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~Exegesede Saramago
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/;"',Espero que 0meu caro Jose Saramago, autor acla- esses, portanto, ser Saramagourn pobre de espirito, alguem
t· mado nos varios cantos do mundo, me perdoe 0 intelectualmente indigente que nem sequer reconheceu a
:' , '. atrevimento que este escrito consub.stancia. No evidente grandezamoral e estetica de certas partes do Livro.
". calor da vivapolemica suscitada pelo lan~amento Maspara que havia ele de insistir numa tecla tantas vezes
I de Cairn tern-meparecido nao ter ele conseguido premida? Num6bvio por outros continuamente apregoado

'4 alnda expllcar de modo claro 0 central motivo da sua apo- neste torrao tao saturado de catolicismo?Interessa-lhe sim
, . quenta"iio, bem como 0 consequente objectivovisado pelo atrair a aten~ao para 0 que e ocultado, disfar~ado,nao dito,
dlsclIl'so seu em torno da Bibliae das leituras que dela se mas que contem gravissimos riscos. Nofundo, se bem en-
fizeram (fazem) na suposi~ao de ser texto sagrado. tendo, ele quer alertar para 0 facto da grande maioria dos

Ecom esse sentir que me atrevo a descer ali~a, mesmo crentes continuar refem da literalidade na leitura de texto
sabendo correr 0 risco de aparentar soberba ou pedantaria, nada isento de obscenidades etico-morais. Contem isso,
pois ()nosso Nobel, claro esta, nao precisa de advogado. objectivamente, graves perigos para 0 viver concreto dos
Mesl110assim, arrisco 0 gesto, nao porque Saramago humanos, bem como para a salide do corpo societal.

dele necessite, repito, senao que por ser eu seu confrade Quando falam ao seu rebanho, os prelados da Igreja
no combate a confusao, no apego alucidez. Digamos que nao se distinguem por avisar que 0 sr. Abel, 0 seu irmao
venho como advogado da raciQnalidadeanticonflJsao,num" .flssassino,a sr.aEvaou a serpente loquaz nunca existiram.
modesto esfor~o de dilucida~ao; nao como dispensavel Naodizem: - e tudo fantasia simb6lica; nao devem por isso
defensor do autor de Cairn. acreditar no que esta literalmente afirmado. au seja, nao
Quando, referindo-se a Biblia,0 escritor a classificoude endere~am ao rebanho a mesma recomenda~ao dada a

"manual de maus costumes", ou quando disse "Deus nao Saramago. Sabia prudencia?
e de fiar", em virtude da crueldade, das violencias, das Quando hoje assistimos a uma missa nao e de simbo-
imoralidades contidas no relato biblico,parece-me evidente lismos que ouvimos falar. Nao e a leitura simb61ica de
ter querido acentuar apenas uma vertente, e nao estar a respeitaveis te610gosexegetas a que ecoa no templo. Nos
dizer que a isso se reduziam todos os textos que comp6em pastores do rebanho, tambem nao se lhes ve entusiasmo
aBiblia.Masassim nao foientendido por alguns.Admitem no sistematico combate a incllltura, a insciencia, assu-
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minda, p.e., a defesa da teoria da evolu~ao. Nao se nota
haver preocupa~ao face aos dados estatfsticos reveladores
de assustadora ignorancia criacionista. Esses factores de
obscurantismo nao parecem apoquentar os senhores da
Igreja.Masapoquentam, e muito, outros espiritos. Tal e 0
meu caso e 0 do romancista agora acusado de desrespei-
tosos dizeres. Porque af reconhecemos imensa amea~a. E
preocupa~ao fundada na hist6ria, facil e de ver. Quantas
atrocidades de biblica inspira~ao, meu deus!
o crente comum Iea Bibliacomo sendo 0 mais valioso e

referencial escrito, pois transporta a palavra de Deus. Ai,
mais do que em qualquer outro lado, espera ele encontrar
a Verdade, os prindpios morais, as orienta~6es fundamen-
tais para uma vida sa. E tera que interpretar com base na
informa~ao de que disp6e. Onde pode ele ir descortinar
simbolismos complexos que nem entre os sabios te610gos
exegetas relinem consenso? Que mensagem divina vai ele
entao assimilar? Que praticas VaGresultar dessa assimila-
~ao?Aqui reside 0 problema.
Urgecolher os ensinamentos da hist6ria, para nao ficar-

mos prisioneiros de limita~6es preteritas. Imp6e-se ofere-
cer permanente resistencia a amea~a do obscurantismo
que a ignorancia alimenta. Semuito nao erro, e isso que
move Saramago, assim como, ja gora 0 confesso, este mo-
desto escriba da confraria dos amigos da Razao. Fil6sofo


