparentes para a compreensão” (1997, p. 11). Além disso, 

Beaton discute a formação da identidade de Jesus, que vai sendo construída por seu 

relacionamento com o outro, sendo o outro um constituinte necessário na configuração 

de sua identidade: “Não é um processo para desenvolver uma verdadeira personalidade, 

mas de se despir de todos os traços pessoais e individuais para se tornar algo (e não 

alguém) que o transcende” (1997, p. 15). A abordagem de Beaton oferece uma 

perspectiva literária de A última tentação na medida em que se concentra em diferentes 

elementos da narrativa que se estendem ao nível das ideias veiculadas no romance. 

Darren J. N. Middleton, em 2000, publica o livro Novel Theology: Nikos 

Kazantzakis’s Encounter with Whiteheadian Process Theism. No prefácio do livro, 

escrito pelo professor Peter Bien, aponta-se a obra de Middleton como uma das mais 

importantes contribuições recentes sobre o escritor grego. Bien declara que os aportes de 

Middleton podem ser estendidos a todos escritores que, como Kazantzákis, não se 

encaixam nas doutrinas religiosas ortodoxas e, no entanto, permanecem profundamente 

religiosos (2000, p. xii). O argumento geral da obra de Middleton concentra-se na 

possibilidade de relação entre a arte literária de Kazantzákis e a filosofia/teologia do 

processo de orientação Whiteheadiana74. No terceiro capítulo de Novel Theology, 

Middleton passa então a analisar A última tentação, utilizando como referência a teologia 

processual de John B. Cobb. Segundo Middleton, tanto para Cobb como para 

Kazantzákis, Jesus de Nazaré torna-se divino através de uma intervenção dinâmica e 

gradual da ação de Deus e da progressiva resposta de Jesus ao chamado de Deus. Neste 

sentido, Cristo nos salvaria por evocar em nós respostas criativas para certas situações de 

nossas vidas. A interpretação para isso é a de que Cristo seria como “um nêutron que 

inicia uma reação em cadeia de transformação pessoal e social” (p. xvi). Enfim, para 

                                                           
74 Isto é, a filosofia do britânico Alfred North Whitehead (1861-1947). Sobre a filosofia do processo, o 

assunto será analisado no quarto capítulo desta pesquisa. 
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Middleton, ao ler A última tentação à luz da cristologia de Cobb é possível reconhecer o 

romance de Kazantzákis como uma representação do pensamento processual.                

Com perspectiva semelhante à que foi vista em Roderick Beaton e ampliando 

alguns de seus pontos, destaca-se a tese doutoral de Charitini Christodoulou, publicada 

com o título Dialogic Openness in Nikos Kazantzakis (2012). Vale dizer que alguns temas 

do trabalho de Christodoulou serão bastante significativos para a análise que realizarei no 

terceiro capítulo desta pesquisa. A autora defende a tese de que pode ser percebida uma 

certa noção de abertura, associada à ideia de “dialogismo”, que permeia A última tentação 

de Nikos Kazantzákis. Parcialmente baseada na teoria de “Obra Aberta” de Umberto Eco, 

e na concepção de “dialogismo” de Bakhtin, a expressão “abertura dialógica” – que se 

refere ao título do trabalho – propõe a ideia de forças antitéticas que se chocam e que 

revelam, assim, diferentes formas de tensão que não são resolvidas no final do romance. 

O trabalho de Christodoulou mostra que a subjetividade e os significados estão sempre 

em processo de tornar-se. Com efeito, segundo a autora, os diferentes aspectos da 

formação da identidade de Jesus e de outros personagens no romance, desdobram-se 

diante dos olhos do leitor que vai acompanhando o processo de tornar-se (2012, p. 3). 

Christodoulou demonstra que há elementos dialógicos em tensão que não serão resolvidos 

em uma síntese, mas que serão expressos como abertura no processo de formação da 

identidade. Em suma, a obra de Charitini Christodoulou oferece uma excelente 

contribuição no que se refere ao tratamento literário de A última tentação. 

Outra análise importante sobre A última tentação encontra-se no segundo volume 

da grandiosa obra dedicada a Kazantzákis escrita por Peter Bien, Politics of the Spirit 

(2007). Em dois capítulos, Bien propõe questões sobre o romance para pensá-lo como 

uma obra religiosa ou como uma obra política. Não obstante, no capítulo intitulado “The 

Last Temptation as a Religious Novel”, o autor se aprofunda mesmo é na questão do uso 

imaginativo que Kazantzákis faz do material cristão para transmitir sua própria filosofia. 

Bien alega que por ser um estudioso de literatura está mais interessado no livro como uma 

obra de arte do que em sua condição de ser uma revisão das Sagradas Escrituras (2007, 

p. 428).  A partir daí, Bien apresenta uma estrutura de ideias que o próprio Kazantzákis 

traçou e sobre a qual o romance se desenvolverá75. Grosso modo, essa estrutura 

                                                           
75 “Eléni Kazantzaki gentilmente me permitiu fotocopiar o caderno de anotações do seu marido onde ele 

havia registrado as ideias que usaria na composição do romance [A última tentação]. Kazantzákis era um 

escritor estudioso, quando começava um projeto ele fazia primeiro uma ampla pesquisa, acumulando 

extensas anotações e registrando ideias para a estrutura, caracterização e tema da futura obra. Neste caso, 
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corresponde a quatro etapas que o personagem Jesus deve percorrer: “Filho do 

Carpinteiro”, “Filho do Homem”, “Filho de Davi” e “Filho de Deus”. Tal trajetória, de 

acordo com Bien, representaria os sucessivos estágios na evolução da consciência de 

Jesus, enquanto que em termos filosóficos kazantzakianos isso significaria “a 

transubstanciação da matéria em espírito”. Quando se dedica a analisar os sonhos que 

constituem a parte inicial e final do romance, o crítico norte-americano considera que eles 

formam os elementos poéticos onde a fantasia, o mito, os exageros e a liberdade 

linguística em um nível visionário são autorizados a existir; enquanto que na parte central 

do romance são apresentados os elementos mais realistas da vida de Jesus. Outra questão 

tratada por Bien é a questão política. Assim, no capítulo “Is The Last Temptation a 

Religious Novel or a Political Novel? ”, discute-se como Kazantzákis, enquanto escrevia 

A última tentação, foi afetado pelas agitações políticas e sociais que a Grécia vivia.  

É provável que a melhor contribuição da recente recepção de A última tentação 

seja a coletânea de ensaios organizada por Darren Middleton, Scandalizing Jesus? 

Kazantzakis’s The Last Temptation of Christ Fifty Years On (2005). A importância dessa 

obra se dá justamente por ser dedicada exclusivamente a esse romance e, desse modo, 

oferecer várias abordagens que passam por diferentes disciplinas e campos de estudo, tais 

como filosofia, teoria literária, teologia, psicanálise, feminismo e cinema. Na ocasião, a 

coletânea marcou a comemoração dos cinquenta anos da publicação do romance. 

Middleton considerou que cinquenta anos depois parecia ser um tempo propício para 

reexaminar a obra e situar sua importância na relação entre arte e religião.  

Middleton reconhece A última tentação como uma obra clássica, sendo que para 

obter tal reconhecimento uma obra deve necessariamente sobreviver ao tempo. De acordo 

com Middleton, A última tentação, após todos esses anos, continua firme e forte, a 

provocar, a agitar e a instigar pessoas de fé e também aquelas sem fé. “A interrogação do 

clássico, não importa quão hostil, é parte da história do clássico, inevitável e até mesmo 

benvinda. Enquanto precisar ser protegido nunca provará ser um clássico” 

(MIDDLETON, 2005, p. xx). Por esse motivo, o crítico tem o dever de interrogar o 

clássico. A partir de tal constatação, cada ensaísta de Scandalizing Jesus? procura cumprir 

seu papel de crítico ao interrogar através dos mais variados ângulos o romance A última 

tentação, um clássico da literatura contemporânea.  

                                                           
logo no início do caderno dedicado A última tentação (VI.6), ele esboçou a estrutura que eventualmente 

seguiria” (BIEN, 2007, p. 429). A estrutura é apresentada a seguir, no corpo do texto.    



102 
 

Toda uma seção de Scandalizing Jesus? é dedicada a avaliar também a adaptação 

do livro para o cinema, contando, inclusive, com um ensaio do diretor Martin Scorsese. 

De fato, o filme é uma parte importante da história da recepção do romance e, por isso, 

nosso próximo ponto será uma abordagem de A última tentação de Cristo, de Scorsese. 

 

II.5. A última tentação de Cristo, de Scorsese   

As raízes da intenção de Scorsese em filmar a vida de Jesus remontam ao tempo 

em que ainda era um garoto, quando assistiu The Robe (1953)76: “Sempre quis fazer um 

filme sobre a vida de Cristo, a partir do momento em que O vi representado no ecrã, em 

The Robe, quando tinha onze anos” (THOMPSON & CHRISTIE, 1991, p. 145). Foi, pois, 

como um cineasta já bem estabelecido e respeitado internacionalmente que ele assumiu 

o projeto para realizar A última tentação de Cristo (1988). A história do envolvimento de 

Scorsese com a produção desse filme é razoavelmente longa. O diretor diz ter passado 

cerca de dezesseis anos envolvido em sua realização, esse é o tempo que decorre desde 

seu primeiro contato com a obra de Kazantzákis:  

Embora eu tivesse ouvido falar do livro de Kazantzákis quando estudante 

na Universidade de Nova Iorque, foram Bárbara Hershey e David 

Carradine que mo deram quando acabei de filmar Boxcar Bertha, em 

1972. Nessa altura havia um sentido incrível de espiritualidade nos EUA, 

e achávamos que fazer um filme sobre isso iria trazer alguma mudança. 

Levei alguns anos a lê-lo – gostei tanto que não queria acabar de o ler! – 

e finalmente cheguei ao fim quando visitava os estúdios de filmagem de 

The Meadow, um filme dos irmãos Taviani, em Florença, em 1979 

(THOMPSON & CHRISTIE, 1991, pp. 143-144). 

 

A partir de 1979 amadurece no cineasta a ideia para desenvolver um roteiro com 

base no romance. As dificuldades para isso eram bastante claras, já que o livro de 

Kazantzákis tem mais de quinhentas páginas. Desse modo, em 1981, Scorsese procurou 

a ajuda do amigo e roteirista Paul Schrader77, cuja formação tanto em teologia quanto em 

cinema o tornava a pessoa adequada para o projeto. Depois de algum tempo de conversas 

e acertos, Schrader, procurando manter o espírito do romance do escritor grego, entregou 

                                                           
76 Este filme ficou conhecido no Brasil como O manto sagrado. 
77 De formação protestante, mais especificamente Calvinista, chegou a cursar o seminário. Foi na 

universidade que entrou em contato com o cinema. Assim, o jovem estudante de teologia apaixona-se por 

mestres como Bergman, Dreyer, Bresson, Fellini, Antonioni e Ozu. Decide substituir a Teologia pelo 

Cinema, com a mesma dedicação. Já em Los Angeles, vê cerca de mil filmes durante um ano, começando 

a trabalhar como crítico, ao mesmo tempo que se diploma em Teoria do Cinema. Começa a escrever roteiros 

para filmes. A análise de Schrader do cinema transcendental é o tema do seu livro Transcendental Style in 

Film: Ozu, Bresson, Dreyer, publicado pela University of California Press, em 1972.  
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a Scorsese um roteiro e, no começo de 1983, a Paramount Pictures havia concordado em 

produzir o filme. Entretanto, não se sabe como, a notícia sobre a produção “vazou” e tão 

somente os rumores em torno de sua realização já foram suficientes para atiçar os ânimos 

de religiosos fundamentalistas e dar início aos protestos. O estúdio chegou a convocar um 

grupo de teólogos para analisar o roteiro. Sendo a maioria deles de tendência progressista, 

a conclusão foi positiva e com incentivo para a realização do filme. Mesmo assim a 

Paramount resolveu não arriscar e suspendeu o projeto, que, além do mais, tinha um 

investimento financeiro razoavelmente alto. 

Pouco tempo depois, Scorsese cogitou em outra possibilidade de financiamento, 

desta vez na França, que à época desenvolvia uma política de oferta de apoio à produção 

de filmes estrangeiros. Mas lá era ressente a reação raivosa de religiosos em torno de 

outro filme, Je vous salue, Marie (1985), de Jean-Luc Godard. Com efeito, era certo que 

a proposta de produzir o filme de Scorsese não seria bem aceita por muitos setores daquele 

país. Enfim, incapaz de obter um apoio financeiro substancial, mas sem desistir do 

projeto, Scorsese conseguirá, de alguma forma, planejar um filme de baixo orçamento e, 

desse modo, em 1987, o diretor obterá apoio para distribuição do filme pela Universal 

Studios. E então, em agosto daquele ano foram escolhidos os locais para a filmagem, que 

teve início em outubro e, como não podia se prolongar muito, tudo estava finalizado em 

dezembro. Quanto ao elenco, Scorsese se restringiu a atores que, por serem seus amigos, 

estavam dispostos a trabalharem por um pagamento mais modesto.  

O filme estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 12 de agosto de 1988. Com 

isso, foram reacesas as polêmicas em torno do filme. Mesmo antes da sua estreia, 

religiosos das mais diversas denominações cristãs e organizações eclesiais deram inícios 

aos protestos. Em Los Angeles, por exemplo, poucas semanas antes de estrear, um grupo 

de aproximadamente duzentos fundamentalistas batistas protestaram contra o filme. Eles 

se reuniram em frente a Universal Studios com cartazes que diziam coisas do tipo: “‘A 

Universal é como Judas Iscariotes’, ‘A Maior História jamais será distorcida’ [...] e 

encenaram uma suposta crucificação” (THOMPSON & CHRISTIE, 1991, p. 20). Um dia 

antes de sua estreia, em 11 de agosto, como uma última tentativa para impedir a exibição 

do filme, consta que cerca de 25.000 pessoas protestaram junto da Universal Studios. 

Uma vez que o filme começou a ser exibido, a National Association of Evangelicals 

(NAE) pediu aos cristãos que boicotassem o filme. Do mesmo modo, a American Family 

Association, Billy Graham Ministries e Campus Crusade for Christ também denunciaram 

A última tentação de Cristo como um filme blasfemo.    
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Não foi só nos EUA que o filme de Scorsese causou polêmica. Em muitos países 

ele chegou mesmo a ser proibido, como, por exemplo, no Chile e no México. Thompson 

e Christie (1991, p. 24), autores de Scorsese por Scorsese, informam ainda que “A última 

tentação de Cristo foi proibida em Israel [...] por ser ofensivo para os cristãos. O filme 

estreou na Grécia [...] mas foi retirado um mês mais atarde”. Um caso emblemático da 

recepção do filme ocorreu na França, no teatro Saint Michel, próximo da catedral de Notre 

Dame. Durante sua exibição, foram jogados coquetéis molotov no interior do teatro, 

provocando um incêndio e deixando algumas pessoas gravemente feridas. A polícia 

descobriu que o atentado fora causado por um grupo fundamentalista católico.  

Como não poderia deixar de ser, no Brasil o filme também provocou reações 

negativas. A Arquidiocese do Rio de Janeiro chegou a divulgar uma nota chamando o 

longa-metragem de “blasfemo e pornográfico”; enquanto em São Paulo o então prefeito 

Jânio Quadros utilizou-se de um estratagema para que a produção não fosse exibida: 

alegou que as salas de cinema em que o filme estrearia não tinham condições técnicas 

para isso, procurando com isso disfarçar uma atitude de censura, uma vez que esta já não 

tinha mais lugar com o enfraquecimento do regime militar. Jânio teve que voltar atrás, 

mas o circo já havia sido armado e transformou a estreia do filme num escândalo78. 

Nota-se, portanto, que o filme de Scorsese, tal como já havia acontecido com o 

romance de Kazantzákis, foi recebido como uma espécie de afronta à fé cristã. Por ter 

sido capaz de atingir um público maior que o do livro, o filme teve uma repercussão ainda 

mais ampla, enfurecendo um grande número de líderes eclesiásticos e fiéis em todo o 

mundo. Além dessa recepção negativa por parte dos religiosos, cabe destacar a reação 

dos colegas de profissão de Scorsese. Não obstante algumas fortes declarações de apoio 

por parte de realizadores cinematográficos (Clint Eastwood – “A liberdade de expressão 

é o nosso lema”) e um voto de solidariedade da Associação Realizadores Americanos, 

houve quem recebesse o filme com grande reserva (THOMPSON & CHRISTIE, 1991, 

p. 22). O diretor Franco Zeffirelli, que havia anos antes produzido um filme sobre Jesus79, 

solicitou que sua mais recente produção, o filme O jovem toscanini, fosse retirado da 

mostra de Veneza ao ser informado de que A última tentação de Cristo seria também 

exibido nesse festival. O diretor italiano declarou que não pretendia ter seu nome 

                                                           
78 Este comentário aparece no Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, de 2 de fevereiro de 2001, por 

ocasião do lançamento do filme em DVD no Brasil. 
79 Jesus de Nazaré (1977). 
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vinculado a debates e polêmicas dessa natureza80. Por sua vez, a grande rede de locadoras 

Blockbuster se recusou a disponibilizar o filme em suas prateleiras, devido às polêmicas 

que causava. Conforme informa Frederico Pieper (2015, p. 144), “Essa proibição durou 

até por volta dos anos 2000”. 

Por outro lado, o filme teve uma boa recepção por parte da crítica mais isenta de 

convicções religiosas. Os mais entusiastas chegaram mesmo a considerar o filme uma 

obra-prima e o mais belo até então produzido por Scorsese. Outros, no entanto, 

destacaram os pontos negativos do filme, mas deixaram claro que suas críticas deviam a 

questões cinematográficas e não religiosas. Entre as limitações do filme, de acordo com 

tais críticos, estavam os diálogos, a forma como foram escritos e o modo como foram 

pronunciados; inflexão e falas que poderiam ser encontradas pelas ruas de Nova Iorque. 

Em seu comentário acerca da adaptação do romance para filme, Peter Bien (2000, p. 161) 

considera que “A última tentação de Cristo de Scorsese, embora o enredo seja fiel à fonte, 

altera a intenção artística de Kazantzákis ao reduzir sua exuberante linguagem à maneira 

de se falar no Brooklin”. Obviamente que Scorsese fez isso com o objetivo de trazer a 

história para mais próximo de seu público (o público americano):  

Estava a pensar em Nova Iorque, Manhattan, 8th Avenue e 48th Street, o 

quarteirão onde filmamos Taxi Driver à noite, uma zona muito perigosa 

onde proliferam traficantes de droga, chulos e prostitutas – é a minha 

visão do Inferno. Se tiverem de ir até lá [...] e disserem: “Benditos sejam 

os humildes, porque esses ganharão o céu”, serão certamente roubados 

ou espancados, ou mortos. Mas se forem lá, juntarem algumas pessoas e 

disserem: “Ouçam, eu quero falar-lhes sobre Jesus; quero falar-lhes 

acerca de uma coisa que Ele disse”, então será um confronto 

(THOMPSON & CHRISTIE, 1991, pp. 154-155). 

 

Portanto, para os desígnios de Scorsese, o filme tinha que ter vozes americanas, a 

pronúncia de Nova Iorque etc. O diretor destaca ainda que “Kazantzákis escreveu em 

grego atual, mas a linguagem é muito especializada, por isso a tradução para o inglês é 

muito densa e prolixa, e demasiado ‘poética’. Nós queríamos uma representação direta 

do discurso, de certo modo antipoética” (THOMPSON & CHRISTIE, 1991, p. 156).  

Ainda que o filme de Scorsese seja baseado no romance de Kazantzákis e tenha 

conseguido manter o espírito do livro, trata-se da adaptação de um código de linguagem 

para outro código de linguagem, o que acarreta em inevitáveis mudanças. O filme é uma 

recepção do livro, isto é, uma interpretação. Com efeito, é legítima a liberdade por parte 

                                                           
80Para notícia do acontecido publicada no New York Times, cf. 

http://www.nytimes.com/1988/08/03movies/zeffirelli-protests-temptation-of-christ.html 
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do diretor em relação à sua fonte. Assim, além de selecionar e excluir certas passagens 

do livro, uma das estratégias utilizadas por Scorsese para adaptar/resumir as quinhentas 

páginas para a tela também foi adicionar outras cenas e mesmo episódios inteiros que não 

estão no romance81. Outra estratégia foi representar eventos que estão no romance só que 

alterando-os de forma significativas82. Pode-se dizer, então, que o filme excede o livro. 

Ou seja, esta produção é, em grande medida, a recepção de grandes traços dos textos 

evangélicos, articulando adições e interpretações pessoais de Kazantzákis, de Schrader e 

de Scorsese.   

Além disso, o filme de Scorsese também mantém certo diálogo com as anteriores 

produções cinematográficas dedicadas à figura de Jesus. Nesse caso, a relação de A última 

tentação de Cristo com outros filmes que tratam de Jesus se dá mais por oposição do que 

por aproximação, ou seja, esse diálogo é uma contraposição ao colocar o acento na 

humanidade de Jesus em conflito com sua condição divina. Ao se observar a produção 

norte americana de filmes sobre Jesus, constata-se fortemente o gênero épico, tendo por 

consequência a construção de um Jesus transcendente, absolutamente divino, distante e 

majestoso. Dentro desta perspectiva, Scorsese reconhece que os filmes mais importantes 

foram aqueles exibidos na sua juventude: O Rei dos Reis (1961) e A maior história de 

todos os tempos (1965). Mas o filme mais influente na produção de Scorsese é certamente 

o franco-italiano O Evangelho segundo São Mateus (1964), de Pasolini, que também se 

distancia do estilo das superproduções. O próprio Scorsese dirá que Pasolini o havia 

adiantado:  

Até então, eu tinha a ideia de fazer um filme sobre Jesus, em estilo 

cinéma-vérité, na Lower East Side de Nova Iorque com toda a gente 

usando fatos, isto é, interpretação moderna da história que conhecemos. 

Por isso, fui ao mesmo tempo influenciado e subjugado pelo filme de 

Pasolini, porque de certo modo era o que eu gostaria de fazer 

(THOMPSON & CHRISTIE, 1991, p. 164). 

 

O estilo europeu de filme, na sua simplicidade, forneceu a chave para Scorsese 

realizar A última tentação de Cristo. Desse modo, sem abandonar sua intenção primeira, 

Scorsese seguirá ao seu modo o estilo de Pasolini. Isso pode ser percebido através dos 

                                                           
81 Entre as cenas originais do filme está aquela em que Jesus arranca do peito com a mão o seu coração e 

mostra aos discípulos, um tipo de alusão à imagem do “Sagrado Coração de Jesus”. Só que no filme, em 

vez de significar o amor redentor e integrador de Jesus, conforme a devoção popular na igreja, a cena 

expressionista está associada a um discurso que visa incitar os discípulos à luta.  
82 Aqui, um dos exemplos é a passagem do encontro de Jesus com João Batista: no romance, este primeiro 

encontro é relativamente discreto e se desenvolverá posteriormente a partir de outras passagens; no filme, 

Scorsese aumenta dramaticamente a pressão audiovisual do encontro com zooms perturbadores e ângulos 

de câmera oblíquos, e a batida hipnótica de uma música tipo Hare Krishina. 
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movimentos da câmera que busca a todo momento uma sensação de intimidade e o 

seguimento dos personagens, particularmente de Jesus. Ele é o protagonista, com suas 

dúvidas e temores, é a ele que se deve seguir. É igualmente significativo aqui o 

posicionamento da câmera, em que se predomina as tomadas do alto, num movimento 

que segue de cima para baixo. Com efeito, o espectador já não se vê, como nas produções 

épicas anteriores, num plano inferior ao que é mostrado, mas, por vezes, coloca-se numa 

posição de superioridade, revelando a fragilidade daquele Jesus. 

Mas para muitos analistas é justamente a representação dessa fragilidade de Jesus, 

e diante de uma dada perspectiva teológica, o que suscitaria grandes equívocos. Nesse 

sentido, Lloyd Baugh, professor de religião e cinema na Universidade Gregoriana de 

Roma, vai dizer: 

Em A última tentação de Cristo, Scorsese representa este Jesus o Cristo 

não apenas com uma cristologia baixa, mas com uma antropologia 

também baixa, tão baixa que quase deixa de ser humanamente normal. O 

tipo de operação feito por Scorsese ‘aplicado para uma figura que, para o 

mundo cristão, representa o filho de Deus, o ápice do impulso religioso, 

é absolutamente inaceitável’ (BAUGH, 2000, p. 71). 

 

O que parece escapar a Baugh é precisamente a intenção do filme em explorar 

criativamente o caráter conflitivo do encontro entre o divino e o humano, a tensão que 

geraria esse indivíduo em luta. Assim, há que se reconhecer os méritos no filme que 

procura reavaliar a própria religiosidade desenvolvida no âmbito do cristianismo, 

realizando de maneira legítima apropriações dos símbolos religiosos e abordando com 

criatividade os temas do cristianismo.  

Frederico Pieper (2015, p. 145), em sua análise de A última tentação de Cristo, 

parece estar correto em afirmar que a má compreensão de todas essas questões 

relacionadas ao filme deve-se a um não entendimento da autonomia da linguagem 

cinematográfica. Fato é que muitas vezes o público comum acaba esperando que um filme 

(ou um livro) dessa natureza seja a reprodução fiel dos textos normativos para o 

cristianismo. Logo, se o filme não realiza isso, ele é encarado como distorção e ameaça. 

Quanto a essa questão, e para fechar esta seção, deixarei as últimas palavras a Scorsese: 

Muitas pessoas me acusaram de ter feito um filme que atacou a crença, 

que atacou a fé – assim como Kazantzákis foi acusado. Como se crença 

e fé fossem coisas frágeis. Como se a imagem de Cristo não pudesse 

suportar interpretação. 

Se Cristo andasse pela terra hoje, ele não seria nem mais e nem menos 

que qualquer um de nós. Ele é como nós. Sempre que vemos alguém 

ajudando uma outra pessoa, estamos vendo o exemplo de Cristo. Perdão 

e compaixão – é o melhor que podemos esperar de nós mesmos, e o 
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melhor que podemos esperar dos outros. Foi Kazantzákis que me ajudou 

a compreender que os ensinamentos de Cristo são eternos e radicalmente 

novos. Foi esse o presente que Kazantzákis me deu com A última 

tentação de Cristo (SCORSESE, 2005, p. 230). 

 

*** 

Se no capítulo anterior procuramos oferecer um olhar panorâmico acerca da figura 

de Jesus dentro do amplo espectro da literatura ocidental, neste segundo capítulo 

abordamos sua presença especificamente na criação literária de Kazantzákis. Desse 

modo, verificamos o envolvimento do escritor cretense com Cristo e suas constantes 

reelaborações desse personagem. Foi visto que Kazantzákis lidou com o tema nos mais 

variados gêneros literários: teatro, poesia, romances e reflexões pessoais. De fato, o 

escritor insistiu com o assunto ao longo de toda sua vida e ao final declarou que Cristo 

era como um cisto que ele insistia em retirar, “mas que sempre voltava a crescer”. Neste 

sentido, é possível admitir que na própria diligência e na insistência do autor em retomar 

o tema (Cristo) – um cisto que sempre voltava a crescer – encontra-se já aí a ideia de um 

Jesus inacabado.    

As imagens de Cristo elaboradas por Kazantzákis sempre assumiram a condição 

conflitiva da existência humana. Suas obras frequentemente foram objetos de polêmicas, 

mas os ataques ao escritor se intensificaram com a publicação de A última tentação. A 

imensa parte desses ataques não foram por razões estéticas, mas por questões ligadas à 

teologia ortodoxa e políticas, uma vez que, para alguns críticos, a obra não estaria em 

acordo com a interpretação vigente das autoridades conservadoras. O mesmo ocorreu 

mais de trinta anos depois, quando o diretor Martin Scorsese resolveu adaptar o romance 

para o cinema. Parece que o Cristo de Kazantzákis tem ainda o potencial de provocar 

reações diversas nas pessoas, conquanto que agora, na maioria das vezes, tais reações 

expressem menos as preocupações morais dos críticos e, por isso, interferem menos no 

que se refere àquilo que o escritor deveria ou não deveria ter escrito. 
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Capítulo III – Tensões dialógicas: a não-
finalizabilidade e a carnavalização em A 

última tentação 
 

 

 

 

 

 

É pertinente que se interprete A última tentação a partir das tensões que ocorrem 

entre o que os evangelhos canônicos nos contam sobre Jesus e as ideias de Kazantzákis 

de como a mesma estória poderia ser contada. Com tal intuito, recorrerei à noção de 

tensão dialógica, cujo embasamento teórico se dá a partir da perspectiva dialógica 

elaborada por Bakhtin83. Assim, mediante tal perspectiva teórica, poderá ser notado na 

narrativa de A última tentação uma série de tensões que surgem dos esforços de 

Kazantzákis em descentralizar a figura de Jesus, em removê-lo do lugar intocável que 

ocupa no discurso religioso normativo. É o esforço de tornar a figura de Jesus mais 

próxima do ser humano comum e fazer com que a sua estória se assemelhe com a narrativa 

de qualquer pessoa. Essa personalização da figura de Jesus requer que se introduza 

tensões que existem em indivíduos comuns, em oposição, portanto, às figuras bíblicas 

que parecem estar fora da esfera ordinária. Com efeito, além de Jesus, também buscarei 

observar essas tensões em outros três personagens do romance: Maria (mãe de Jesus), 

Madalena e Judas. Penso que essa análise sinalizará um sentido de inacabamento em A 

                                                           
83 Para o desenvolvimento da noção de tensão dialógica, este capítulo se apoiará em boa medida no estudo 

de Charitini Christodoulou, Dialogic Openness in Nikos Kazantzakis (2012), o qual, por sua vez, se baseia 

em noções do quadro teórico de Bakhtin.     
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última tentação, já que as tensões de cada personagem ao final do romance não serão 

resolvidas, isto é, permanecerão como sujeitos não-finalizados.        

Dentro ainda do quadro teórico de Bakhtin, o capítulo também contemplará sua 

concepção de carnavalização. Ou seja, a ideia é indicar que A última tentação possui 

elementos do discurso carnavalesco. Em Bakhtin tais elementos, conforme será visto, 

também incluem a noção de corpo grotesco, noção esta que se opõe à toda perfeição 

definitiva, à toda estabilidade, à toda formalidade limitada, à toda operação e decisão 

circunscritas ao domínio do pensamento e à concepção de mundo. Enquanto a cultura 

oficial almeja os princípios de uma hierarquia imutável em que o superior e o inferior e 

seus respectivos discursos não se misturam jamais, o carnavalesco e o realismo grotesco 

abolem tais hierarquias, estabelecem uma ordem invertida e representam uma força 

popular de renovação que abre o caminho para um novo futuro. Desse modo, em A última 

tentação, por exemplo, a referência à concepção de corpo grotesco pode ser considerada 

como uma força que promove a ruptura em relação a um discurso religioso oficial. 

Sobretudo, o reconhecimento no romance de elementos do grotesco parece ser um aspecto 

revelador das tensões na narrativa, principalmente no que diz respeito aos personagens 

mais importantes, mediante os quais a luta por tornar-se é revelada e modelada.  

 

III.1. Tensão dialógica e não-finalizabilidade em Bakhtin 

O russo Mikhail Bakhtin (1895-1975) não é apenas um dos grandes teóricos da 

literatura, mas, conforme Todorov (2000, p. 1), “uma das figuras mais fascinantes e 

enigmáticas da cultura europeia de meados do século XX”. Tornou-se uma figura 

cultuada a partir de 1963, ano da reedição de sua obra sobre Dostoiévski (Problemas da 

poética de Dostoiévski), que havia sido publicada originalmente em 1929, e se consagrou 

em 1965, com a publicação da obra sobre Rabelais (A cultura popular na Idade Média e 

no Renascimento), inicialmente submetida como tese doutoral em 1940. O renovado 

interesse por sua obra o encorajou a se dedicar, no começo dos anos 70, a um grande 

número de projetos teóricos, mas que ficaram inacabados devido à sua morte. Bakhtin é 

principalmente conhecido pelo desenvolvimento das concepções acerca da 

carnavalização, do dialógico, do romance polifônico, do cronotopo e do discurso no 

romance.  

Desnecessário dizer que a intenção da presente pesquisa não é fazer um estudo 

detalhado de cada uma das concepções de Bakhtin, o que, obviamente, despenderia muito 
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trabalho. Ou seja, o que nos cabe aqui é tão somente destacar aquilo que do seu quadro 

teórico poderá contribuir para o interesse da nossa análise. Neste sentido, começo 

chamando a atenção para a percepção de Bakhtin, no ensaio “Epos e Romance”84, que 

considera o romance como um gênero que reflete um tipo de semântica do inacabamento, 

que se relaciona com a evolução da realidade contemporânea, uma situação que ele chama 

“o presente ainda não acabado” (BAKHTIN, 2002, p. 400). O que diferencia o romance 

dos outros gêneros é o espaço que ele permite para a criação de imagens literárias em que 

há o máximo de contato com a realidade contemporânea e com toda a sua incompletude, 

em outras palavras, a não-finalizabilidade da realidade atual. O termo não-

finalizabilidade merece destaque, pois, segundo Morson e Emerson, Bakhtin o utiliza  

para expressar a sua convicção de que o mundo é não apenas um lugar 

confuso, mas também um lugar aberto. O termo [não-finalizabilidade] 

aparece com frequência em suas obras e em muitos contextos diferentes. 

Designa um complexo de valores centrais para o seu pensamento: 

inovação, “surpreendência”, o genuinamente novo, abertura, 

potencialidade, liberdade e criatividade – termos de cujo uso ele se vale 

frequentemente (MORSON & EMERSON, 2008, p. 55).  

 

Outro aspecto bastante significativo do quadro teórico de Bakhtin, no que diz 

respeito ao interesse da nossa discussão acerca dos personagens de A última tentação, tem 

a ver com a ideia, encontrada no ensaio “O Discurso no Romance” (2002, pp. 81-82)85, 

que aponta no romance a presença das forças centrípetas (ou “oficiais”, de conservação) 

e forças centrífugas (ou “não-oficiais”, de fragmentação). Tais forças se encontram tanto 

no mundo cultural quanto nos indivíduos, sendo responsáveis pelo complexo processo da 

formação de suas identidades. As forças centrípetas são responsáveis, por assim dizer, 

por puxar o discurso para dentro de uma linguagem padrão, para a autoridade de um cânon 

e centralização estrutural; enquanto as forças centrífugas deslocam, empurram para fora, 

descentralizam, desestabilizam. Em resumidas contas,                        

a estratificação e o plurilinguismo ampliam-se e aprofundam-se na 

medida em que a língua está viva e desenvolvendo-se; ao lado das forças 

centrípetas caminha o trabalho contínuo das forças centrífugas da língua, 

ao lado da centralização verbo-ideológica e da união caminham 

ininterruptos os processos de descentralização e desunificação. 

(BAKHTIN, 2002, p. 82). 

 

Conforme Bakhtin há, pois, uma tensão entre as forças centrípetas e centrífugas, 

dividindo os conflitos de vozes sociais, gerando relações tensas. A literatura pode então 

                                                           
84 Um dos ensaios que compõem a coletânea Questões de literatura e de estética. 
85 Faz parte da coletânea Questões de literatura e de estética. 
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ser percebida como a representação de vários sistemas de realidade e seus contrastes, um 

processo que Bakhtin chama de “romancização” e que é fundamentalmente anticanônico, 

formando-se por meio de uma contínua tensão dialógica entre o que se reconhece como 

literatura apropriada e aqueles textos que são excluídos dessa categoria. Mas o mais 

importante aqui, para o interesse de nossa pesquisa, é que o princípio dialógico também 

refere-se ao sujeito humano e ao processo de tornar-se, ou vir a ser. Ora, as forças 

centrípetas e centrífugas encontram-se em cada indivíduo e são responsáveis pela 

formação contínua da identidade. Cria-se, assim, uma ponte entre linguagem e seus 

falantes, percebendo a “linguagem enquanto fenômeno social formado historicamente, 

estratificado e dilacerado socialmente no decorrer da evolução” (2002, p. 129). Com 

efeito, o leitor de literatura engaja-se na atividade de vir a conhecer a palavra do outro, 

um processo que é reconhecido e representado no romance (2002, p. 154).  

Deve-se notar que, para Bakhtin, o indivíduo não é fonte de significado, pois este 

encontra-se no espaço intersubjetivo que é construído dialogicamente entre os sujeitos. 

De fato, o indivíduo é um ser situado em uma fronteira, em um limiar no qual interage 

com o outro, de quem recebe muitos adendos à sua personalidade e à sua consciência e a 

quem ele também transmite adendos similares. Conforme Bakhtin, “tomo consciência de 

mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro e com 

o auxílio do outro. Os atos mais importantes, que constituem a autoconsciência, são 

determinados pela relação com outra consciência...” (BAKHTIN, 2015, p. 322). E pouco 

mais adiante, Bakhtin arremata: “Ser significa ser para outro e, através dele, para si. O 

homem não tem um território interior soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando 

para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro (p. 323). É o 

indivíduo em convívio, entre uma multiplicidade de consciências, o indivíduo em 

processo de construção dialógica. O que acabamos de descrever poderá ser aplicado à 

discussão sobre a tensão dialógica percebida nos principais personagens de A última 

tentação.  

 

III.2. Tensão dialógica e não-finalizabilidade em A última tentação  

Em A última tentação, os personagens Jesus, Maria, Madalena e Judas, são 

inseridos numa perspectiva dialógica em que o processo da formação de suas 

subjetividades é atravessado por antinomias presentes tanto internamente a eles como em 

suas relações com o outro e/ou com Deus. Assim, por exemplo, Jesus combate o seu lado 
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divino, uma vez que encontra dificuldade em integrá-lo ao seu lado humano, e, ao mesmo 

tempo, precisa lidar com as diferentes expectativas depositadas sobre ele advindas de sua 

mãe, de Madalena e de Judas. Maria, a mãe de Jesus, resiste aos planos de Deus em 

relação ao destino de seu filho e em relação ao seu próprio. Madalena resiste ao seu desejo 

sexual por Jesus, tentando transformá-lo, mais tarde, no amor que poderia sentir por um 

irmão e canalizando seu ímpeto para a fé religiosa, a qual havia inicialmente rejeitado. 

Judas opõe-se às ações de Jesus e às suas ideias de como a salvação de Israel será 

alcançada, mesmo que depois acabe por assimilar os planos de Jesus.  

Não obstante, ao final do romance, o que se percebe é que as tensões da mãe de 

Jesus permanecerão não resolvidas. Do mesmo modo, as transformações de Madalena e 

de Judas parecem ser apenas temporárias, pois no contexto final do sonho/tentação de 

Jesus, ambos retornam aos seus desejos e atitudes iniciais. Logo, as tensões que eles 

enfrentam entre as forças antitéticas permanecerão não resolvidas, isto é, inacabadas. Na 

sequência, lidarei em detalhes com as tensões de cada um desses personagens.  

 

III.2.1. Luta interna e forças invisíveis em Jesus 

A figura de Jesus apresentada no romance de Kazantzákis é um retrato 

demasiadamente humano, com todas as contradições e ambiguidades, mais o esforço por 

tentar superá-las, caracterizando o processo da formação de identidade. Com efeito, esse 

retrato pode ser percebido mediante a representação da tensão dialógica entre as forças 

centrípetas e centrífugas que existem em Jesus, bem como das influências externas a ele, 

que resultam de sua interação com os outros personagens e também da sua relação com 

Deus. A importância desse retrato pode ser traçada por aquilo que no romance aparece 

como uma desconstrução da imagem típica de Jesus, tal como aparece na Bíblia, ao 

mesmo tempo em que apresenta o esforço de um Jesus por se reconstruir de acordo com 

as exigências de Deus e as expectativas dos outros personagens. Uma vez que os desejos 

de Deus e dos outros em relação à sua identidade são divergentes, nota-se um choque 

violento de desejos e de identidades potenciais em Jesus. Este choque pode ser 

compreendido como uma forma de tensão dialógica que o leva à incompletude/não-

finalizabilidade. Desse modo, o que é importante aqui não é se Jesus adquiriu, 

eventualmente, ou não a identidade do outro, mas acompanhar o desdobramento e a 

exploração desse processo do querer tornar-se, o qual é ininterrupto e inacabado.  
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O prólogo de A última tentação (2015, pp. 9-12) anuncia que a condição dual – 

humana e divina – de Jesus e as possibilidades que surgem dessa condição, tornam-se o 

ponto de partida e o ponto de chegada do romance. Portanto, do começo ao fim, o romance 

procura refletir o conflito gerado pelo encontro entre o humano e o divino; o conflito entre 

o desejo de viver as pequenas alegrias humanas e a decisão de abrir mão delas. Por 

exemplo, o Jesus de Kazantzákis é sexualmente atraído por Madalena desde muito jovem 

e este seu desejo não o abandonará até o fim da vida. Quando está na cruz e desmaia, ele 

sonha que se casou com ela: “Madalena, amada – exclamou –, por quantos e quantos anos 

eu ansiei por esse momento? Quem se interpunha? Era Deus? ” (KAZANTZÁKIS, 2015, 

p. 463). A cena da união erótica que se passa no sonho realça a corporeidade e a 

sexualidade de Jesus: “Mulher amada, eu não sabia que o mundo é tão belo e a carne tão 

sagrada, que também ela é filha de Deus e irmã generosa da alma. E que a alegria do 

corpo não é pecado” (2015, p. 464). Assim, enquanto Jesus na Bíblia é uma figura cuja 

santidade, assexualidade e status como Filho de Deus não deixa a possibilidade de 

qualquer dúvida, no romance sua sexualidade é colocada e explorada no quadro da 

dinâmica existente de sua condição dual de ser tanto homem como Deus. Trata-se aqui, 

pois, de um exemplo de tensão dialógica existente entre a visão tradicional acerca de Jesus 

e a visão alternativa expressa pelo romance.   

Um olhar panorâmico sobre o romance permite reconhecer que Jesus passa por 

vários estágios, cada um deles representando um aspecto diferente de sua identidade. 

Conforme já anunciado no tópico cinco do nosso primeiro capitulo, esses estágios podem 

ser divididos em “Filho do Carpinteiro”, “Filho do Homem”, “Filho de Davi” e “Filho de 

Deus”. Vistos como um todo, os quatro estágios sinalizam a evolução de Jesus. No 

entanto, de acordo com Charitini Christodoulou (2012, p. 71), parece que o personagem 

não pode ser totalmente distinguido de forma estanque em cada um dos estágios, e, por 

isso, ele não pode ser diretamente identificado com qualquer um deles. A autora sustenta 

que, para o Jesus de Kazantzákis, tais etapas constituiriam possíveis identidades que ele 

já havia assumido ou que precisaria assumir, que coexistiam de maneira confusa, algumas 

delas sendo misturadas até o final, na cruz. Talvez seja essa a razão do porquê Jesus tem 

o sonho final em que, de alguma maneira, essas identidades são retomadas. De fato, o 

sonho final de Jesus, que ocupa os quatro últimos capítulos do romance, pode ser visto 

como uma espécie de recapitulação transformada da sua jornada (BIEN, 2007, pp. 436-

438). É como se fosse um desesperado último desejo, em que Jesus deveria escolher de 

uma vez por todas a identidade a ser assumida e cumprir sua missão. Em suma, os estágios 
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do desenvolvimento de Jesus não podem ser compreendidos diacronicamente, mas 

sincronicamente; isto é, eles não representam identidades que sucedem uma a outra, e sim 

aspectos da sua múltipla identidade já existente, que lutam pela supremacia e forçam-no 

a uma divisão de si mesmo. 

Há que se notar uma passagem no começo do romance que dá a entender que Jesus 

já conhecia todo o seu destino, ainda que não quisesse admitir isso. Trata-se da passagem 

em que ele descreve para Judas como será a chegada do Messias: 

Não, o Messias não vem assim, ele jamais renuncia aos seus farrapos, não 

usa nem uma coroa real, jamais o povo se precipita para salvá-lo, nem 

Deus. Ele não se salva. Morre com seus farrapos, e todos, até os mais 

fiéis, o abandonam, ele morre completamente só no topo de uma 

montanha solitária, com uma coroa de espinhos na cabeça 

(KAZANTZÁKIS, 2015, pp. 26-27). 

 

Na sequência da passagem acima, Judas pergunta a Jesus como sabia que seria 

assim, mas ele não responde. Fato é que Jesus parece estar ciente do destino que Deus 

havia lhe reservado, só que ainda não estava pronto para aceitá-lo, sugerindo uma tensão 

interna no personagem. Consequentemente, ele atravessará um período de negação e 

recusa para alcançar algo que, ao que tudo indica, ele já sabia desde o começo. Neste 

sentido, ainda que haja uma perspectiva de evolução/desenvolvimento no personagem 

Jesus, esse desenvolvimento não pode ser entendido de forma linear, diacrônica, ou 

claramente definido. Jesus parece ser composto de múltiplas identidades que talvez sejam 

mais distinguíveis individualmente em certas passagens; embora não possam existir 

independentemente e permaneçam em tensão até o final. 

Desde o começo do romance Jesus sofre com a presença de uma força invisível, a 

qual, sempre que ele tenta desfrutar das mais simples alegrias humanas, chega-lhe como 

que com garras afiadas fincadas em seu crânio (2015, p. 33). Então, nos primeiros 

capítulos, Jesus luta o tempo todo para se livrar dessa presença incômoda, mas sem 

sucesso. Mais adiante, no capítulo VI, ele deixa a casa de seus pais e sai em busca de unir 

seu desejo com o desejo de Deus. Jesus perceberá que essa busca não é tão simples e 

quando finalmente decide encarar o Invisível, ele vai ao deserto, que pode ser entendido 

como um cenário que não conhece a imobilidade e nem fronteiras territoriais. Tão logo 

entra no deserto, ele diz ter a impressão de estar entrando na caverna de leões, que o faz 

estremecer. Ressalta, porém, que seu estremecimento não é de medo e sim de uma 

inexplicável alegria, que o leva a dizer palavras enigmáticas: “estou entrando na caverna 

da minha mãe leoa, a solidão...” (2015, p. 252). Jesus então se dirigirá a Deus do seguinte 
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modo: “Meu Deus, meu Deus, agora que ficaremos sozinhos, diga a verdade, não zombe 

de mim, não aguento mais ouvir vozes no ar” (p. 253). Ele está determinado a não sair do 

deserto até compreender claramente o que Deus quer dele e o que deve fazer, pois não 

pode mais sofrer com a incerteza e com o desconhecido. Neste aspecto, ele se assemelha 

ao ser humano comum que precisa nomear e categorizar tudo aquilo que o rodeia, seja 

visível ou não, para aceitar que tais coisas existem e, assim, se sentir um pouco mais 

confortável. 

Não sairei desta eira se não ouvir a voz de Deus. Quero ouvi-La 

claramente, não como um rumor inconstante, como costuma ser, não 

como gorjeio de pássaro ou trovão; que seja claramente, que Ele fale 

comigo com palavras humanas e diga o que deseja de mim, o que posso 

– não, não o que posso –, o que devo fazer. Só então eu me levantarei, 

sairei desta eira e retornarei para os homens, se tal for a ordem Dele. Farei 

tudo o que Ele quiser, mas preciso saber. Em nome de Deus! (p. 255). 

 

Em outra obra, Ascese: Os salvadores de Deus (1997, p. 111), Kazantzákis refere-

se a Deus como “Sopro” e também como “Abismo”, dizendo que os seres humanos se 

esforçam por tornar visível esse Sopro, dando-lhe um rosto, uma face, isto é, envolvendo-

o com palavras para que não fuja deles. Contudo, o escritor está ciente de que a essência 

de Deus não pode ser contida na linguagem, pois esta não passa de “outra máscara a 

esconder o Abismo”. Com efeito, em A última tentação (pp. 254-264), quando Jesus está 

no deserto, ele é confrontado com esse Abismo e com a multiplicidade de faces e 

máscaras que o encobrem. 

Creio que vale enfatizar um pouco mais o sentido de deserto no romance, já que é 

neste ambiente que Jesus é colocado quando decide encarar o Invisível. Nesse momento 

da trama, Jesus está cheio de dúvidas relacionadas à sua identidade, ao seu destino e à 

força que o assombra. Parece interessante especular sobre este ponto a partir de Jacques 

Derrida (2000, p. 17), o qual argumenta que o deserto no contexto da religião é um lugar 

aporético onde não se pode ver o que está por vir. Referindo-se à morfologia geográfica 

do deserto, Derrida sustenta que uma das características da paisagem desértica é certa 

ausência de horizonte. Fazendo uma analogia com o pensamento e com a fala, o filósofo 

aponta que, paradoxalmente, o que condiciona o futuro é precisamente a ausência de 

horizonte. Dessa maneira, Derrida (2000, p. 28) concebe o deserto como “o que torna 

possível, abre, escava ou infinitiza o outro”. O sentido dessa concepção de deserto parece 

dar origem ao “messiânico”, termo compreendido pelo filósofo francês como “abertura 
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ao futuro ou à vinda do outro” e que pertence à experiência de fé sem dogma e da crença 

que é irredutível ao conhecimento. 

As ideias de Derrida sobre o deserto, brevemente indicadas acima, podem lançar 

alguma luz na passagem de Jesus pelo deserto. Este é o momento em que ele é 

confrontado com o outro, com o estranho, com um abismo de incertezas que o aterroriza. 

Além disso, enquanto Jesus está no deserto, e mesmo depois que sai de lá, ele não parece 

ter adquirido conhecimento, mas fé. A ausência de horizonte, a qual Derrida se refere, 

parece ser substituída pelas expectativas de Deus com Jesus. Pouco antes de um arcanjo 

aparecer diante dele para revelar a vontade de Deus, acontece o seguinte evento:  

A aurora encontrou Jesus caído da pedra e com o rosto mergulhado na 

areia; devia ter chorado muito à noite, seus olhos estavam inchados e 

ardiam. Olhou em volta, acaso aquele imenso areal era a sua alma? A 

areia movia-se, criava vida; ouviam-se gritos estridentes, risos 

zombarias, choros (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 268). 

 

Diante de tal evento, Jesus começa a pensar que está ficando louco e, então, um 

arcanjo aparece e põe fim ao seu sofrimento. Este arcanjo revela ser a voz que Jesus ouve 

dentro dele o tempo todo. Que ele era o escolhido entre todos os homens, antes mesmo 

que nascesse. O arcanjo informa ser quem o prevenia de sucumbir às tentações, pois 

estava predestinado a um propósito mais nobre, para coisas muito mais importantes e 

muito mais difíceis. Tendo recebido a resposta que desesperadamente necessitava, Jesus 

começou a chorar por muitas horas e a cena da catarse acontece, em que as lágrimas 

parecem purificar sua alma (2015, p. 269). Assim que a tarde vem, Jesus está preparado 

para tornar-se o filho de Deus e declara que o dia do Senhor está chegando. No entanto, 

ele não sabe exatamente o que isso significa e de que maneira esse dia chegará. Com 

efeito, o futuro ainda está por vir, mesmo no final do romance, no qual o fim não indica 

o fechamento, mas um começo. 

No romance de Kazantzákis, conforme sustenta Christodoulou (2012, p. 74), a 

referência à passagem de Jesus pelo deserto é extensiva e analítica em relação aos estados 

emocionais que ele atravessa. Nesta perspectiva, o deserto como um espaço pode 

significar a psique e o estado de espírito de Jesus. Baseado na geografia do deserto, pode-

se argumentar, sob um nível metafórico, que o deserto está relacionado ao abandono 

compreendido de duas formas: como solidão e como deserção do próprio passado. Tais 

noções refletem bem o estado emocional do Jesus de A última tentação. No deserto, o 

passado e o futuro de Jesus se encontram e se chocam, uma tensão que lhe causa grande 

angústia. Ademais, mesmo que esteja sozinho e protegido das influências externas que o 
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incitam a desafiar continuamente qualquer senso temporário de equilíbrio, ele agora 

enfrenta grandes desafios: a alteridade e a estranheza dentro de si mesmo. Isso, contudo, 

parece ser uma experiência positiva, pois é a preparação para estar aberto ao futuro que 

está por vir, bem como para a revelação de Deus. Pode-se dizer, assim, que no romance 

o deserto é uma representação metafórica do processo psíquico de Jesus. Trata-se, pois, 

da oscilação entre seu passado e um futuro desconhecido, sua humanidade e sua 

divindade, sua identidade corrente e a potencialidade de uma outra. 

No deserto é que se inicia o processo de assumir a identidade do filho de Deus, 

mas que, no entanto, não se finaliza no final do romance. Conforme observa 

Christodoulou (2012, p. 74), ainda que Jesus cumpra seu dever como filho de Deus, não 

se pode afirmar que tal situação evidencie a integração de sua humanidade com sua 

divindade. Durante esse processo, Jesus é constantemente colocado diante de escolhas 

advindas do atrito entre forças opostas que giram em torno do motivo central do romance: 

a sua condição dual, humana e divina, a qual ele tenta transgredir. Essas forças opostas 

criam nele a necessidade de tomar uma decisão. Contudo, ao mesmo tempo, os elementos 

de incerteza, de indecisão e de medo, junto com o desejo de viver uma vida ordinária e 

de prazeres comuns, estão sempre presentes. Jesus lutará até o final com essas forças 

desencadeadas dentro dele. 

O objetivo da luta de Jesus é tentar unir o seu eu consciente e o seu outro eu, 

inconsciente e estranho, que debilita seus esforços por se tornar um. Para Vrasidas Karalis 

(2005, p. 78), “o herói de Kazantzákis ganha autoconsciência, completando assim sua 

missão, após experienciar a alteridade em sua própria identidade. O que parecia uma 

dicotomia torna-se unidade existencial e integração”. No entanto, segundo Christodoulou 

(2012, p. 75) não se pode dizer que Jesus alcance a unidade e a integração. O que se pode 

afirmar é que Jesus expressa o processo de tornar-se, o qual carrega o potencial de 

assumir uma identidade única e, desse modo, alcançar a integração. Por este ponto de 

vista é possível perceber a tensão dialógica entre as forças centrípetas e centrífugas em 

Jesus, causada pelo elemento de alteridade como uma forma de inacabamento.  

Um fator decisivo no desenvolvimento de Jesus será a sua relação com os outros 

três principais personagens e suas respectivas expectativas em torno a ele. O que cada um 

desses personagens espera de Jesus é o que ele mesmo, talvez, gostaria de assumir para 

si, se assim pudesse. Dessa forma, Maria gostaria que Jesus fosse um filho comum, que 

se casasse e lhe agraciasse com netos; Madalena desejava ser sua esposa e ter muitos 

filhos com ele; e Judas esperava que Jesus fosse o messias político/revolucionário, o 
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libertador do domínio romano. As expectativas de cada um desses três personagens em 

relação a Jesus também revelam o processo da formação de suas próprias identidades e a 

consciência de suas condições e desejos. A este respeito, conforme veremos a seguir, eles 

podem ser considerados personagens complexos e também exemplos da formação de 

identidade através da tensão entre forças centrípetas e centrífugas.  

 

III.2.2. As inquietudes da mãe de Jesus 

É notório que a descrição da figura de Maria em A última tentação diverge 

imensamente daquela que se vê na Bíblia. Nos textos bíblicos a presença da mãe de Jesus 

é fragmentada na medida em que sua apresentação não é contínua. Ela aparece quando 

narra-se que fora escolhida para dar à luz ao filho de Deus (Mt 1, 18-24; Lc 1, 26-56) e 

ao dar à luz (Mt 2, 1-15; Lc 2, 4-21); depois, então, desaparece por um momento da 

narrativa. Vai aparecer novamente em algumas passagens quando Jesus está pregando sua 

mensagem (Lc 2, 51) e na narração de alguns milagres, como nas bodas de Caná (Jo 2, 1-

5). Será mencionada outra vez quando Jesus nega seu parentesco com ela (Mt 12, 46-50; 

Mc 3, 31-35; Lc 8, 19-21) e, finalmente, quando seu filho está na cruz (Jo 19, 25-27). Na 

Bíblia, Maria é desprovida de ter uma voz, de ter um corpo, de sexualidade, e, além disso, 

conforme o tempo passa não há indicação de seu desgaste físico, do seu envelhecimento. 

De fato, não se oferece ali uma referência extensa de sua vida. Na maior parte das vezes 

sua figura é ausente e não adquire subjetividade, apresentando muitas lacunas em relação 

à sua condição de ser mulher, esposa, mãe etc. Sua presença na Bíblia refere-se 

exclusivamente ao seu status como a Virgem Mãe de Deus.            

Por sua vez, a figuração de Maria elaborada por Kazantzákis se estende para além 

da compreensão de ela ser a Virgem Mãe de Deus. Em A última tentação, Maria aparece 

tendo que enfrentar antinomias e inquietudes. De fato, como bem observa Christodoulou 

(p. 76), o romance nunca se refere a ela como a Virgem. Além disso, Kazantzákis dá voz 

a Maria, ou seja, ela fala. Assim, a mãe de Jesus é apresentada como uma mulher com 

desejos que abrangem as dimensões do feminino, inclusive àqueles relacionados ao 

corpo. Por não conseguir satisfazê-los, torna-se uma pessoa amargurada. Isso aparece na 

passagem em que suas queixas são narradas: “Muitas coisas a deixaram infeliz na vida, 

infeliz por seu marido, infeliz por seu filho: enviuvara antes de se casar e era mãe sem ter 

um filho” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 38). Aqui está implicada a ideia de que Maria foi 

esposa sem ser mulher e mãe de um filho que foi trazido ao mundo para se dedicar 
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exclusivamente à vontade de Deus. Os dois atributos – esposa e mãe – são designados a 

ela, ao mesmo tempo em que lhe são negados. Esse mistério é a causa de sua indignação, 

a qual ela sente aumentar à medida em que envelhece e reflete sobre sua vida: 

Envelhecia – os cabelos brancos multiplicavam-se a cada dia – sem 

conhecer a juventude, o calor de um homem, a doçura e o orgulho de ser 

casada, a doçura e o orgulho da maternidade. Seus olhos já haviam secado 

de chorar, todo quinhão de lágrimas que Deus lhe concedera, ela 

derramara, e agora olhava o filho e o marido com olhos enxutos. E se em 

alguma ocasião ainda chorava, isso ocorria quando ficava sozinha e era 

primavera, olhava ao longe os campos verdejantes e chegava até ela o 

aroma das árvores floridas. Naqueles momentos não chorava nem pelo 

marido nem pelo filho, mas por sua vida desperdiçada (2015, p. 38). 

 

É possível reconhecer que Maria tem grande dificuldade em ficar à vontade com 

sua condição. Através da passagem acima, que faz referência ao seu passado e ao seu 

presente, e cujo denominador comum é o infortúnio, a inabilidade para escapar e mudar 

sua vida, nota-se, pois, um sentimento de aprisionamento que atravessa toda a sua vida, 

bem como de arrependimento. O passar do tempo para Maria não lhe trouxe calma e 

serenidade. Ela não apenas não consegue aceitar o seu destino, como também não aceita 

o destino de seu filho. Não consegue entender por que Deus designou Jesus como o seu 

escolhido.  

Além disso, Maria fica confusa com a identidade do filho. Em um ponto da 

narrativa ela chega mesmo a dizer que isso está lhe deixando sem estabilidade: “Senhor 

meu Deus, quem é ele? De quem é este filho? Não se parece com seu pai, não se parece 

com ninguém, transforma-se a cada dia, não é um, são muitos, estou perdendo o juízo” 

(p. 39). A sua frustração aumenta ainda mais por entender que o destino de seu filho não 

lhe trará um certo status, isto é, ela não se reconhece como mãe de seu filho. “ [...] quanto 

mais o tempo passava, mais ela perdia as esperanças, seu filho tomava um mau rumo, 

cada vez mais se distanciava do caminho dos homens” (p. 40). Com efeito, isso dá 

consciência a Maria de não ter direitos sobre Jesus, pois este pertence ao pai celestial e a 

toda humanidade, mas não a ela. E novamente expressará insatisfação com sua condição 

quando, numa passagem, ela reflete: “Pobre da mãe que tem um filho que não se parece 

com os outros...” (p. 69).  

Christodoulou (2012, p. 77) nota que a mãe de Jesus não apresenta, por assim 

dizer, uma evolução ao longo do romance, mas, ainda assim, indica que sua presença 

parece realçar questões significativas para a personagem. Por exemplo, Maria desafia a 

concepção bíblica da obediência à vontade de Deus, e isso representa uma força 
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centrífuga (não-oficial) na narrativa, sobretudo com referência a não se conformar com o 

esforço de seu filho em cumprir o destino imposto por Deus. A Maria de A última tentação 

representa uma espécie de desmitificação da figura tradicional da Virgem Maria, uma vez 

que a humaniza. Numa passagem, diante da declaração de um velho rabino que lhe diz 

“Maria, você não é como as outras mulheres. Não sente isso? ”, Maria responde:  

Não, não sinto, rabino, sou como todas as mulheres, gosto de todas as 

ocupações e alegrais femininas, agrada-me lavar, cozinhar, ir à fonte, 

conversar afavelmente com as vizinhas e, ao crepúsculo, sentar-me na 

soleira para olhar os passantes. E meu coração, rabino, como o de todas 

as mulheres, também é cheio de sofrimento (pp. 68-69).  

 

Da mesma maneira, o desejo de Maria em ser uma esposa/mulher e de ser 

reconhecida pelo seu filho, o que acaba refletindo uma certa possessividade em relação a 

Jesus, a coloca no nível de uma mulher comum. No romance, Maria combate a vida 

imposta pelo destino a ela e ao seu filho com um outro modo de vida que ela sonhara para 

ambos. Neste ponto, Maria revela sua vontade: 

Eu quero que ele [Jesus] seja um homem como os outros, nem mais nem 

menos, como os outros. Que ele também trabalhe no ofício de carpinteiro, 

como um dia seu pai trabalhou, que faça escudelas, berços, charruas, 

móveis para a casa, e não cruzes para crucificar homens, como agora. 

Que se case com uma boa moça, de família honrada e com dote, que seja 

um bom provedor e tenha filhos, para passearmos todos juntos aos 

sábados – avó, filhos e netos – e que as pessoas nos admirem (p. 70).   

 

O desejo de um destino alternativo e a incapacidade para efetivá-lo constituem 

duas forças opostas que se chocam, levando Maria a uma confrontação hostil com Deus. 

E isso pode ser percebido como uma forma de tensão dialógica que não fica resolvida no 

final do romance. Portanto, também aqui insinua-se uma certa abertura e um 

inacabamento no personagem. 

 

III.2.3. As transformações do amor em Madalena 

A personagem Madalena de A última tentação apresenta uma transformação 

espiritual na medida em que a trama do romance avança. Ela expressa as dimensões de 

uma presença feminina complicada e interpretativamente desafiadora, passando por 

vários estágios a fim de conscientemente tomar uma decisão quanto ao sentido de sua 

vida, que culminará com a escolha de se tornar uma seguidora de Jesus. Ao descrever a 
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figura de Madalena, que é uma das personagens bíblicas mais conhecidas86, Kazantzákis 

segue a interpretação de que ela teria sido uma prostituta e que fora transformada pela 

palavra de Cristo: a famosa Madalena arrependida, isto é, um exemplo de arrependimento 

e de transformação para os pecadores87. Ao mesmo tempo, o escritor grego também 

acrescenta outras possibilidades imaginativas para a personagem como, por exemplo, seu 

apaixonamento por Jesus.  Para tanto, veremos que o escritor cria um fundo histórico 

entre os dois. 

No terceiro capítulo do romance lê-se que Jesus, ao alcançar uma idade adequada 

para se casar, é convencido por sua mãe a ir até Caná para encontrar uma esposa. Lá ele 

encontrou Maria Madalena e imediatamente se apaixonou. Contudo, assim que tentou 

entregar uma rosa a ela – atitude simbólica que indicaria um pedido de casamento –, Jesus 

sentiu como que as garras de uma ave de rapina enterradas em seu crânio e “soltou um 

grito estridente e caiu espumando, de bruços no chão” (p. 34). A partir de então, seu 

desejo amoroso por ela está condenado, porque sempre que pensava em Madalena, a 

sensação das tais garras voltava a atacá-lo e a imobilizá-lo. Desse modo, o sonho de se 

casar com Madalena não se realizará.  Anos mais tarde, quando Jesus deixa a casa de seus 

pais e está a caminho do deserto, ele passa por Magdala e se dirige à casa de Madalena, 

que havia se tornado um bordel. Neste ponto da trama compreende-se que Madalena 

tornara-se prostituta depois daquele dia em que Jesus tivera um colapso aos seus pés. 

Devido ao ocorrido, nenhum homem mais teve coragem de pedi-la em casamento. Com 

efeito, Jesus sentia-se responsável pelo caminho que Madalena tomara, e, por isso, ia 

agora ao seu encontro para lhe implorar perdão. Para Jesus, o perdão de Madalena 

significaria estar livre e seguir sua busca pela salvação.   

 A narrativa também providencia uma imagem informativa acerca do caminho e 

dos enfrentamentos de Madalena: “luto sozinha, completamente sozinha, não peço ajuda 

a homens, nem a demônios, nem a deuses; luto para libertar-me e irei me libertar! ” (p. 

95). Próximo do final do encontro, quando Madalena percebe que Jesus é uma pessoa 

                                                           
86 Maria Madalena é assim chamada por ser de Magdala, aldeia de pescadores que ficava na costa oeste do 

mar da Galileia, próxima a cidade de Tiberíades. O Novo Testamento nos relata que Cristo expulsou dela 

sete demônios (Mc 16, 9; Lc 8, 2) e depois ela se tornou uma das mulheres que acompanharam e seguiram 

a Jesus (Lc 8, 2-3). Junto com outras mulheres, permaneceu aos pés da cruz (Mc 15,40; Mt 27, 56; Lc 23, 

49; Jo 19, 25) e assistiu ao sepultamento do Mestre (Mt 27, 59-69; Mc 15, 46-47; Lc 23, 55-56). Deixando 

passar o sábado, que era dia de descanso, Maria vai, na madrugada de domingo, aplicar especiarias no corpo 

de Jesus, conforme o costume, e se torna a primeira testemunha da ressurreição de Cristo (Mt 28, 1-8; Mc 

15, 1-19; Lc 24, 1-10; Jo 20, 1-18). 
87 Essa tradição perpetuou a ideia de que Maria Madalena era a pecadora que ungiu os pés de Jesus (Lc 7, 

36-50) e também a confunde com a mulher adúltera (Jo 8, 3-11). 
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igualmente torturada, que também busca a libertação/salvação, ela lhe diz: “Amanhã nós 

dois temos muito trabalho. Você pegará de novo a estrada para buscar sua libertação e eu 

pegarei outra, a minha, para buscar também a libertação. Cada um na sua estrada. Nunca 

mais nos reuniremos” (p. 101). No entanto, mais adiante, seus caminhos se cruzarão 

novamente. Neste reencontro, Kazantzákis aplica a Madalena a passagem da mulher 

adúltera (Jo 8, 3-11), quando Jesus a salva do apedrejamento.   

Em contraste com Maria, que não se conforma com a condição de seu filho ser o 

escolhido de Deus, Madalena acaba aceitando a ideia de que Jesus não poderá ser seu 

marido e, assim, parece encontrar a paz:  

Madalena ouviu a boa notícia e saiu de seu casebre. Desde o dia em que 

o filho de Maria ordenou que voltasse para casa e não pecasse mais, ela 

não aparecera à soleira. Chorava e lavava sua alma com as lágrimas; 

lutava para apagar do espirito a vida que levara, para esquecer tudo, 

vergonhas, alegrias e noitadas, para renascer com o corpo virgem (p. 

218). 

 

Parece que a decisão de se tornar uma prostituta, bem como a de regressar para 

uma vida sem pecado, foi guiada pela mesma força, isto é, seu constante amor por Jesus. 

Este amor, até o momento em que ela é salva do apedrejamento, expressa-se mascarado 

como ódio, como uma forma de esconder sua amargura e desapontamento. Tais 

sentimentos podem ser vistos como o outro lado da mesma moeda. Isso é percebido 

durante a passagem do encontro na casa/bordel de Madalena, quando ela convence Jesus 

a passar a noite ali, prometendo que não irá seduzi-lo. É óbvio que ela está extremamente 

ferida e vulnerável porque Jesus não pode corresponder ao seu amor, não da maneira que 

ela desejaria. Ainda assim, pode-se argumentar que este é também o momento em que ela 

começa a transformar seu desejo erótico por um tipo de amor maternal, portanto, de outra 

natureza, já que não pode ser de outra forma: 

Ela deitou-se no colchão, afundou o rosto no travesseiro e mordeu os 

lençóis a noite inteira, contendo-se para não gritar; receava que o homem 

que dormia ao lado do fogo a ouvisse chorar, se assustasse e fugisse. A 

noite toda ouviu sua respiração tranquila e sossegada, como a de um 

recém-nascido que mamou. Ela, em vigília, entoava um lamento baixo, 

arrastado e suave, acalentando-o como uma mãe (pp. 101-102). 

 

Mas sua transformação real se dá efetivamente quando ela é salva por Jesus do 

apedrejamento (pp. 179-180). A partir daí, sua vida muda completamente, e, num 

determinado ponto, vai declarar: “Jesus, meu irmão, deixe que eu siga sua sombra, até 

morrer. Agora sei o que é amor, meu filho” (p. 196). É obvia a mudança qualitativa nos 
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sentimentos de Madalena por Jesus. Enquanto antes ela costumava confrontar Jesus como 

um amante há muito tempo perdido, agora o aborda como um irmão e também em termos 

maternos. 

A coroação de sua transformação é vista explicitamente quando ela acompanha 

Jesus em um casamento. Neste episódio, Christodoulou (2012, pp. 79-80) observa duas 

manifestações de tensão que estariam interligadas: uma é a oposição de Jesus em relação 

a um certo costume; a outra é entre a condição anterior de Madalena e a menção de seu 

“renascimento”. A primeira tem a ver com a presença de uma prostituta em um 

casamento. Isso não era permitido, pois acreditava-se que ela contaminaria as núpcias. 

Jesus desafia esse costume ao levar Madalena: “No momento em que Jesus chegou com 

seus amigos, as virgens interromperam a canção ao ver Madalena e recuaram 

contrariadas. O que essa mulher suja procura entre as virgens? Onde está o ancião da 

aldeia para expulsá-la? As núpcias foram conspurcadas” (KAZANTÁKIS, 2015, p. 219). 

Em resposta à objeção das moças, Jesus compara o reino dos céus a um casamento no 

qual Deus é o noivo, a alma humana a noiva e todos são convidados. A comparação sugere 

que um casamento é a celebração da união entre dois seres diferentes. Essa união, 

relacionada à descrição que se segue da emoção de Madalena, carrega o potencial de 

renovação de sua subjetividade: “Madalena brilhava como uma tocha acesa e sentia, 

assim que se colocava ao lado de Jesus, uma nova virgindade na alma e os lábios puros 

de beijos” (p. 219).  

Mediante o fato de Jesus ter levado Madalena ao casamento, percebe-se uma ação 

contra a lei estabelecida, uma atitude que desafia o costume. O ancião da aldeia, com toda 

sua autoridade, vocifera que Jesus não age em consonância com a Lei, o qual responde 

serenamente: “A Lei é que não age em consonância com o meu coração” (p. 222). Com 

efeito, insinua-se aqui a existência de dois discursos que lutam pelo domínio e entre os 

quais existe tensão. Esta tensão revela uma forma de abertura – indefinição –, uma vez 

que Jesus não pode providenciar uma solução, ou seja, uma lei específica que substituiria 

a antiga.  

É preciso notar ainda que a presença de Madalena adquire uma importância 

especial pelo modo como ela exerce influência na formação da identidade e no 

comportamento de Jesus até o final do romance. Madalena reflete aquele aspecto da 

psique de Jesus que está muito ligado à sua condição mortal, uma vez que ela é a 

encarnação de seus desejos terrenos e masculinos; ao mesmo tempo, ela também é a 

encarnação da proibição de Deus. Com efeito, ela simboliza o constante desencadeamento 
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de tensão entre os dois “eus” de Jesus: o humano e o divino. Ao longo do romance, 

Madalena é o estímulo para a luta interna de Jesus que ocorre em um nível subconsciente, 

já que tanto no início como no fim do romance essa luta é principalmente iniciada por seu 

desejo por ela. A este respeito, Madalena pode ser percebida como o ápice da dimensão 

humana de Jesus, do seu anseio pelos prazeres terrenos.  

Fato é que Jesus só conseguirá vivenciar seus desejos amorosos por Madalena 

quando, no final, estando na cruz, ele desmaia e começa a sonhar. Ou seja, quando começa 

o sonho ele está livre para verificar plenamente o seu lado humano e, desse modo, a 

primeira experiência que tem é justamente a de se casar com Madalena. No sonho, a certa 

altura, Jesus vai dizer a ela: “Eu havia me desencaminhado, buscava o caminho fora da 

carne: nas nuvens, nos pensamentos elevados, na morte. Mulher, valiosa colaboradora de 

Deus, perdoe-me. Curvo-me para adorá-la, ó Mãe de Deus” (pp. 464-465). Logo após a 

união amorosa dos dois, Madalena será assassinada a pedradas por um grupo de fanáticos 

liderados por Saulo, que reaparecerá mais diante no sonho como o apóstolo Paulo. 

Contudo, Jesus não se abaterá com a perda de Madalena e tocará a vida para frente, indo 

viver em seguida com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Portanto, durante o sonho, 

Madalena aparece como que inaugurando a possiblidade de Jesus vivenciar tudo aquilo 

que, pela narrativa principal (em que se passa a “realidade”), não poderia se efetivar. 

Aparentemente, pelo sonho, Jesus estaria resolvendo sua tensão interna. Mas isso, 

contudo, só será num primeiro momento, pois como se sabe, ao final do sonho, seu 

conflito interno retorna e ele acorda na cruz.  

Em suma, a Madalena do romance de Kazantzákis pode ser entendida como uma 

espécie de mediação para Jesus sentir sua dimensão humana, a qual, ao mesmo tempo, se 

choca com seu chamado divino. Pode-se argumentar ainda que Madalena representa uma 

alteridade relacionada a Jesus que funciona em dois níveis: um espelho através do qual 

Jesus olha para si mesmo e se torna mais consciente de sua condição, e também como a 

personificação do seu desejo em ser um homem comum. A coexistência desses 

movimentos opostos que criam tensão e turbulência em Jesus é revelada através da 

presença de Madalena. E é, pois, de forma paradoxal, que a sua presença no romance 

conduz a decisão de Jesus em reconhecer o chamado divino e de se libertar dos laços 

terrenos.    
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III.2.4. Judas como um outro “eu” de Jesus 

O papel de Judas é seguramente um dos mais significativos em A última tentação. 

Depois de Jesus, é o personagem mais presente no romance. E tal como ocorre entre Jesus 

e Madalena, Kazantzákis também cria um fundo histórico entre Jesus e Judas. Mediante 

a narrativa sabe-se que eles se conheciam desde crianças e que Judas sempre fora temido 

por Jesus: “eram crianças e brincavam, o outro era três anos mais velho do que ele, 

derrubou-o e bateu nele. O menino surrado recolheu-se e não disse nada, mas não voltou 

a brincar com os companheiros (...). E mesmo agora, depois de tantos anos, a ferida 

continua aberta” (p. 24). Sempre que Judas confronta Jesus, este parece ser – ao menos 

até a metade do romance – vulnerável e indigno. Em tais passagens, a franqueza e a 

agressividade de Judas torna Jesus desamparado e fraco. No entanto, isso é apenas um 

estado temporário, pois seu desamparo e sua fraqueza acabam sendo transformados em 

ação.  

Em certo sentido, Judas pode ser percebido como o alter ego de Jesus, seu lado 

sombrio que precisa ser confrontado. Conforme explica Darren Middleton, “Jesus precisa 

aprender a amar Judas porque ao fazê-lo aprenderá a aceitar seu próprio mal, o turbilhão 

de amargura, de orgulho e de violência que existe em sua alma” (MIDDLETON, 2000, 

p. 82). Visto como o lado sombrio, Judas pode ser usado como uma alegoria para a luta 

interna de Jesus, observada por um outro anglo. Sempre que os dois conversam uma 

tensão é criada devido às diferentes perspectivas que cada um deles tem da realidade. Esta 

tensão entre os dois nunca chega a um fechamento, a uma finalização, mas conduz à 

abertura, no sentido que Jesus vai sendo empurrado indefinidamente para seu destino. A 

fim de propiciar uma discussão acerca da relação entre Judas e Jesus, cito uma passagem 

do livro de Peter Bien, Tempted by Happiness (1984, p. 12): 

O drama psicológico da supressão, seguido do reconhecimento e depois 

da integração é encenado por Judas e Jesus, mediante a oscilação no 

relacionamento entre os dois. Judas é obviamente um personagem por 

seu próprio direito, a quem Kazantzákis, sem ir muito além do material 

bíblico, deu o papel de porta-voz dos zelotes, aqueles que desejavam 

expulsar à força os romanos de Israel. Mas o mais importante, contudo, é 

que Judas pode ser visto como uma projeção da natureza demoníaca de 

Jesus. Isso está implícito em todos os sonhos no romance e é 

particularmente explícito em um ponto quando Jesus, ouvindo a voz 

leonina de Judas, a reconhece como a voz mais profunda do seu próprio 

eu88. Talvez isso explique porque Kazantzákis altera os precedentes 

bíblicos com o objetivo de transformar Judas em um herói, o mais 

admirável dos discípulos. Jesus deve amar e literalmente abraçar Judas, 

                                                           
88 Esse episódio no romance encontra-se nas páginas 265-267.  
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pois isto seria o sinal externo da sua habilidade para amar e abraçar suas 

próprias profundidades demoníacas: seu ódio e sua violência interna. Ele 

tinha a intenção de chamar igualmente pecadores e justos, pregando o 

amor. Ao mesmo tempo, precisamente porque desprezou e odiou Judas, 

ele próprio não poderia encontrar unidade. Paradoxalmente, para 

conquistar o direito de pregar o amor, ele deve integrar seus lados 

angélico e diabólico. 

 

Judas parece ser o mais descomplicado dentre os principais personagens, isto 

porque ele revela o que pensa em voz alta e não pretende ser nada além do que é. Sua 

ousadia, sempre que encara Jesus, funciona como um catalisador, pois força este a ser 

sincero consigo mesmo ao enfrentar seus demônios (KAZANTZÁKIS, 2015, pp. 206-

208). Além disso, a inclinação de Judas para a ação, em oposição à passividade, exerce 

uma poderosa influência sobre Jesus, incitando-o a se mover, a agir. Nesta perspectiva, 

como observa Morton Levitt (1980, p. 71), quando Jesus está na cruz e sonha que não 

havia sido crucificado, podendo assim viver uma vida comum, é Judas quem força-o a 

voltar para sua missão e o ajuda a despertar do sonho para cumprir seu dever.  

Judas pode ser descrito como um sujeito estranho, porque ele se sente diferente e 

isso dificulta sua comunicação com os outros discípulos. A seguinte passagem de Judas 

falando de si mesmo é esclarecedora de seu personagem: 

Não me ajusto com seus amigos, filho de Maria – começou, sem rodeios, 

o Barba ruiva. – Não tenho a inocência e a bondade do seu queridinho 

João, nem sou visionário e cabeça de vento como o André, que vai para 

onde o vento sopra. Eu sou uma fera arredia, minha mãe me gerou 

bastardo, jogou-me no deserto e fui amamentado com leite de loba. 

Tornei-me grosseiro, bruto e honrado. Àquele que amo, torno-me chão 

para pisar. A quem não amo, eu mato (KAZANTZÁKIS, 2015, pp. 206-

207). 

 

Diante do aspecto cruel e temível de Judas e da desconfiança dos outros discípulos 

em relação a ele, Jesus precisa explicar tal presença no grupo e o porquê de sua predileção 

por esta figura. Jesus responde que isso acontece devido a Judas ter uma maior 

necessidade de amor. À medida que avança a trama, percebe-se que essa afeição de Jesus 

é a principal força que permite Judas abandonar pouco a pouco seus mecanismos de 

defesa e desvendar, sob a fachada de crueldade, uma espécie de ternura escondida: 

- Rabi – murmurou com inesperada ternura –, meu rabi... 

Em sua vida, Judas jamais falara a um homem de modo tão terno. Sentiu 

vergonha. Inclinou-se e fingiu que procurava algo, nem ele sabia o quê. 

Encontrou uma pequenina anêmona temporã e arrancou-a (p. 365). 
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Embora inicialmente Judas perceba Jesus como um oponente, seus sentimentos 

vão sendo transformados em amor, fidelidade e proteção, especialmente quando o mestre 

pede a ele que realize a mais difícil das missões: a traição. Jesus confiou esse destino a 

Judas por ser o mais forte e corajoso dentre os discípulos, o único realmente capaz de 

suportar tal fardo. A partir daí, Judas não sai mais do lado de Jesus e se sente amargo por 

ser aquele que irá traí-lo:  

Você diz isso para me consolar, para fazer com que eu o traia, sem 

despedaçar meu coração. Afirma que eu aguento, para me dar coragem; 

não, quanto mais nos aproximamos do momento terrível, não, eu não 

aguento, rabi! 

Judas abaixou a cabeça, e pouco depois: 

- Se tivesse que delatar o seu mestre, você o faria? 

Jesus ficou pensativo por algum tempo. Por fim: 

- Não – disse –, receio que não conseguiria. Por isso Deus teve pena de 

mim e deu-me a missão mais fácil: ser crucificado. (p. 434). 

 

Por fim, Judas irá ao encontro do sumo sacerdote, Caifás, e entregará Jesus. 

Assim, lhe é dado um destino frustrante, ainda que, no contexto do romance, em oposição 

ao da Bíblia, não seja motivo de ódio, mas de admiração. 

Ao longo do romance, Judas vai sendo percebido como um contraponto de Jesus. 

Conforme observa Levitt (1980, p. 71), “Em sua obsessão pelos objetivos políticos 

imediatos, em sua insistência pela supremacia do corpo sobre a alma, ele [Judas] parece 

a antítese do homem a quem segue”. Verdade e justiça são, para Jesus, conceitos 

obscuros, confusos e multifacetados, enquanto que para Judas, tais conceitos só podem 

ter um único significado. É possível notar que a certeza e a confiança de Judas, ao menos 

no começo do romance, fortalecem as dúvidas e as inseguranças de Jesus, o qual 

questiona seguidamente seus próprios pensamentos. O resultado é que Jesus só aos 

poucos vai se tornando mais consciente de si mesmo e da realidade que o cerca. 

Muito de quem é Jesus fica evidente a partir do seu relacionamento com Judas. 

Por exemplo, o primeiro diálogo que acontece no romance é entre os dois personagens, 

mediante o qual já somos informados de antemão do destino de Jesus89. A partir daí, 

portanto, a persistência de Judas em pedir esclarecimentos de Jesus sobre sua identidade, 

sua missão e sobre os mistérios que o cercam, revela uma tensão dialógica não apenas 

entre os dois, mas também entre as forças opostas que existem na psique de Jesus. Os 

exemplos mais representativos aqui são aqueles em que Judas chama Jesus de covarde e 

de traidor. Esses exemplos são encontrados no começo do romance (capítulo dois) e no 

                                                           
89 Trata-se da passagem entre as páginas 26 e 27 do romance, já citada aqui no tópico 2. 1 deste capítulo.  
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último capítulo (capítulo trinta e três). O primeiro aparece quando Jesus, um pouco antes 

de ajudar com a crucificação de um de seus compatriotas, é investido por Judas que tenta 

persuadi-lo a não continuar com isso. Sendo incapaz de convencê-lo, Judas lhe dirá: 

Você não tem vergonha? – gritou. – Todos os carpinteiros de Nazaré, de 

Caná e de Cafarnaum recusaram-se a fazer uma cruz para o zelote, e 

você...? Não tem vergonha, não tem medo? E se o Messias vier e 

encontrá-lo fazendo uma cruz para ele? E se esse zelote, que está sendo 

crucificado hoje, for o Messias? [...] Você é um covarde – lançou-lhe com 

desprezo –, covarde, covarde, isso é o que eu acho! Você jamais fará 

alguma coisa na vida! (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 27). 

 

Quanto ao encontro final entre os dois, que ocorre no último capítulo, no contexto 

do sonho na cruz, após a chegada dos outros discípulos na casa de Jesus, Judas também 

aparece e está furioso. Embora Jesus o receba com grande alegria e elogios e comece a 

justificar suas escolhas de vida, Judas fica ainda mais furioso e desabafa: 

Traidor! Desertor! Seu posto era sob a cruz, foi lá que o Deus de Israel o 

pôs para combater. Mas você suou frio e debandou, no instante em que a 

morte surgiu diante de você! Correu e se enfiou sob as saias de Marta e 

de Maria, covarde! E ainda mudou de rosto e de nome, falso Lázaro, para 

escapar! (p. 507). 

 

Em ambos os casos, Judas parece funcionar como a consciência de Jesus, ou seja, 

uma espécie de voz profunda que sabe muito bem que aquelas escolhas estavam erradas, 

feitas devido a fraqueza e o medo, e que, portanto, ele deveria agir de outra forma. Nas 

palavras de Christodoulou (2012, p. 86), Judas pode ser entendido como uma “forma de 

alteridade que habita Jesus e que tende para sua iniciação nos desígnios do Pai”.  

Além disso, tal como acontece com Jesus e Madalena, Judas também passa por 

um processo de transformação e torna-se consciente de si mesmo mudando durante o 

curso do romance, como revela a seguinte passagem em que ele conversa com Filipe: 

Adeus, Filipe – disse –, até agora era um imprestável, a terra não tomava 

conhecimento de você, não sabia se estava vivo ou morto. Eu também era 

assim, um imprestável, até o dia em que entrei para a irmandade. Desde 

então tornei-me outro, tornei-me um homem. Não sou mais Judas, o 

ferreiro de barba ruiva, que trabalha como um animal e tem apenas um 

propósito, alimentar essas patas, essa pança e essa carranca feia. Agora 

eu trabalho por um grande propósito, está ouvindo? Por um grande 

propósito, e aquele que trabalha por um grande propósito – até o mais 

humilde – torna-se grande. Entendeu? Não lhe digo mais nada. Adeus! 

(p. 121). 

 

Pode ser observado que Judas aparece como um personagem que cresce ao longo 

da narrativa conforme ele vai sendo afetado pelo curso dos eventos. Enquanto na Bíblia 
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ele é uma pessoa gananciosa e deplorável que trai Jesus por dinheiro e depois, conduzido 

pela culpa, enforca-se (Mt 27, 3-5), no romance seus motivos podem ser vistos como 

nobres, já que quer libertar seu povo do domínio romano. Com efeito, mesmo que ele seja 

cruel e brutal na linguagem que usa e no seu comportamento, as razões para ser assim são 

elucidadas no romance. Na Bíblia, Judas pode ser percebido como como um anti-herói 

pela falta daqueles atributos usuais de um herói tradicional, tais como bravura, idealismo 

e um senso de propósito. Em A última tentação, por sua vez, ele é motivado por seus 

ideais e por um senso de propósito relacionado ao seu país. E no final do romance ele se 

torna um herói, pois é escolhido por Jesus para traí-lo por ser corajoso e por ter 

habilidades intelectuais e emocionais para entender o destino do mestre: “Você é o mais 

forte de todos os companheiros, eu creio que só você pode suportar isso” (p. 397). 

Quando Judas finalmente se convence de que Jesus é o Messias, ao mesmo tempo 

também está chocado, pois ele esperava alguém diferente, um tipo de soldado destemido 

e feroz. De qualquer modo, Judas fica resistente em aceitar o fato de que a alteridade 

divina de Jesus deve inevitavelmente levá-lo à cruz e tenta rebater. Porém, Judas 

reconhecerá a impossibilidade para mudar o curso das coisas: 

Virou-se para contestar Jesus, para atirar-lhe a palavra dura que sua 

língua engendrava, talvez pudesse fazê-lo mudar de caminho e não passar 

pela morte. Mas quando se virou deu um grito de pavor: uma sombra 

gigantesca caía sobre o corpo de Jesus; não era uma sombra humana, era 

uma cruz gigantesca (p. 400). 

 

Jesus tenta animar Judas e tranquilizá-lo de que é assim que deve ser e que ele não deve 

se opor à vontade de Deus. 

A interação entre esses dois personagens ao longo do romance é definida por 

contínuos saltos, dependendo do estágio em que Jesus se acha durante sua jornada em 

direção a Deus e do cumprimento de sua missão. Esses saltos são sempre caracterizados 

pela tensão, conforme se perceba que um (isto é, Judas) às vezes se encontra no outro 

(isto é, Jesus), quanto ao que eles representam e quanto aos significados que expressam. 

É como se tivéssemos que lidar com dois aspectos do mesmo eu que lutam porque são 

diferentes, mas que buscam se encontrar em um lugar onde o atrito é aceitável. No 

entanto, parece que isso não pode ser reconhecido no final do romance. Conforme foi 

visto anteriormente, a imagem do último encontro entre os dois personagens, durante o 

sonho na cruz, mostra Judas novamente em campo hostil e atacando Jesus. De fato, nessa 

imagem final, pode ser percebida novamente uma oposição entre os dois. Como observa 

Christodoulou (2012, p. 88), “Após a subversão do sonho, o relacionamento entre os dois 
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homens não é restaurado no final do romance”. Ora, talvez se possa argumentar aqui que 

a retomada do relacionamento entre eles não é providenciada porque não há necessidade, 

uma vez que, ao retornar para a realidade da cruz, compreendemos que o último confronto 

não passou de um sonho de Jesus. Ainda assim, a tensão entre Judas e Jesus no sonho é a 

imagem que fica para o leitor. Ou seja, em última análise, a tensão e a não-resolução entre 

os personagens é o que fica no final. 

Em suma, mediante as interpretações feitas aqui de cada um dos quatro 

personagens, ficamos em condições de perceber a complexidade das tensões internas em 

cada um deles, bem como em suas relações com o outro, e como essas tensões ficam em 

aberto no final do romance. Na sequência, abordaremos as tensões e a não-

finalizabilidade a partir dos aspectos do carnavalesco e do grotesco.   

 

III.3. A carnavalização e o grotesco como consolidação das tensões 

dialógicas e da não-finalizabilidade em Bakhtin 

Em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais (1987), Bakhtin parece ter feito a experiência de levar o conceito de não-

finalizabilidade ao seu ápice. Para o teórico russo, sem a noção de não-finalizabilidade 

não existe nem individualidade nem responsabilidade ética. Ora, Bakhtin sustenta que 

aquelas teorias que procuram finalizar, definir ou explicar o outro, isto é, que reduzem as 

pessoas às circunstâncias que as produzem, não conseguem enxergar a liberdade que o 

indivíduo tem para se refazer e para assumir a responsabilidade de suas ações.  De acordo 

com Morson e Emerson (2008, p. 109), “[Bakhtin] estava evidentemente muito 

preocupado com a ameaça dos grandes –ismos, em especial o psicologismo (ou 

freudismo) e o marxismo”. Para combater isso, Bakhtin já havia se apoiado nos romances 

de Dostoiévski e na análise de seus personagens, os quais, segundo o teórico, representam 

as pessoas como genuinamente não-finalizáveis, inacabadas, sempre em processo de se 

tornarem. 

Mas é com o seu estudo sobre François Rabelais que a noção de não-

finalizabilidade se consolidará. Com efeito, nesse estudo, Bakhtin indicará que tudo que 

seja considerado completo, fixo ou definido é dogmático e repressivo; logo, somente a 

percepção da tensão e o questionamento de todas as normas existentes possuem valor. 

Neste ponto, sua análise sobre o carnaval ganha importância, pois, no carnaval, “Bakhtin 

pensava ter descoberto um ritual social de puro antinomismo, e no riso carnavalesco ele 
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detectava uma verdade ‘não-oficial’, uma ‘segunda verdade a respeito do mundo’ – 

verdade que rejeita a existência de qualquer Verdade” (MORSON & EMERSON, 2008, 

p. 110).        

Portanto, em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin 

discutirá a noção de carnaval e também analisará o conceito de corpo grotesco como 

aspectos da história popular que se tornaram contextualizados e usados na literatura. Os 

conceitos de carnaval e de corpo grotesco elaborados por Bakhtin são entendidos como 

forças que promovem rupturas e que são usados na literatura de várias maneiras, tendo 

muito a dizer sobre as pessoas e o processo da formação de suas culturas, de suas histórias 

e de suas identidades. As imagens carnavalescas e grotescas se opõem “a toda perfeição 

definitiva, a toda estabilidade, a toda formalidade limitada, a toda operação e decisão 

circunscritas ao domínio do pensamento e à concepção do mundo” (BAKHTIN, 1987, p. 

2). 

Bakhtin investiga as origens desses dois conceitos na cultura popular da Idade 

Média, como um espaço onde pessoas das camadas mais baixas da sociedade 

encontravam uma fuga de suas misérias diárias e podiam experienciar uma utopia 

temporária. Além disso, segundo Bakhtin (1987, pp. 162-163), o que o carnaval 

representa está refletido em manifestações da fala, aquelas que ocorrem principalmente 

na linguagem da praça pública, nos pregões da feira. Trata-se aqui da linguagem abusiva, 

das maldições, palavrões, obscenidades e riso, tudo considerado como elementos não 

oficiais da linguagem: “são, e assim eram considerados, uma violação flagrante das regras 

normais da linguagem, como uma deliberada recusa de curvar-se às convenções verbais: 

etiqueta, cortesia, piedade, consideração, respeito da hierarquia etc.” Na visão de Bakhtin, 

tais elementos de liberdade criam uma coletividade especial, reunindo as pessoas de 

forma sincera, em que são livres para se expressarem. 

O riso, sendo uma manifestação do carnaval, é tratado com ênfase especial por 

Bakhtin. O riso é festivo, pois engloba todas as pessoas. Também é ambivalente: “alegre 

e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha 

e ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 1987, p. 10). Bakhtin acentua que o riso 

festivo e ambivalente – em oposição ao riso satírico que é negativo, colocando-se acima 

e se opondo ao objeto de sua zombaria – inclui todo mundo, mesmo aqueles que riem 

(1987, p. 11). Assim sendo, penetra as mais altas formas de religião e de pensamento. Em 

suma, o riso que preside os ritos de carnaval, “liberta-os totalmente de qualquer 

dogmatismo religioso ou eclesiástico, do misticismo, da piedade” (1987, p. 7). 
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Reconhece-se, pois, que o conceito bakhtiniano de carnavalesco adentra a leis de 

uma linguagem que é censurada pela gramática e pela semântica e, em razão disso, se 

revela um tipo de protesto social e político. Neste tipo de discurso, a identidade resulta 

em desafiar os códigos e as leis linguísticas oficiais. A noção de carnaval bakhtiniana 

inclui o gênero literário do realismo grotesco que se centra sobre a imagem do corpo 

grotesco, através do qual é indicada a oposição à imagem idealizada dos corpos humanos 

como acabados e perfeitos, purificados do peso da carne e do inevitável caminho para a 

degradação e morte. No que se refere à materialidade e à degradação do corpo, Bakhtin 

entende isso como algo positivo, na forma como é observado no indivíduo biológico que 

se desenvolve e se renova continuamente. Não obstante, isso não pode ser entendido de 

uma maneira privada e individualista, mas, ao contrário, refere-se à esfera universal, 

envolvendo todas as pessoas. Mais ainda, o princípio essencial da degradação refere-se 

ao rebaixamento de tudo que é espiritual e ideal: 

O traço marcante do realismo grotesco é o rebaixamento, isto é, a 

transferência ao plano material e corporal, o da terra e do corpo na sua 

indissolúvel unidade, de tudo o que é elevado, espiritual, ideal e abstrato. 

É o caso, por exemplo, da Coena Cypriani (A Ceia de Ciprião) e de várias 

outras paródias latinas da Idade Média cujos autores em grande parte 

extraíram da Bíblia, dos Evangelhos e de outros textos sagrados todos os 

detalhes materiais e corporais degradantes e terra-a-terra (Bakhtin, 1987, 

pp. 17-18). 

 

A degradação coloca o corpo humano em contato com a terra, uma união que não 

apenas o devora, mas que também o faz nascer; a terra é o princípio de absorção (o 

túmulo, o ventre) e, ao mesmo tempo, de nascimento e ressurreição. Para Bakhtin, “o 

coito, a gravidez, o parto, o crescimento corporal, a velhice, a desagregação e o 

despedaçamento corporal etc., com toda sua materialidade imediata, continuam sendo os 

elementos fundamentais do sistema de imagens grotescas” (1987, p. 22).  

A loucura e o conceito de máscara também são relacionados ao grotesco. De fato, 

a loucura, argumenta Bakhtin, é inerente a todas as formas de grotesco e torna as pessoas 

capazes de olharem para o mundo com olhos diferentes; não são controladas por aquilo 

que é considerado “normal” e não são influenciadas por ideias e juízos comuns. A loucura 

é percebida como uma alegre paródia do espírito oficial e da seriedade da ordem 

estabelecida. Neste sentido, a loucura é de natureza celebrativa, na medida em que liberta 

ou faz transgredir os limites impostos pela sociedade. Quanto ao significado da máscara, 

Bakhtin reconhece nela um motivo de grande relevância para o grotesco. Segundo o 

teórico, a máscara traduz a alegria das alternâncias e das reencarnações, a alegre 
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relatividade, a alegre negação da identidade e do sentido único; é ainda a expressão das 

transferências, das metamorfoses, das violações das fronteiras naturais. Fato é que o 

complexo simbolismo das máscaras é inesgotável e nelas se revelam a essência profunda 

do grotesco.     

Há também o caráter sensual e brincalhão das imagens de carnaval que se 

originam por causa da apresentação do corpo grotesco. Aqui, a carne e a vida são 

mostradas em seu processo duplo e contraditório de um corpo disforme da velhice e de 

um corpo embrionário da nova vida. Com efeito, no grotesco, a vida se revela no seu 

processo ambivalente, nada perfeito e nem completo; o corpo grotesco “não está isolado, 

acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia seus próprios limites” 

(1987, p. 23). A sensualidade das imagens grotescas se deve à ênfase colocada sobre 

aquelas partes do corpo que são receptivas ao mundo externo, tais como os órgãos 

genitais, seios, falos, ventres, bocas e narizes. O corpo está interligado à vida, já que todas 

as funções do corpo se relacionam com, ou refletem, o começo e o fim da vida. Desse 

modo, a morte relacionada ao grotesco é outra imagem ambivalente que pode ser alegre, 

mostrando o nascimento de um corpo através da morte de um corpo: “Onde há morte, há 

também nascimento, alternância, renovação” (1987, p. 359). Portanto, na teoria do corpo 

grotesco, a morte não sinaliza o fim da vida. 

Na teoria de Bakhtin, ao relacionar o aspecto sensual do carnaval com a mulher, 

propõe-se uma noção que pode ser tanto destrutiva quanto regenerativa e que, em certo 

sentido, se opõe à tradição cristã oficial, segundo a qual a mulher é vista como tentação e 

encarnação do pecado. Por sua vez, a tradição popular – não oficial – parece ser menos 

hostil às mulheres. Aqui, a mulher está essencialmente relacionada ao estrato material 

inferior do corpo; ela é a encarnação desse estrato que se degrada e se regenera 

simultaneamente. Ela é ambivalente, degrada, traz para a terra, empresta uma substância 

corporal às coisas e as destrói. Mas, sobretudo, ela é o princípio que carrega a vida; ela é 

o útero e dá à luz. Tal é a imagem da mulher na tradição cômica popular. Sua presença é 

ambivalente, porque enquanto apresenta “sensualidade, concupiscência, falsidade, baixo 

materialismo” (1987, p. 209), ela também representa o enfraquecimento da pretensão, da 

conclusão, da exaustão, da finitude e da finalidade. 

O discurso carnavalesco é, portanto, o desafio de parodiar a autoridade. De fato, 

o carnaval desafia as autoridades oficiais que pretendem discursar sobre Deus e sobre as 

leis sociais. Assim, na medida em que o carnaval opera por meio das tensões dialógicas, 

ele também é transformador. Além disso, juntamente com as tensões manifestadas na 
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realidade da vida, a imagem grotesca é positiva, apontando para o processo de renovação 

da vida, para a sua não-finalizabilidade. Na sequência, as manifestações de tensões e de 

inacabamento, mediante a carnavalização e o grotesco, serão analisadas em A última 

tentação.  

 

III.4. Marcas do carnavalesco e do grotesco em A última tentação 

O romance A última tentação entra em choque com a verdade absoluta dos 

dogmatismos religiosos, e, sobretudo, com a percepção da identidade humana como 

coerente e finalizada. Para Christodoulou (2012, p. 95), essa tensão é detectada “através 

de certos aspectos da narrativa que podem ser compreendidos como manifestações do 

carnavalesco”, de acordo com a teoria de Bakhtin. A autora elenca os seguintes elementos 

do carnavalesco que podem ser notados no romance de Kazantzákis: a abolição das 

hierarquias e mistura do “alto” e do “baixo”; o carnaval entendido como uma utopia por 

meio da qual as pessoas procuram fugir das desventuras diárias; inclusão de maldições  e 

do riso como forças disruptivas embutidas em uma história considerada sagrada; os 

conceitos de loucura e de máscara que se referem à desestabilização da identidade; e, 

finalmente, as referências ao corpo grotesco que implicam na compreensão de um corpo 

sobrecarregado pela carne – o aspecto corpóreo em oposição à dimensão espiritual. 

Procuraremos, então, indicar e analisar esses elementos carnavalescos em A última 

tentação.  

 

III.4.1. O poder regenerador do corpo; abolição das hierarquias (“alto” e 

“baixo”) 

A discussão sobre o carnavalesco no romance de Kazantzákis pode ser iniciada a 

partir do artigo de Jean Ellen Petrolle, “Nikos Kazantzakis and The Last Temptation: 

Irony and Dialectic in a Spiritual Ontology of Body” (1993). Particularmente, no que se 

refere à discussão do corpo grotesco, o artigo faz a distinção entre somatização e anti-

somatização no romance (PETROLLE, 1993, pp. 273-279). A somatização aqui aponta 

para a dimensão espiritual da experiência corporal, enquanto a anti-somatização 

pressupõe a separação entre o corpo e o espírito, em que o corpo é considerado um 

obstáculo para o desenvolvimento espiritual. No que diz respeito ao Jesus de Kazantzákis, 

Petrolle sustenta: “Uma visão somática atribui um espectro completo do humano, 

sensação carnal para Jesus – dor, prazer sensorial, sexualidade – mediante a qual ele, 
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como qualquer humano, pode experimentar a transcendência espiritual na Terra” (p. 273). 

Ainda conforme o artigo de Petrolle (p. 274), em A última tentação, Jesus é colocado em 

um ambiente campesino que celebra a materialidade grotesca, interpretada em termos 

bakhtinianos como princípio das sensações humanas, da encarnação, da fertilidade etc. 

Neste sentido, as descrições do ambiente físico no romance constituem um mundo de 

sensações, com referências a paisagens exóticas, sons, cheiros, sabores e impressões 

físicas. Um exemplo disso é o capítulo que abre o romance, onde se encontra uma 

abundância de detalhes sensoriais. Entre as muitas passagens ilustrativas, podemos ler: 

Subitamente o ar mudou, ficou carregado, não era mais uma brisa divina, 

mas uma fetidez de hálito gorduroso e pesado, como se, numa baixada 

pantanosa ou em úmidos jardins alagadiços, uma fera, ou uma aldeia 

inteira, ofegasse e se debatesse para adormecer e não conseguisse. O ar 

tornara-se espesso e inquietante: subiam bafos quentes de animais, 

homens e espíritos lanugentos, um aroma agreste de pão recém-assado, 

de suor humano e do óleo de loureiro com que as mulheres besuntam seus 

cabelos (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 13). 

 

De acordo com Petrolle, trata-se de “um traço estilístico que presume e implica 

materialização” (PETROLLE, 1993, p. 274). Tais referências à materialidade servem para 

enfatizar a intensa qualidade somática da experiência espiritual. Petrolle chega a 

mencionar que o demótico90 usado por Kazantzákis é uma língua que favorece a 

personificação e o exagero, e, como exemplo, cita a seguinte passagem do romance: “A 

lua tomara conta do rosto de Jesus e o devorou” (KAZANTÁKIS, 2015, p. 442). Então, 

nesta perspectiva, o demótico também garantiria a presença do corpo grotesco, mediante 

a capacidade em descrever o concreto, em descrever as locações coloridas onde a 

experiência corporal de Jesus está situada, “reforçando a ideia de que ele é um corpo-no-

mundo” (PETROLLE, 1993, p. 275). 

O corpo grotesco facilita a ascensão espiritual de Jesus como transformação do 

corpo em espirito, pois o romance dramatiza a espiritualidade somática – a experiência 

espiritual através da experiência do corpo – através da representação da experiência 

espiritual como fenômeno corporal. Petrolle defende essa hipótese pelo fato que, por 

exemplo, Jesus torna-se consciente da presença de Deus quando ele se manifesta na forma 

                                                           
90 Demótico é o grego moderno, a língua do uso diário que, na época de Kazantzákis, ainda não era a língua 

oficial da Grécia. A língua oficial era o katharévousa, uma forma arcaica (mais perto do ático) utilizada 

para documentos oficiais, literatura, escritos formais e outros fins. Kazantzákis ao longo de toda a sua vida 

foi um dos grandes batalhadores em prol da adoção do demótico como língua da Grécia. Somente em 1982 

o katharévousa foi substituído pelo demótico como a língua oficial do Estado Grego. 
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de dor física: “subitamente teve um sobressalto de dor, sentiu outra vez o pássaro invisível 

a enterrar as garras profundamente no topo do seu crânio. ‘Ele voltou... ele voltou’ 

murmurou e começou a tremer” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 33).  

Pode-se argumentar ainda que o último sonho de Jesus, que o leva no final do 

romance a rejubilar-se por estar na cruz, sinaliza uma escolha que ele conseguiu fazer 

depois de ter experienciado uma vida ordinária, a qual pode ser reconhecida como a vida 

do corpo grotesco. Em outras palavras, para Petrolle, o sonho/tentação concebido do 

corpo grotesco de Jesus como lugar de sua vitória reforça a importância da materialidade 

em seu devir espiritual. Portanto, “a vitória de Jesus não é uma vitória alcançada sobre o 

corpo, mas através dele” (PETROLLE, 1993, pp. 285-286). Aqui, a autora vai mencionar 

que a liturgia cristã tem problemas com a corporeidade/carne de Jesus e, por isso, prefere 

enfatizar a espiritualidade com referências ao seu corpo sagrado. Já A última tentação, 

por sua vez, não apenas acentua a materialidade do corpo de Jesus, mas também sugere 

que a sua conquista espiritual se deu por meio da experiência corporal (1993, p. 284). 

Portanto, é importante realçar que, embora a subversão do romance pode ser marcada 

pelo fato de enfatizar a corporeidade de Jesus, onde a experiência do grotesco se revela, 

seu corpo, no entanto, dirige-se à espiritualidade. 

Para Christodoulou (2012, p. 96), a figura de Jesus no romance pode ser entendida 

como “representativa do discurso carnavalesco e do corpo grotesco na medida em que 

sua existência significa a mistura do alto (isto é, espiritualidade e divindade) com o baixo 

(isto é, corporeidade e humanidade) ”. Além disso, se as noções de alto e de baixo em 

Bakhtin são colocadas em um contexto que funciona em relação às hierarquias sociais, 

em A última tentação isso também pode ser visto no esforço de Jesus em combater as 

distinções entre as pessoas e as nações: “Deus está em toda a parte, ancião, todos somos 

irmãos” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 228).   

Na perspectiva do alto e do baixo, em termos de hierarquias sociais – o modo 

como uma sociedade funciona –, e do discurso carnavalesco entendido como uma força 

subversiva, é interessante prestar atenção, na passagem a seguir, à pregação de Jesus e na 

reação de Judas, bem como na recepção de seus discípulos. Jesus proclama a supressão 

das distinções étnicas e sociais, e fala de um mundo dominado pelo amor. Assim, ele 

enfatiza a necessidade de uma mudança na lei: 

[...] Os antigos mandamentos não nos servem mais, nem as antigas 

afeições.  

- Então a vontade de Deus pode mudar, rabi? – disse João, admirado. 
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- Não, amado João; mas o coração do homem pode se expandir e 

comportar mais vontades. 

- Avante, então vamos anunciar ao mundo os novos mandamentos! 

Exclamou Pedro, levantando-se rapidamente. – O que estamos fazendo 

aqui sentados? 

Judas balançou a cabeça, enfurecido. 

- Em primeiro lugar devemos expulsar os romanos – disse –, em primeiro 

lugar devemos libertar os corpos; depois as almas. Cada coisa na sua 

hora, não podemos começar a construção pelo teto. Primeiro o alicerce. 

- O alicerce é a alma, Judas. 

- O alicerce é o corpo, isso eu garanto! 

- Judas, se a alma que está em nós não sofrer mudança, o mundo exterior 

jamais mudará. O inimigo está dentro de nós, os romanos estão em nosso 

interior, a salvação começa de dentro (2015, p. 357). 

 

Judas opõe-se a transformação sugerida por Jesus e acredita que o que precisa ser 

feito é declarar guerra aos romanos. Anteriormente, João Batista, em uma conversa 

particular com Jesus, disserta sobre sua visão das coisas e parece estar de acordo com a 

proposta de Judas, ao dizer que o caminho de Deus para a salvação é a violência e a 

guerra. Quando Jesus perguntou ao Batista se o caminho para encontrar a salvação era o 

amor, a alegria e a compaixão, sua resposta foi a seguinte: 

Você nunca leu as Escrituras? O salvador massacra rins, quebra dentes, 

lança fogo e incendeia os campos, para semear. Arranca os espinhos, as 

ervas daninhas e as urtigas; como é possível exterminar da terra a mentira, 

a ignomínia e a injustiça se não exterminarmos os injustos, os ignóbeis e 

os mentirosos? É preciso purificar a terra, não tenha piedade, é preciso 

purificá-la, para que uma nova semente seja plantada (p. 257). 

 

Nesta passagem, Jesus parece ficar profundamente intrigado com as palavras do 

Batista, pois elas não se encaixam com o que seu coração sente, ou com a sua 

compreensão da vontade de Deus. Mas, ainda que percorra vários estágios com o objetivo 

de alcançar Deus, inclusive a de considerar a proposta revolucionária, ele acabará 

tomando sua ascensão espiritual em nome do amor universal pela humanidade91. Os 

discípulos, por outro lado, ficaram entusiasmados com a mensagem de João Batista, 

entendendo-a prontamente como uma declaração de guerra: 

                                                           
91 Neste ponto, pode ser importante retomar uma vez mais a indicação de Peter Bien acerca dos quatro 

estágios na formação da identidade de Jesus: Filho do Carpinteiro; Filho do Homem; Filho de Davi; e Filho 

de Deus. De acordo com Bien, durante a etapa Filho de Davi, Jesus defende uma política revolucionária, 

tal como é desejada por Judas, pregando a “guerra e o ódio em nome do nacionalismo judeu” (BIEN, 2007, 

p. 431). Esta etapa política de Jesus poderia ser vista como um retrocesso em relação ao processo do seu 

avanço espiritual. Entretanto, segundo Bien, Jesus precisa atravessar esta etapa a fim de mostrar que uma 

ação política que se pretenda redentora tende a fracassar. Desse modo, o fracasso político torna-se o melhor 

caminho para o sucesso espiritual: “Reconhecendo isso, podemos começar a entender porque o terceiro 

estágio, embora aparentemente regressivo, é realmente um passo à frente no desenvolvimento espiritual de 

Jesus” (2007, p. 433). 
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E agora, o que quer dizer essa palavra que saiu dos lábios de João – 

Messias?! Quer dizer: espada de Davi, onipotência de Israel, guerra! E 

eles, os Discípulos, os primeiros que o seguiram, seriam importantes 

dirigentes, tetrarcas e patriarcas ao redor de seu trono! Assim como Deus 

tem no céu, em torno de Si, os anjos e arcanjos? Eles seriam igualmente 

etnarcas e patriarcas sobre a terra! Seus olhos brilharam (p. 292). 

 

João Batista, como Judas, interpreta a salvação em termos de uma revolução 

política, e concentram-se nos meios através dos quais a libertação do povo judeu deve ser 

alcançada. Já os discípulos entendem a revolução como abolição da atual corrente 

hierárquica e a instituição de uma outra, onde eles serão monarcas e poderosos, enquanto 

os romanos serão seus subordinados. Isso também pode ser visto nas palavras de Pedro, 

ao conversar com Zebedeu, quando diz que ele e os outros discípulos não são mais 

pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. Este é um comentário implícito 

sobre a “promoção” dos discípulos em relação aos seus lugares na sociedade, uma vez 

que se percebem como os escolhidos e, assim, adotam uma visão elitista de si mesmos. 

Pedro, então, aconselha Zebedeu a tratar generosamente a ele e aos outros discípulos, 

trazendo-lhes bastante vinho e comida – aqui, a ideia de comilança sem fim pode ser 

interpretada como uma imagem grotesca –, porque em breve se tornarão grandes 

senhores: 

E ouça um conselho, trate-nos bem, traga-nos bastante vinho e comida, 

pois um dia nós nos tornaremos importantes senhores. E será logo. Um 

pedaço de pão seco que nos dê, num dia futuro nós lhe pagaremos com 

uma fornada de broas. E que broas! Eternas, você come, come e a 

comilança não tem fim (p. 347). 

 

Os discípulos de Jesus compreendem mal a definição de Reino dos Céus. 

Traduzem esse Reino por meio de poder, riquezas e abundância de bens materiais; em 

outras palavras, eles acreditam que a pregação de Jesus resultará em uma utopia que eles 

desfrutarão futuramente na terra. Entendido desse modo, o reino dos céus é visto como 

um lugar de bens materiais a ser alcançado e consumido de forma preferencial por eles, 

já que se consideram em posição privilegiada por serem discípulos de Jesus. Contudo, 

essa percepção prejudica a concepção de Jesus, reduzindo o poder regenerador do seu 

corpo que, se percebido pelo que é, representa o potencial de vitória do espírito sobre a 

matéria. A má compreensão dos discípulos acerca do reino celestial degrada o sentido 

simbólico do corpo de Jesus, porque a visão espiritual e humanística que seu corpo 

encarna é totalmente perdida. O potencial de Jesus em se tornar um ser cósmico, cuja 

existência está vitalmente interligada com todas as pessoas, não é compreendido pelos 
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discípulos. Para eles, a aquisição gradual da confiança no poder que Deus dá a Jesus para 

salvar o mundo é traduzida como poder social, o qual teriam acesso privilegiado.  

Cabe destacar que durante a conversa de Pedro com Zebedeu, Jesus não se 

pronuncia. Contudo, pouco depois da fala de Pedro e da reação dos discípulos, Jesus conta 

uma parábola cuja moral é que todo ser humano, independentemente de ser rico ou pobre, 

equivale aos olhos de Deus, e quando chegar a hora certa todos deverão prestar contas 

por suas ações. É interessante notar ainda que a narrativa informa que Jesus inicia e 

termina a parábola sorrindo (pp. 349-350). Para Christodoulou (2012, p. 99), ao longo 

dessas passagens mencionadas, o conceito de carnaval pode ser encontrado na ideia da 

necessidade que as pessoas têm de imaginar um reino utópico para conseguirem suportar 

a realidade de suas vidas. No caso dos discípulos, então, essa utopia de usufruir da riqueza 

e do poder, aponta para o carnavalesco na medida em que lhes proporcionaria uma fuga 

de suas realidades precárias. 

A importância de como Jesus, Judas, João Batista e os discípulos entendem a 

salvação pode ser vista, em primeiro lugar, na tensão criada no romance por meio das 

divergências nas opiniões, e depois, nos aspectos carnavalescos da narrativa através dos 

quais são reveladas tais tensões. As fronteiras das hierarquias sociais no romance podem 

ficar meio ofuscadas e tendem a gerar confusão quanto à natureza da revolução que parece 

estar em jogo. Contudo, o elemento de subversão tão típico do carnavalesco está presente, 

pois todos desejam uma inversão da corrente habitual, mesmo que cada um compreenda 

essa inversão do seu próprio modo. Jesus quer subverter os antigos mandamentos, e num 

certo ponto da trama, na tentativa de encontrar os meios para isso, ocorre uma espécie de 

hibridização entre espiritualidade e violência92. Judas também quer inverter a atual 

situação, mas ele é convicto quanto ao seu objetivo e aos meios para alcançá-lo, isto é, a 

revolução armada. Isso também é reconhecido em João Batista. No caso dos discípulos, 

eles estão mais focados nos resultados da revolução: a inversão da organização social e 

da hierarquia política que os tornará poderosos e ricos. Em outras palavras, “a inversão 

da ordem estabelecida lhes dará a oportunidade para experimentarem uma existência 

carnavalesca” (CHRISTODOULOU, 2012, p. 100). 

No decorrer da trajetória de Jesus, dos conflitos que enfrentou, o que ele buscou 

foi uma nova ordem social que funcionasse baseada no respeito entre as pessoas, e, no 

                                                           
92 É quando ocorre a tentativa de Jesus de uma ação política revolucionária, a etapa Filho de Davi informada 

por Peter Bien (2007, pp. 431-434). Esta etapa começa a aparecer mais explicitamente no romance a partir 

do capítulo XX. 
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campo da existência, a formação da identidade humana através da tensão existente entre 

divindade (alto) e humanidade (baixo). Diante desse quadro, Jesus pode ser percebido 

como um condutor daquilo que o carnavalesco representa; ora, todo seu esforço e luta é 

entre o alto (espiritualidade) e o baixo (corporeidade). Esses dois aspectos da existência 

de Jesus podem ser vistos como contraditórios no início e até, mais ou menos, a metade 

do romance. Mas a partir do momento em que Jesus reconhece seu aspecto divino e aceita 

suas consequências ele tentará reconciliá-los. Porém, permanece ciente de que vai ter que 

lidar com a tensão que esses dois aspectos criam dentro dele. 

O conflito entre o alto e o baixo em Jesus, no começo do romance, manifesta-se 

como forças de Deus e de Satã. Essas forças quase o levam a loucura, pois ele não sabe 

como lidar com elas. Na seguinte passagem, onde Jesus conversa com o seu tio, o rabino 

Simeão, está bem retratada essa desordem interna: 

Rabino, desde criança oculto dentro de mim, nas profundezas, não só o 

demônio da devassidão, como também o demônio da arrogância! Era 

pequeno, não conseguia ainda caminhar com firmeza, ia me apoiando nas 

paredes, segurava-me para não cair, e em meu interior o impudente 

exclamava: “Meu Deus, faça-me um Deus! Meu Deus, faça-me um Deus! 

Meu Deus, faça-me um Deus! ” e eu avançava me apoiando nas paredes 

e prosseguia. Certo dia segurava um grande cacho de uvas nos braços e 

passou uma cigana, chegou perto, agachou-se e pegou minha mão: “Dê-

me o cacho de uvas – disse-me – para que eu lhe diga seu destino. ” Dei-

lhe o cacho, ela se inclinou e olhou a palma da minha mão: “Oh! Oh! – 

exclamou –, vejo cruzes, cruzes e estrelas”. E riu: “Você será rei dos 

judeus! ” – disse e foi embora. E eu acreditei nela, vangloriei-me, e desde 

então, tio Simeão, desde então perdi o juízo. Até hoje não confessei isso 

a nenhum homem, é o primeiro a quem conto, tio Simeão, desde então 

perdi o juízo. [...] Eu sou Lúcifer – exclamou – Eu! Eu! 

(KAZANTZÁKIS, 2015, p. 150). 

 

O rabino procura consolar Jesus, dizendo-lhe que quanto mais demônios alguém 

tem dentro de si, mais anjos ele pode criar. O rabino também pergunta a Jesus se ele já 

havia se deitado com alguma mulher, pois acredita que isso colocaria fim ao seu 

sofrimento. Jesus responde que não, e que não quer se deitar com mulher, pois isso não 

lhe basta (p. 151). O sofrimento de Jesus fica claro nessa ocasião; ele está travando uma 

luta entre sua divindade e sua humanidade e ter que fazer uma escolha neste momento 

parece algo perturbador e sem sentido. 

No entanto, conforme se chega ao final do romance, há um ponto onde Jesus faz 

sua escolha e transubstancia a matéria em espírito, ou seja, ele alcança o ápice da 

espiritualidade. É algo que ele parece ter atingido depois de seu corpo ter experienciado 

plenamente os prazeres terrenos durante o sonho final, quando está na cruz. Christodoulou 
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(2012, p. 101), porém, também observa que esse processo de “desmaterialização” de 

Jesus pode ser percebido desde o começo do romance quando, em episódios esporádicos, 

seu corpo passa por degradação, visualizados em imagens desagradáveis de dor e de 

sangramento. Uma dessas passagens encontra-se logo no começo do segundo capítulo, 

onde se narra: “Sentou-se sobre as aparas e apoiou as costas à parede. Por cima de sua 

cabeça estava pendurada uma correia com duas fileiras de pregos pontiagudos. Todo dia, 

antes de dormir, para ficar calmo à noite e não ser insolente, fustigava e sangrava seu 

corpo” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 22). Christodoulou foca em outro exemplo, quando 

Jesus participa da crucificação de um de seus compatriotas. A descrição desta cena (pp. 

42-58) está repleta de referências a aspectos do corpo humano que podem causar 

incômodo: suor, cheiro horríveis e sangue. A autora seleciona uma passagem no romance 

que, segundo sua avaliação, pode ser considerada chocante em relação à figura bíblica de 

Jesus, tal como a conhecemos: 

Grossas e quentes gotas de sangue respingaram no rosto do filho de 

Maria. Ele assustou-se, largou o martelo e, ao recuar para trás dos 

cavalos, encontrou-se ao lado da mãe do condenado. Tremia, esperava 

ouvir as carnes rasgando-se. Todo seu sangue juntou-se bem no centro 

das palmas das mãos, as veias incharam, batiam fortemente como se 

quisessem rebentar. Percebeu em cada palma uma marca bem redonda, 

como a cabeça de um prego, e sentia dor. [...] Com o punhal, os forjadores 

rasgavam e rateavam a roupa do crucificado. Tiraram a sorte e seus 

farrapos foram repartidos. Tinha restado seu lenço branco de cabeça, com 

grossas marcas de sangue. 

- Vamos deixá-lo para o filho do carpinteiro – disseram –, o coitado 

também trabalhou bem. 

Encontraram-no sentado e enrodilhado ao sol, tiritando. Atiraram-lhe o 

lenço ensanguentado. 

- Seu quinhão, mestre carpinteiro – disse um deles –, e boa sorte nas 

próximas! 

E o outro forjador sorriu: 

- E na sua também, mestre! – disse batendo-lhe amigavelmente nas costas 

(pp. 57-58). 

 

De fato, nesta passagem, estamos diante de um retrato absolutamente grotesco de 

Jesus, onde ele sofre o máximo de humilhação, tanto de seus compatriotas quanto de si 

mesmo, sendo rebaixado por ambos os lados. Embora no final do romance ele se 

aproxime de assumir a divindade, compreende-se que isso só acontece mediante o 

rebaixamento de sua existência ao nível material, tanto no que há de degradante e de 

humilhante quanto na experiência dos prazeres terrestres, que ocorre no sonho final. Por 

esta perspectiva, portanto, pode-se acompanhar no romance as qualidades regenerativas 

do grotesco. 



143 
 

No que se refere ainda à cena em que Jesus participa da crucificação de seu 

compatriota, nota-se ali também a presença de outros elementos do carnavalesco: o uso 

de maldições e de blasfêmias. Estas são parte da humilhação que Jesus sofre dos outros. 

Os principais exemplos aqui se encontram no início e próximo do fim da cena. No início, 

a cena descreve a mãe de Jesus junto com a multidão se encaminhando em direção ao 

lugar onde o condenado será crucificado. As mulheres que se encontravam na multidão 

sabiam que Maria era a mãe do “crucificador” e, por isso, agiam de maneira hostil: 

Uma velha virou-se, viu Maria e praguejou. Duas vizinhas desviaram o 

rosto e cuspiram para esconjurar o mau encontro. Estremecendo, uma 

recém-casada recolheu suas vestes para que a mãe do crucificador não as 

tocasse ao passar. Maria suspirou, cingiu-se fortemente com seu lenço 

roxo, revelando apenas a boca cerrada, amarga e os olhos amendoados, 

cheios de lamento (p. 41). 

 

As mulheres veem Maria como se ela fosse amaldiçoada, com o estigma de ter 

trazido à vida um filho desprezível. Ela é tratada como se sofresse de uma doença 

contagiosa. Já no final da cena, a mãe do personagem que será crucificado amaldiçoa 

Jesus e Maria: 

- Eu o amaldiçoo – disse em voz pausada e rouca –, eu o amaldiçoo, filho 

do carpinteiro, e assim como você crucificou, que seja crucificado! 

Voltou-se para a mãe: 

- E que a dor que eu sofri, Maria, você também sofra! (p. 58) 

 

Esse ato de praguejar contra Maria e Jesus no romance pode ser compreendido 

como algo que altera a visão tradicional. Ou seja, em A última tentação, as figuras 

sagradas de Jesus e de Maria não apenas são rebaixadas ao nível de pessoas comuns, mas 

também são expostas ao ódio incontrolável da multidão que os humilha. Neste sentido, a 

sacralidade dessas figuras bíblicas é desafiada no romance por pessoas ordinárias que 

consideram as ações e a existência deles, Jesus e Maria, como amaldiçoadas. 

Outro elemento do discurso carnavalesco encontrado no romance é o caráter 

sensual, o qual também é visto como provocador em relação aos personagens bíblicos. 

Isso é notado entre Madalena e Jesus. O aspecto de sensualidade entre eles está presente 

quando, por exemplo, Madalena evoca uma recordação do tempo em que eram crianças: 

O rosto de Madalena resplandecia em meio às chamas, completamente 

rubro, como aço incandescente. Jesus, mergulhado no deserto, não ouviu. 

– Jesus – disse a mulher outra vez – você tinha três anos e eu, um ano a 

mais. A porta da minha casa tinha três degraus, eu me sentava no mais 

alto e ficava olhando você a pelejar por horas, caindo e levantando-se, 

não conseguindo subir o primeiro degrau. Eu não estendia a mão para 

ajudá-lo. Queria que viesse me encontrar, mas que antes sofresse muito... 
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Lembra-se? [...] O rosto da mulher reluzia e tremulava, as chamas 

lambiam suas sobrancelhas, lábios, queixo e pescoço descoberto. Ela 

pegou um punhado de folhas de louro, jogou no fogo e suspirou: – Depois 

você me pegava pela mão, Jesus, entrávamos e deitávamos nos seixos do 

pátio. Juntávamos os nossos pés, sentíamos o calor de nossos corpos se 

misturando, subindo dos pés às coxas, das coxas aos rins, fechávamos os 

olhos... (p. 99). 

 

Essas referências às diferentes partes do rosto de Madalena, queixo e lábios, bem 

como seu pescoço, que é deixado descoberto para ser visto, podem ser pensadas como 

partes que se revelam insinuantes e que poderiam seduzir Jesus. Na teoria bakhtiniana do 

carnavalesco, tais partes do corpo, como queixo, lábios, peito, entre outras, são entendidas 

como portas para o mundo exterior, pois é através delas que o corpo entra em contato 

com as pessoas e com o mundo. Em outros termos, é através dessas partes que os limites 

entre o corpo e os corpos, sujeito e pessoas, unem-se ao mundo exterior: com o que é 

outro. No caso da passagem acima, passa-se da narração das partes do corpo de Madalena 

para a narração da própria Madalena que recorda da experiência de seu corpo tornar-se 

um com o corpo de Jesus. A recordação dessa união é salutar para Madalena, já que 

depois, quando eles crescem, essa união ganhará ares de proibição, o que vai levá-la à 

degradação consciente de seu corpo e também, de certo modo, à morte intencional de seu 

espírito. É interessante retomar neste ponto aquela passagem onde se narra a 

transformação de Madalena e compará-la com a narração acima acerca de seu corpo: 

Madalena ouviu a boa notícia e saiu de seu casebre. Desde o dia em que 

o filho de Maria ordenou que voltasse para casa e não pecasse mais, ela 

não aparecera à soleira. Chorava e lavava sua alma com as lágrimas; 

lutava para apagar do espirito a vida que levara, para esquecer tudo, 

vergonhas, alegrias e noitadas, para renascer com o corpo virgem (p. 

218). 

 

Ora, a referência anterior ao corpo de Madalena parece se opor a esta última 

citação que procura enfatizar a imagem do desejo da personagem em assumir um corpo 

virginal. Quando nesta passagem Madalena ouve a boa notícia, de que Jesus está prestes 

a chegar ao vilarejo, ela se anima para sair de sua casa. Narra-se ainda que ela se levanta 

rapidamente e puxa seu lenço de cabeça para cobrir o rosto tantas vezes beijado. Ao 

contrário da anterior passagem carnavalesca, relacionada à exposição de seu rosto e de 

seu pescoço, vistos como símbolo da receptividade ao outro, agora eles não estão mais à 

mostra, mas escondidos. Neste sentido, portanto, a experiência do grotesco por Madalena 

será sucedida pela iniciação da sua busca de espiritualidade.        
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    A mudança de Madalena no romance pode ser vista como um bom exemplo da 

experiência grotesca que contém possibilidades de renovação do sujeito. Conforme indica 

Petrolle (1993, p. 277), a prostituição de Madalena sintetiza a experiência do corpo 

grotesco, enquanto sua redenção – que chega com a decisão de seguir Jesus – implica que 

a corporeidade grotesca possibilita a aquisição da espiritualidade. Petrolle argumenta que 

Jesus e Madalena representam diferentes modos de espiritualidade. Ou seja, a 

espiritualidade de Madalena dependeu da sua intensa experiência corporal, enquanto a 

espiritualidade de Jesus depende da recusa. No entanto, ambos os modos levam à salvação 

através do sofrimento corporal, o qual Petrolle considera ser um elemento do corpo 

grotesco. No que se refere a Madalena, parece que seu caminho para a salvação é crucial 

para a compreensão do corpo no romance, “na medida em que ela representa a experiência 

corporal grotesca plenamente realizada, sua eventual salvação legitima o poder do corpo 

grotesco em transformação espiritual” (PETROLLE, 1993, p. 279).  

Quanto ao elemento da degradação do corpo grotesco, visto em termos de 

renovação da vida, pode-se dizer que isto também está representado no romance de 

Kazantzákis. Segundo Christodoulou (2012, p. 104), este elemento pode ser observado 

mediante a descrição do corpo ressuscitado de Lázaro. Neste sentido, a morte relacionada 

ao grotesco, de acordo com Bakhtin (1987, p. 359), é uma imagem ambivalente que pode 

ser alegre na medida em que mostra o nascimento de um corpo através da morte do corpo. 

Na teoria do corpo grotesco a morte não sinaliza o fim da vida, isto é: onde há morte, há 

também nascimento, alternância, renovação. Com efeito, a representação da morte 

relacionada à teoria bakhtiniana do corpo grotesco pode ser aplicada à ressurreição de 

Lázaro em A última tentação 93. Neste exemplo, os sinais da degradação do corpo material 

– sinais do corpo grotesco – de Lázaro estão visíveis, devido à morte temporária. 

A casa de Lázaro estava aberta e os aldeões entravam e saiam para ver e 

tocar o ressuscitado [...] E ele ficava no canto mais afastado da casa, pois 

a luz o incomodava, estava cansado e taciturno. Seus pés, braços e ventre 

estavam intumescidos e esverdeados como os de um defunto de quatro 

dias. O rosto inchado tinha fissuras por toda a parte e delas escorria um 

líquido amarelo-esbranquiçado, que lhe manchava a mortalha branca que 

ainda vestia. Ela havia grudado sobre ele e não conseguiam tirá-la. A 

princípio, exalava um odor muito desagradável e todos que dele se 

aproximavam prendiam as narinas, Pouco a pouco o mau cheiro diminuiu 

e naquele momento ele emanava apenas odor de terra e incenso (2015, p. 

384). 

 

                                                           
93 A passagem da ressurreição de Lázaro no romance ocorre nas páginas 379 e 380. 
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A imagem criada é extremamente desconfortável, pois nos aproxima da 

mortalidade do corpo humano, contrastando, assim, com a vida e a esperança. Isso ocorre 

porque quando se é confrontado com a morte e com a decadência do corpo, o medo pela 

integridade do eu e preservação da vida está a todo momento presente.  

Numa passagem mais adiante, quando Jesus em uma conversa com Judas faz 

referência a Lázaro, Judas sente-se enojado e começa a cuspir. Quando eles chegam à 

casa de Lázaro, Jesus se aproxima deste, que parece se encontrar ainda em uma existência 

limítrofe entre a vida e a morte:  

Aproximou-se de Lázaro, e ele fez menção de levantar-se, mas suas 

costas estalaram e, receando que quebrassem, sentou-se novamente. 

Estendeu o braço e, com a ponta dos dedos, tocou a mão de Jesus, este 

estremeceu; a mão de Lázaro estava muito fria e preta, e cheirava a terra. 

Jesus saiu outra vez para o pátio para respirar. Esse ressuscitado ainda se 

atormentava entre a vida e a morte, Deus ainda não conseguira vencer a 

putrefação em seu interior, jamais a morte se mostrara tão poderosa 

quanto nesse ressuscitado. Pavor e uma grande tristeza apoderaram-se de 

Jesus (p. 402). 

 

No caso de Lázaro, o cadáver, expressão final da decadência do corpo, é elevado 

a um símbolo da vida, apesar da, ou mesmo por causa, da desintegração do corpo, uma 

ideia que subverte as leis naturais. De acordo com Kristeva (1982, p. 110), “A 

abominação de cadáveres afasta o desejo da morte”, e o fato de que Jesus fica sufocado 

pelo pavor e pela tristeza implica que sua confrontação com o cadáver ressuscitado de 

Lázaro significa, ao mesmo tempo, sua confrontação com elementos grotescos da 

existência humana, da mortalidade do corpo e, portanto, com a degradação material final 

do corpo. 

Em uma discussão que ocorre posteriormente na casa de Lázaro entre Jesus e o 

velho rabino, compreende-se que a ressurreição de Lázaro não foi um ato da vontade de 

Jesus. Além disso, fica claro que quem quer que se encontre com Lázaro fica horrorizado 

e enojado com a visão 

O velho rabino inclinou-se para Jesus: 

- Por que você o tirou da sepultura, meu filho? 

- Eu não queria – respondeu Jesus em voz baixa –, eu não queria, 

venerando. Quando o vi erguer a pedra tumular, assustei-me. Tive 

vontade de fugir, mas senti vergonha. Fiquei ali, tremendo. 

- Eu posso suportar tudo – disse o rabino –, tudo, exceto o mau cheiro do 

corpo que apodrece (KAZANTÁKIS, 2015, p. 407). 

 

Mais adiante, Lázaro se encarrega de levar a Jesus e aos discípulos um cordeiro 

para festejarem a Páscoa e no caminho fica face a face com Barrabás, o qual lhe chama 
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de “desertor do inferno” e o ataca. Lázaro começa a gritar, enquanto Barrabás fica 

chocado e assustado porque a experiência de atacá-lo acaba não sendo igual a de atacar 

outros homens. E como se estivesse atacando não um ser humano, mas um fantasma: 

Enquanto o sacudia, o braço de Lázaro ficou na sua mão. O pavor tomou 

conta de Barrabás, atirou o braço putrefato nas giestas floridas e cuspiu 

enojado. Estava de cabelo em pé, de medo; agarrou o punhal, tinha pressa 

em livrar-se dele e escapar. Pegou-o cuidadosamente pela nuca, apoiou o 

pescoço numa pedra e fez o movimento para cortar-lhe a cabeça. O 

punhal ia para lá e para cá, mas não funcionava, era como se cortasse um 

floco de lã. Barrabás apavorou-se. Será que estou degolando um defunto? 

– pensou (p. 427). 

 

Com efeito, em A última tentação, a imagem do corpo ressuscitado de Lázaro não 

aponta para a renovação do corpo, mas para um estado entre a vida e a morte, por mais 

paradoxal que possa ser. Por isso é ambíguo, alegre e apavorante ao mesmo tempo, como 

se pode perceber pela reação daqueles que o veem ou tocam nele. Nas passagens citadas 

acima, pode-se inferir que Lázaro representa a coexistência da vida e da morte, bem como 

a experiência da degradação do corpo ainda vivo. Trata-se de uma situação bastante 

grotesca e terrível, já que se encontra nas fronteiras entre a vida e a morte. Isso causa 

medo e incerteza quanto à experiência da vida e da morte e possibilita a intersecção de 

uma na outra. Fato é que, no exemplo de Lázaro, “a tensão criada entre vida e morte, 

regeneração e degradação do corpo é extremamente grotesca, desafiando as leis da 

natureza, indo além do que é tolerável e intolerável para a visão e a mente humanas” 

(CHRISTODOULOU, 2012, p. 106).  

No que se refere ao princípio da regeneração/renovação, isso pode ser encontrado 

na identidade privada que Jesus cria para si mesmo no sonho final. O Jesus do sonho 

representa o desejo de uma existência privada associada com a vida doméstica, em 

oposição ao modo coletivo de existência que lhe era exigido por Deus. A reação de Jesus 

ao encontrar as irmãs de Lázaro, no contexto do sonho, é representativa de como ele quer 

viver sua vida; ele diz a elas: “Uma pequenina casa, um bocado de pão e uma singela 

palavra feminina já me bastam! ” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 476). Eis o seu desejo e a 

base de sua nova vida no sonho. Aqui, a decisão de ficar com as duas irmãs é 

acompanhada por uma mudança na identidade: ele muda o nome para Lázaro e ocupa o 

lugar deste na casa. Também declara que mudou seu corpo e sua alma. Nas palavras de 

Jesus, que veremos na próxima passagem, é interessante notar sua referência à boca e 

recordar a importância que ela tem na teoria do corpo grotesco. Segundo Bakhtin (1987, 

pp. 284-287), a boca pode ser percebida como uma porta aberta que leva ao “baixo” 
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corporal, o submundo corporal, e está relacionada à deglutição, um antigo símbolo da 

morte e da destruição: 

Proclamo guerra ao jejum, à virgindade e à pobreza. A alma é uma fera 

viva e quer comer. Essa boca que há entre minha barba e meu bigode é a 

boca dessa fera. Ela não possui outra. Um filho recôndito e entorpecido 

encontra-se no regaço de toda mulher: ainda não nasceu, tem as duas 

mãozinhas estendidas na direção da luz e quer sair. O homem detém a 

chave. Abram as portas para o filho! Quem não gera, mata 

(KAZANTZÁKIS, 2015, p. 476). 

 

Nesta passagem, Jesus compara sua alma com uma fera que quer comer. Assim, 

sua alma torna-se um portão aberto através do qual o mundo e seus bens podem entrar em 

seu corpo. De fato, o grotesco se expressa preferencialmente por aquelas partes do corpo 

que se projetam, salientes, e também por aquelas partes que ligam um corpo a outros 

corpos e ao mundo exterior. Através da boca, “o homem degusta o mundo, sente o gosto 

do mundo, o introduz no seu corpo, faz dele uma parte de si [...] a fronteira entre o homem 

e o mundo apagava-se num sentido que lhe era favorável” (BAKHTIN, 1987, p. 245). 

Então, no caso do Jesus de A última tentação, a boca refere-se à “consumação” dos 

prazeres terrestres que levará seu ser à privação do direito à imortalidade como um Deus 

potencial. A ideia aqui é de que os prazeres terrenos impediriam o cumprimento de seu 

dever e, assim, da renovação da vida por causa da humanidade. Consequentemente, isso 

levaria a uma dupla morte irreversível: a sua própria e a da humanidade. Portanto, ainda 

que Jesus queira viver uma vida privada no sonho, mesmo nesse caso, o destino do seu 

corpo não afeta apenas ele, mas toda a humanidade. É como se, quer ele escolha a 

mortalidade ou a imortalidade, seu corpo só pudesse ser coletivizado, abrangendo em seu 

potencial tanto a destruição como a procriação da vida. 

 

III.4.2. A presença do riso 

Falaremos agora do tema do riso em A última tentação. O riso é visto como um 

elemento que desafia os conceitos da lógica, as pretensões oficiais, bem como 

desestabiliza a identidade. Por essa perspectiva, podem ser verificadas cinco 

circunstâncias no romance onde o riso é o resultado de uma ironia total, de uma auto-

zombaria e de um mascaramento da divisão atormentadora na psique que está além do 

controle individual (CHRISTODOULOU, 2012, pp. 107-108). O primeiro caso é quando 

Judas confronta Jesus pela primeira vez e pergunta se ele é o Messias. Jesus começa a rir 

sarcasticamente, perguntando em voz alta como isso poderia ser possível em vista de uma 
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série de razões. Ele se considera incapaz de falar, sem coragem de pisar na sinagoga, foge 

das pessoas e desobedece os mandamentos de Deus (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 32). 

Jesus ainda não identificou com quem está lutando. Não obstante, suspeita-se que ele, no 

seu íntimo, sabe que é o Messias, mas não quer acreditar nisso. 

O riso neste caso pode ser interpretado como uma auto-zombaria, levando-se em 

conta a possibilidade de ele não ser um homem comum, mas sim o filho de Deus; ou ainda 

como uma recusa consciente e rebelde em assumir a vontade de Deus e a responsabilidade 

da identidade imposta sobre ele. Jesus ri quando percebe que os tempos estão chegando 

e que ele não poderá mais se esconder, não tanto dos outros, mas principalmente de si 

mesmo. Rir, neste caso, é a única maneira de se afastar da verdade. Se Jesus continua a 

discussão no mesmo tom sério que Judas, ele teria que confessar a verdade. Com efeito, 

ele ri, mas ainda assim o riso é ambivalente; então a questão é: “ele riu porque 

honestamente achou a possibilidade de ser o Messias ridícula, ou riu de si mesmo por não 

ter coragem de reconhecer a verdade e revelá-la? ” (CHRISTODOULOU, 2012, p. 108). 

Uma outra circunstância sugerida é aquela que se refere à reação de Madalena 

acerca do fato de que ela e Jesus nunca poderão ser um casal. À luz da teoria do carnaval 

é, pois, interessante mencionar a passagem onde narra-se que Madalena “desatou a chorar, 

quis matar-se, depois começou a rir, pintava-se, enfeitava-se e dava passeios”; e depois, 

“superara a vergonha, o temor de Deus, o amor do pai e as opiniões dos homens” 

(KAZANTZÁKIS, 2015, p. 45). Aqui, diante de uma perspectiva do carnaval, portanto, 

observa-se que não há lugar para a censura entendida como a opinião baseada nas regras 

pelas quais uma sociedade funciona. Da mesma forma, o ato de se maquiar e de se enfeitar 

pode indicar a preparação para uma festa, para ser vista em um baile, ou pode ser 

entendido como colocar uma máscara (mascaramento) para se tornar outra pessoa, 

referindo-se, assim, ao processo de desestabilização da identidade. Através dessa cena no 

romance, compreendemos que Madalena decide se tornar uma prostituta, o que significa 

que ela mudou sua identidade. Daí em diante, até o ponto em que resolve seguir Jesus, 

Madalena é uma mulher que busca a salvação na entrega sexual para todos os homens 

que a deseja. Na passagem acima, o choro imediatamente seguido pelo riso representa 

uma fuga da dor e da insatisfação amorosa, enquanto também marca sua entrada no 

domínio da identidade coletiva e o rebaixamento de seu corpo. 

O riso de Madalena pode ainda estar relacionado com a loucura, isto é, como seu 

antídoto. Ou seja, o amor de Madalena por Jesus é uma fonte de desespero que pode levá-

la à inércia e, consequentemente, à loucura e à morte, ou, por outro lado, pode levá-la a 
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ação. Ela opta por esta última e decide transgredir a parte do seu eu que amava Jesus. 

Com efeito, a decisão de se tornar uma prostituta é trazida através do riso. Aqui, conforme 

sugere Christodoulou (2012, p. 109), o riso marca o início da transformação de sua 

identidade em um mero corpo. Este corpo agora é coletivo no sentido de pertencer a todos 

os homens, mas ao mesmo tempo individual, pois ainda sofre por causa do seu amor por 

Jesus. Neste sentido, ficamos diante da representação de uma dupla identidade e cuja 

ponte é o riso, um meio de dominar o medo, ou um mascaramento que cobre a loucura 

subjacente causada pela identidade dilacerada. 

A terceira circunstância refere-se à passagem em que Jesus está a caminho do 

deserto, imediatamente após deixar a casa de uma velha senhora que lhe acolheu e o 

alimentou. Durante a conversa que Jesus tem com a senhora, ela lhe diz que Deus não 

está no deserto ou em mosteiros, mas nas casas dos homens: “Onde há um homem e uma 

mulher [...] onde há crianças, preocupações, comidas, discussões e reconciliações, lá está 

Deus” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 78). Mais adiante, ao se despedirem, ela comenta com 

Jesus: “Deus diz: Eu não quero orações e jejuns, quero carne! E isso significa: quero que 

façam filhos para mim! ” Essa conversa parece incomodar Jesus a tal ponto que ele decide 

não mais se misturar com as pessoas e deseja chegar rápido ao deserto. Assim que pensou 

isso, “um riso irrompeu atrás dele. Voltou-se aturdido. Um riso sem boca agitava o ar, 

sibilante, perverso, mal-intencionado” (p. 79). Não dá para saber direito quem está rindo. 

Não obstante, o riso aqui poderia ser interpretado como uma zombaria em relação à 

decisão de Jesus de levar uma existência individual e dirigida exclusivamente a Deus. 

Mesmo assim, o riso se mostra ambivalente; como não dá para saber sua origem, também 

não dá para saber seu objetivo. Uma possibilidade é que seja Satanás quem está rindo da 

decisão de Jesus, pois está ciente das tentações que aguardam o jovem no deserto. Outra 

possibilidade é que o riso viria do próprio subconsciente de Jesus, uma vez que neste 

nível, ele sabe muito bem que sua determinação, sua autoconfiança, não está tão firme e 

será abalada. De qualquer modo, o riso surge como uma ruptura, na medida em que 

ameaça de forma profética a determinação de Jesus em relação ao caminho que seguirá. 

Ou seja, o medo ainda deverá ser superado. 

O quarto exemplo mencionado é quando Jesus encontra Madalena em seu bordel 

e lhe pede perdão, dizendo que a salvará. A resposta de Madalena é um riso rouco e 

selvagem. Também aqui, trata-se de um riso ambivalente. Christodoulou (pp. 109-110) 

propõe que a risada de Madalena, em resposta a Jesus, pode ser devido a ela considerar 

suas palavras hipócritas, ou porque o considera incapaz de salvar a si mesmo, e muito 
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menos a ela. Outra possibilidade é que sua risada estaria escondendo seu sofrimento 

emocional. Neste caso, a risada de Madalena seria seu mecanismo de defesa. Ela precisa 

encontrar de alguma forma uma maneira de lidar com as realidades separadas, cada um 

em seu próprio caminho, que ambos têm que viver. Assim, seu riso parece ser algo 

abalador, uma espécie de ruptura e inovação em relação ao controle emocional que ele 

parecia exercer sobre ela até aquele momento. 

Para concluir, o último exemplo a ser mencionado tem a ver com o riso no final 

do romance, quando Jesus percebe que está na cruz e que todas aquelas alegrias comuns, 

esposas e filhos não passaram de um sonho/alucinação: 

Sentiu dores terríveis nas mãos, nos pés e no peito. Seus olhos 

desanuviaram-se, viu a coroa de espinhos, o sangue, a cruz e, em meio ao 

sol obscurecido, duas argolas de ouro que reluziram e duas fileiras de 

dentes cortantes e alvíssimos. Ouviu um riso cristalino e zombeteiro, 

argolas e dentes desapareceram. Jesus permaneceu sozinho, suspenso no 

ar (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 512). 

 

O riso ouvido nesta passagem é descrito como cristalino e zombeteiro. Tal riso, 

visto da perspectiva do carnavalesco, pode ser entendido como uma celebração, 

sinalizando que Jesus venceu o terror de sucumbir à tentação e abriu a possibilidade de 

participar da condição de seu Pai, que tem o potencial de regeneração da vida através da 

morte. Por outro lado, o riso zombeteiro também pode ser compreendido como uma 

espécie de truque do subconsciente de Jesus, com a intenção de perturbar sua consciência. 

Enfim, novamente o riso aparece como ambivalente e, conforme indica Christodoulou (p. 

110), não dá para saber com certeza se ele advém de Satanás, de Deus ou do próprio 

subconsciente de Jesus. 

Concluímos por aqui nossa exposição dos elementos carnavalescos e grotescos 

que podem ser encontrados em A última tentação. Mediante os dois subtópicos 

apresentados, creio que foi suficientemente destacado no romance, através de algumas 

passagens ilustrativas, os aspectos do poder regenerador do grotesco, da mistura entre o 

alto e o baixo, da abolição das hierarquias e da força e ambivalência do riso. Por estes 

aspectos foram reveladas, pois, certas tensões presentes na narrativa que promovem a 

abertura e a inconclusividade.    

*** 

No decorrer deste terceiro capítulo procuramos reconhecer as tensões dialógicas, 

seus sentidos de não-finalizabilidade, ou inacabamento, através da narrativa de A última 

tentação. A análise se efetivou em grande medida a partir do quadro teórico de Mikhail 



152 
 

Bakhtin. Num primeiro momento, por meio da referência bakhtiniana das forças 

centrípetas e forças centrífugas, nossa intenção foi abordar as tensões existentes em quatro 

personagens do romance (Jesus, Maria, Madalena e Judas). Notamos assim que tais 

tensões são criadas a partir do choque entre forças opostas (centrípetas e centrífugas) que 

se expressam na forma de desejos. O choque ocorre tanto internamente em cada um deles 

quanto em suas relações com o outro, como uma presença ameaçadora que proíbe o 

cumprimento de certos desejos. Essas tensões são importantes na medida em que definem 

a imagem e a transformação de cada um dos personagens ao longo do romance, apontando 

para a noção de não-finalizabilidade (inacabamento). Com efeito, as tensões revelam que 

esses personagens, tradicionalmente idealizados e fixados no contexto da religião, 

assemelham-se a pessoas de “carne e osso” no romance. Ou seja, enfrentam dilemas 

existenciais, cada um tendo que lutar com seus “demônios” ou contra seu próprio destino. 

O modo como esses personagens são retratados no romance sugere aquilo que 

Bakhtin sustenta acerca do discurso no romance, isto é, sua capacidade de acomodar mais 

do “eu” por ser mais sensível à alteridade, uma vez que a linguagem neste tipo de discurso 

encontra-se na fronteira entre o eu e o outro. E é dessa forma que o “eu” alcança 

consciência, enquanto o processo de formação da identidade revela-se por meio da 

exposição da tensão entre o eu e o outro (BAKHTIN, 2002, p. 100). Trata-se, portanto, 

de um processo contínuo, não acabado. De fato, foi o que se pôde perceber pela análise 

dos quatro personagens.  

O próximo passo se deu na direção de reconhecer as tensões e o inacabamento 

através do referencial bakhtiniano de carnavalização e de grotesco. Por essa perspectiva 

observamos os seguintes aspectos no romance de Kazantzákis: a abolição de hierarquias 

e de dicotomias entre o alto e o baixo, percebida principalmente na relação dual entre a 

divindade e a humanidade de Jesus; o carnavalesco expresso como uma utopia que 

possibilita às pessoas escaparem de suas desventuras diárias; a inclusão de xingamentos 

e maldições; referências ao corpo grotesco que rebaixam a identidade humana ao nível da 

corporalidade, degradação e decadência, mas que podem ser percebidas como um canal 

que possibilita alcançar a espiritualidade. Além disso, aspectos do riso e da loucura, que 

são forças que revelam ou iniciam a desestabilização da identidade humana e seus 

desejos, também estão presentes no romance como insinuação de transformação. 

O principal destaque aqui é a referência ao corpo. A este respeito, o romance é 

subversivo na medida em que muda a maneira tradicional de ver o corpo de Jesus. É 

fornecido, pois, um outro anglo para ver o processo da formação de sua identidade. Com 
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efeito, abre-se um diálogo que é proibido no contexto tradicional do cristianismo. Esse 

processo dialógico e aberto é compreendido, portanto, através da ênfase sobre o corpo, 

do uso de um certo tipo de linguagem que pode ser considerada abusiva e excluída do 

discurso bíblico, da exposição da tensão entre alto (espiritualidade) e baixo 

(corporeidade), e da transgressão das hierarquias sobre as quais são sustentadas as normas 

sociais e religiosas.        
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Capítulo IV – O Jesus inacabado: 
explorando significados teológicos em 

Kazantzákis 
 

 

 

 

 

 

Neste quarto e último capítulo estarei envolvido mais diretamente com o universo 

filosófico-religioso e/ou teológico de Nikos Kazantzákis. Trata-se mesmo de um 

universo, porque toda a sua obra é permeada por inquietações religiosas e temas 

teológicos. Não há, porém, a intenção de afirmar que Kazantzákis seja, stricto sensu, um 

filósofo ou um teólogo; ele não exerceu profissionalmente nenhuma destas duas 

atividades. Contudo, sabe-se que, durante seu período de estudos em Paris, entre 1907 e 

1909, o escritor acompanhou as aulas do filósofo Henri Bergson e sua tese de conclusão 

de estudos jurídicos versou sobre a filosofia do Direito e do Estado em Nietzsche94. De 

fato, Nietzsche e Bergson são duas influências bem reconhecidas em Kazantzákis. 

Também não se pode esquecer do rico ambiente cultural religioso – o cristianismo grego 

ortodoxo – no qual ele foi formado. Além do conhecimento da espiritualidade cristã 

oriental, soma-se ainda – um dado talvez menos conhecido – seus estudos de teólogos e 

místicos como Agostinho, Jacob Boehme, Martin Buber, Inácio de Loyola, Albert 

Schweitzer e Paul Tillich95. É certo que todas essas influências não fazem dele um 

                                                           
94 O período de seus estudos filosóficos em Paris está bem detalhado no primeiro volume de Politics of the 

Spirit, de Peter Bien, pp. 23-53. 
95 Os nomes mencionados estão entre os autores que faziam parte da biblioteca particular de Kazantzákis, 

conforme assinala Darren Middleton (A biblioteca faz parte atualmente do acervo do museu dedicado ao 

escritor, em Iráklio, capital da ilha de Creta). Middleton (2007, p. 146) registra ainda que podem ser 
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teólogo, mas revela que por trás de suas palavras revestidas de literatura, de poesia, de 

arte imaginativa, encontram-se as mais profundas questões em torno de Deus. Pandelís 

Prevelákis (1961, p. 181), amigo e biógrafo do autor grego, afirmou desconhecer outro 

escritor, com obra não formalmente teológica, em que a palavra “Deus” aparecesse com 

tanta frequência como ocorre em Kazantzákis. E o próprio Kazantzákis declara que o 

tema principal, quase único, de toda a sua obra “é o combate do homem com Deus” 

(KAZANTZAKI, 1974, p. 408).  

Portanto, a proposta deste capítulo é, em primeiro lugar, examinar as principais 

bases filosófico-religiosas e teológicas dentro das quais Kazantzákis desenvolve a sua 

obra. Neste sentido, será dado destaque à noção de transubstanciação, que tem suas raízes 

tanto na tradição oriental ortodoxa, da qual Kazantzákis fazia parte, quanto na teologia 

católica romana. Contudo, o escritor retomará a noção de transubstanciação e a ampliará 

com o referencial bergsoniano de élan vital. O conceito de élan vital remodelado em 

termos de “transubstanciação da matéria em espírito” pode ser visto como uma noção 

central nos escritos de Kazantzákis, e que, diga-se, está presente em A última tentação.  

Depois, no tópico seguinte, destacarei algumas tendências teológicas produzidas 

em décadas recentes – teologia do processo, teologia pós-moderna e teopoética – a partir 

das quais serão notadas certas semelhanças com o pensamento religioso de Kazantzákis, 

sugerindo interesses renovados pelo autor e releituras de sua obra. O capítulo se encerra 

com uma última abordagem sobre o Jesus de A última tentação. Trata-se de enfatizar, por 

assim dizer, um tipo de antropologia do humano inacabado, onde o Cristo kazantzakiano 

cumpriria o papel de lembrar ao homem de quem ele é, ou seja, de colocá-lo frente a si 

mesmo, diante do abismo, da agonia e das incertezas de sua travessia. Propõe, por assim 

dizer, um cristianismo para homens e mulheres de carne e osso que enfrentam as questões 

impostas sem se importarem de abrir mão das ilusões/tentações deste mundo.        

 

IV.1. “Transubstanciação da matéria em espírito”: uma noção-

chave no pensamento filosófico-religioso de Kazantzákis  

A transubstanciação da matéria em espírito é uma concepção que, por assim 

dizer, permeia toda a produção literária de Kazantzákis. O escritor faz uso do conceito – 

transubstanciação – que originalmente relaciona-se com a eucaristia cristã. No 

                                                           
encontradas na biblioteca inúmeras pesquisas sobre religião e filosofia, além de muitos livros sobre 

hinduísmo, budismo, confucionismo e mística judaica (cabala).  
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Catolicismo Romano e na Ortodoxia Oriental entende-se que, durante a celebração 

eucarística, há uma mudança substancial no pão e no vinho, isto é, eles são 

transubstanciados em corpo e sangue de Cristo, de tal sorte que, pelo mistério da fé, 

durante a eucaristia, os fiéis sentem a presença real de Deus. Conforme explica Alister E. 

McGrath, e como Kazantzákis devia saber, as origens de noção de “transubstanciação” 

remontam aos começos da filosofia grega: 

Esta doutrina, formalmente definida no Quarto Concílio de Latrão 

(1215), assenta-se em bases aristotélicas – especificamente sobre a 

distinção entre “substância” e “acidente”. A substância de algo é a sua 

natureza essencial, enquanto seus acidentes são suas aparências externas 

(por exemplo, a cor, a forma, o cheiro, e assim por diante). A teoria da 

transubstanciação afirma que os acidentes do pão e do vinho (suas 

aparências externas, gosto, cheiro etc.) permanecem inalterados no 

momento da consagração, embora suas substâncias mudem de pão e de 

vinho para o corpo e o sangue de Jesus Cristo (MCGRATH, 1994, p. 

440). 

         

De acordo com Daniel Dombrowski (1997, p. 27), na obra de Kazantzákis a noção 

de transubstanciação sugere, ao menos, três sentidos: i) a transubstanciação é apresentada 

como um processo natural e não como algo mágico; ii) indica a real presença de Deus 

(na verdade, da criação de Deus) no processo de transubstanciação, mas sustentada pela 

concepção peculiar de Kazantzákis acerca de Deus; iii) Kazantzákis não usa 

simplesmente os temas eucarísticos em suas obras, como muitos outros escritores, mas 

vê a transubstanciação como a chave de seus escritos. Em suma, para o escritor grego, a 

sublimidade da transubstanciação que ocorre na eucaristia está espalhada por toda a vida 

humana, ou melhor, por todo o universo. Segundo Dombrowski, “não há outro escritor 

moderno sobre quem se poderia fazer essa afirmação. Palavras como metousiosis 

(transubstanciação ou transmutação) e metabole (mudança) – e seus cognatos – 

proliferam em Kazantzákis” (DOMBROWSKI, 1997, p. 28). 

Dessa maneira, a transubstanciação da matéria em espírito pode ser vista como 

uma noção filosófica central na obra kazantzakiana e tem sido mencionada por muitos de 

seus comentadores. O próprio Kazantzákis chama a atenção para sua proeminência. No 

prefácio de O pobre de Deus (2002, p. 7) o escritor grego diz explicitamente: “o supremo 

dever do homem, superior à ética, à verdade e à beleza: transformar a matéria que Deus 

lhe confiou e torná-la espírito”. A mesma importância aparece em Vida e proezas de 

Alexis Zorbás, quando em uma passagem o patrão, depois de aprender a apreciar melhor 

o espírito dionisíaco de Zorbás, diz a este: 
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Eu penso, Zorbás – mas também posso estar errado –, que os homens são 

de três espécies. Há aqueles que têm como objetivo, segundo dizem, viver 

a própria vida – comer, beber, amar, enriquecer, glorificar-se... Depois há 

aqueles que têm como objetivo não a própria vida, mas a vida de todos 

os homens, sentem que todos os homens são um só e lutam para 

esclarecê-los, amá-los e fazer-lhes o bem, tanto quanto puderem. E, 

finalmente, há aqueles que têm como objetivo viver a vida do universo, 

pois todos – homens, animais, plantas, estrelas – somos uma coisa, a 

mesma essência que luta o mesmo terrível combate. Que combate? 

Transubstanciar a matéria e convertê-la em espírito (KAZANTZÁKIS, 

2012, p. 336). 

 

Essa perspectiva pode ser vista ainda em uma passagem de um texto escrito no 

final da vida de Kazantzákis, uma espécie de “Credo” do escritor. Esse texto é transcrito 

na íntegra pelo biógrafo e tradutor Kimon Friar, na introdução de The Odyssey: A Modern 

Sequel. A passagem que nos interessa é a seguinte: 

Então, de repente, uma grande luz despertou em mim: a transmutação da 

matéria em espírito. Aqui estava o grande segredo, a faixa vermelha 

seguida pelo Combatente. Apesar de ter se libertado da matéria 

inorgânica e ter saltado para o organismo vivo das plantas, sentiu-se 

sufocado e, por isso, saltou para a vida dos animais, transmutando cada 

vez mais matéria em espírito. Mas novamente ficou sufocado e, então, 

saltou para os hominídeos, entre os quais, o “homem”, e agora luta para 

escapar do macaco e ser transmutado verdadeiramente em Homem. Então 

vi claramente o progresso do Invisível, e, subitamente, sabia qual era o 

meu dever: trabalhar em harmonia com aquele Combatente; transmutar, 

eu mesmo, por minha própria capacidade, a matéria em espírito, pois só 

então posso tentar alcançar o mais alto esforço do homem – a harmonia 

com o universo (FRIAR, 1958, p. xxiii). 

 

Cabe ao ser humano o dever de transubstanciar, pois esse dever reflete a essência 

de sua liberdade e, por conseguinte, sua salvação; aliás, não só a sua própria salvação, 

mas também a de Deus. Em Ascese (1997, p. 119), Kazantzákis escreve: “Não é Deus que 

nos irá salvar; nós é que o salvaremos lutando, criando, transfigurando [metousiónontas] 

a matéria em espírito”. Com efeito, todos personagens/heróis do escritor cretense são 

colocados no processo de metousiónontas, transubstanciação. E isso não é diferente, por 

exemplo, com o Jesus de A última tentação. Já no prólogo do romance, Kazantzákis 

comenta que para Cristo chegar ao auge da imaterialidade, a Deus, ele precisou passar 

por todas as etapas do homem que luta. Em outras palavras, o romance procura oferecer 

um modelo a todo aquele que sofre, que não desiste e que continua 

combatendo/transubstanciando até o fim:  

Cada instante de Cristo é uma luta e uma vitória. Ele venceu a irresistível 

sedução da singela alegria humana, venceu as tentações, transubstanciou 



158 
 

incessantemente a carne em espírito e, continuando sua ascensão, chegou 

ao cume do Gólgota e subiu à Cruz (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 11). 

 

Como se pode perceber, pelos breves exemplos citados, o tema da 

transubstanciação não parece ser apenas um tema entre outros nos escritos de 

Kazantzákis. É, de certo modo, um tema dominante. Trata-se de um princípio filosófico 

para o escritor, isto é, a transubstanciação parece ocorrer em todo o mundo físico para 

ele. Encarada dessa forma, a transformação humana da existência mundana em um reino 

glorioso, em Deus, exigirá grande esforço e que seguirá o mesmo princípio de uma lagarta 

que se torna borboleta, ou de um peixe-voador que salta para fora da água, ou ainda de 

um bicho-da-seda que transforma as folhas da amoreira que comeu em seda96. Em 

Relatório ao Greco, Kazantzákis revela: “A ânsia da lagarta em se tornar borboleta 

sempre representou para mim a missão mais obrigatória e, ao mesmo tempo, a mais 

original da lagarta e do homem. Deus lhe faz lagarta e você, com sua luta, transforma-se 

em borboleta” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 453). 

Peter Bien (1989, p. 40) sugere que Kazantzákis tenha chegado de fato à 

concepção da transubstanciação da matéria em espírito durante sua peregrinação de 

quarenta dias no Monte Athos, em 1914. Na realidade, é pertinente dizer que a elaboração 

da sua ideia de transubstanciação deve ser entendida como um processo que passa por sua 

formação cristã grega ortodoxa, incluindo a experiência no Monte Athos, e pela influência 

que recebeu, durante o período de estudos em Paris, em 1908, da filosofia de Bergson.   

 

IV.1.1. As raízes do cristianismo grego ortodoxo em Kazantzákis 

Kazantzákis nasceu e cresceu na cultura do cristianismo grego ortodoxo. Ele foi 

batizado como ortodoxo e seus dois casamentos foram celebrados de acordo com a Igreja 

Grega. Além disso, seu funeral recebeu uma cerimônia ortodoxa97. Contudo, não dá para 

dizer que Kazantzákis tenha sido um cristão no sentido tradicional. Ao contrário, em 

                                                           
96 Em Relatório ao Greco, Kazantzákis diz: “sempre me senti seduzido por essas três criaturas de Deus e 

me sentia em uma misteriosa unidade com elas; elas me pareciam ser o símbolo da travessia do meu espírito: 

a lagarta que se transforma em borboleta, o peixe-voador que pula da água lutando para ultrapassar sua 

natureza e o bicho-da-seda que transforma suas entranhas em seda” (2014, p. 453). 
97 Nikos Kazantzakis morreu de leucemia em 26 de outubro de 1957, na Alemanha. O arcebispo Theoklitos 

não deu permissão para expor seu corpo para veneração pública em Atenas, em 4 de novembro. No dia 5 

de novembro, o corpo chegou a Creta e foi exposto na catedral de São Minás por um dia. Em 6 de novembro, 

o arcebispo de Creta realizou o funeral. O corpo foi então acompanhado por milhares de cretenses até o 

túmulo, que está localizado no ponto mais alto das muralhas de Heráklion, no Bastião Martinengo. Seu 

túmulo é austero com uma cruz de madeira e uma lápide onde está gravado seu epitáfio: “Não espero nada. 

Não temo nada. Sou livre”. 
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termos de doutrina e de dogma, o escritor costuma ser visto como um heterodoxo, 

colecionando polêmicas com a Igreja durante sua vida98. Ainda assim, pelo viés da 

espiritualidade e da mística, muito do seu pensamento religioso/teológico pode ser visto 

em continuidade com a tradição espiritual do cristianismo oriental ortodoxo.  

O pensamento de Kazantzákis se desenvolve dentro do espírito grego, o qual, é 

preciso enfatizar, nunca foi monolítico e uniforme. Desde suas origens até o presente, a 

mentalidade grega tem sido um continuum. Do mesmo modo, o cristianismo grego 

ortodoxo em nenhuma época foi fechado e estático. Isso quer dizer que o cristianismo 

ortodoxo não pode ser contido simplesmente em fórmulas ou definido simplesmente por 

categorias. Demetrios Constantelos (1996, p. 37) afirma que a teologia Ortodoxa 

reconhece a importância de certos theologoúmena – opiniões acerca de teologia que 

implicam na sua evolução e na sua transformação constante. Tais opiniões teológicas 

podem ou não serem aceitas pela Igreja ou serem definidas como ensinamentos 

dogmáticos. Um exemplo disso refere-se aos ensinamentos sobre o hesicasmo, o qual era 

theologoúmena para os primeiros Pais da Igreja. Contudo, mais tarde, no décimo quarto 

século, esses ensinamentos foram sintetizados por Gregório Palamas99 em circunstâncias 

que fizeram a organização da Igreja a aceitá-los como teologia ortodoxa. Com efeito, uma 

abordagem do pensamento religioso de Kazantzákis, a partir de suas origens gregas, deve 

estar ciente da amplitude e do desenvolvimento da teologia ortodoxa. 

Constantelos (1996, pp. 48-49) adverte ainda que Kazantzákis esteve mais 

próximo do espírito grego antigo ou do cristianismo primitivo do que da teologia ortodoxa 

pós-constantiniana. Tanto o pensamento grego antigo como o cristianismo primitivo 

helenizado evitavam formulações de dogmas. A liberdade para buscar e questionar, 

conhecer e debater, era uma marca do helenismo profano e também do cristianismo 

antigo. A diversidade de seitas e de ensinamentos que se originaram durante os três 

primeiros séculos depois de Cristo foi o que, de certa forma, forçou a Igreja a formular 

dogmas, cujo objetivo era guiar seus fiéis. O processo que levou a tais formulações foi 

bem lento. É interessante ressaltar que os primeiros dogmas – pronunciamentos de credos 

definidos para a aplicação ecumênica – foram estabelecidos por concílios ecumênicos de 

325 até 843. É durante esse período que a Igreja vai definindo seus posicionamentos sobre 

                                                           
98 Tais polêmicas foram discutidas no tópico quatro do segundo capítulo da presente pesquisa. 
99 Gregório Palamas (1296-1359) foi um monge do Monte Athos, e, posteriormente, arcebispo de Salonica, 

conhecido como o teólogo preeminente do Hesicasmo. Ele é venerado como santo pela Igreja Ortodoxa e 

alguns de seus escritos são encontrados na Filocalia. O segundo domingo da Grande Quaresma é chamado 

“Domingo de Gregório Palamas” na Igreja Ortodoxa em sua honra. 
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teologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia e escatologia. Mas dogmas podem ser 

alterados, desde que sejam debatidos em um concílio ecumênico, quer dizer, modificados 

ou reformulados adequadamente em consenso.        

A diferença entre a concepção de Deus de Kazantzákis e a tradicional 

compreensão cristã ortodoxa pode ser colocada, grosso modo, nos seguintes termos: para 

o escritor, Deus absorve o humano, aniquilando a pessoa, enquanto a teologia ortodoxa 

enfatiza a comunhão com a glória de Deus, preservando a ontologia do indivíduo. 

Segundo Constantelos (1996, p. 45), o anseio de Kazantzákis em conhecer Deus, 

mediante uma certeza concreta, o levou primeiramente a identificar a eternidade com o 

tempo. Para ele, passado, presente e futuro sempre possuem elementos constitutivos da 

presença da Unidade. Assim, divindade, cosmos, humanidade e realidades físicas e 

metafísicas são Um, e o Um está presente em tudo. Kazantzákis perceberá, por fim, que 

Deus é intrinsecamente inalcançável.  

Em contraste com o pensamento de Kazantzákis, cuja escatologia não propõe um 

destino certo para o ser humano depois da morte, a ortodoxia preocupa-se com a fé e 

promete a salvação, a vida eterna na presença da glória de Deus. Embora algumas 

declarações mais atrevidas de Kazantzákis não estejam de acordo com os ensinamentos 

da Igreja, elas podem, no entanto, serem vistas como discutíveis e até aceitáveis. Isso 

aconteceu, por exemplo, com muitos aspectos da teologia mística da era bizantina que 

nem sempre estavam em conformidade com os dogmas estabelecidos, e, mesmo assim, 

eram permitidos na experiência de vida dos fiéis. Do mesmo modo, certas opiniões de 

Kazantzákis podem ser compreendidas dentro da tradição ortodoxa. Além disso, de 

acordo com Constantelos (1996, p. 46), o escritor grego toma emprestado muitos termos 

teológicos calcedonianos ou patrísticos para expressar suas ideias, tais como dyadike, 

hypostasis, theanthropos. Todos esses termos podem ser vistos no texto original, em 

grego, da introdução de A última tentação (Ο τελευταίος πειρασμός, 1984, p. 9):  

   Η δυαδική (dyadike) ύπόσταση (hypostasis) του Χριστου στάθηκε για 

μένα πάντα βαθύ, ανεξερεύνητο μυστήριο (A essência dual de Cristo 

sempre foi para mim um profundo e insondável mistério). 

  Κάθε άνθρωπος ειναι θεάνθρωπος (theanthropos), σάρκα και πνέμα 

(Cada ser humano é um ser divino, carne e espírito). 

 

A continuidade de Kazantzákis com a tradição oriental está fundamentada, 

conforme assinala Pamela Francis (2005, p. 62), por seus estudos dos primeiros teólogos 

gregos que ficaram conhecidos como Padres Capadócios. São eles: Basílio de Cesareia 

(330-379), Gregório de Nazianzo (329-390) e Gregório de Nissa (335-394). Em 
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Kazantzákis são ainda observadas referências aos místicos bizantinos, tais como Macário 

do Egito (300-391), Evágrio Pôntico (345-399), João Clímaco (579-606), Pseudo 

Dionísio Areopagita (entre os séculos V e VI), Máximo Confessor (580-662).  

Em sua correspondência com amigos, em anotações de diário e em passagens de 

Relatório ao Greco, Kazantzákis revela muitas vezes a tendência mística de seu 

pensamento, a qual, de algum modo, também aparecerá em sua obra ficcional. O estudo 

dos místicos levou o escritor a procurar respostas para as questões fundamentais – de 

onde viemos? para onde iremos? – e a conhecer lugares santos em busca de Cristo, como 

o Monte Athos, Jerusalém, o Mosteiro de Santa Catarina no sopé do Monte Sinai.   

Constantelos (1996, p. 41) menciona que, entre os místicos, o preferido de 

Kazantzákis parece ter sido Máximo Confessor. Máximo era um aristocrata bizantino e 

secretário imperial que se tornou monge e prolífico escritor ascético. Kazantzákis o cita 

várias vezes em seus textos biográficos. Em Relatório ao Greco, por exemplo, encontra-

se a seguinte referência a Máximo: “Não podemos mudar a realidade, mudemos, então, o 

olho que vê a realidade”; e Kazantzákis completa: “Era isso o que fazia quando criança; 

é isso o que ainda faço nos momentos mais criativos de minha vida” (KAZANTZÁKIS, 

2014, p. 53). 

Até mesmo a proposta kazantzakiana dos seres humanos salvarem Deus parece 

lembrar um pouco a teologia básica de Máximo, a qual sugere a reciprocidade entre Deus 

e a humanidade. Constantelos (1996, pp. 46-46) comenta que, para Máximo, a 

manifestação definitiva dessa reciprocidade expressa-se no Logos de Deus encarnado em 

Cristo. É através do Logos que Deus se move em direção a humanidade. Em virtude da 

resposta humana para essa iniciativa, o nome de Deus é “salvo”, isto é, Deus permanece 

vivo não apenas na memória, mas também existencialmente na humanidade. Com efeito, 

a teologia de Máximo, como de outros Padres Gregos, não é apenas apofática, enfatizando 

o mistério, o incompreensível, o indescritível, o invisível, o inacessível, o inteligível; é 

também catafática, falando da atividade reveladora de Deus, da Unidade do Deus Trino. 

Embora a Trindade permaneça um mistério, é através da encarnação que a humanidade 

pode entrar em comunhão com Deus e alcançar o estado de theosis, ou deificação. A 

doutrina da theosis é central para a compreensão da mística ortodoxa e refere-se ao 

esforço realizado pelo ser humano no sentido de ir ao encontro de Deus. Também neste 

ponto Kazantzákis está em continuidade com a tradição ortodoxa. Segundo Carnegie S. 

Calian (1992, p. 85), 
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O fundo ortodoxo oriental de Kazantzákis se reflete precisamente no 

ponto da divinização, ou theosis, que é o destino do fiel redimido. Theosis 

foi exatamente aquilo que sua alma procurou desde o início... Esta 

tentativa de ir além das fronteiras da limitação constituiu para 

Kazantzákis um confronto de dimensão divina. 

 

Com efeito, a noção de theosis está presente em seus escritos. Um exemplo 

bastante nítido de referência à esta noção encontra-se no prólogo de A última tentação100: 

Um combate entre carne e espírito, insurreição e resistência, 

reconciliação e sujeição e, enfim, o objetivo supremo do combate, a 

união com Deus [precisamente o que a teologia Ortodoxa chama de 

theosis] – eis o aclive tomado por Cristo, que nos convoca a fazermos o 

mesmo, seguindo suas pegadas ensanguentadas. Movermo-nos também 

em direção a esse auge supremo, aonde Cristo, o primogênito da 

redenção, chegou – eis o sumo Dever do homem combatente 

(KAZANTZÁKIS, 2015, p. 10, grifo nosso). 

 

Durante sua peregrinação pelo Monte Athos, em 1914, tomado pela atmosfera 

ascética do lugar, o escritor experimenta o que denominou como “instante eterno” e que 

o inspirou a elaborar o seguinte aforismo teológico: “Frequentemente humanizamos Deus 

em vez de deificar o homem” (KAZANTZAKI, 1974, p. 45). De acordo com Middleton 

(2007, p. 17), este aforismo elaborado por Kazantzákis adquire sentido quando é colocado 

ao lado das noções gregas katabasis (descida) e anabasis (subida). Tais expressões 

expressam a concepção oriental ortodoxa da descida de Deus para a humanidade e o 

subsequente retorno do humano, sua ascensão, até Deus. 

Nos textos de Kazantzákis as palavras “subida” e “descida” são utilizadas com 

muita frequência. Na maioria das vezes, ele usa essas palavras, ou outras a elas 

associadas, para descrever as duas principais forças que atuam no nosso universo em 

desenvolvimento101. É possível considerar que a sua peregrinação ao Monte Athos – uma 

experiência que, devido à geografia da península, envolve literalmente subidas e descidas 

diárias – lhe ajudou a formular suas ideias religiosas e filosóficas de um modo semelhante 

ao dos grandes pensadores do cristianismo oriental ortodoxo. Quando o escritor grego 

fala de “subida” e “descida”, ele está se baseando nos principais temas da doutrina 

ortodoxa: a apoteose, a santificação, a recriação, a transfiguração, a deificação da 

humanidade e do universo.  

                                                           
100 O texto a ser citado também aparece em Relatório ao Greco, p. 277. 
101 Neste ponto, Kazantzákis utilizará também o referencial teórico de Bergson para sustentar sua visão 

evolucionária, conforme analisaremos mais adiante. 
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A noção de theosis em Kazantzákis, a ascensão sem fim para Deus, também pode 

ser analisada em paralelo com a teologia de Gregório de Nissa. De acordo com Pamela 

Francis (2005, p. 64), a compreensão de theosis em Gregório é melhor explicada por sua 

doutrina do progresso contínuo (epektasis), cujo embasamento decorre da passagem em 

Filipenses 3, 13-14: “avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o 

prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus”. Assim, epektasis é o 

movimento da humanidade em direção à bondade ou virtude de Deus. Mas, neste sentido, 

virtude não é um fim em si, e sim um movimento em direção ao bem, em que a pessoa 

humana manifesta a imagem de Deus que traz dentro de si. Completa-se isso com a 

afirmação de Vladimir Lossky (1998, p. 197), “para o cristão não existe algo como um 

bem autônomo: uma obra é boa na medida em que promove nossa união com Deus”. 

Além disso, na ascensão da alma em direção a Deus, na sua participação com as energias 

divinas, ela é continuamente impulsionada para cima, e Deus continuará sempre além do 

alcance. Por isso, para Gregório, é preciso continuar avançando, de tal sorte que a 

deificação deve ser entendida como um processo contínuo e sempre inacabado.  

No movimento para a perfeição, em que a participação e a assimilação em Deus 

são um processo, a alma humana serve como elo vital entre matéria e espírito. Através 

dessa conduta o espírito é impelido para a frente, aumentando em virtude à medida que 

avança. Gregório entende esse movimento não como uma marca de deficiência, conforme 

os neoplatônicos, mas antes como um benefício. Nesta perspectiva, portanto, concebe-se 

que é preciso mudar para que se possa evoluir ininterruptamente em direção à perfeição, 

ou seja, tornar-se melhor a cada dia, tendo consciência de que nunca se chegará à 

perfeição definitiva. Aqui o paralelo que se encontra em Kazantzákis tem a ver com a sua 

ideia de uma luta ascendente da humanidade, que resulta na noção de “transubstanciação 

da matéria em espírito”. 

A sugestão que aponta para a capacidade de criar a si mesmo, como a imagem 

divina na humanidade, motiva a interpretação de que há uma ênfase antes no humanismo 

do que no teísmo. De fato, “a teologia cristã, geralmente, tem sido relutante em aceitar 

esta ideia de Gregório – que o Homem não é apenas uma criatura, mas um co-criador de 

si mesmo e do mundo” (FRANCIS, 2005, p. 65). Essa mesma ideia ecoa em Kazantzákis, 

e não por acaso certos representantes do cristianismo institucional foram tão relutantes 

com o escritor. Em Ascese, Kazantzákis escreve:  

Nosso essencial dever de homens não é explicar, esclarecer o ritmo da 

marcha de Deus e sim, na medida do possível, ajustar por ele o ritmo de 
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nossa própria vida, pequena e fugaz. Só assim nós, mortais, 

conseguiremos algo de esterno, porque estaremos colaborando com o que 

é Imortal (KAZANTZÁKIS,1997, p. 110). 

 

É por estar na eterna pericorese102, na comunhão sem fim com Deus e no 

movimento constante em direção a Ele, que o ser humano pode harmonizar-se com o Um. 

Na perspectiva kazantzakiana, então, “coisas importantes acontecem quando Deus e o 

homem se unem” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 287), e a persistente busca por essa união 

é especialmente vista em Jesus. Para Kazantzákis, assim como para Gregório, a figura de 

Jesus é um símbolo do sagrado na humanidade. De acordo com Francis (2005, p. 62), 

Kazantzákis não considerava a divindade de Jesus no sentido tradicional da cristologia 

calcedoniana. O escritor grego concebia Jesus como alguém que desenvolveu o máximo 

da sua capacidade espiritual. Da mesma maneira, a obra de Gregório realçou uma 

espiritualidade mais focada em encontrar Deus do que Cristo. A figura de Cristo para 

Gregório não é um fim em si mesmo; antes, a vida de Jesus serve como um exemplo de 

vida virtuosa, um tema muito importante para Gregório. Essa mesma percepção é 

evidente em A última tentação, onde Jesus aparece com uma enorme capacidade para 

transubstanciar a matéria em espírito.  

Em A última tentação, Kazantzákis apresenta a metousiosis, a transubstanciação, 

através de imagens cristãs, especialmente da comunhão eucarística. A transubstanciação 

é literal em alguns casos, mais notavelmente na cena da última ceia:  

Os discípulos comeram seu bocado de pão e beberam um gole de vinho, 

e seus espíritos atordoaram-se. O vinho pareceu-lhes denso e salgado, 

como sangue, e o bocado de pão desceu como carvão em brasas por suas 

entranhas. Subitamente, todos sentiram, com pavor, que Jesus criava 

raízes dentro deles e devorava suas entranhas (KAZANTZÁKIS, 2015, 

p. 438). 

 

Em outra passagem, durante uma refeição, narra-se: “como de costume, Jesus 

tomava o pão, o abençoava e o repartia, instantaneamente as entranhas de André 

transubstanciavam o pão em amor e riso” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 201). Em outra 

cena ainda, Jesus convida Natanael para ser seu discípulo, oferecendo-lhe um bocado de 

pão e uma caneca de vinho. Assim que comeu o pão e bebeu o vinho, Natanael sentiu que 

                                                           
102 Muito antes de se tornar um termo religioso ou teológico, a palavra pericorese (do grego περιχώρησις) 

descreve uma dança de roda, característica das crianças em momento de brincadeiras. No séc. VIII, a partir 

da teologia de João Damasceno (675-749), a pericorese estava relacionada à cristologia, descrevendo a 

mútua interpenetração de duas naturezas heterogêneas, mas posteriormente passou a ser interpretada como 

a comunhão, inter-relação e inter-habitação das Pessoas da Trindade. 
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seus ossos e sua alma se fortaleceram, e pronuncia-se as seguintes palavras: “vinho, pão, 

alma tornaram-se uma coisa só” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 348). 

Na figura do próprio Jesus, a imagem da transubstanciação é levada ao seu ápice. 

Jesus confessa ao velho rabino Simeão que, quando criança, gritava para si mesmo: “Meu 

Deus, faça-me um Deus! Meu Deus, faça-me um Deus! Meu Deus, faça-me um Deus! ” 

(KAZANTZÁKIS, 2015, p. 150). É preciso dizer que a Metousiosis, a transubstanciação 

da matéria em espírito, não é uma ação sobre o sujeito; requer necessariamente a 

participação do sujeito. Pamela Francis (2005, pp. 65-66), observa que, em Kazantzákis, 

a metousia contém a participação humana e é expressa como uma luta com Deus. 

Por isso, é preciso “avançar para o que está adiante”, conforme a terminologia 

usada por Gregório, ou “lutar”, como diz Kazantzákis, pois por esses métodos os seres 

humanos participam de Deus. O resultado final desses métodos, contudo, difere 

significativamente, e é aqui que Kazantzákis vai além da noção cristã ortodoxa de tornar-

se. Em Gregório, a humanidade deve continuar avançando para o que está adiante, 

consciente de nunca alcançar a perfeição de Deus, já que é isso que separa a humanidade 

de Deus. Em Kazantzákis, contudo, o dever de transubstanciar a matéria em espírito o 

tempo todo, de lutar continuamente para libertar o espírito humano é o que vai criando 

indefinidamente Deus.  

Para ambos escritores, o esforço é evolutivo na medida em que a 

transubstanciação acontece em desenvolvimento contínuo e não como resultado de um 

momento estanque de graça. Na perspectiva de Gregório, o ser humano contém em si 

todos os estágios prévios evolutivos da vida. “Gregório relata os três estágios das criaturas 

vivas: vegetativo, fornecendo a faculdade de crescimento; animal, fornecendo a 

percepção sensorial; e finalmente, humano, fornecendo o aspecto intelectual da 

humanidade” (FRANCIS, 2005, p. 66). O humano totalmente desenvolvido, então, 

contém todos os três estágios evolutivos. Kazantzákis, da mesma forma, opta por uma 

visão evolucionária do progresso da humanidade como um componente necessário da 

metousia, não como matéria de ontologia, mas em termos de ciência contemporânea. Ele 

encontrará no conceito de élan vital de Bergson o fundamento filosófico contemporâneo 

que precisava para elaborar sua noção de transubstanciação da matéria em espírito. Trata-

se ainda de uma visão mística, “mas ao mesmo tempo suficientemente científica na 

aparência (ou pseudocientífica) para responder à necessidade de Kazantzákis por uma 

visão de mundo pós-cristã que possa ser religiosa sem entrar em desacordo com o 

pensamento moderno” (BIEN, 1989, p. 36).  
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IV.1.2. A transubstanciação da matéria em espírito à luz do élan vital de 

Bergson 

Em Kazantzákis, a noção de transubstanciação indica, portanto, um processo 

evolucionário. Vale frisar que, além da referência ao seu contexto cultural cristão 

ortodoxo, sua elaboração acerca do tema da transubstanciação também remete à 

influência do pensamento filosófico de Henri Bergson103. Kazantzákis revela: “Bergson 

atenuou insolúveis angústias filosóficas que me atormentavam nos primeiros anos de 

juventude” (KAZANTZÁKIS, 2011, p. 7). As angustias às quais Kazantzákis se refere 

parecem estar relacionadas com a questão da existência de Deus. Nessa perspectiva, 

Kimon Friar aponta: 

De Bergson, ele [Kazantzákis] aprendeu que toda a natureza, todo o 

universo, toda a vida era a expressão de um movimento evolutivo, um 

élan vital, uma energia extraordinária que se renova incessantemente, 

uma criatividade contínua, um salto ascendente, não em direção ao 

imóvel, ao predeterminado, ao definitivo, mas em uma teleologia 

imanente dentro da força vital, que vai criando sua própria 

perfectibilidade ao evoluir eternamente. Essa criatividade em direção à 

perfectibilidade nunca alcançada, mas sempre postulada, essa 

transmutação agonizada da matéria em espírito, é o que Kazantzákis 

chama de Deus (FRIAR, 1960, p. 37). 

      

Peter Bien (1989, p. 25) sustenta que Bergson seja a principal fonte para a 

cosmovisão de Kazantzákis. Bergson foi um dos grandes filósofos do começo do século 

vinte; um dos principais representantes do vitalismo evolucionário, do pensamento que 

privilegia a intuição e a mudança, que recusa a metafísica substancialista: “[...] coisas e 

atos são apenas perspectivas tornadas por nosso espírito de tudo o que se transforma. Não 

há coisas, apenas atividades” (BERGSON, 1979, p. 218). Como um vitalista 

evolucionário, Bergson constrói sua análise em torno do impulso vital, o élan vital. O 

élan vital é, pois, o impulso da vida, um impulso interior que perpassa todos os seres da 

natureza. Ao comentar o élan vital bergsoniano, Regina Rossetti sintetiza:  

O élan vital é o primeiro impulso original de vida, o princípio vital. [...]. 

Um princípio que é energia criadora, elã de vida, não pode nunca ser 

compreendido como algo estático, mas como um princípio que é 

movimento puro [...]. O élan vital, como única fonte de energia criadora, 

é fundamentalmente movimento, movimento de criação, em pleno 

                                                           
103 Lembrando que, em 1908, Kazantzákis estava em Paris para dar continuidade aos seus estudos jurídicos 

e também pôde acompanhar às aulas de Bergson no Collège de France. 
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crescimento e expansão criadora de si e da vida; cresce atualizando-se em 

inúmeras direções divergentes (2004, p. 40-41).  

 

O élan vital não é uma realidade estática ou fixa, mas um fluxo constante, um 

movimento ininterrupto de criação, que se apresenta, pois, como devir. Em outros termos, 

esse élan que percorre tudo, formando e transformando, é, segundo Bergson, o modo 

como deveríamos conceber o ser, caso o interpretássemos como ato e mobilidade, e não 

como estabilidade de formas, eterno e imutável. Bergson propõe a “evolução criadora”, 

ou seja, ele descreve a “realidade” como uma incessante luta entre o élan vital e a 

materialidade. Enquanto o primeiro impele para a mudança, em direção ao novo, a 

segunda tende a frear o movimento, busca a estagnação. Em suma, para Bergson, o élan 

vital estimula a matéria a se desenvolver.  

Uma compreensão similar de vida é dada por Kazantzákis em Ascese104 (p. 38): 

“Nos transitórios corpos vivos, lutam duas correntes: 1ª. a ascendente, rumo à síntese, à 

vida, à imortalidade; 2ª. a descendente, rumo à dissolução, à matéria, à morte. E as duas 

correntes se originam no imo da substância primeva”. Ecoando Bergson, Kazantzákis 

descreve o movimento da vida mediante a tensão entre as duas correntes, às quais ele 

considera “sagradas”: o espírito ascendente e a matéria descendente. Ambas correntes se 

originam nas profundidades da essência primordial, uma força incessável que é 

canalizada em todos os seres vivos, empurrando-os para a batalha da criação. A descrição 

das correntes sagradas que compõem o ritmo da vida possui, pois, óbvias semelhanças 

com o élan vital bergsoniano.  

A substância primordial referida por Kazantzákis constitui sua percepção de Deus, 

a qual possui influência da filosofia de Bergson. De fato, em A evolução criadora, 

Bergson identifica Deus com o élan vital, o centro de onde irradiaria e jorraria os 

múltiplos impulsos de criação que governariam a vida,  

[...] desde que, no entanto, [não se] tome esse centro como uma coisa, 

mas como uma continuidade de jorro. Assim definido, Deus 

absolutamente nada fez; ele é vida incessante, ação, liberdade. A criação 

assim concebida, não é um mistério; experimentamo-la em nós sempre 

que ajamos livremente (BERGSON, 1979, pp. 218-219). 

 

Tanto na perspectiva do pensamento de Bergson quanto de Kazantzákis, Deus é 

percebido como força criadora incessante que não permite a imobilidade ou a estagnação. 

                                                           
104 A obra Ascese: Os salvadores de Deus pode ser vista como uma expressão nítida da influência de 

Bergson em Kazantzákis. Cf. BIEN (2007, p. 40). 
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Nessa contínua criação os seres humanos são chamados a ajudar Deus em seu processo 

de tornar-se; isto é, eles são chamados a lutar ao seu lado para transubstanciarem matéria 

em espírito e facilitarem o processo evolucionário da vida. Desse modo, para Bergson e 

Kazantzákis, Deus pode ser encontrado na ação humana, em suas lutas, em seus erros e 

em sua perseverança. Esse Deus é a força vital que não busca o equilíbrio, mas, em vez 

disso, procura subvertê-lo com o objetivo de tornar possível a “destruição criativa”. 

Kazantzákis escreve: “O vento da ruína sopra; esse é hoje o sopro do nosso Deus; vamos 

acompanhá-lo! O vento da ruína é o primeiro passo dançante da revolução criadora” 

(KAZANTZÁKIS, 1997, p. 129).  

O Deus kazantzakiano não busca equilíbrio, mas é uma força que abala 

eternamente qualquer equilíbrio. Trata-se de uma busca sucessiva e inacabada para ir 

sempre além. Por isso a tensão entre criação e destruição, modelada sobre o processo do 

élan vital de Bergson, é vista como uma condição necessária para a renovação da 

atividade criadora. Kazantzákis (1997, p. 101) entende que a essência de Deus é “Luta”. 

Esse Deus, conforme assinala Dombrowski (1997, p. 38), “é o alfa do universo de 

Kazantzákis”. Na realidade, esse Deus é o todo do processo evolucionário: a essência 

primordial que primeiro se solidifica na vida, uma espécie de congelamento, e depois se 

desfaz abrindo-se para a ação criadora. Eis, pois, o esforço de transubstanciar a matéria 

em espírito: trata-se de uma marcha evolutiva da corporeidade para a consciência. 

 

IV.1.3. O élan vital (transubstanciação da matéria em espírito) em A última 

tentação  

Em linhas gerais, o Deus de Kazantzákis pode ser pensado em termos do processo 

da transubstanciação da matéria em espírito, o qual, por sua vez, segue a concepção do 

élan vital de Bergson. Essa noção pode ser reconhecida em A última tentação. Peter Bien, 

por exemplo, vê nas etapas da trajetória de Jesus certos paralelos com a ação do élan vital 

no mundo, onde a matéria é transubstanciada em espírito. A relação entre o Jesus de 

Kazantzákis e o élan vital é vista por Bien mediante a busca da união com Deus, percebida 

como união com a força imaterial que cria a matéria. Para Bien (2007, p. 438), a evolução 

em direção à desmaterialização é, no final das contas, sobre o que trata o romance A 

última tentação. Bien analisa assim: 

Jesus, depois de ser repetidas vezes ferido no campo de batalha da 

experiência humana, chega a uma serenidade já não ameaçada pelo 

“mundo das coisas”, o que significa unidade com uma consciência não 
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mais individual ou mesmo coletiva, não mais no tempo ou nessa terra, 

mas universal. [...] União com Deus significa união com a potencialidade 

imaterial que cria a materialidade. Para se tornar Filho de Deus nesse 

estágio final, Jesus deseja sua própria desmaterialização. [...] Jesus, no 

final, se une à força espiritual que dirige todo o processo que acabou de 

completar – com a força que, universalmente e eternamente, emprega a 

matéria como mecanismo para garantir a dissolução da matéria (BIEN, 

2007, p. 435). 

 

Jesus parece ir intencionalmente em direção à sua morte, pois só assim ele poderá 

se tornar o filho de Deus. Ainda que comece com uma preocupação obsessiva por seu 

corpo e suas necessidades, no final ele acaba por renunciar completamente tudo isso. O 

Jesus de Kazantzákis representa um ser humano dividido por forças antagônicas e cuja 

luta é para tornar-se o filho de Deus, a fonte de renovação e regeneração da vida. O 

problema que ele enfrenta durante essa luta é como transubstanciar matéria em espírito, 

de modo que a liberdade humana, vista como desapego das necessidades do corpo, possa 

ser alcançada. Por exemplo, a questão do conflito entre matéria e espírito na luta por 

liberdade assume dimensões não apenas da libertação dos romanos, mas também a 

libertação do espírito dos laços terrestres, que pode ser vista na seguinte passagem, onde 

Judas discute com Jesus: 

- Não sou um servo, ponha na sua cabeça, eu sou um homem livre. 

- Eu também procuro isso, irmão Judas, liberdade. 

O Barba Ruiva sobressaltou-se e agarrou Jesus pelo ombro: 

- Libertar Israel dos romanos? – gritou e seu hálito queimava. 

- Libertar a alma do pecado (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 207). 

 

Judas não gosta da resposta de Jesus porque acredita que é o corpo que deve 

primeiramente se libertar – no caso, se libertar do jugo dos romanos –, e então, depois, a 

alma do pecado. Com efeito, enquanto Judas sustenta que o alicerce é o corpo e que se 

deva começar a partir dele a missão de salvar o povo, Jesus sustenta que o alicerce é a 

alma (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 208). Estamos aqui diante da tensão entre corpo e alma, 

matéria e espírito, o que nos aproxima das forças antitéticas indicadas por Bergson, às 

quais, em última análise, produzem o impulso vital. 

A ideia de Bergson da necessidade da matéria como condição para capacitar os 

humanos de assumirem a espiritualidade também pode ser vista em A última tentação. A 

referência aqui pode ser notada, por exemplo, a partir de um trecho da passagem em que 

Jesus está no deserto:  

Por volta da meia-noite, um chacal faminto, ou assim lhe pareceu, havia 

se aproximado e o cheirava; teria ele morrido ou não? Por um instante o 

chacal parou indeciso. Em seu sonho, Jesus teve pena dele, teve vontade 
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de abrir-lhe o peito para alimentá-lo, mas conteve-se. Guardou sua carne 

para os homens (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 259). 

 

Há um aspecto de ambiguidade no que se refere à decisão de Jesus de guardar sua 

carne para os homens, no sentido que, nesse momento, não se sabe muito bem o que ele 

quer dizer com isso. Não obstante, pensando sobre esta questão à luz da teoria da evolução 

da vida de Bergson, é possível sugerir que Jesus mais tarde deverá oferecer sua carne – 

representando a matéria – aos homens para que seja transubstanciada no espírito deles. 

Dessa forma, os seres humanos também ficariam habilitados para deixarem que o espírito 

evolua. 

A partir da estada no deserto Jesus começa a adquirir consciência de que, quando 

Deus e homem, espírito e matéria, tornam-se um, aos seres humanos é dada a 

oportunidade para criarem infinitamente grandes coisas. Ao mesmo tempo, o ser humano 

também fica provido de vigor e de resistência para suportar sua condição de mortal. Essa 

perspectiva pode ser vista como uma representação do élan vital em A última tentação. 

Transcrevo, a seguir, a passagem no romance que revela a sugestão (ecoando a teoria da 

evolução de Bergson) de que os seres humanos precisam ajudar Deus com a ascensão do 

espírito em direção à criação da vida:   

Coisas importantes acontecem quando Deus e o homem se unem. Sem o 

homem, Deus não teria, nesta terra, um cérebro que espelhasse, de modo 

inteligível, as Suas criaturas e que buscasse, com atrevimento e temor, a 

Sua onipotente sabedoria. Não teria, nesta terra, um coração que sofresse 

por preocupações alheias e que lutasse para criar virtudes e aflições que 

Deus não quis, ou esqueceu, ou teve medo de moldar. No entanto, Ele 

soprou sobre o homem e deu-lhe força e ousadia para continuar a criação. 

Por sua vez, o homem nasce de tal modo desparelhado que, sem Deus, 

seria aniquilado pela fome, pelo medo e pelo frio. Se escapasse, arrastar-

se-ia, como uma lesma, seria uma criatura situada entre leões e os piolhos 

e se conseguisse, com luta ininterrupta, firmar-se nas patas traseiras, 

nunca poderia escapar do cálido e terno abraço apertado de sua mãe 

símia... – Jesus pensava nessas coisas e, pela primeira vez naquele dia, 

sentiu o quão profundamente Deus e homem podem se tornar um 

(KAZANTZÁKIS, 2015, p. 287). 

 

A citação acima pode ser vista como um exemplo a corroborar com a sugestão de 

que a obra de Kazantzákis recria certos mitos a partir do referencial do vitalismo 

bergsoniano105. Ou seja, seus romances e personagens expressariam a forma como o 

                                                           
105 Darren Middleton (2000, p. 5), por exemplo, vai referir-se à narrativa de ficção de Kazantzákis como 

uma “mitopoiesis” do vitalismo bergsoniano. A mitopoiesis (do grego poiein = fazer, criar) é entendida por 

Middleton como uma reativação deliberada de antigas estórias, onde um autor tem como objetivo organizar 

e oferecer para sua própria época uma compreensão relevante da personalidade humana. Dessa forma, ao 

reescrever heróis míticos (entre estes, Jesus de Nazaré), tendo por referência o vitalismo bergsoniano, 
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espírito desencarnado (élan vital), o funcionamento da mudança evolucionária no mundo, 

é lançado continuamente na matéria; como o élan vital anima a corporeidade, 

transmutando carne em espírito (o processo de desmaterialização); e como o élan vital 

inicia um novo processo criador depois que se desfez. Neste sentido, o Jesus de A última 

tentação exemplificaria o processo cíclico da desmaterialização (MIDDLETON, 2000, p. 

87).  

Em algumas passagens ao longo do romance nota-se, à luz de Bergson, a tensão 

entre matéria e espírito, permitindo a criatividade e a aquisição da espiritualidade através 

da destruição e da desmaterialização. Um desses exemplos é a referência de Jesus ao 

fogo/chamas e às cinzas, quando ele tenta explicar como o amor, no sentido de força 

criativa da vida, pode ser desenvolvido. Jesus diz: “Eu também não sabia disso, Deus 

confiou-me o segredo no deserto. Só depois, das chamas vem o Amor. Primeiramente 

esse mundo se reduzirá a cinzas, em seguida Deus plantará Seu novo vinhedo; não existe 

fertilizante melhor do que as cinzas” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 365). As chamas podem 

ser vistas como uma metáfora para a transformação da materialidade em imaterialidade, 

enquanto as cinzas são uma metáfora para o desaparecimento da matéria e, além disso, 

sustento para o potencial de recriação da matéria.   

A destruição do corpo, portanto, constitui o retorno do élan vital a um estado 

metafísico de recriação, a partir de onde se entra novamente no mundo material, 

reassumindo a carne. Em A última tentação o retorno ao estado de recriação é sugerido 

no final, quando Jesus está na cruz prestes a morrer. A narrativa se encerra com as 

seguintes palavras:  

Tudo aconteceu como devia acontecer, louvado seja Deus!  

Deu um grito triunfal:  

– Tudo está consumado!  

e foi como se dissesse: Tudo começa (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 512).  

 

A morte de Jesus é um novo começo, isto é, o élan vital inicia um novo ciclo de 

criação e, assim, a continuação da vida – daí a palavra final do romance: “Tudo começa”. 

A morte torna-se, pois, o caminho para a criação. Middleton (2000, p. 88) argumenta que 

a declaração final de A última tentação sugere que o élan vital não morre com Jesus, ao 

contrário: a crucificação sinaliza a liberdade para o élan vital começar um novo processo 

criador. Middleton entende que, numa perspectiva bergsoniana, o “final” da 

                                                           
Kazantzákis mostra-se como um autor mitopoético. Middleton reconhece que a interpretação da obra de 

Kazantzákis como uma “mitopoiesis do vitalismo bergsoniano” deve-se em grande parte a Peter Bien.      
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desmaterialização pelo qual passa Jesus é, de fato, um “recomeço” e reentrada do élan 

vital na matéria. Desse modo, Kazantzákis ecoaria a crença de Bergson segundo a qual o 

universo se apresenta como uma manifestação do élan vital e que Deus é a fonte desse 

impulso de vida. Deus torna-se um centro do qual forças são lançadas e a vida pode ser 

detectada neste movimento contínuo e dinâmico. Na passagem seguinte pode ser notada 

a ênfase no renascimento eterno da vida: 

O dia do Senhor não é um dia de cólera e incêndio, não é o fim do mundo. 

É ceifa, vindima, casamento e dança, é a virgindade do mundo 

incessantemente renovada. A terra rejuvenesce a cada amanhecer, e Deus 

volta a dar Sua palavra de mantê-la em Sua santa mão (KAZANTZÁKIS, 

2015, p. 201). 

 

No final do romance, a vida parece se criar através do clímax da luta de Jesus para 

se tornar livre dos vínculos materiais e atingir a espiritualidade. Com efeito, o Jesus de 

Kazantzákis, em acordo com a descrição do élan vital de Bergson, torna-se um centro de 

onde a força vital que mantém a vida é liberada. Essa condição sinaliza um processo 

incessante de criação de vida e de subjetividade. Mediante o exemplo de Jesus em A 

última tentação, Deus é apresentado como criação incessante, o qual os seres humanos 

podem experimentar quando agem livremente, conforme sugerido por Bergson (1979, p. 

219). Finalmente, a essência do élan vital é apontada por Jesus na passagem em que ele 

descreve a existência do homem como uma fronteira; uma fronteira que muda 

constantemente, movendo-se em direção ao céu:  

O homem é uma fronteira: ele se situa onde a terra termina e o céu 

começa. Essa fronteira muda incessantemente de lugar e avança em 

direção ao céu; junto com ela, os mandamentos de Deus também mudam 

e avançam. Eu tomo esses mandamentos das tábuas de Moisés e os levo 

mais adiante (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 357). 

 

Tal como a evolução cósmica criadora procede pela transubstanciação da matéria 

em espírito, igualmente o Jesus de Kazantzákis segue em direção à cruz para que sua 

carne se torne espírito. A morte do corpo pode levar à libertação do élan vital e, assim, 

Jesus pode se tornar um canal para a ascensão do espírito. Ou seja, o élan vital pode, pois, 

evoluir e iniciar a tarefa da criação da vida tudo de novo.  

Não obstante, é preciso dizer que toda essa reflexão em torno da morte do corpo 

de Jesus no romance permanece apenas como especulação, pois a narrativa não nos 

informa o que aconteceu após a sua crucificação. Neste sentido, entende-se que o final do 

romance é ambíguo, deixando muitas possibilidades de interpretação. Por um lado, é 

correto afirmar que Jesus, ao longo do romance, foi exposto ao processo de transformar 
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sua humanidade em divindade e sendo preparado para o momento da cruz; por outro, 

conforme destaca Christodoulou (2012, p. 177), não há qualquer sustentação fornecida 

pela narrativa para dizer que uma transubstanciação definitiva realmente aconteceu no 

final do romance. Em suma, Jesus parece representar o potencial da atividade do élan 

vital, isto é, o ímpeto por transubstanciar carne em espírito. Quer dizer, o final do romance 

sugere uma continuidade no processo de Jesus tornar-se Deus. Portanto, é possível 

afirmar que em A última tentação ocorre sim um processo nessa direção, mas não há 

declaração explícita de que houve a síntese das forças opostas, sinalizando a unidade, 

através da qual Jesus teria concluído a tarefa de tornar-se Deus. Não se chega a algo 

acabado, é só processo. No final, pois, “tudo começa” para o Jesus de Kazantzákis.  

   

IV.2. Releituras do pensamento religioso de Kazantzákis a partir de 

propostas teológicas recentes               

Sabe-se que Kazantzákis enfrentou grandes problemas com as autoridades 

religiosas devido ao teor de suas ideias filosófico-teológicas. Ao longo da primeira 

metade do século XX, durante a qual se constituiu sua carreira literária, foram poucos os 

capazes de entender e aceitar os significados teológicos expressos em suas obras. Assim, 

muitos dos seus contemporâneos o consideravam ateu, cético, blasfemo, herege, enfim, 

um “escarnecedor da religião” (ANTONAKES, 1996, p. 25). A controvérsia em torno de 

Kazantzákis foi tão intensa que continuou mesmo depois de sua morte, em 1957. É certo 

que o tempo se encarregou de amenizar as polêmicas, mas não podemos esquecer, por 

exemplo, o furor que o diretor Martin Scorsese criou, em 1988, quando realizou sua 

adaptação para o cinema de A última tentação de Cristo106.  

Não obstante, em décadas mais próximas, nosso leque de informações tem se 

tornado mais amplo e as mudanças no campo da experiência religiosa parecem 

proporcionar melhores condições para reapreciar teologicamente Kazantzákis. Neste 

sentido, a hipótese elaborada pelo sociólogo norte-americano da religião, Robert 

Wuthnow, em After Heaven: Spirituality in America since the 1950s (pp. 1-18), a respeito 

das mudanças na experiência religiosa ocidental das últimas décadas, parece ser 

instrutiva. Wuthnow faz a seguinte constatação: a partir dos anos de 1950, um número 

cada vez maior de pessoas passou de uma espiritualidade que ele chama de “a spirituality 

                                                           
106 Tais informações foram apresentadas no segundo capítulo do presente trabalho. 
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of dwelling” (espiritualidade de acomodação), onde a fidelidade à crença tradicional e 

lealdade denominacional prevaleciam, para “a spirituality of seeking” (espiritualidade da 

procura, da busca), em que cada um toma suas próprias decisões em matéria de fé. Com 

efeito, passou a ser mais comum que pessoas ultrapassem ou mesmo rompam com a 

tradição herdada da Igreja. Depois, em Creative Spirituality: The Way of the Artist (2001), 

o mesmo Wuthnow defende a hipótese de que artistas sejam, em grande medida, 

responsáveis por promover tais mudanças no comportamento religioso das pessoas. 

Wuthnow não menciona Kazantzákis, mas é legítimo situar o escritor grego entre aqueles 

que estiveram na vanguarda da espiritualidade da busca, isto é, uma espiritualidade não 

do fechamento, mas da abertura. 

Fato é que Kazantzákis parece ser extraordinariamente atual em seus 

questionamentos ao se considerar uma época como a nossa em que se busca sem cessar 

novas “máscaras” para o Invisível. Peter Bien confirma isso, por exemplo, em “Why Read 

Kazantzakis in the Twenty-First Century? ” (2010, pp. 1-6), indicando que, para o século 

XXI, Kazantzákis carrega o potencial de ser reconhecido como um interessante pensador 

religioso. Isso porque, de acordo com Bien, os problemas filosóficos e religiosos com os 

quais o escritor grego lutou em seu tempo continuam pertinentes ainda hoje, de tal sorte 

que é possível aprender muito com a maneira através da qual ele enfrentou esses 

problemas. Sendo assim, torna-se interessante aproximar a busca religiosa de Kazantzákis 

com algumas propostas teológicas que se desenvolveram em décadas recentes, sobretudo 

aquelas que prezam por noções como o devir, a imaginação, o inacabado, a criatividade.    

 

IV.2.1. Kazantzákis na perspectiva da teologia do processo 

O teísmo do processo tornou-se em anos recentes, entre teólogos norte-

americanos, uma lente interpretativa relevante para obter um reconhecimento mais rico 

das ideias de Kazantzakis sobre Deus. Deve-se dizer, antes de tudo, que os grandes 

iniciadores da filosofia e da teologia do processo foram, respectivamente, Alfred North 

Whitehead (1861-1947) e Charles Hartshorne (1897-2000), embora se possa incluir 

pensadores precursores dessa corrente de pensamento como Teilhard de Chardin e Henri 

Bergson, que foram bastante influenciados pela teoria evolutiva. Em linhas gerais, a 

filosofia do processo mantém uma metafísica heraclitiana107, onde a noção de processo 

                                                           
107 Posição filosófica advinda do pré-socrático Heráclito (535 a.C. - 475 a.C.). Heráclito é o pensador do 

“tudo flui”, em oposição a Parmênides (530 a.C. - 460 a.C.), para quem a mudança é impossível enquanto 

a existência é atemporal, uniforme, necessária e imutável. 
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ou de devir é mais definitiva do que a ideia de permanência ou de ser. As categorias de 

mudança, criatividade e temporalidade assumem o status fundacional na metafísica do 

processo, onde o ser é visto como uma abstração do tornar-se/devir. Nesta visão, as 

unidades básicas do mundo ou as entidades reais mais concretas não são substâncias ou 

indivíduos duradouros, mas “processos”, eventos momentâneos que Whitehead, em 

Process and Reality, chamou de “entidades reais [...] gotas de experiência, complexas e 

interdependentes” (WHITEHEAD, 1978, p. 18).  

Quando esta metafísica foi adotada pela reflexão teológica, tonando-se uma das 

grandes tendências na doutrina cristã dos últimos cinquenta anos, ao menos nos EUA, a 

maneira de pensar sobre Deus passou a divergir significativamente das concepções teístas 

tradicionais ou clássicas. Dessa forma, para os teístas do processo, comenta Nick Trakakis 

(2013-14, p. 395), o teísmo clássico destaca a natureza unilateral, “monopolar”, onde 

Deus é, em todos os aspectos, criador, ativo, infinito, eterno, necessário, independente, 

imutável e impassível. Com efeito, para o teísmo tradicional, Deus não pode ser, de forma 

alguma, criado, finito, temporal, contingente, dependente, mutável e passível. O 

pressuposto subjacente a essa visão é que esses dois polos ou conjuntos de propriedades 

metafísicas são mutuamente exclusivos ou formam um “contraste insidioso”. A ideia 

básica aqui é que a mudança denota imperfeição; logo, Deus sendo perfeito, pelo princípio 

da não-contradição, só pode ser concebido como imutável, como eternidade absoluta. O 

teísmo clássico, portanto, assume a postura filosófica de longa data que valoriza o ser em 

detrimento do vir a ser, assumindo que a perfeição deve ser estática ou imutável.   

Whitehead e Hartshorne, além de outros teólogos do processo, abandonaram essa 

visão de Deus e a substituíram por uma versão “bipolar” do teísmo. Hartshorne, por 

exemplo, usa com frequência o termo “panenteísmo bipolar” para descrever seu conceito 

de Deus. O termo “panenteísmo” não se refere a um novo sistema de pensamento 

teológico, mas a uma apreciação adequada da estrutura conceitual usada para expressar a 

realidade divina. Panenteísmo é a aplicação do modelo bipolar para a questão do 

relacionamento entre Deus e o processo da realidade.  Mediante o modelo bipolar, os 

teólogos do processo desafiam o pressuposto de que Deus só pode expressar um dos dois 

atributos dentro de um par de metafísicas contrárias (tais como necessário-contingente, 

eternidade-temporal); ou seja, defendem o princípio da não-inviolabilidade dos contrários 

metafísicos.  

Eu rejeito como idolatria a identificação de Deus com “o absoluto”, “o 

infinito”, “o imutável”, ou “o necessário”. Deus está em ambos os lados 
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de tais contrários abstratos, e só assim ele pode ser mais que uma mera 

abstração. Ele é finito e infinito, eterno e temporal, necessário e 

contingente, cada um em seus aspectos adequados e únicos 

(HARTSHORNE, 1967, pp. 127-128).  

 

De acordo com este princípio, os pares metafísicos contrastantes não se encontram 

em um relacionamento marcado por superioridade e inferioridade; em vez disso, cada 

polo em tais pares tem elementos valiosos e admiráveis, bem como aspectos inferiores e 

deficientes. No que se refere ao contraste ser-devir, por exemplo, algumas formas de 

mudança, ou vir a ser, são defeituosas (por exemplo, quando a mudança implica um 

movimento para o mal ou a imoralidade), mas outras manifestações de mudança podem 

ser consideradas boas ou superiores (por exemplo, aquelas que envolvem uma 

sensibilidade amorosa e sensível aos sofrimentos dos outros).  

Se os contrários metafísicos podem assim ser complementares e não invasivos, e 

se Deus, de acordo com Hartshorne, for concebido como um “ser supremamente 

excelente” (ou, nos termos de santo Anselmo, “o ser do qual nada maior pode ser 

pensado”)108, segue-se que Deus deve ser entendido não em termos monopolares, mas 

como bipolar, exemplificando as formas mais admiráveis de ambos os lados dos pares de 

contrastes metafísicos. Ou seja, todas as expressões de excelência devem ser atribuídas a 

Deus, incluindo aquelas encontradas em ambos os lados de um contraste não inviolável. 

É por isso que a noção clássica de Deus, a qual se refere ao “motor imóvel”, que não 

participa do universo em desenvolvimento que ele criou, que não é afetado pelas alegrias 

e tristezas de suas criaturas, passa a ser considerada pelos teístas do processo como uma 

compreensão religiosamente empobrecida de Deus. Whitehead, em A ciência e o mundo 

moderno (2006, p. 216), manifesta que, “em lugar do Deus aristotélico como Primeiro 

Motor, queremos Deus como Princípio de Concreção, (...) ou seja, processo de 

realização”. Em suma, para os teóricos do processo, a concepção clássica ao recusar 

qualquer mudança em Deus também deixa de fora o que há de valioso na temporalidade 

e na contingência.  

Whitehead (1978, p. 351) descreve Deus como “o grande companheiro – o 

companheiro de sofrimento que entende”, isto é, aquele que partilha conosco toda a nossa 

experiência. Daí que um dos temas centrais da teologia do processo é, pois, a relação de 

Deus com o mundo. Para os teólogos do processo: “Deus é o supremamente relacionado, 

                                                           
108 De acordo com Dombrowski (1997, p. 66), Hartshorne foi o mais importante defensor do argumento 

ontológico de Anselmo no último século. Por isso, sua definição preliminar de Deus está em evidente débito 

com Anselmo. 
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partilhando a experiência de toda criatura e sendo experimentado por toda criatura” 

(MESLE, 2013, p. 20). A atuação de Deus no mundo se manifesta como uma atração 

persuasiva (não coercitiva) para a realização de certos ideais.  

O papel de Deus não é o combate da força produtiva com força produtiva, 

da força destrutiva com força destrutiva; encontra-se na operação 

paciente da irresistível racionalidade de sua harmonização conceitual. Ele 

não cria o mundo, ele o salva: ou, mais precisamente, ele é o poeta do 

mundo, conduzindo-o com paciente ternura por sua visão de verdade, 

beleza e bondade (WHITEHEAD, 1978, p. 346). 

 

Do que ficou exposto, portanto, já se pode lançar alguns aspectos de relação entre 

a visão religiosa expressa nos escritos de Kazantzákis e a teologia do processo. Cabe dizer 

que o principal pesquisador a ligar o escritor cretense com essa corrente teológica foi 

Darren Middleton109. Middleton foi o primeiro110 a estabelecer tal relação, a partir do 

artigo “Nikos Kazantzakis and Process Theology”, publicado em Journal of Modern 

Greek Studies, em 1994. Além de vários ensaios sobre o tema, merece destaque a obra 

Novel Theology: Nikos Kazantzakis’s Encounter with Whiteheadian Process Theology 

(2000), onde Middleton se dedica a fazer um estudo amplo e totalmente dedicado ao tema. 

De acordo com Peter Bien (2000, p. xii), a proposta de Middleton foi a mais importante 

contribuição dos últimos anos para os estudos sobre Kazantzákis, dando uma nova 

direção para a interpretação de sua obra111. 

 A aproximação da teologia do processo com Kazantzákis pode ser considerada, 

por exemplo, mediante a ideia whiteheadiana de que Deus é um companheiro de 

experiências, o amigo que inspira a realizar o que há de melhor na humanidade. Esta 

noção sugere ainda que os seres humanos, quando realizam ou expressam o que há de 

melhor neles, estão a colaborar com Deus no desenvolvimento do avanço criativo e, 

assim, contribuem para o enriquecimento da experiência divina. Tal perspectiva está em 

certa congruência com a visão de Kazantzákis; ou seja, para o escritor grego, Deus 

necessita da ajuda humana para romper a matéria, conforme escreve em Relatório ao 

Greco: 

Com o impulso que tomamos para saltar, libertam-se dentro de nós forças 

tridimensionais: pessoais, pan-humanas e pré-humanas. O momento que 

                                                           
109 Professor de teologia e literatura na Texas Christian University. 
110 É importante dizer aqui que Middleton pode ser considerado o primeiro no sentido de um estudo mais 

amplo e sistemático; porém, conforme será visto logo mais, o teólogo John B. Cobb, antes de Middleton, 

chegou a mencionar alguma comparação da teologia do processo com a visão de Kazantzákis. 
111 Além de Middleton, cabe mencionar também o nome de Daniel Dombrowski, professor de filosofia na 

Seattle University, que faz algumas referências à relação entre Kazantzákis e a teologia do processo em 

Kazantzakis and God (1997). 
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o homem aglomera como aguilhão para realizar o salto, toda a vida do 

planeta, que temos dentro de nós, também se aglomera e toma impulso. 

Nesse momento, sentimos claramente a mais simples verdade, aquela que 

muitas vezes esquecemos nos momentos confortáveis e pacíficos da 

facilidade: que o homem não é imortal, mas trabalha para Algo, ou 

Alguém, imortal (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 389). 

 

Tal como Kazantzákis, teólogos do processo falam do trabalho conjunto entre 

Deus e humanidade em um mundo relacional. Desse modo: 

Cada evento reflete tanto o poder de Deus quanto o poder do mundo. O 

mundo pode ser mais ou menos responsivo para com Deus, mas não 

existem eventos separados em nosso mundo que permaneçam fora das 

leis da natureza e da história para os quais podemos apontar e dizer: 

“Deus fez isso sozinho” (MESLE, 2013, p. 22). 

 

Entende-se que Deus está a todo momento fazendo tudo dentro do poder dele a 

fim de promover o bem. Sem ser coercitivo e respeitando a liberdade inerente ao mundo, 

Deus trabalha com a humanidade ao partilhar uma visão do melhor caminho, do bem e 

do belo. Por sua vez, os seres humanos colaboram no trabalho ao serem responsivos às 

expectativas de Deus. Para o teólogo do processo David R. Griffin (1989, pp. 109-125), 

a fé, que inclui orações e grandes desafios espirituais, é uma maneira do ser humano 

responder às novas possibilidades e participar da ação de Deus. Além disso, por esta 

perspectiva, as orações parecem exercer um grande efeito em Deus. As palavras e as ações 

humanas podem ajudar a moldar as decisões futuras de Deus no que se refere à direção 

que o avanço criador deve tomar. Enfim, segundo Griffin, uma espiritualidade deste tipo 

avança para além do ideal eudaimônico da virtude pessoal em direção a uma preocupação 

genuína com o modo relacional de participação no amor. 

Middleton (2007, p. 90) percebe que esta visão de Deus “em processo” – de Deus 

desenvolvendo-se e envolvendo o mundo – aparece muitas vezes em várias obras de 

Kazantzákis. Isso pode ser visto, por exemplo, em Os irmãos inimigos, um romance de 

1949, onde o personagem principal, o padre Yannaros, refere-se ao processo dialógico de 

Deus com o mundo. Temos a seguinte passagem, quando o ferreiro Andreas conversa 

com o padre: 

- Desconheço Deus – disse-lhe –, mas sei quem sou: um ferreiro 

ignorante, de pouco juízo e coração bronco. No entanto, se o mundo 

tivesse sido criado por mim, tê-lo-ia feito melhor. 

O padre sorriu. 

- O mundo, Andreas – respondeu-lhe –, se cria e renova todos os dias. 

Não desespere. Quem sabe Deus não há de chamá-lo uma bela manhã, 

para que você crie o mundo que seu espírito sonha? 
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Começaram a rir, e desde então ficaram amigos. (KAZANTZAKIS, s/d, 

p. 201). 

 

Em O jardim dos rochedos, de 1936, um dos primeiros textos de Kazantzákis em 

forma de romance, encontra-se a ideia de que Deus não é uma entidade fixa, não afetada 

pelo tempo. Em vez disso, Deus está sujeito à mudança como a humanidade está sujeita 

à mudança. Aliás, o mundo é o palco onde ambos atuam; ou melhor, onde o drama 

cósmico se desenvolve por decisão conjunta. 

Deus fala no deserto da sua onipotência. Quer esmagar o homem, o verme 

rebelde. Mas eis que o homem, pouco a pouco, ergue a cabeça. Toma 

uma parte ativa no drama. Comenta as palavras de Deus, ousa responder 

às suas perguntas. Ousa mais: faz perguntas. Estala o diálogo entre Deus 

e o homem, a ação dramatiza-se e ganha riqueza. Deus já não está só, 

cessou o monólogo estéril e monótono, o homem está finalmente de pé a 

seu lado e desempenha um papel (KAZANTZAKI, s/d, pp. 39-40). 

 

Em Relatório ao Greco (p. 449), a imagem de Deus e do mundo em um processo 

relacional está insinuada, por exemplo, quando Kazantzákis diz: “a cada dia, o mundo 

reencontrava sua virgindade”, dando a impressão de que Deus continua criando um 

mundo novo a cada dia. Quando, na mesma obra, o escritor descreve Deus como “um 

Grito gigantesco”, incessantemente ativo e permanentemente presente ao longo do 

avanço criador, Middleton (2007, p. 91) sustenta que Kazantzákis, influenciado por 

Bergson, estaria propondo noções muito próximas às da teologia do processo. 

No céu, na terra e dentro de nosso coração, assim como no coração de 

cada ser vivente, sopra um sopro gigantesco que chamamos de Deus. Um 

Grito gigantesco [...]. 

O mundo é um Centauro; as finas pernas estão presas na terra, mas, o 

corpo, do peito até a cabeça, é torturado e trabalhado pelo Grito sem 

misericórdia; ele luta, uma luta de milhares de séculos, para, como uma 

espada, sair do casco do animal. Ele luta, essa é a sua nova luta, para sair 

do casco do homem. “Aonde vou? ” grita o homem com desespero; 

“Cheguei ao cume; além, o caos”. “Além, estou eu; levante-se! ” 

(KAZANTZÁKIS, 2014, pp. 278-279). 

 

O teólogo John B. Cobb Jr, um dos expoentes da teologia do processo, explorou 

o termo grego Kravyí (Grito) em Kazantzákis e o comparou com a sua teoria de “Call 

Forward” (chamado progressivo), a ideia segundo a qual Deus seria um convite/chamado 

para seguir adiante em direção a um futuro aberto, e “ir além da segurança do que é 

estabelecido e costumeiro” (COBB, 1976, p. 45). Sendo um teólogo whiteheadiano, Cobb 

acredita na providência gradual e dinâmica de Deus no mundo, ou seja, Deus vai 

proporcionando as melhores condições como base para o devir subjetivo. Uma vez que 
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os objetivos iniciais de Deus representam possibilidades sempre novas e relevantes, Cobb 

descreve Deus como aquele que amorosamente chama o mundo a seguir sempre adiante. 

A ideia de um chamado que impulsiona o ser humano a seguir adiante pode ser percebida 

em Ascese: Os salvadores de Deus, onde Kazantzákis descreve a relação do “Grito” com 

o ser humano: 

O Grito ordena em mim a mobilização. Brada ele: “Eu, o Grito, sou o teu 

Senhor e Deus! Não sou refúgio. Não sou casa nem esperança. Não sou 

Pai, não sou Filho, não sou Espírito. Sou o teu General! Não és meu servo 

nem um brinquedo em minhas mãos. Não é amigo meu nem filho meu. 

És meu companheiro de armas (KAZANTZÁKIS, 1997, pp. 66-67). 

 

À primeira vista, a ideia de Cobb do “call forward”, o chamado progressivo de 

Deus, parece semelhante ao “Grito” de Kazantzákis. Não obstante, a descrição de 

Kazantzákis do Grito que conduz a mobilização é visto como um general sem 

misericórdia e ao qual somos companheiros de armas, não parecendo em nada, pois, com 

o chamado/convite amoroso de Deus proposto por Cobb. Além disso, em A última 

tentação, quando se acompanha a trajetória de Jesus, nota-se que sua mobilização ocorre 

de maneira muito mais coercitiva do que persuasiva. Middleton (2000, p. 8) observa que 

neste romance “o Grito de Deus se torna um chamado aterrorizante; na verdade, 

Kazantzákis descreve isso como uma garra predatória cravando no crânio de Jesus”112. E 

mais, em seus diários de viagem, publicados com o título Do Monte Sinai à Ilha de Vênus, 

o escritor grego confessa que sempre se sentiu mais atraído pelo Velho Testamento, 

considerado por ele um livro duro, cheio de vinganças e de iras, do que pelo “Novo 

Testamento, onde Deus se revela pacífico, sóbrio, alegre como um homem bom” 

(KAZANTZAKI, 1960, p. 11). Como conciliar a visão kazantzakiana do Grito 

aterrorizante com a perspectiva do amor persuasivo de Deus? Em resposta a esta questão, 

Cobb sugere que os teólogos do processo têm algo a aprender com o modelo de Deus de 

Kazantzákis: 

Há uma ênfase válida em Kazantzakis que é encontrada apenas 

parcialmente em Whitehead. Kazantzakis percebe o Grito ou o chamado 

progressivo como algo terrível e assustador. Whitehead também 

reconhece que às vezes a situação é tal que o melhor que nos é oferecido 

deve aparecer como destino opressivo. Mas Kazantzakis quer mostrar 

mais do que isso. Ele percebe como cada coisa deseja continuar 

essencialmente como é, enquanto a estabilidade, a felicidade e a 

segurança são aniquiladas pelo Grito (COBB, 1976, p. 56).   

                                                           
112 Middleton menciona aqui a passagem de A última tentação (p. 33) em que se narra: “subitamente teve 

um sobressalto de dor, sentiu outra vez o pássaro invisível a enterrar as garras profundamente no topo do 

seu crânio. ‘Ele voltou... ele voltou...’ murmurou e começo a tremer”.  
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 Cobb interpreta que o Grito em Kazantzákis age sim de modo persuasivo; 

entretanto, a persistência do Grito/Chamado em não permitir a estagnação pode ser 

sentida como violência. Dessa forma, entende-se que o poder existencial dos símbolos e 

das metáforas de Deus em Kazantzákis está em promover a luta contra a indiferença e a 

acomodação. Em Ascese (p. 68), Kazantzákis escreve: “Sê sempre inquieto, descontente, 

inadaptado. Quando um hábito se tornar cômodo, rompe com ele. A satisfação é o pior 

dos pecados”. Com efeito, o escritor acredita que o Grito/Deus mobiliza os seres humanos 

em direção às novas possibilidades de autêntica transformação, ainda que isso ocorra 

muitas vezes de forma dolorosa. “Kazantzákis denomina este processo de Grito, e 

expressa com força poética o custo em angústia e sofrimento pelo qual a criação se move, 

como reposta ao Grito, em direção a novos triunfos e alegrias” (COBB, 1976, p. 56). 

Cobb reconhece, assim como o escritor cretense, que a busca por Deus e a luta para fazer 

avançar o propósito divino ocorre por meio de tensões e pode causar grandes aflições nos 

seres humanos. Kazantzákis declara: 

Procuras Deus? Aqui está, é a ação, repleta de perseguição, hesitação, 

obstinação e angústia. Deus não é a força que encontrou o equilíbrio 

eterno, mas a força que rompe eternamente com cada equilíbrio, por um 

cada vez mais elevado. Aquele que, em seu estreito círculo, lutar e fazer 

avançar pelo mesmo método, encontra Deus e colabora com ele 

(KAZANTZAKI, 1974, p. 53). 

 

Cobb admite que a descrição de Kazantzákis, acerca da necessidade que Deus tem 

de nossa ajuda, propõe uma reelaboração da concepção de Deus: “O chamado progressivo 

é em direção à intensificação da vida, à elevação da consciência, à expansão da liberdade, 

ao amor mais sensível, mas a maneira de alcançar isso é atravessando o vale sombrio da 

morte” (COBB, 1976, p. 56). Mediante a perspectiva de Kazantzákis, o teólogo interpreta 

o processo evolucionário como uma trajetória repleta de desafios; é a arena em que os 

seres humanos lutam continuamente para se tornarem filhos de Deus. de fato, segundo o 

escritor grego, “Deus não aprecia almas frágeis e carnes fracas” (KAZANTZÁKIS, 2015, 

p. 10). A humanidade salva Deus quando, em meio ao mal e ao sofrimento, atualiza o 

bem e a beleza no mundo. 

Diante isso, Middleton sustenta que os teólogos do processo e Kazantzákis 

oferecem uma visão teológica compartilhada, onde Deus desafia continuamente um 

mundo em processo de mudança. “Este Deus, ao confrontar a ambiguidade e a 

materialidade de um mundo em evolução, alertando-nos sobre o nosso verdadeiro 
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potencial, se recusa a se instalar na tranquilidade ou no tradicionalismo” (MIDDLETON, 

2007, p. 96).  Assim entendido, Deus é o que Kazantzákis chama de “Grito”, ou o que 

Cobb chama de “Call Forward”, e refere-se àquele impulso persistente que leva o 

indivíduo a exercer o que há de melhor em si, otimizando o tempo todo a liberdade e o 

bem estar da humanidade. Ao ser humano cabe, pois, a sensibilidade de ouvir esse 

chamado. Somente dessa forma a humanidade poderá contribuir para o enriquecimento 

da experiência divina ou, para usar os termos de Kazantzákis, somente assim ela cumpre 

seu dever de “salvar” Deus. 

 

IV.2.2. Kazantzákis e os pós-modernos 

  Outra chave de leitura interessante para se aplicar à linguagem sobre Deus em 

Kazantzákis é a da filosofia e da teologia pós-modernas. Antes de se difundir pelo mundo, 

a base teórica do pós-modernismo foi elaborada pela primeira vez na França no final da 

década de 1960 e início da década de 1970, particularmente nos escritos de Jacques 

Derrida, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard. 

Basicamente, a filosofia pós-moderna está em oposição à filosofia moderna, inaugurada 

por Locke e Descartes no século XVII e que culminou com o trabalho dos pensadores do 

Iluminismo, como Kant e os filósofos franceses no século XVIII. Um dos aspectos 

centrais da filosofia moderna é o “realismo metafísico”, a visão de que existe um mundo 

objetivo ou uma realidade independente da mente, e que existem fatos sobre a natureza 

do mundo que são verdadeiros, independentemente das crenças e técnicas de investigação 

dos seres humanos.  

Os filósofos pós-modernos frequentemente se inscrevem no “antirrealismo”, a 

visão de que não existe uma realidade objetiva, independente da mente, e o que se percebe 

como “realidade” não é senão uma construção social ou conceitual. Além disso, se não 

há uma realidade objetiva, não pode haver uma verdade que corresponda a essa realidade. 

Ou seja, não há Verdade. A própria distinção entre verdade e falsidade é questionada e, 

de fato, todas as oposições binárias que inicialmente parecem fixas revelam-se 

permeáveis e instáveis. Como resultado, a lógica da identidade (evidente na dialética 

hegeliana, onde dois termos em oposição – por exemplo, ser/não-ser – são sintetizados 

para produzir uma nova unidade superior) é substituída por uma lógica da diferença, onde 

a diversidade e a heterogeneidade são celebradas. Com efeito, a noção moderna de um 
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sujeito universal e atemporal, que tem uma identidade ou essência permanente, dá lugar 

à idéia de subjetividades historicamente incorporadas, maleáveis e fragmentadas. 

Essas ideias também têm sido aplicadas a preocupações religiosas, dando origem 

a uma variedade de teologias pós-modernas. Trakakis (2013-14, p. 400), acompanhando 

o filósofo da religião Merold Westphal, menciona que as teologias pós-modernas tendem 

a ser expressas em uma, ou em uma combinação, das seguintes formas: teologia negativa, 

teologia da “morte de Deus” nietzschiana e abordagens fenomenológicas. Um aspecto a 

se notar é que o pós-modernismo não é necessariamente ateu ou antirreligioso. De fato, 

“se o modernismo envolveu um processo de secularização, a pós-modernidade é marcada 

por um retorno a Deus ou pelo despertar de uma nova experiência do divino” 

(TRAKAKIS, 2013-14, pp. 400-401). 

Pode ser interessante, portanto, ler essa reivindicação pós-moderna de Deus 

recuperando a visão religiosa kazantzakiana. É possível, pois, ver o escritor grego 

percorrer ao longo dos seus escritos a pré-modernidade religiosa antiga e medieval, 

passando pelo ceticismo do mundo moderno, até chegar ao ambiente contemporâneo para 

a criação de novas imagens de Deus. Neste sentido, é exemplar a seguinte passagem de 

Ascese: 

Não me importa que rosto deram outras épocas e outros povos à 

prodigiosa essência sem rosto. Encheram-na de virtudes humanas, de 

recompensas e punições, de certezas. Deram um rosto às suas próprias 

esperanças e temores, impuseram um ritmo à sua própria anarquia, 

encontraram uma justificação superior para viver e labutar. Cumpriram 

seu dever. Nós porem ultrapassamos hoje tais necessidades, rasgamos 

essa máscara do Abismo; nosso Deus não cabe mais na velha anteface. 

Nosso coração transborda de novas angústias, de renovados fulgores e 

silêncios. O mistério exacerbou-se, Deus intensificou-se. As forças 

sombrias ascendem, intensificam-se também, toda a ilha humana 

estremece. Cuidemos de debruçar-nos sobre nosso coração e ali divisar 

com destemor o abismo. Cuidemos de modelar o novo rosto 

contemporâneo de nosso Deus com nossa própria carne e sangue. Mesmo 

porque nosso Deus não é um alvo abstrato, uma necessidade lógica, um 

alto edifício em que se harmonizassem silogismos e fantasias 

(KAZANTZÁKIS, 1997, pp. 113-114). 

 

O teor de citações como essa permite que alguns comentadores chamem a atenção 

para que se leia Kazantzákis como um precursor de tendências pós-modernas. Middleton 

(2007, pp. 101-102) identifica essa possibilidade de leitura como fruto do reconhecimento 

da conexão entre Kazantzákis e Nietzsche, considerando-os pensadores “póstumos”113. 

                                                           
113 A referência aqui é próprio Nietzsche, que no prólogo de O anticristo escreve: “Só o depois-de-amanhã 

me pertence. Alguns nascem póstumos”.  
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Nietzsche é visto como um dos pilares das ideias básicas que estão por trás do amplo 

conceito de pós-modernidade. Por sua vez, a influência de Nietzsche sobre Kazantzákis 

é algo estabelecido pelo próprio escritor grego114: “Nietzsche enriqueceu-me com novas 

angústias e ensinou-me a transubstanciar a infelicidade, a amargura e a incerteza em 

orgulho” (KAZANTZÁKIS, 2011, p. 7). Middleton sustenta que Kazantzákis, assim 

como Nietzsche, previu muito do que se reconhece atualmente como virada pós-moderna, 

não tanto em termos da forma literária, mas em filosofia e religião. Ambos estiveram 

atentos para a efemeridade da vida, para a força da intuição, para a polissemia da 

linguagem e para a maleabilidade da interpretação. Nietzsche, no entanto, foi mais radical 

na negação de Deus, ao passo que Kazantzákis persistiu em sua busca pelo Invisível.  

Dimitris Tziovas também admite a proximidade entre certos aspectos da pós-

modernidade com Kazantzákis. Para Tziovas (2009, p. 84), o trabalho de Kazantzakis é 

melhor interpretado não através da lente do “ser”, onde isso é entendido como “uma 

essência eterna ou uma estrutura a ser recuperada e como uma verdade ou um deus a ser 

descoberto”, mas por meio da noção pós-moderna de “vir a ser”, que está “associada à 

luta, à liberdade e a um processo aberto, representando a busca constante e a 

transcendência dos limites”. Tziovas (2009, p. 87), portanto, propõe uma nova maneira 

de ler os romances de Kazantzakis, passando “da ontologia do ser à contingência do 

tornar-se”, de modo que eles sejam vistos “como textos abertos e dinâmicos em vez de 

fechados e estáticos”. Essa abertura manifesta-se na maneira como Kazantzakis lida com 

as antíteses que se destacam em sua obra (por exemplo, espírito-matéria, liberdade-

morte).  Na opinião de Tziovas, Kazantzakis não busca uma reconciliação final dessas 

dualidades em uma síntese final, mas sim lhes permite permanecer em uma tensão 

perpétua, dando às suas obras uma natureza aberta. Esta abertura é de um tipo 

especificamente pós-moderno, envolvendo devir incessante e questionando noções como 

teleologia, unidade e certeza (ideais modernistas). Com efeito, qualquer determinação 

final ou verdade fixa passa a ser desafiada e desestabilizada por Kazantzakis, conforme 

exemplificada na seguinte passagem de Relatório a Greco: 

Escrevia e me admirava, era deus e fazia o que queria, transformava a 

realidade, criava-a como queria que ela fosse, misturei irrevogavelmente 

                                                           
114 Peter Bien (1989, pp. 24-25) confirma que Nietzsche e Bergson foram as principais influências de 

Kazantzákis. Bergson foi mais decisivo para a sua visão de mundo, embora ele tenha escrito muito mais 

sobre Nietzsche. Em Relatório ao Greco, por exemplo, no capítulo sobre Paris, várias páginas são dedicadas 

a Nietzsche, reconhecido por Kazantzákis como “Grande Mártir”. Além disso, o fruto de seus estudos em 

Paris resultou na sua dissertação sobre Nietzsche, intitulada Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του 

δικαίου και της πολιτείας (Friedrich Nietzsche na Filosofia do Direito e do Estado).  
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verdades e mentiras, já não existiam mais verdade e mentira, eram apenas 

uma suave massa e a manuseava, tornava a manuseá-la livremente a meu 

bel prazer, sem pedir permissão a ninguém. Parece que existe uma 

incerteza mais certa do que a certeza (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 145). 

 

De um modo semelhante ao dos pós-modernos, Kazantzakis questiona a solidez 

ontológica da realidade (ser) e a percebe como uma criação subjetiva em devir. Em uma 

inclinação bastante nietzschiana, o escritor grego declara: “o mundo é uma criação minha, 

tudo o que existe, visível e invisível, é uma ilusão onírica” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 

306). As fronteiras entre fato e ficção se dissolvem e a verdade se torna, como nas palavras 

do próprio Nietzsche: “Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos 

[...]; verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são” (NIETZSCHE, 1974, p. 56). 

A conexão entre Nietzsche e Kazantzákis permite, portanto, que se reconheça 

certa proximidade do escritor grego com alguns pós-modernos nietzschianos da filosofia 

da religião. Middleton (2007, p. 103) vê, por exemplo, uma “consanguinidade filosófica” 

entre Kazantzákis e o filósofo da religião inglês Don Cupitt. Para Cupitt, de acordo com 

sua obra Emptiness and Brightness (2001), a humanidade entrou em uma Segunda Era 

Axial115. Nessa nova visão de mundo, em que prevalece a linguagem/comunicação, 

entende-se que agora é possível reconhecer melhor como a humanidade cria a “realidade”. 

Não há Mundo Real lá fora, pronto e acabado, separado do fluxo e da mutabilidade da 

vida. Na perspectiva da Segunda Era Axial ocorre somente o vir a ser, uma evolução 

emergente que significa a vitória do acidente sobre o pré-estabelecido Fato Metafísico. 

Nas palavras de Cupitt (2001, p. 25): 

Tudo é contingente, tudo é transitório, tudo é “Vazio” (em sentido 

budista: a carência de uma essência estável e permanente. Consiste 

apenas de suas próprias relações mutantes com qualquer outra coisa). 

Tudo é um produto do tempo e do acaso. Devemos ver o mundo [...] como 

uma fonte, um fluxo silencioso e incessante de pura contingência, que 

está o tempo todo sendo codificado em sinais em nossa visão e depois 

passa, talvez para ser reciclado [...] Tudo apenas acontece, tudo é apenas 

o que aconteceu, e, claro, tudo isso também é verdadeiro para nós 

mesmos, nossas ideias, nossas palavras, nossos valores, pensamentos e 

medos. 

 

                                                           
115 O período de 800 a.C. a 200 a.C. foi definido pelo filósofo alemão Karl Jaspers de Era Axial. Esse 

período Axial foi o momento em que os filósofos pioneiros do Mundo Antigo e mestres religiosos (em 

diferentes regiões do mundo: China, Índia e Ocidente) estabeleceram as ideias básicas pelas quais as 

pessoas passaram a viver a partir de então. Hoje, essas grandes tradições religiosas e culturais estão 

chegando ao fim. Por isso, para Cupitt, estamos entrando em uma nova Era Axial. 
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Nota-se que a visão de Cupitt segue a perspectiva tanto nietzschiana quanto 

budista116. Para Cupitt, a persistência do desejo de agarrar e manter a vida deve ser 

reconhecida como uma falha, já que tudo é realmente impermanente. Em Kazantzákis, tal 

como em Cupitt, a visão nietzscheana e budista também está presente117. Com efeito, 

Kazantzákis entende que todas as coisas no mundo aparecem, se expandem e depois 

desaparecem, como sequências momentâneas contingentes que se sucedem a outras 

sequências momentâneas, todas elas interligadas, mas sem possuir autonomia ou 

realidade interminável. Significativo aqui, como ilustração, são as primeiras linhas do 

prólogo de Ascese (p. 38): 

Viemos de um abismo de trevas; findamos num abismo de trevas: ao 

intervalo de luz entre um e outro damos o nome de vida. Tão logo 

nascemos, principia o retorno; partida e volta são simultâneos; morremos 

a cada instante. Por isso muitos proclamaram: O escopo da vida é a morte. 

Todavia, tão logo nascemos, principia o esforço de criar, de tramar, de 

fazer da matéria vida: a cada instante nascemos. Por isso, muitos 

proclamaram: O escopo da vida efêmera é a imortalidade. 

 

Não é preciso, pois, entrar em muitos detalhes para perceber certas semelhanças 

entre Kazantzákis e Cupitt. Basta dizer, conforme sugere Middleton (2007, p, 105), que 

Kazantzákis acolheria a convicção de Cupitt de que, além de dolorosa e de curta duração, 

a realidade da existência humana é vazia. Nada é constante ou totalmente satisfatório; 

existe apenas a contingência universal. 

Além das semelhanças com Cupitt, Middleton indica certo parentesco filosófico 

de Kazantzákis com outro expoente europeu do pensamento pós-moderno, o italiano 

Gianni Vattimo. Ocupando-se com a ontologia hermenêutica contemporânea, Vattimo 

(2004, p. 9) acompanha Nietzsche na afirmação da morte de Deus, a qual o filósofo 

italiano descreve como fim da metafísica, ou a inexistência de um fundamento definitivo. 

Desse modo, a dissolução contemporânea da metafísica significa para Vattimo que 

vivemos em uma época pós-moderna, ou seja, “aquela em que não mais podemos pensar 

a realidade como uma estrutura fortemente ancorada em um único fundamento, que a 

filosofia teria a tarefa de conhecer e a religião, talvez, a de adorar” (VATTIMO, 2004, p. 

11). Contra o “pensamento forte” do fundacionalismo, propenso à verdade sólida, 

                                                           
116 A passagem citada acima reflete o conhecimento que Cupitt tem da vertente Mahayana do budismo, 

particularmente no que se refere à ideia de sunyata, que significa vazio, popularizado por Nagarjuna por 

volta do segundo ou terceiro século da E.C.   
117 Kazantzákis esteve bastante envolvido com o estudo do budismo, o qual se reflete em muitas de suas 

obras. Pode ser visto, por exemplo, em: Ascese-Os salvadores de Deus; na peça teatral Buda; no romance 

Jardim dos rochedos; na Odisseia; em Vida e proezas de Alexis Zorbás; e em Relatório ao Greco, sobretudo 

no capítulo “Viena – A doença”. 
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Vattimo entende que é preciso praticar o “pensamento fraco”. Isso envolve, em termos 

heideggerianos, a recuperação da “escuta do Ser”. Ouvir o Ser é, pois, ir além da 

metafísica. E ir além da metafísica é reconhecer a fraqueza da razão, reconcebendo o Ser 

como evento, não como estrutura eterna das coisas. 

Semelhante a Vattimo, Kazantzákis também constrói o Ser como evento. Ou seja, 

o escritor grego não compreende o Ser (isto é, o “Invisível”) como uma fundação eterna 

e inquestionável. Em Relatório ao Greco, escreve: 

E, quando digo Invisível, não me refiro a nenhum Deus dos padres, nem 

a nenhuma consciência metafísica ou a qualquer Ser verdadeiramente 

completo, e sim à misteriosa Força que nos utiliza, a nós, os homens – e, 

antes de nós, aos animais, às plantas e à matéria – seus veículos, seus 

animais de carga, e se apressa como se tivesse um Objetivo e seguisse 

um caminho (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 379). 

 

Portanto, em Kazantzákis (1997, p. 115), o Ser/Deus se move em “largos passos 

de dança”, e “vai além dos limites da lógica, onde não há lugar para antinomias”. Vattimo 

sugere que, uma vez que o Ser se propaga como um evento, ele elimina nossa pretensão 

de entendimento final e indubitável, e, consequentemente, mediante sua disseminação, o 

Ser se enfraquece. Para Middleton (2007, p. 110), numa possível leitura de Vattimo 

através de Kazantzákis, a atenção para história do Ser como enfraquecimento envolve a 

realização do dever de “salvar Deus”. Em tal perspectiva, salvar Deus significa ouvir o 

Grito kenótico do Ser em meio à contingência universal da existência. 

Outro expoente da filosofia pós-moderna da religião que pode ser colocado em 

diálogo com as ideias de Kazantzákis é o norte-americano John D. Caputo. Aqui, 

Middleton observa que a questão que colocaria o escritor grego em contato com o filósofo 

americano tem a ver com a noção de “religião sem religião”. A expressão “religião sem 

religião” está ligada ao filósofo francês Jacques Derrida, mas é Caputo quem 

desenvolverá seus significados e consequências no livro On Religion (2001). Para 

Caputo, religião é “a experiência do impossível”. Por isso, segundo o autor, 

experimentamos religião “quando somos impulsionados para o limite do possível, até a 

beira do impossível, conduzidos a um extremo, que nos obriga a sermos melhores”. De 

acordo com essa definição, “a experiência propriamente humana” possui uma “qualidade 

fundamentalmente religiosa”, independente de aprovações religiosas institucionalizadas 

(CAPUTO, 2001, p. 109). É bem provável que Kazantzákis se simpatizasse com a 

definição de Caputo. De fato, o escritor grego entende que o chamado de Deus, ou melhor, 

o “Grito”, empurra o ser humano a realizar a experiência do impossível. E tal como 
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Caputo, Kazantzákis acredita que a experiência do impossível não se encerra na religião 

institucional. 

 Na perspectiva de Caputo, muitos agora interpretam a vida, ou a vivem, 

religiosamente, não como uma obrigação, mas como um profundo amor pelo impossível. 

Desse modo, a religião se traduz como “o amor por Deus”; e o filósofo, em um viés 

agostiniano, se pergunta “o que amo quando amo meu Deus? ” (CAPUTO, 2001, p. 1), 

definindo uma religião sem conteúdo particular. Assim, quando se chega a um tal nível 

de desprendimento, onde é liberada toda a paixão para o impossível, o ser humano 

encontra-se em ascensão para a maturidade religiosa. Neste ponto, entende-se que “Deus 

é o nome do amor”; ou ainda, “o nome de Deus é o nome da questão sempre aberta”, do 

questionamento sem fim, pois nenhum outro nome é mais provocativo do que o nome 

daquilo que se ama e se deseja (CAPUTO, 2001, p. 134). Acerca da comoção que o nome 

Deus provoca, Kazantzákis escreve em Ascese: 

Poderíamos ter-lhe dado qualquer outro nome que quiséssemos: Abismo, 

Mistério, Treva Absoluta, Luz Absoluta, Matéria, Espírito, Última 

Esperança, Última Desesperança, Silêncio. Mas chamamos-lhe Deus 

porque só esse nome comove, desde tempos imemoriais, nossas 

entranhas até o fundo. E essa comoção é indispensável para tocarmos 

corpo a corpo, além da lógica, a terrível essência (KAZANTZÁKIS, 

1997, p. 112). 

 

Deriva daí que para Kazantzákis, tal como para Caputo, Deus é antes um 

questionamento infinito do que uma afirmação, é antes um mistério sem fim do que um 

problema a exigir solução. Deus está além das fórmulas dos credos, dos concílios, dos 

tratados teológicos e dos manuais de orações das religiões oficiais. “Deus é um como, não 

um o que. Deus é a paixão da vida, a paixão da minha vida, a paixão do meu 

desconhecimento, minha paixão pelo impossível. Deus é servido em espírito e em 

verdade, não em proposições” (CAPUTO, 2001, p. 135). Da mesma forma, Kazantzákis 

percebe Deus como um verbo, não um ser, mas um verbo ativo, Aquele que fortalece a 

existência material com um componente espiritual. O escritor grego expressa profunda fé 

nessa integração do sagrado e do mundo material, atribuindo certas responsabilidades aos 

seres humanos. Para ele, a responsabilidade principal envolve o trabalho com Deus. 

“Temos o dever, em nós mesmos, no homem, nas multidões obscuras, de ajudar Deus, 

que sufoca, a libertar-se” (KAZANTZÁKIS, 1997, p. 130). 

Tanto Kazantzákis como Caputo valorizam a abertura para um futuro não fixado, 

portanto, inacabado. Deus provoca e empurra os seres humanos, procura ajuda para 
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expressar e estimular valores, mas não define o valor final. Em suma, para Kazantzákis e 

Caputo, o valor da religião sem religião reside em fazer perguntas cujas respostas não 

podem ser dadas com facilidade, se é que podem ser dadas. 

Para concluir, podemos dizer que Kazantzákis se colocaria entre os “pós-

modernos”, no sentido em que ele buscou ultrapassar o “modernismo”. Mas é importante 

notar que ele procurou superar a cosmovisão moderna não pela simples eliminação ou 

destruição desta, e sim tentando construir uma perspectiva de mundo através da revisão 

das premissas modernas e dos conceitos tradicionais. Assim, o tipo de pós-modernismo 

ao qual o escritor grego estaria em sintonia se afasta da vertente desconstrucionista e, por 

contraste, se aproxima do que pode ser chamado de um pensamento pós-moderno 

construtivo ou revisionário (DOMBROWSKI, 1997, p. 7). Tal pós-modernismo, de 

acordo com David R. Griffin (1997, p. viii), “envolve uma nova unidade entre o científico, 

o ético, o estético e as intuições religiosas”. Neste sentido, então, a orientação filosófica 

kazantzakiana pode ser entendida como pós-moderna.         

 

IV.2.3. Kazantzákis e teopoética – uma aproximação com Rubem Alves 

A relação entre teologia e literatura, a qual muitas vezes tem sido chamada de 

teopoética, é uma tendência de investigação que vem crescendo sempre mais em diversos 

lugares do mundo, inclusive no Brasil118. Em contexto norte-americano, a teopoética foi 

originalmente desenvolvida pelos teólogos Stanley Hooper e David Leroy Miller, durante 

os anos de 1960, e complementada mais tarde, em 1976, por Amos Wilder, no livro 

Theopoetic: Theology and the Religious Imagination. Este último, de acordo com o 

comentário de Maria Clara Bingemer (2016, p. 3), procura justificar seu apelo por uma 

“teopoética” por entender que é preciso fazer mais justiça ao papel do simbólico e do pré-

racional na maneira de se lidar com a experiência. Na perspectiva de Wilder é “necessário 

reconhecer que a natureza e as sociedades humanas se motivam mais profundamente com 

as imagens, as fabulações e as histórias do que com as ideias” (BINGEMER, 2016, pp. 

3-4). Mesmo a teologia strictu sensu, quer dizer, a teologia dos grandes teólogos da 

tradição cristã, apesar de ser uma atividade intelectual, sempre foi atravessada pela 

imaginação. 

                                                           
118 De fato, essa é uma das aéreas de pesquisa que mais tem crescido no âmbito dos estudos em teologia e 

ciências da religião no contexto brasileiro. Segundo Antonio G. Cantarela (2015, p. 107), chega a quase 

setecentos textos – entre artigos, livros, capítulos de livros, textos em anais de eventos, dissertações e teses 

sobre o assunto – com cerca de cem pesquisadores, entre o período de 1990 a 2013, sem contar a produção 

dos anos subsequentes, que continuou intensa nas instituições dedicadas a essa temática. 



190 
 

Cabe dizer que, apesar de ser uma linha recente de estudos comparados entre 

teologia e literatura, a teopoética não é uma ideia nova. Don Cupitt (1999, p. 117) lembra 

que Santo Agostinho, em A cidade de Deus, cita o escritor romano Varro, o qual vivera 

antes da Era Cristã deixando a seguinte classificação: teologia filosófica (que é a verdade 

conhecida pelos filósofos e ensinada em suas escolas); teologia civil (que é a religião 

estabelecida pelo Estado cujos rituais são realizados nos templos); e teologia poética (que 

é apresentada nas obras dos poetas e dos dramaturgos ao reescreverem os velhos mitos 

sobre deuses). Com efeito, pode-se dizer que a teopoética nasceu antes do advento do 

cristianismo. Por sua vez, Santo Agostinho não aceitava a teologia poética, pois era 

totalmente contrário à reinvenção e à reinterpretação poética dos textos sagrados da 

Bíblia. Na opinião de Cupitt: 

A própria intenção de Agostinho, claro, é enterrar a teologia poética e 

mantê-la firmemente reprimida pelos próximos mil anos. Tendo 

inventado a sua própria teologia narrativa épica, Agostinho não quer que 

ela tenha rivais. Ele quer um monopólio. Para fazer da fé cristã um 

sistema eficaz e poderoso de controle social, ela tem que ser objetificada 

como A Fé, definida dogmaticamente, acreditada realisticamente e 

imposta como lei. [...] Depois de Agostinho, portanto, a teologia poética 

não conseguiu encontrar seu caminho, por vias diretas, no cristianismo: 

o controle do significado religioso pelo poder era forte demais (CUPITT, 

1999, p. 117).       

 

Somente pouco a pouco no cristianismo e em tempos mais recentes é que se começou a 

poder falar do teólogo como um trabalhador criativo e imaginativo, e, desse modo, da 

possibilidade de uma teologia poética capaz de “inventar e reinventar nossa religião, [de] 

contar e recontar antigas histórias” (CUPITT, 1999, p. 122).    

No contexto recente europeu, a atenção para uma teopoética pode ser observada, 

por exemplo, em trabalhos do teólogo alemão Karl-Josef Kuschel. Sendo um dos 

sistematizadores mais recentes da teopoética, Kuschel sustenta a necessidade de uma 

linha de estudos acadêmicos direcionados ao discurso crítico literário sobre Deus, no 

âmbito da literatura e da análise literária, a partir da reflexão teológica presente nos 

escritores. Em sua obra Os escritores e as escrituras (1999, p. 14-19), Kuschel, 

discorrendo sobre o escritor alemão Gottfried Benn, faz alusão à questão de Deus ser um 

péssimo princípio estilístico. O embasamento para enfrentar tal questão é justamente o 

que está por trás da busca de Kuschel por uma “teopoética”, ou seja: “não a procura por 

outra teologia, não a substituição do Deus de Jesus Cristo pelo dos diferentes poetas, mas 

a questão da estilística de um discurso sobre Deus que seja atual e adequado” 

(KUSCHEL, 1999, p. 31). A partir daí, Kuschel faz referência ao abismo sobre o qual 
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caminha a teopoética, ou seja:  o desafio de falar sobre alguém, sobre um mistério que é 

ao mesmo tempo um abismo de incompreensibilidade. O desafio da teopoética é, pois, 

mostrar Deus como um abismo incompreensível sobre o qual balança a aspiração e a 

angustia humanas. Logo, a perspectiva da teopoesia dos poetas/escritores é a indicação 

de que o falar de Deus não pode enganar as pessoas sobre esse abismo. 

Ao falar da teopoética em cenário brasileiro, vários nomes de pesquisadores 

poderiam ser citados119. Mas, para o nosso propósito, faremos referência ao teólogo, 

educador e escritor Rubem Alves. Seu nome se justifica pois, conforme Antonio C. 

Magalhães (2000, p. 144), Alves foi um pioneiro na relação entre literatura e religião “ao 

se apropriar de uma forma de fazer teológico que pode ser incluído dentro da teopoética”. 

Portanto, Alves não é um simples pesquisador acadêmico interessado na relação entre 

teologia e literatura. Para ele, a teopoética se torna o meio mesmo pelo qual deve ser 

expresso seu labor teológico. Em um de seus escritos, ele propõe “que a palavra teologia 

seja substituída pela palavra teopoesia: nada de saber, o máximo de beleza” (ALVES, 

2003, p. 40). Com efeito, sua teopoética é vista como um novo modo de fazer teologia e 

tem chamado atenção de muitos pesquisadores, inclusive fora do Brasil. Conforme 

destaca Raimundo C. Barreto Jr (2014), a teopoética alvesiana, em tempos recentes, 

tornou-se objeto de interesse para pesquisadores na América do Norte que se ocupam 

com cristianismo e literatura. Barreto Jr (2014, p. 148) aponta que “A teopoética de Alves 

tem sido percebida como uma linguagem com potencial de renovar propostas teopoeticas 

em língua inglesa”.  

Daqui em diante, para o interesse deste tópico, a teopoética alvesiana será utilizada 

como referência e ponte para uma aproximação com o pensamento religioso de 

Kazantzákis. Um aspecto inicial de referência para esta aproximação refere-se àquilo que 

Rubem Alves reconhece como força e magia criadora das palavras. A força e a magia 

criadora das palavras relacionam-se, pois, com a linguagem poética e a com a religião. O 

interessante aqui é que Alves, em Lições de feitiçaria (2003, p. 36), menciona diretamente 

o nome de Kazantzákis ao dizer que o escritor grego fez a descrição que ele mais gosta 

do poder mágico das palavras, citando o seguinte trecho de O pobre de Deus: 

Sinto mesmo grande temor das letras do alfabeto, pois são gênios astutos, 

impudentes e perigosos; se abres o tinteiro, tu a liberas e elas fogem – e, 

                                                           
119 De acordo com um critério adotado por Cantarela (2015, p. 1244), podem ser citados os seguintes 

principais nomes da pesquisa sobre teopoética no Brasil: “José Carlos Barcelos, Eli Brandão, Carlos Caldas, 

Douglas Rodrigues da Conceição, Salma Ferraz, Eduardo Gross, João Leonel, Antonio Magalhães, Antonio 

Nery, Cleide Oliveira, Alessandro Rocha, Anaxsuell Silva, Suzi Sperber e Waldecy Tenório”. Cantarela 

também menciona que, “sob outros critérios, a lista pode ser mudada ou ampliada”.  
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então, como subjugá-las? Animam-se, unem-se, separam-se, não dão 

ouvidos ao que lhes ordenas, alinham-se no papel, negras, com suas 

caldas e seus chifres. É em vão que apelas para elas e lhes suplicas, pois 

são donas de sua vontade (KAZANTZÁKIS, 2002, p. 20). 

 

Ao citar esta passagem do livro de Kazantzákis, o escritor brasileiro quer mostrar 

o poder mágico das palavras. Ele observa que magia significa criar pelo poder das 

palavras, de tal sorte que a atitude de um poeta é semelhante à atitude de um mago. Nunca 

é demais lembrar que a palavra como agente de criação está presente na visão bíblica, 

onde as palavras são o fundamento da realidade, já que Deus criou o mundo com palavras. 

Deus, nesta perspectiva, é um mago-poeta. Kazantzákis também vê no ato de escrever 

algo semelhante com o ato criador de Deus. De forma poética, diz o escritor: “Ele [Deus] 

pegou na lama para criar um mundo. Eu pegava as palavras” (KAZANTZAKIS, 1975, p 

103). Em Relatório ao Greco, ele comenta como se sentia quando, ainda muito jovem, 

começou a escrever:  

Escrevia e me admirava, era deus e fazia o que queria, transformava a 

realidade, criava-a como queria que ela fosse, misturei irrevogavelmente 

verdades e mentiras, já não existiam mais verdade e mentira, eram apenas 

uma suave massa e a manuseava, tornava a manuseá-la livremente a meu 

bel prazer, sem pedir permissão a ninguém (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 

145). 

 

Percebe-se nesta passagem a insinuação do valor da palavra poética como 

responsável pela criação de mundos. Alves (2003, p. 13) destaca que “os poetas sempre 

reconheceram que poesia e magia são irmãs gêmeas”. Com efeito, a palavra é como um 

feitiço, isto é: ao ser lançada, algo acontece. Trata-se aqui da antiga percepção da palavra, 

quando ela ganhava, por assim dizer, materialidade. George Steiner, crítico literário, 

observa que o sentido antigo das palavras tinha uma aura e um efeito materiais que estão 

ausentes da percepção moderna. Por isso, “uma profecia, um dito oracular, uma fórmula 

de anátema na tragédia grega, carregavam consigo uma fatalidade literal. A linguagem 

não representava ou descrevia o fato: ela era o fato” (STEINER, 2005, p. 348). 

Kazantzákis é um artista que reivindica a materialidade da linguagem: “A Palavra, para 

me tocar, tem que se transformar em carne quente. Só assim entendo, quando posso 

cheirar, ver, tocar” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 51).   

E preciso realçar também que uma das questões mais trabalhadas pela teopoética 

está ligada ao reconhecimento dos limites da linguagem na tentativa de definir Deus. 

Aqui, a teopoética segue a perspectiva da teologia mística, também conhecida como 
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teologia negativa ou apofática120. Trata-se da compreensão de que nenhuma palavra é 

aplicável a Deus, porque palavras são finitas e Deus não o é. Rubem Alves concorda que 

a linguagem é limitada para definir Deus: “Deus é o mistério sobre o qual nada se pode 

falar. Ele está além da palavra. O que temos é um horizonte inominável” (ALVES, 2015, 

p. 77). Com efeito, o teopoeta brasileiro dirá: “é preciso fazer calar as palavras para se 

ver com clareza” (ALVES, 2011, p. 174); ou, em outros termos: “os místicos e os poetas 

sabem que o silêncio é nossa morada original” (ALVES, 2003, p. 46). 

Kazantzákis também sabe que as palavras são insuficientes. Por isso, segundo o 

escritor grego: “Nosso essencial dever de homens não é explicar, esclarecer o ritmo da 

marcha de Deus e sim, na medida do possível, ajustar por ele o ritmo de nossa própria 

vida” (KAZANTZÁKIS, 1997, p. 110). No mesmo texto, um pouco mais adiante, ele 

escreve: 

Esforçamo-nos por tornar visível esse Sopro, por dar-lhe um rosto, 

envolvê-lo em palavras, em alegorias, pensamentos e esconjuros para que 

não nos fuja. Mas ele não cabe nas vinte e quatro letras de que dispomos; 

sabemos que todas essas palavras, alegorias, pensamentos e esconjuros 

não são mais que outra máscara a esconder o Abismo (KAZANTZÁKIS, 

1997, p. 111). 

 

 Em direção semelhante, Alves deduz: “Idolatria é pretender capturar o 

inominável numa gaiola de palavras para, assim, dominá-lo, torná-lo previsível” 

(ALVES, 2015, p. 77), e depois arremata: “Deus não é um objeto de pensamento. É objeto 

de degustação” (ALVES, 2015, p. 81). Deus passa então a ser experimentado, como uma 

experiência mística. E por experiência mística deve-se entender uma atitude que sustenta 

que o mais importante é indizível.   

Noções como silêncio e abismo representam o fundo com o qual a linguagem 

mística luta para se fazer entender. Esse esforço da linguagem mística pode ser 

comparado, de acordo com Rubem Alves, ao trabalho de uma aranha que tece sua teia. 

No momento preciso e oportuno, a aranha salta sobre um abismo e um universo começa 

a ser criado (ALVES, 2003, p. 21). Assim é, pois, a palavra que nasce, que brota do 

abismo do silêncio. Alves confessa que também quer construir uma teia sobre o vazio. Só 

que a sua teia é outra: é a palavra. E Kazantzákis, do mesmo modo, diz:  

                                                           
120  Do grego, apophatikós = negativo, derivado do verbo apóphami, que significa “dizer não, negar”. Para 

a teologia apofática, o conhecimento de Deus só é possível afirmando-se o que Ele não é. O conhecimento 

apofático é contrário ao conhecimento catafático (do grego kataphatikós = afirmativo ou enfático), o qual 

define Deus por afirmações positivas 
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Palavras! Palavras! Só tenho às minhas ordens vinte e quatro soldados de 

chumbo121 e no entanto decreto a mobilização e levanto um exército para 

vencer a Morte! Armarei os meus vinte e quatro laços para capturar o 

Invisível! (KAZANTZAKI, 1960, p. 10).   

  

A tarefa da poesia é “capturar” o Invisível, traduzir o inefável, se é que isso é 

possível. Mas, para Kazantzákis, “o valor do homem está justamente no fato de procurar 

conscientemente o Impossível” (KAZANTZAKI, 1960, p. 10). Trata-se, com efeito, da 

invocação daquilo que está ausente.  

Alves exemplifica sua perspectiva teológica, ou melhor, sua teopoética, ao dizer: 

“Cristologia: um poema que se recita diante do Vazio” (ALVES, 2003, p. 54). Em 

seguida, propõe um novo prólogo para o Evangelho de João: 

“Antes que todas as coisas existissem  

havia o silêncio.  

E então, repentinamente,  

ex nihilo 

uma Palavra foi ouvida,  

e o mundo começou...”  

No vazio, versos,  

universos,  

“(...) e eles falaram –  

como poetas,  

como mágicos,  

como amantes,  

como teólogos,  

porque teologia é a Palavra falada diante do vazio,  

como uma invocação do Ausente... (ALVES, 2003, p. 55). 

 

Há neste exemplo uma tensão entre a palavra e o silêncio; o conflito entre a poesia 

e a mística. Parece correto afirmar que uma tensão como esta também reflete o sentido da 

teologia de Kazantzákis. De acordo com José Ramón Arana (1999, p. 29), “Kazantzákis 

vive sua experiência de falante – e de escritor – como uma atividade à beira do abismo: 

e, portanto, como uma geração permanente, agônica, de significado”. O escritor grego 

revela que levou anos até descobrir que por trás de Deus está o abismo. O primeiro passo 

para essa descoberta se deu quando ele entendeu que por trás de todos os símbolos 

religiosos estaria o “irremovível, o eterno rosto de Deus”. Na sequência, o escritor diz: 

“mais tarde ainda, quando minha mente se alargou ainda mais, quando meu coração ficou 

ainda mais ousado, comecei a distinguir o que tinha atrás do rosto do próprio Deus, uma 

terrível escuridão desabitada, o caos [...] me vi diante do abismo” (KAZANTZÁKIS, 

2014, p. 150).  

                                                           
121 O alfabeto grego é composto por vinte e quatro letras. 
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Com efeito, para Kazantzákis, diante do vazio, diante do abismo, Deus surge 

multifacetado. Seu porta voz aqui é o personagem Zorbás: “Deus muda de feição, feliz 

daquele que pode distingui-lo por trás de cada máscara. Às vezes é um copo de água 

fresca, às vezes um filho que dança em nossos joelhos, às vezes uma mulher dengosa e 

às vezes um pequeno passeio matinal” (KAZANTZÁKIS, 2011, p. 256). Alves segue 

uma ideia parecida ao dizer: “Vejo as pessoas religiosas fecharem os olhos para orar. Elas 

creem que, para se ver Deus, é preciso não ver o mundo. Elas não sabem que a beleza da 

natureza é o espelho onde Deus se contempla” (ALVES, 2015, p. 243). 

Em tal proposta teológica, tudo é Deus. Ou seja, Deus não é uma entidade, menos 

ainda uma pessoa totalmente transcendente, isolada do mundo. Deus não é uma realidade 

oposta e segregada de outras realidades: Deus é os símbolos que o expressam. Em 

Kazantzákis, pode-se dizer que a teologia torna-se simbologia, uma vez que “cada 

símbolo religioso é um rosto de Deus” (ARANA, 1999, p. 27). Para Alves, o esforço do 

teopoeta é expressar a beleza com símbolos, uma vez que os símbolos são as únicas coisas 

que o artista possui em suas mãos: “É com eles que se constrói a beleza” (ALVES, 2003, 

pp. 150-151).     

Em Kazantzákis, Deus é também, e antes de tudo, luta, e “Nessa luta, 

desenvolvem-se e atuam perenemente a dor, a alegria e a esperança” (KAZANTZÁKIS, 

1997, p. 101). “Deus é luta” significa o esforço em arrancar os signos e os conceitos de 

sua inércia, que os mantém tensos em sua consistência. Assim, Deus não é um significado, 

mas o próprio princípio – ou ato – de significar. O “abismo”, a “escuridão desabitada” e 

o “caos”, que Kazantzákis diz ter descoberto atrás do “rosto de Deus”, não são outra coisa 

que o fundo sem fundo através do qual os símbolos adquirem sentido. Em outros termos, 

“a presença de deus nos signos é o poder de arrancá-los desse abismo de indefinição” 

(ARANA, 1999, p. 28). Esse comentário fundamenta-se na seguinte passagem de Ascese:  

Cada palavra, cada ato, cada ideia é a pesada pedra tumular que ele 

[Deus] tem de erguer. E o meu corpo e o mundo todo que avistamos, céu 

e terra, é a pedra tumular que Deus forceja por erguer [...]. 

Cada palavra é como uma arca ao redor da qual dançamos, reconhecendo, 

com um estremecimento, a terrível presença de Deus lá dentro” 

(KAZANTZÁKIS, 1997, pp. 100-104). 

 

Deus é, pois, a força que impulsiona o ato de significar, ou seja: é o combate contra 

a ausência total de significado. Dessa forma, a presença de Deus na linguagem é o que, 

em certo sentido, salva o ser humano do “caos”, do “abismo”, do mundo sem significado. 

Com efeito, na teopoética kazantzakiana, Deus é a afirmação da impossibilidade humana 
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do abismo: Deus é o que tapa o abismo, é a garantia de significado. Trata-se de uma 

mística um pouco diferente da mística de certos religiosos. Não há paralisação diante do 

“abismo”, do “silêncio”, das “trevas”. Portanto, depois de ficar ciente do abismo, deve-

se retornar para mundo dos significados. Trata-se, assim, de uma luta contínua, cujo 

objetivo é preencher o vazio com significados. É mais ou menos parecido com o que 

Rubem Alves diz:   

Sou místico. Ao contrário dos místicos religiosos, que fecham os olhos 

para verem Deus, a Virgem e os anjos, eu abro bem os meus olhos para 

ver as frutas e legumes nas bancas de feira. Cada fruta é um assombro, 

um milagre. Uma cebola é um milagre (ALVES, 2015, p. 222).  

 

Por reconhecerem a radicalidade do abismo, do silêncio e das trevas, Kazantzákis 

e Alves inserem-se na tradição mística. Não obstante, suas teopoeticas procuram ser 

geradoras de significados, isto é, lutam contra o nada do significado. Neste sentido, ambos 

poderiam ser descritos até mesmo como “anti-místicos”, uma vez que o labor poético-

teológico deles intenciona tapar o abismo/silêncio/vazio. Por outro lado, é certo também 

que eles não pretendem absolutizar ou definir qualquer significado. Não são como 

algumas perspectivas religiosas que, por meio de dogmas e de doutrinas, ambicionam 

determinar o que é Deus. Alves e Kazantzákis chegam a comparar Deus com um pássaro, 

o qual perde sua beleza quando é engaiolado. Alves elucida:  

Mas aí vêm os homens com as suas arapucas e gaiolas chamadas 

religiões. E cada uma delas diz haver conseguido prender o Pássaro 

Encantado em gaiolas de palavras, de pedra, de ritos e de magia. E cada 

uma delas afirma que o seu pássaro engaiolado é o único Pássaro 

encantado verdadeiro... (ALVES, 2002, p. 21). 

 

De acordo com Alves, os homens prendem o Pássaro porque seu canto não lhes 

basta. Sua beleza não lhes basta. Ao prendê-lo, os homens acreditam que são os donos do 

seu canto e da sua beleza, desejam manipular seu poder. Kazantzákis (2014, p. 441) 

concorda que o desejável é não nomear (engaiolar) o pássaro. O escritor grego sabe muito 

bem que um “nome aprisiona o espírito, aperta-o para que caiba na palavra e obriga-o a 

deixar de fora tudo o que tem de inexprimível, precioso e insubstituível”. Porém, 

Kazantzákis também sabe que a tendência de perseguir e querer nomear o “pássaro” é 

parte da natureza humana. Trata-se da tendência humana de buscar delimitar o ilimitado: 

“o homem só suporta trabalhar em uma eira limitada”. O escritor grego sugere que é 

preciso obedecer a essa limitação humana para que, paradoxalmente, se possa ultrapassá-

la. E revela: “fui obrigado a dar um nome ao mítico pássaro que perseguia”; no entanto, 
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adverte ele, deve ser “um nome com limites os mais móveis possíveis, com cercas as mais 

transparentes possíveis”.  

Em suma, Kazantzákis e Alves percebem que a teologia precisa ser 

transubstanciada em teopoética. Deus seria, portanto, mais tema da imaginação poética 

do que do discurso teológico. A teopoética se funda, assim, em uma possibilidade que 

não se limita a definir, mas em revelar ou desvelar Deus. Para ambos autores, a 

poesia/literatura, mediante o poder da imaginação, cria o inexistente. Por isso, para Alves 

(2011, p.164), “todo artista é um mágico, um feiticeiro”. E Kazantzákis declara: “Acredito 

em um mundo que não existe; mas, acreditando nele, crio-o; chamamos de impossível 

aquilo que não desejamos o bastante” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 365). Rubem Alves 

ainda dirá: “Alimentamo-nos com ficções. Embriagamo-nos com ficções. Fazemos amor 

com ficções. Ficamos grávidos com ficções” (ALVES, 2011, p. 176). Kazantzákis 

conclui: “Existe alguma coisa mais verdadeira do que a verdade? Sim, o conto; ele dá um 

significado imortal à verdade efêmera” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 443). Diante disso, 

podemos considerar a seguinte interpretação para a afirmação de Kazantzákis em Ascese- 

Os salvadores de Deus (p. 119), quando ele diz: “Não é Deus que nos irá salvar; nós é 

que o salvaremos”; e como nós o salvaremos? “lutando, criando, transfigurando a matéria 

[isto é, a teologia] em espírito [isto é, em poesia]”. 

 
IV.3. Dores e incertezas: o Jesus inacabado em A última tentação 

Feita, portanto, uma exposição mais ampla de alguns significados teológicos no 

pensamento de Kazantzákis, me volto novamente para o romance A última tentação, 

procurando arrematar este capítulo com uma abordagem sobre as dores e as incertezas da 

trajetória de Jesus. Será uma interpretação filosófico-teológica das agonias do Jesus 

kazantzakiano, sobre as dificuldades de encarar o abismo e a condição de ser inacabado, 

o que, de uma perspectiva cristã, revela a condição própria de todos os seres humanos.  

Quero começar essa abordagem observando que, no romance, o personagem Jesus 

está sempre em movimento e se deslocando. Ele percorre a Palestina várias vezes, seja 

com seus discípulos ou sem eles, seja pregando ou sem pregar. Neste ponto, deve-se 

considerar que aquele que tem a intenção de pregar para as pessoas uma mensagem nova, 

um evangelho, deveria ter já uma posição definida diante do mundo que o rodeia. Porém, 

o Jesus de Kazantzákis, um carpinteiro obscuro de Nazaré, possui muitas dúvidas, apenas 

alguns pressentimentos e nenhuma certeza. Esta característica do personagem irá 
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acompanhá-lo ao longo de praticamente todo o romance. Segundo José Ramón Arana 

(1999, p. 30), este Jesus é uma espécie de prolongação do Jesus retratado em O anticristo, 

de Nietzsche, que fala, “mas desconhece o significado e o alcance real do que diz”. De 

fato, é possível reconhecer alguns aspectos do personagem de Kazantzákis a partir da 

descrição que Nietzsche faz de Jesus em O anticristo: 

Este “alegre mensageiro” morreu como viveu, como ensinara – não para 

“redimir os homens”, mas para mostrar como se deve viver. A prática foi 

o que ele deixou à Humanidade: a sua conduta perante os juízes, perante 

os verdugos, perante os acusadores e perante toda a espécie de calúnia e 

ultraje – o seu comportamento na cruz. Não resiste, não defende o seu 

direito, não dá passo algum que afaste dele o fim; mais ainda, provoca-o 

... E suplica, sofre, ama com aqueles, por aqueles que lhe fazem mal ... 

As palavras proferidas ao ladrão na cruz encerram todo o Evangelho. “ – 

Este era em verdade um homem divino, um Filho de Deus” – diz o ladrão. 

“ – Se sentes isso – responde o Redentor –, então estás no paraíso, és 

também um filho de Deus ...” Não se defender, não se encolerizar, não 

responsabilizar ... mas também não resistir ao mal – amá-lo ... 

(NIETZSCHE, 2009, p. 55). 

 

Agora, comparemos a passagem acima com a que Kazantzákis escreve no prólogo 

de A última tentação: 

Para fornecer um modelo supremo ao homem que combate, para mostrar 

que não é preciso temer o sofrimento, a tentação e a morte, pois tudo isso 

pode ser vencido e já foi vencido, é que esse livro foi escrito. Cristo 

sofreu e, a partir de então, o sofrimento foi santificado; a Tentação lutou 

até o último instante para aliciá-lo, e a Tentação foi vencida. Cristo foi 

crucificado e, desde então, a morte foi vencida. 

Cada obstáculo em seu percurso tornava-se um pretexto e marco de 

vitória. Nós já temos um modelo diante de nós, que nos abre caminho e 

nos dá coragem. (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 11). 

 

Acerca deste modelo supremo, que mostra ao homem como se deve viver, 

Kazantzákis, em outro texto, vai dizer: “Cristo não é fim, é o começo; não é o ‘Seja bem-

vindo! ’, é o ‘Boa viagem! ’. Não está descansadamente sentado em nuvens macias, 

também ele apanha do mar como nós [...]. É por isso que me agrada, é por isso que vou 

com ele” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 276). Então, para o escritor grego, Cristo, como 

modelo supremo para o ser humano, não deve ser visto como um fim, mas como um 

eterno ponto de partida, uma experiência permanente de luta e de criação, a qual envolve 

dores e sofrimentos. É, pois, o esforço constante por transubstanciar a matéria em espírito. 

Esta concepção kazantzakiana sugere uma antropologia do homem inacabado, a qual, em 

A última tentação, pode ser plenamente percebida através da trajetória de Jesus.  
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O itinerário de Jesus no romance é repleto de incertezas, de angústias, de dores e 

de sofrimentos, e é assim porque ele deve necessariamente viver a dimensão temporal na 

condição de indivíduo da natureza. “[A] natureza humana de Jesus vai assumindo sua 

natureza divina kenótica no abandono em Deus, narrando o sofrimento do próprio 

humano e como vai sendo vencido” (VILLAS BOAS, 2016, p. 347). Tal condição é a raiz 

de todo tormento humano e daquelas questões fundamentais: quem sou eu? o que quero?, 

por que estou aqui? Neste sentido, pode-se dizer que, pela condição de sua natureza 

humana, Jesus é um torturado interno antes de ser uma vítima de seu meio. Assim, no 

romance, semelhantemente a todo ser humano, Jesus é colocado na condição teológica 

do pós-queda. As incertezas e aflições que o acompanham até o fim, colocam ele 

igualmente na situação humana de ser inacabado, e inacabado por ser um animal do 

infinito122. Na condição do pós-queda, “esse infinito é vivido como uma espécie de 

inferno constante” (PONDÉ, 2013, p. 180). O infinito vivido como inferno é o sentimento 

trágico da vida, já que no ser humano se confrontam o desejo de viver para sempre com 

a certeza de que morrerá. 

No entanto, ao mesmo tempo em que esse infinito pós-queda é um inferno, a 

salvação só existe ao atravessá-lo. Em A última tentação, nota-se que o sofrimento 

psicológico de Jesus é revestido de uma certa sacralidade. Ou seja, é na travessia da 

agonia, na sua polifonia interna, na incapacidade de se identificar consigo mesmo, que 

ele encontrará o sentido construtivo da travessia. Cristo torna-se, assim, exemplo para 

todos: 

Todo homem que merece ser chamado de filho do homem levanta sua 

cruz e sobe seu Calvário; muitos, a maior parte, chegam, ofegantes, ao 

primeiro, ao segundo degrau; juntam-se no meio do percurso e não 

chegam ao cume do Calvário – isto é, ao cume de nossas obrigações – 

para se crucificar, para ressuscitar e salvar sua alma. Acovardam-se, têm 

medo de se crucificar, não sabem que a crucificação é o único caminho 

para a ressurreição; não existe outro (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 25). 

 

O Jesus de A última tentação encarna o projeto filosófico de Kazantzákis, o qual 

sustenta que a meta é ir sempre além, não interromper o movimento com recompensas 

vãs e ilusórias, tampouco deixar-se abater pela dor e pelo sofrimento123. É percorrendo 

                                                           
122 Essa noção antropológica do homem inacabado é mencionada por Luiz Felipe Pondé em referência a 

Dostoiévski, em Crítica e profecia: a filosofia da religião em Dostoiévski (p. 179). Alguns aspectos do 

estudo de Pondé serão úteis aqui para minha análise.  
123 O projeto filosófico de Kazantzákis está exposto de forma poética em Ascese: Os salvadores de Deus. 

Nesta obra, o percurso está dividido em etapas (capítulos): A preparação; A marcha; A visão; A prática; e 

O silêncio.    
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esse caminho que o ser humano está mais próximo de ser o que ele é. Essa marcha 

contínua tem como uma de suas referências a filosofia de Nietzsche, a partir da qual o 

escritor grego reaproveita a noção de niilismo. Vale dizer que Nietzsche, mesmo 

rondando as fronteiras do “niilismo radical”, não se detém “em uma negação, no não”, 

mas vai, além disso, até “um dionisíaco dizer sim ao mundo, tal como é [...] a grande 

participação panteísta em alegria e sofrimento, que aprova e santifica até mesmo as mais 

terríveis e problemáticas propriedades da vida” (NIETZSCHE, 1974, p. 401). É diante de 

uma perspectiva semelhante que podemos falar também de um niilismo heroico nos 

personagens de Kazantzákis, que os leva, como no caso de Jesus, a dizer sim ao 

sofrimento e ao enfrentamento do perigo. 

Não obstante, Kazantzákis se distancia de Nietzsche e fica mais próximo de 

Dostoiévski, ou de Unamuno, quando, por exemplo, observamos em A última tentação a 

ideia perturbadora de Deus como um tormento na vida do homem. Tomemos como 

exemplo esta cena entre Jesus e Judas: 

- O que está acontecendo com você? Por que se abateu? Quem o 

atormenta? 

O jovem esboçou um sorriso, fez menção de responder: “Deus”, mas 

conteve-se. Esse era o grande brado em seu íntimo e não queria deixá-lo 

escapar pela boca. 

- Estou lutando – respondeu. 

- Com quem? 

- Não sei, estou lutando (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 30). 

 

Esta situação de Jesus pode ser entendida a partir da noção de páthos, segundo a 

interpretação que Luiz Felipe Pondé dá à noção, a partir da leitura que faz de Abraham 

Joshua Heschel, e conforme ele a aplica à ideia do páthos divino nos personagens de 

Dostoiévski. Pondé, ao comentar esta noção, indica que páthos (do grego) possui o 

mesmo sentido de affectus (do latim), “isto é, a (quase) ‘afecção’ que Deus causa na 

pessoa mística, como se fosse uma invasão ou uma ‘visita’, como nos fala a mística 

ortodoxa” (PONDÉ, 2013, p. 62). O Jesus de Kazantzákis é claramente uma figura que 

sofre desse páthos divino, e, como tal, não consegue alcançar a felicidade neste mundo. 

Ao contrário, os que são escolhidos para serem atravessados por esse páthos divino são 

uma espécie de infelizes abençoados que carregam o tormento de ter a mão de Deus 

sempre suspensa sobre suas cabeças. Pondé indica que as grandes figuras bíblicas, aquelas 

que eram eleitas dentro do povo eleito, sabiam do peso causado por essa proximidade 

com Deus. E essa ideia aparece claramente em A última tentação, na passagem em que 
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Maria, suspeitando que Jesus padecesse de alguma possessão demoníaca, implora para 

que o rabino da aldeia cure seu filho: 

“Você cura estranhos e não quer curar meu filho? ” queixou-se. O rabino 

balançou a cabeça: “Maria – respondeu-lhe –, não é um demônio que 

atormenta seu filho, não é um demônio, é Deus. O que posso fazer então? 

” “Não existe cura? ” perguntou a infeliz. “É Deus, estou lhe dizendo, 

não existe cura. ” “Por que Ele o atormenta? ” O velho exorcista suspirou 

e não respondeu. “Por que ele o atormenta? ” perguntou a mãe 

novamente. “Por que ele o ama, Maria”, respondeu por fim o velho 

rabino. A mãe olhou-o aturdida. Já abria a boca para perguntar, mas o 

rabino tapou-a: “Essa é a lei divina, não questione” (KAZANTZÁKIS, 

2015, p. 37). 

 

Ser um eleito de Deus, isto é, ser invadido pela Transcendência não significa ter 

uma vida serena e confortável, como normalmente costuma-se acreditar. Ao contrário, 

um homem é eleito para sofrer, e terá menos livre-arbítrio do que indivíduos comuns. 

Aquele que é amado por Deus não está acima dos padecimentos da vida. Isso é muito 

bem notado no Jesus de A última tentação. Enfim, um eleito de Deus carrega um encargo 

pesado, muito mais do que pode aguentar grande parte das pessoas. Consciente disso, 

Kazantzákis, no prólogo de A última tentação, dirá: “Deus não aprecia almas frágeis e 

carnes fracas” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 10).  

No mesmo prólogo, Kazantzákis escreve que a fonte de toda a sua angústia, a 

origem de todas as suas alegrias e de todas as suas dores, é a luta incessante e sem 

misericórdia entre o espírito e a carne. Confessa que amava seu corpo e não queria que se 

perdesse; que amava seu espírito e não queria que ele caísse. Tal conflito também seria, 

segundo o escritor, a fonte dos padecimentos de Jesus, como, aliás, de todo ser humano. 

Por isso, afirma: “o mistério de Cristo não é apenas de uma religião determinada, ele é de 

todos os seres” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 9). 

No início do romance já ficamos diante do dilema de Jesus, ou seja, o fato de que 

ele se sente chamado por Deus, mas deseja manter uma vida ordinária. Nota-se aqui o 

grande tema das obras de Kazantzákis – o combate do homem contra Deus –, que é 

realçado pela ambiguidade de Jesus: enquanto homem, sente-se impelido a fugir da 

presença divina, que lhe é assaz penosa; enquanto Deus, há de fugir das tentações, sendo 

a maior delas a de ser feliz constituindo uma vida comum com esposa, filhos e trabalho. 

Porém, Jesus é alguém invadido pela presença divina, pelo páthos divino, e, cansado de 

resistir, sai em busca de saber qual o plano de Deus para ele. A partir daí, a agonia que 

lhe acompanhará é a insegurança acerca de saber quem realmente ele é e a incerteza sobre 

o que deve ser feito. Retira-se para o deserto para se encontrar, mas sai de lá não muito 
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consciente sobre isso. Faz constantes reelaborações de sua missão, a qual vai ganhando 

diferentes significados no decorrer da trajetória: às vezes é o amor, às vezes é a rebelião 

e, por fim, a morte na cruz. Cada um desses significados é uma interpretação que Jesus 

vai impondo à sua missão. Dessa forma, ele vai construindo sua trajetória, mas sem ter 

qualquer garantia de que está no caminho certo.  

O que se nota neste Jesus kazantzakiano é, pois, a dinâmica do ser humano 

inacabado, sempre incerto e numa busca constante. O escritor cretense, referindo-se à sua 

própria experiência de vida, a qual, de certa forma, ele a projeta em seu Jesus, expressa o 

seguinte:  

Sempre que chegava a uma certeza, o repouso e a segurança durava um 

certo tempo; mas, rapidamente, dessa certeza pulavam novas dúvidas e 

preocupações que me obrigavam a empreender novos combates para me 

salvar da antiga e encontrar uma nova certeza; até que amadurecesse e se 

tornasse incerteza (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 320). 

 

Aqui, ao mesmo tempo em que se insinua o desconforto de alguém correndo atrás 

de uma certeza, ocorre também a sugestão de que é melhor isso – vagar, buscando o tempo 

todo um significado, como Jesus – do que a postura de alguém que julga ter encontrado 

a verdade. Por sua vez, a postura de alguém que possui absoluta certeza pode ser vista no 

romance através do personagem Judas. É certo que, mais para o final, ele acaba se 

rendendo aos planos de Jesus, mas na maior parte da trama seu comportamento é radical, 

de alguém que tem absoluta certeza do que deve ser feito. Judas é um revolucionário que 

só acredita na libertação do jugo romano através da espada, isto é, ele acredita que o ser 

humano pode tomar sua condição na mão, matar quem quiser e construir o paraíso 

terrestre. Trata-se aqui do autoritarismo daqueles que decidem por conta própria o que é 

certo e o que é errado. Quando alguém acha que sabe o que vem a ser um mundo justo 

para todos e, mais grave ainda, quando se está convicto acerca do que deve ser feito para 

chegar lá, é quase inevitável que se caia na monstruosidade de quem acredita ser superior. 

O fato é que, de uma perspectiva cristã, parece existir uma incapacidade ontológica do 

ser humano de construir o paraíso no mundo. 

Em A última tentação, enquanto Judas se auto define e também aos outros à sua 

volta124, Jesus, por sua vez, é descrito a partir da impossibilidade de sustentar uma 

                                                           
124 Como, por exemplo, nesta passagem: “Não me ajusto com seus amigos, filho de Maria – começou, sem 

rodeios, o Barba ruiva. – Não tenho a inocência e a bondade do seu queridinho João, nem sou visionário e 

cabeça de vento como o André, que vai para onde o vento sopra. Eu sou uma fera arredia, minha mãe me 

gerou bastardo, jogou-me no deserto e fui amamentado com leite de loba. Tornei-me grosseiro, bruto e 
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definição sobre si mesmo. Em outros termos, Jesus sofre de uma polifonia interna, de um 

multivocalismo interior, que o coloca na ordem do estranhamento, da não identidade 

consigo mesmo. Daí seu processo transformativo, seu sentir-se desorientado e sem 

certezas sobre o mundo e sobre o que sente. Uma teoria interessante sobre esse processo 

aparece no livro Afirma Pereira (2013), do escritor italiano Antonio Tabucchi, e pode 

servir de ilustração para o que estamos discutindo. Há um trecho neste livro em que o 

personagem principal, Pereira, um jornalista viúvo de meia-idade, percebe que está 

passando por uma mudança, por um processo de estranhamento interior. Ao comentar 

isso com um médico, o Dr. Cardoso, este lhe fala sobre a teoria da “confederação das 

almas”. Segundo esta teoria, cada pessoa tem várias almas dentro de si, sendo que não há 

nenhuma alma que seja melhor do que a outra. A ilusão de que se é uma pessoa surge 

porque, de vez em quando, uma das almas submete as outras, permanecendo ativa e 

fazendo com que se acredite que se é daquele jeito. Ou seja, o eu que é considerado padrão 

“depende do controle de um eu hegemônico que se impôs na confederação de nossas 

almas”. Assim,  

No caso de surgir outro eu, mais forte e mais poderoso, esse eu destitui o 

eu hegemônico e toma o seu lugar, passando a dirigir a coorte das almas, 

ou melhor, a confederação, e a primazia permanece enquanto esse eu não 

for, por sua vez, destituído por outro eu hegemônico, através de um 

ataque direto ou de uma paciente erosão. (TABUCCHI, 2013, p.91). 

 

A concepção de que temos várias almas, ou várias personalidades, indica que o 

ser humano está em constante mutação, o que subentende, por sua vez, a presença da 

divisão e da reconstrução. A personalidade de alguém é, portanto, uma polifonia total, e 

entendida como não tendo um único centro identitário. Com efeito, sempre que se pensa 

ser uma unidade é só projeção o que se está fazendo. E mais, quando se projeta uma 

unidade sobre si mesmo, essa projeção é sempre uma ilusão que acarreta em uma redução 

da pessoa, sendo isso pior do que permanecer na ambiguidade. Então, nesta perspectiva, 

parece melhor ser uma espécie de neurótico, ou algo assim, do que achar que não se é 

neurótico. 

O Jesus de A última tentação é esse tipo neurótico, um sujeito frágil no sentido de 

saber que está à deriva e que consente em repensar suas concepções e seu modo de ser. 

Ele parece seguir os mandamentos de Ascese-Os salvadores de Deus, como aquele que 

                                                           
honrado. Àquele que amo, torno-me chão para pisar. A quem não amo, eu mato” (KAZANTZÁKIS, 2015, 

pp. 206-207). 
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diz: “Morre a cada dia. Nasce a cada dia. Renega a cada dia o que possuis” 

(KAZANTZÁKIS, 1997, p. 134). O Jesus de Kazantzákis vai aceitando sua missão e o 

desconcerto que a supõe. Sua trajetória é a de um homem que procura entender sua 

excepcionalidade e que luta contra o desejo de usufruir das coisas comuns da vida. Na 

cruz, durante o sonho/alucinação, lhe é apresentada a experiência de desfrutar de 

casamentos, de ter filhos, de trabalhar e de envelhecer. A tentação suprema, não uma 

qualquer, está em renunciar sua excepcionalidade. No final, Jesus transcende as alegrias 

comuns e assume sua diferença. Porém, ele não faz isso por ter adquirido alguma garantia 

ou certeza. Ao contrário, ele a assume simplesmente pela fé. Esse percurso do Jesus de A 

última tentação está bem sintetizado no comentário de Michael Bliss125: 

É precisamente a incerteza de Jesus, o fundamento de suas agonias e 

tentações, que, paradoxalmente, faz a história da crucificação tão 

gloriosa, pois nos mostra um homem morrendo por uma causa cuja 

validade não é – na verdade, não pode ser – firmemente estabelecida. O 

triunfo de Jesus deriva de sacrificar-se a si mesmo unicamente com a 

força de sua fé (BLISS,1998, p. 91). 

 

A fé do Jesus kazantzakiano poder ser entendida no sentido de luta, segundo a 

máxima de Ascese que diz: “Seja como for, lutamos sem nenhuma certeza e nossa virtude, 

por não estar segura de recompensa, se reveste de maior nobreza” (KAZANTZÁKIS, 

1997, p. 132). A fé de Jesus é a luta ininterrupta para alcançar Deus, que se expressa na 

imagem de uma subida. Em Relatório ao Greco, Kazantzákis diz que o único caminho 

que conduz a Deus é a subida; nunca a descida, nunca o caminho reto. Subir demanda um 

esforço contínuo, não pode haver relaxamento e nem conforto. Nessa perspectiva, Deus 

é o “selvagem cume do espírito do homem que sempre estamos atingindo e que está 

sempre saltando e subindo ainda mais alto [...]; subida, abismo e solidão” 

(KAZANTZÁKIS, 2014, p. 464). O percurso do Jesus de A última tentação representa 

exatamente isso: subida, abismo e solidão. 

Ao longo da narrativa acompanha-se a “subida” de Jesus, sua luta contínua para 

tentar entender quem ele é e o que deve fazer, seus dilemas, até chegar ao Gólgota e subir 

à cruz. Estando lá, durante o sonho, ocorre algo como um processo de desconstrução do 

caminho, ele desce da cruz e passa a ter a visão de uma vida tranquila e feliz, a qual só 

pode ser uma ilusão. Por fim, desperta e com “uma alegria selvagem e indômita” 

                                                           
125 Michael Bliss é professor de cinema no Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virginia. O 

comentário de Bliss é feito sobre o Jesus da adaptação cinematográfica, A última tentação de Cristo, de 

Scorsese; mas totalmente em acordo com o Jesus do romance. 
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reconstrói seu lugar diante da solidão da cruz e do abismo da morte. Não obstante, mesmo 

diante da morte, nada está terminado, pois a expressão importante no final do romance 

não é “Tudo está consumado! ”, mas sim “Tudo começa” (KAZANTZÁKIS, 2015, p. 

512).  

O Jesus de A última tentação torna-se, assim, veículo para que o leitor se 

reconheça no abismo, na impossibilidade de autodefinição e na incapacidade de entender 

Deus.  Com efeito, o Jesus de Kazantzákis serve para mostrar que é na travessia dessa 

condição de inacabamento, desse abismo de indeterminação, que o ser humano encontra 

sua salvação. Neste sentido, a reflexão que podemos extrair do romance de Kazantzákis 

é aquela que sinaliza a angústia religiosa. Para o escritor é melhor a permanência nesta 

angústia, já que forçosamente ela lança o ser humano, ainda que em uma forma de 

pesadelo, a um movimento de superação de sua própria condição. Ou seja, para o escritor 

grego, religião não é apenas fixação de uma ordem frente ao caos, não é somente abrigo 

frente ao abandono, mas também mergulho no abismo, naquilo que desestabiliza. 

Segundo Kazantzákis (2014, p. 321), “toda religião que promete ao homem aquilo que 

ele deseja [...] parece um esconderijo para os medrosos, indigno do verdadeiro homem”; 

por isso, um pouco mais adiante, ele adiciona: “A fé desesperançada me pareceu ser, não 

a mais verdadeira, e sim a mais corajosa [...] O que é o mais difícil, isto é, o mais digno 

de um homem que não choraminga, não suplica, não mendiga? É isso o que eu quero”.  

A religião assim entendida revela a fragilidade de nossa condição e, ao mesmo 

tempo, clama para que tenhamos coragem de dar o “salto da fé”, à maneira 

kierkgaardiana126. O Jesus de A última tentação torna-se, pois, um exemplo dessa forma 

de existência religiosa. Sua trajetória não é a de quem se encontra, mas a de quem se 

perde. Ele entende que é preciso que haja algo que o transcenda, para que possa fazer a 

vida ter sentido. E isso é impossível quando se está constantemente fazendo referência a 

si mesmo como o motivo e a finalidade de sua existência.  

Podemos afirmar, assim, que o Jesus kazantzakiano não é um tranquilizante, que 

ajuda a relaxar. Em última análise, este Jesus pode ser descrito como aquele que “chega 

                                                           
126 Conforme o filósofo dinamarquês Sören Kierkegaard (1813-1855), “salto da fé” é uma expressão 

utilizada para explicar a ruptura do estágio ético para o estágio religioso da existência. Não teremos espaço 

e condições aqui para explicarmos a filosofia dos estágios em Kierkegaard. Creio que seja suficiente apenas 

dizer que para este filósofo o estágio religioso é um verdadeiro “salto no escuro”, pois não apresenta 

nenhuma garantia racional para o indivíduo, mas por isso mesmo é sua salvação. O salto da fé coloca o 

indivíduo em relação direta com o Absoluto (comprometimento com Deus). O indivíduo que deu o salto da 

fé, que se tornou exceção, está disposto a sacrificar tudo por Deus, tal como ocorrera com Abraão, “O 

Cavaleiro da Fé”, em relação ao sacrifício de seu filho, Isaac. 
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à boca do abismo, tira sua coroa de papel da cabeça e a joga longe, despe o seu reino e, 

como um mergulhador, inteiramente nu, junta pés e mãos e joga-se de cabeça no caos, e 

se perde” (KAZANTZÁKIS, 2014, p. 321). A trajetória do Jesus de Kazantzákis 

manifesta, portanto, a condição de inacabamento do ser humano e evidencia o sentido de 

abismo que constitui a busca religiosa.  

 

*** 

Kazantzákis é um autor de difícil classificação. Sendo reconhecido como um 

ficcionista, sua obra se inscreve, não obstante, nas fronteiras das mais profundas 

preocupações filosóficas e teológicas. Assim, seus romances, seus dramas, seus relatos 

de viagem, enfim, todos os seus escritos, nos convidam a pensar/refletir de forma 

heterodoxa, isto é, por outros caminhos que não os dos tratados filosóficos e teológicos 

convencionais. Não se trata de ver na obra do escritor grego algo como ilustração ou mero 

pretexto para o levantamento de questões filosófico-teológicas dadas de antemão. Ou 

seja, seus textos não devem ser tomados como simples “expressão literária” de correntes 

filosóficas ou teológicas. Neste sentido, deve-se notar que, apesar da forte influência que 

Kazantzákis recebeu das filosofias de Nietzsche e Bergson, sua obra não é uma repetição 

sem originalidade de tais pensadores. Ele adota para si parte dessas filosofias e as 

transforma de acordo com o seu próprio plano intelectual. Um exemplo disso é o conceito 

bergsoniano de élan vital, com o qual Kazantzákis, somado às influências cristãs 

ortodoxas que recebeu, concebe a noção de “transubstanciação da matéria em espírito”, 

tornando-se central no desenvolvimento de suas obras, inclusive na trajetória do Jesus de 

A última tentação. 

A profunda disposição do escritor grego para a espiritualidade, sua abertura para 

Deus, que se transforma o tempo todo e o impulsiona para uma busca ininterrupta, coloca-

o como um pensador religioso bastante atual. Ele intuiu ideias que foram sendo 

incorporadas por tendências teológicas posteriores como aquelas que, principalmente no 

âmbito norte americano, tem o pensamento do processo como inspiração, ou aquelas que, 

a partir do contexto europeu, têm sido chamadas de pós-modernas. De certo modo, 

Kazantzákis oferece aquilo que Darren Middleton (2000, p. 220) designa como uma 

“poética da fé”: um modo de pensar e escrever teologicamente mediante a forma literária, 

sem ser proposital ou formalmente uma obra teológica. Por este ângulo, foi visto que a 

obra de Kazantzákis se aproxima da sugestão de uma “teopoética”, um novo modo de 

fazer teologia, conforme proposto por Rubem Alves, entre outros.  
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Por fim, diante da perspectiva religiosa de Kazantzákis, a partir de uma análise 

derradeira do Jesus de A última tentação, observou-se a presença do que se poderia 

chamar de “teologia da luta”. E esta foi identificada justamente através da jornada do 

personagem Jesus, em que ele precisa encorajar-se o tempo todo para enfrentar seus 

medos, suas incertezas, enfim, sua agonia de estar diante do abismo na busca por Deus. 

É, pois, uma tensão sem fim entre luta e sofrimento o que se pode acompanhar ao longo 

do romance.                           
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Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

Esta tese teve como objetivo principal apresentar a trajetória do personagem Jesus 

de A última tentação, mostrando-a como um processo de transformação e de abertura 

permanentes, e propondo, assim, uma certa percepção de inacabamento. Com tal 

intenção, a pesquisa se empenhou em verificar o movimento dialógico da narrativa, bem 

como especulou a versatilidade e o alcance de uma reflexão teológica não conclusiva em 

Kazantzákis. Em primeiro lugar, como forma de “preparar o terreno” e contextualizar o 

romance do escritor grego, eu procurei articular uma discussão acerca do Jesus ficcional, 

já que se trata de uma figura de longa data na literatura imaginativa. A este respeito, 

conforme foi sugerido por Jorge Luis Borges, no conto “O Evangelho de Marcos”, pode 

ser dito o seguinte: “Ao longo do tempo, os homens têm repetido sempre duas histórias: 

a de um barco perdido que procura pelos mares mediterrâneos uma ilha amada e a de um 

Deus que se faz crucificar no Gólgota” (BORGES, 1989, p. 448, grifo nosso). De fato, a 

história de Cristo é aquela onde assenta nossa cultura – nosso mito fundador –, formulada 

na consciência religiosa e nas expressões artísticas ou nas representações literárias, e 

como tal essa história tem sido continuamente recontada.  

É, pois, diante de uma longa tradição literária que Kazantzákis surge como uma 

das vozes representativas de um seleto grupo de escritores que, no século XX, recontou a 

história de Cristo. Aliás, o escritor grego, ao longo de sua carreira, assumiu essa tarefa 

com persistência e intensidade. Revelou que Cristo era uma verdadeira obsessão em sua 

vida, a qual ele obstinadamente procurou transformar em arte, recorrendo aos recursos do 

drama teatral, da poesia lírica e da prosa narrativa. Mas mesmo assim, apesar de todos os 
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seus esforços, e próximo já do fim da vida, admite que o assunto permanecia inacabado 

para ele. 

Sua principal obra sobre o tema (Cristo) é o romance A última tentação. Trata-se 

de uma reescrita sobre Jesus, em que o autor, mediante o poder imaginativo, ressignificou 

passagens dos evangelhos bíblicos. Seguramente, está entre as mais destacadas do gênero 

(no meu entender, se me for permitido dizer, é a mais poderosa já feita). Creio que 

nenhuma outra possui seu alcance, ao menos no que se refere à profundidade da reflexão 

religiosa e das questões teológicas ali expostas. Desde sua publicação até os dias atuais o 

romance de Kazantzákis tem suscitado inúmeros debates e polêmicas ao redor do mundo. 

Mesmo sendo um romance, não causa surpresa que a maior parte dos comentários 

e dos estudos que se debruçam sobre A última tentação gire em torno de questões 

teológicas. E é justificável que isso aconteça, devido a óbvia referência cristã de que trata 

a obra. A presente pesquisa não teve a intenção de fugir à regra e se dedicou a explorar 

tais questões. Mas também se preocupou em examinar mais diretamente a narrativa e 

apontar para as tensões dialógicas que dali se desprendem, indicando, com isso, os 

processos responsáveis pela formação da identidade dos personagens. Aqui, conforme 

observa Christodoulou (2012, p. 181), é preciso destacar que “Kazantzákis estava à frente 

do seu tempo, no que diz respeito às técnicas empregadas em sua narrativa e às conotações 

de seu tratamento da história dos evangelhos”. Isso porque a maneira como Kazantzákis 

apresenta a história de Jesus, de alguém que luta para tornar-se e adquirir uma identidade 

através das antinomias que vão surgindo, parece ser um reflexo do ser humano real e da 

sua condição de inacabamento, um dos principais temas desenvolvidos pela literatura 

contemporânea. 

Mediante a noção bakhtiniana de dialogismo, empregada na análise de Jesus e de 

outros três personagens (Maria, Madalena e Judas) que considerei os mais importantes de 

A última tentação, foi possível mostrar os conflitos – internos ou externos – que cada um 

deles teve que enfrentar. O dialogismo que caracteriza os personagens é devido ao fato 

das tensões que os acompanham nunca cessarem. Desse modo, pôde-se observar em cada 

um dos personagens analisados seus esforços por superação, também notados através dos 

sentidos de carnavalização e do corpo grotesco contidos no romance, e, por conseguinte, 

enfatizar o processo sem fim da luta humana por tornar-se. Por meio de tal análise, a 

pesquisa ofereceu um outro olhar sobre as figuras bíblicas ao tirá-las de um quadro 

tradicionalmente considerado intocável, porque sagrado. Em outros termos, foi possível 

imaginá-las em um plano de vida mais condizente com a vida de pessoas comuns. O 
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romance de Kazantzákis é o que se pode chamar de uma obra aberta, no sentido de se 

apresentar como um tipo de “literatura do processo”, não havendo intenção de finalizar 

conclusivamente. 

Mas o fato é que uma obra como A última tentação – aliás, a obra de Kazantzákis 

como um todo – não pode ser devidamente apreciada, segundo creio, unicamente com o 

aporte da crítica literária, seja ela de base psicológica ou sociológica (ou mesmo 

unicamente literária). É preciso levar em conta também o transbordamento 

especificamente religioso de sua obra, pois, como a pesquisa mostrou, o embate do 

homem com Deus foi seu tema constante, o leitmotiv de Kazantzákis. Por esta 

perspectiva, aquilo que Luiz Felipe Pondé diz para referir-se a Dostoiévski, pode ser 

também aplicado a Kazantzákis: “sem religião não há compreensão de sua obra” 

(PONDÉ, 2013, p. 26). No que tange a Kazantzákis, é justamente a tendência de análise 

filosófico-teológica de sua obra que tem predominado. E isso, de certa maneira, foi 

encorajado pelo próprio autor, uma vez que para ele a literatura era um modo de colaborar, 

de lutar, não tanto para atingir a beleza, e sim a salvação. “Não tenho como objetivo fazer 

arte pela arte, mas encontrar um novo sentido para a vida e expressá-lo”, anotou o escritor 

em uma de suas cartas (KAZANTZAKI, 1974, p. 66). Se em sua época Kazantzákis 

encontrou resistências e sofreu censuras por conta das ideias que expressou, atualmente 

ele tem sido recuperado como um sugestivo pensador religioso. 

Considerei em minha pesquisa que a categoria-chave para adentrar no pensamento 

filosófico-religioso de Kazantzákis refere-se ao que ele chamou de transubstanciação da 

matéria em espírito. Esta noção, que assenta raízes na tradição teológica cristã e passa por 

uma releitura do vitalismo (élan vital) bergsoniano, aponta para o processo dinâmico e 

inacabado da criação de Deus, do qual somos participantes e colaboradores. Segundo o 

escritor, o dever humano de transubstanciar é um ato de criação permanente do indivíduo 

– em A última tentação, Jesus é uma referência a esse dever –, e ao fazer isso também se 

reconcebe Deus. Assim, o pensamento kazantzakiano, utilizando-se do discurso literário 

como meio de expressão, promove o devir e ideias de abertura; tende a incentivar nas 

pessoas a disposição de buscas contínuas. A partir desse repertório, muito em voga 

atualmente, procurei mostrar que a obra de Kazantzákis se torna uma fonte interessante 

para dialogar com algumas novas formas de fazer teologia. 

A aproximação realizada entre o pensamento religioso de Kazantzákis e certas 

tendências filosóficas atuais demonstrou que suas ideias teológicas estavam à frente do 

seu tempo, e é bem provável que também estejam à frente do nosso em alguns aspectos. 
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Por outro lado, pode haver uma sensação de anacronismo diante de Kazantzákis, no 

sentido de causar estranheza que a obra de um escritor moderno tenha se ocupado com 

problemas cristológicos tais como o da união do homem com Deus, da carne e do espírito, 

enfim, de problemas teológicos e dogmáticos que foram formulados há séculos.  

De qualquer modo, é preciso dizer que um romance como A última tentação 

permanece teologicamente controverso. E isso parece acontecer, em parte, porque 

Kazantzákis reescreve Jesus no âmbito das paixões, ou seja, do pathos – evocando, assim, 

o sentido de sofrer/padecer: pois o que é passivo de um acontecimento, padece deste 

mesmo; logo, não existe pathos senão na mobilidade, na imperfeição, no inacabamento. 

O Jesus de Kazantzákis padece, pois, como todo ser humano, de imperfeição, de dores e 

de incertezas. 

Porém, longe de encarar o pathos como algo negativo, um mal a ser erradicado, 

que seria contrário à natureza humana, Kazantzákis o considera positivamente como uma 

força vital e essencial. Consequentemente, para o escritor, as paixões requerem 

transformação (transubstanciação), não eliminação. Trata-se aqui não de reprimir, mas 

de reorientar, uma vez que, quando empregadas de maneira correta, as paixões podem 

nos impulsionar a desejar piedade e santidade. O caráter dinâmico da paixão pode denotar 

um estado de amor e de zelo para a vida, tal como foi criada por Deus. Essa visão, 

encontrada na tradição cristã, sem dúvida, está subjacente à teologia de Kazantzákis, e foi 

especialmente analisada por mim em A última tentação. 

A reflexão teológica sobre o Jesus inacabado de Kazantzákis pode ser descrita por 

aquilo que Ann Pederson (1996, p. 93) entende como uma sede sem fim de vida e de 

salvação. Isso quer dizer que somos salvos não porque somos perfeitos, mas porque temos 

sede de perfeição; sede de água fresca que anime nosso ser e desperte nossos sentidos: 

“Deus é como um copo de água fresca; Deus estimula nossa sede”.  

Em suma, a reflexão teológica de Kazantzákis, assumida em A última tentação, 

manifesta raízes espirituais profundas. Mais ainda, e principalmente, manifesta sua luta 

com a tradição teológica recebida, com as ideias herdadas sobre Deus, não com a intenção 

de eliminá-las, mas sim de trazer nova vida às noções religiosas perdidas pelo tempo.     
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