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1

Naquela primavera, colaborei no roteiro de uma série de televisão. O 
argumento era o seguinte: certa noite, numa cidadezinha de mon-
tanha, alguns mortos retornam. Não se sabe por quê, nem por que 
esses mortos e não outros. Eles próprios ignoram que estão mortos. 
Descobrem isso no olhar assombrado daqueles a quem amam, que 
os amam, junto aos quais gostariam de retomar seus lugares. Não 
são zumbis, não são fantasmas, não são vampiros. Não estamos num 
filme fantástico, mas na realidade. Fazemos, seriamente, a pergunta: 
suponhamos que essa coisa impossível efetivamente aconteça, o que 
faríamos? Se você entrasse na cozinha e encontrasse sua filha adoles-
cente, morta três anos antes, preparando uma tigela de cereais, com 
medo de receber um pito porque chegou tarde, sem se lembrar de 
nada da noite da véspera, como você reagiria? Concretamente: que 
atitude tomaria? Que palavras pronunciaria?

Já faz certo tempo que não escrevo ficção, mas sei reconhecer 
um dispositivo de ficção poderoso quando me propõem um, e este 
era de longe o mais poderoso que me haviam proposto em minha 
carreira de roteirista. Durante quatro meses, trabalhei com o diretor 
Fabrice Gobert diariamente, da manhã à noite, num misto de entu-
siasmo e, não raro, estupor diante das situações que criávamos e dos 
sentimentos que manipulávamos. Então, no que me diz respeito, as 
coisas se deterioraram com nossos produtores. Sou quase vinte anos 
mais velho que Fabrice, tolerava muito menos que ele ter de me sub-
meter constantemente a testes perante rapazolas com barba de três 
dias que tinham idade para serem meus filhos e torciam o nariz para 
o que escrevíamos. Era grande a tentação de dizer: “Se sabem o que 
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é preciso fazer, camaradas, façam vocês mesmos”. Cedi à tentação. 
Contrariando os sensatos conselhos de Hélène, minha mulher, e de 
François, meu agente, me faltou humildade e dei o fora no meio da 
primeira temporada.

Só comecei a me arrepender dessa atitude meses depois, mui-
to precisamente durante um jantar para o qual convidara Fabrice e 
o diretor de fotografia Patrick Blossier, que trabalhara no meu filme 
O bigode. Eu tinha certeza de que ele seria o homem ideal para tra-
balhar em Les Revenants, certeza de que Fabrice e ele se entenderiam 
às mil maravilhas, e foi o que aconteceu. Porém, escutando-os na-
quela noite, à mesa da cozinha, falar da série em gestação, daquelas 
histórias que tínhamos imaginado a dois no meu escritório e que já 
se transformavam em escolhas de cenários, atores, técnicos, eu sentia 
quase fisicamente pôr-se em marcha a grande e estimulante máquina 
que é uma filmagem, ruminava que deveria fazer parte da aventura, 
que por culpa minha não faria, e de repente comecei a ficar triste, tão 
triste como esse sujeito, Pete Best, que por dois anos foi baterista de 
uma pequena banda de Liverpool chamada Os Beatles, que a deixou 
justo antes de ela assinar contrato com uma gravadora e que, ima-
gino, deve ter passado o resto da vida se remoendo. (Les Revenants 
fizeram um sucesso planetário e, no momento em que escrevo, acaba 
de ganhar o Emmy Internacional como melhor série do mundo.)

Bebi além da conta durante aquele jantar. A experiência me ensinou 
que é melhor não discorrer sobre o que escrevemos enquanto não 
terminamos de escrever e, principalmente, estando embriagado: es-
sas confidências exaltadas são pagas uma a uma com uma semana de 
depressão. Mas, naquela noite, sem dúvida para compensar minha 
decepção, mostrar que, de minha parte, também eu fazia alguma 
coisa de interessante, comentei com Fabrice e Patrick o livro a res-
peito dos primeiros cristãos em que eu vinha trabalhando já havia 
vários anos. Deixara-o de lado para cuidar dos Revenants e acabava 
de voltar a ele. Narrei a história como quem narra uma série.

A trama se passa em Corinto, na Grécia, por volta do ano 
50 depois de Jesus Cristo — mas na época ninguém, obviamente, 
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desconfia que vive “depois de Jesus Cristo”. No início, assistimos à 
chegada de um pregador itinerante, que abre um modesto ateliê de 
tecelão. Sem se mover do seu tear, aquele que mais tarde será conhe-
cido como são Paulo fia sua trama e, gradualmente, estende-a por 
sobre toda a cidade. Calvo, barbudo, vítima de repentinos surtos de 
uma doença misteriosa, ele conta com uma voz grave e insinuante a 
história de um profeta crucificado, vinte anos antes, na Judeia. Afir-
ma que esse profeta voltou dos mortos e que essa volta dos mortos é 
o sinal precursor de uma coisa prodigiosa: uma mutação da huma-
nidade, ao mesmo tempo radical e invisível. O contágio se opera. 
Os adeptos da estranha crença que se propaga em torno de Paulo, 
na ralé de Corinto, logo passam a ver a si próprios como mutantes: 
camuflados em amigos, vizinhos, indetectáveis.

Os olhos de Fabrice brilham: “Contado assim, parece Dick!”. 
O autor de ficção científica Philip K. Dick foi uma referência im-
portante durante nosso trabalho de escrita; sinto que cativei meu 
público e reitero: sim, parece Dick, e essa história dos primórdios 
do cristianismo também é a mesma coisa que a de Les Revenants. 
O que se conta em Les Revenants são esses dias derradeiros que os 
adeptos de Paulo tinham certeza de que viveriam, quando os mortos 
se levantarão e o juízo final se consumará. É a comunidade de párias 
e eleitos que se forma em torno deste acontecimento assombroso: 
uma ressurreição. É a história de uma coisa impossível, que, não 
obstante, acontece. Vou me empolgando, viro copo atrás de copo, 
insisto para encher o copo de meus convidados também, e é nesse 
momento que Patrick diz uma coisa no fundo bastante banal, mas 
que me impressiona porque dá a clara impressão de que lhe ocorreu 
distraidamente, que ele não havia pensado naquilo e que pensar na-
quilo o espanta.

O que ele diz é que, parando para pensar, é uma coisa estranha pes-
soas normais e inteligentes acreditarem num negócio tão maluco 
como a religião cristã, um negócio exatamente do mesmo gênero 
que a mitologia grega ou os contos de fadas. Nos tempos antigos, 
vá lá: as pessoas eram crédulas, a ciência não existia. Mas hoje! Um 
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sujeito que hoje acreditasse em histórias de deuses que se transfor-
mam em cisnes para seduzir as mortais, ou em princesas que beijam 
sapos e quando os beijam estes se transformam em príncipes encan-
tados, todo mundo diria: é louco. Ora, um monte de gente acredita 
numa história igualmente delirante e esse monte de gente não passa 
por louco. Mesmo quem não compartilha de sua crença leva essa 
gente a sério. Essas pessoas têm um papel social, menos importante 
do que no passado, mas respeitado e, no geral, até que positivo. 
Seu capricho convive com atividades absolutamente razoáveis. Os 
presidentes da República visitam seu chefe com deferência. É ou 
não é estranho?

2

É estranho, sim, e Nietzsche, de quem leio algumas páginas todas as 
manhãs no café, após deixar Jeanne na escola, exprime nestes termos 
o mesmo estupor que Patrick Blossier:

“Quando, numa manhã de domingo, ouvimos repicarem os 
velhos sinos, perguntamos a nós mesmos: mas será possível? Isto se 
faz por um judeu crucificado há dois mil anos, que se dizia filho de 
Deus. Não existe prova para tal afirmação. Um deus que gera filhos 
com uma mortal; um sábio que exorta a que não se trabalhe, que 
não mais se julgue, mas que se atente aos sinais do iminente fim do 
mundo; uma justiça que aceita o inocente como vítima substitu-
ta; alguém que manda seus discípulos beberem seu sangue; preces 
por intervenções miraculosas; pecados cometidos contra um deus 
expiados por um deus; medo de um Além cuja porta de entrada é a 
morte; a forma da cruz como símbolo, num tempo que já não co-
nhece a destinação e a ignomínia da cruz — que estremecimento nos 
causa tudo isso, como o odor vindo de um sepulcro antiquíssimo! 
 Deveríamos crer que ainda se crê nessas coisas?”

Em todo caso, acreditam. Muitas pessoas acreditam. Vão à igreja, 
rezam o Credo, cujas frases são, sem exceção, um insulto ao bom 
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senso, e o rezam em francês, que supostamente compreendem. Meu 
pai, que me levava à missa aos domingos quando eu era pequeno, 
lamentava que ela não fosse mais oficiada em latim, ao mesmo tem-
po por passadismo e porque, lembro-me de sua frase, “em latim, a 
gente não se dá conta de que é tão tolo”. Sossegamos, dizendo: eles 
não acreditam nisso. É igual a Papai Noel. Isso faz parte de uma he-
rança, de costumes seculares e belos aos quais eles são apegados. Per-
petuando-os, proclamam um laço, digno de orgulho, com o espírito 
que concebeu as catedrais e a música de Bach. Eles o tartamudeiam 
porque é tradição, assim como nós, burgueses descolados para quem 
a aula de ioga no domingo de manhã substituiu a missa, tartamudea-
mos um mantra, seguindo nosso mestre, antes de começar a prática. 
Nesse mantra, contudo, desejamos que as chuvas caiam nas épocas 
propícias e que todos os homens vivam em paz, o que, embora cer-
tamente seja da esfera do voto piedoso, não ofende a razão, diferença 
notável com relação ao cristianismo.

Seja como for, deve haver entre os fiéis, ao lado dos que se 
deixam embalar pela música sem se preocupar com a letra, quem a 
diga com convicção, conhecimento de causa, refletindo. Se pergun-
tarmos, responderão que acreditam realmente que um judeu de dois 
mil anos atrás nasceu de uma virgem, ressuscitou três dias após ter 
sido crucificado e retornará para julgar os vivos e os mortos. Res-
ponderão que eles próprios situam esses acontecimentos no centro 
de suas vidas.

É, de fato, estranho.

3

Quando me dedico a um assunto, gosto de cercá-lo de todos os 
lados. Eu tinha começado a escrever sobre as primeiras comunida-
des cristãs quando me ocorreu a ideia de, em paralelo, fazer uma 
reportagem sobre o que essa crença se tornou dois mil anos mais 
tarde e, para isso, me inscrever num desses cruzeiros “no rastro 
de São Paulo”, organizado por agências especializadas em turismo 
religioso.
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Os pais de minha primeira mulher, quando ainda eram vi-
vos, sonhavam com uma viagem dessas, era como ir a Lourdes, mas a 
Lourdes eles foram várias vezes ao passo que o cruzeiro de São Paulo 
continuou sendo um sonho para eles. Se não me engano, num dado 
momento seus filhos pensaram em fazer uma vaquinha para ofere-
cer à minha sogra, então viúva, essa viagem que, na companhia do 
marido, a teria encantado. Sem ele, ela perdera o ânimo: insistiram 
debilmente, depois desistiram.

Quanto a mim, naturalmente, não tenho os mesmos gostos 
de meus ex-sogros e, num misto de divertimento e terror, imaginava 
as escalas de meio dia em Corinto ou Éfeso, o grupo de peregrinos 
seguindo seu guia, um jovem padre agitando uma bandeirola e ca-
tivando seus cordeiros com seu humor. É um tema recorrente, já 
observei, nos lares católicos: o humor do padre, as piadas de padre: 
só de pensar, me dá um arrepio. Num cenário desse tipo, eu tinha 
poucas chances de topar com uma garota bonita — e, supondo que 
isso acontecesse, pergunto-me que interesse me despertaria uma ga-
rota bonita voluntariamente inscrita num cruzeiro católico: eu seria 
perverso o bastante para achar isso sexy? Meu plano, dito isso, não 
era dar em cima de ninguém, e sim considerar os participantes desse 
cruzeiro uma amostragem de cristãos convictos e, durante dez dias, 
entrevistá-los metodicamente. Seria mais aconselhável proceder in-
cógnito a essa espécie de investigação, fingindo compartilhar sua fé, 
como fazem os jornalistas que se infiltram nos círculos neonazistas, 
ou melhor jogar limpo? Não hesitei muito. O primeiro método me 
desagrada, e o segundo, a meu ver, sempre dá melhores resultados. 
Eu diria rigorosamente a verdade: é isso aí, sou um escritor agnóstico 
tentando saber no que acreditam, precisamente, os cristãos de hoje 
em dia. Se estiver disposto a conversar comigo, ficarei feliz com isso, 
senão não o aborreço mais.

Eu me conheço, sei que as coisas teriam corrido bem. Ao 
longo dos dias, das refeições, das conversas, eu terminaria por achar 
sedutoras e comoventes pessoas que a priori me eram completa-
mente estranhas. Eu me via no meio de uma mesa de católicos, 
aliciando-os com delicadeza, repetindo, por exemplo, o Credo frase 
a frase: “Creio em Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra”. 
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Vocês creem nele, mas como o veem? Como um barbudo em sua 
nuvem? Uma força superior? Um ser para quem seríamos, na sua 
escala, o que são formigas, na nossa? Um lago ou uma labareda no 
fundo de seus corações? E Jesus Cristo, seu filho único, “que voltará 
na glória para julgar os vivos e os mortos e cujo reino não terá fim”? 
Falem-me dessa glória, desse julgamento, desse reino. Para irmos 
direto ao cerne da questão, vocês acreditam que ele ressuscitou de 
verdade?

Era o ano de são Paulo: o clero, a bordo do navio, estaria reluzente. 
Monsenhor Vingt-Trois, arcebispo de Paris, figurava entre os confe-
rencistas programados. Os peregrinos eram numerosos, muitos via-
javam em casal e a maior parte das pessoas desacompanhadas con-
sentia em dividir uma cabine com um desconhecido do mesmo sexo 
— do que eu não tinha a mínima vontade. Com a exigência extra 
de uma cabine individual, o cruzeiro não saía de graça: perto de dois 
mil euros. Paguei metade com seis meses de antecedência. Lotação 
praticamente esgotada.

À medida que a data se aproximava, comecei a me sentir in-
comodado. Me irritava que pudessem ver, em cima da pilha de corres-
pondência, no móvel da entrada, um envelope timbrado dos cruzeiros 
São Paulo. Hélène, que já desconfiava que eu era, palavras dela, “meio 
carola”, via aquele projeto com perplexidade. Eu não tocava no assun-
to com ninguém e percebi que, na verdade, estava com vergonha.

O que me envergonhava era a suspeita de que eu iria parti-
cipar só para caçoar, em todo caso movido por aquela curiosidade 
condescendente que é o gatilho dos programas de reportagem que 
mostram arremessadores de anões, psiquiatras de porquinhos-da-
-índia ou concursos de sósias de Soeur Sourire, aquela desafortuna-
da freira belga, de violão e maria-chiquinha, que cantava “Domini-
que nique nique” e que, após um fugaz instante de glória, acabou 
no álcool e nos barbitúricos. Aos vinte anos, fiz uns frilas para um 
semanário que se pretendia antenado e provocador e que, em seu 
primeiro número, publicou uma enquete intitulada “Os confessio-
nários no banco de provas”. Disfarçado de fiel, isto é, vestido o mais 
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horrendamente possível, o jornalista resolveu ludibriar os padres de 
diversas paróquias parisienses confessando pecados cada vez mais 
mirabolantes. Ele contava isso num tom divertido, subentendendo 
ser mil vezes mais livre e inteligente que os coitados dos padres e 
seus fiéis. Mesmo na época, eu achava aquilo idiota e chocante — 
débil e chocante na mesma medida em que o sujeito que se atreves-
se a tal coisa numa sinagoga ou mesquita teria imediatamente sus-
citado um concerto de protestos indignados, proveniente de todos 
os matizes ideológicos: os cristãos são os únicos de quem se parece 
ter o direito de zombar impunemente, cooptando os que riem para 
o seu lado. Comecei a ponderar que, apesar de minhas declarações 
de boa-fé, meu programa de safári entre os católicos era um pouco 
desse quilate.

Ainda havia tempo para cancelar minha reserva e até pedir 
um reembolso do adiantamento, mas eu não conseguia me decidir. 
Quando chegou a carta me intimando a pagar a segunda metade, 
joguei-a no lixo. Outras notificações se sucederam, as quais ignorei. 
No fim, a agência telefonou e respondi que não, que tivera um con-
tratempo, não iria. A senhora da agência me advertiu educadamente 
que eu deveria ter informado antes, visto que, faltando um mês 
para a partida, ninguém ocuparia minha cabine: mesmo que não  
fosse, eu devia a soma integral. Fiquei nervoso, disse que metade 
já era muito para um cruzeiro que eu não faria. Ela mencionou o 
contrato, que não deixava margem à dúvida. Desliguei. Durante al-
guns dias, pensei em me fingir de morto. Afinal, decerto havia uma 
lista de espera, um solteirão carola que exultaria ao herdar minha 
cabine, de toda forma não abririam um processo. Ou talvez sim: 
a agência com certeza tinha um departamento de contencioso, me 
enviaria uma fatura atrás da outra e, se eu não pagasse, isso termi-
naria no tribunal. Tive sem mais nem menos um surto paranoico 
e imaginei que, mesmo eu não sendo muito conhecido, aquilo po-
deria ser objeto de uma reportagenzinha maldosa em algum jornal 
e que passariam a associar meu nome a um caso ridículo de calote 
num cruzeiro de carolas. Se eu fosse honesto, mas isso não é neces-
sariamente menos ridículo, diria que esse medo de ser pego com a 
boca na botija misturava-se à consciência de haver planejado uma 
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coisa que, cada vez mais, me parecia um delito, e que era justo pagar 
por ele. Não esperei, portanto, a primeira notificação para remeter 
o segundo cheque.

4

De tanto dar voltas em torno deste livro, percebi que é muito difí-
cil fazer as pessoas falarem de sua fé e que a pergunta “em que você 
acredita, precisamente?” é uma pergunta ruim. Em todo caso, levei 
um tempo surpreendente para reconhecer isso, mas no final admiti 
ser extravagante de minha parte procurar cristãos para questionar 
como se procurasse reféns, pessoas atingidas por um raio ou os 
únicos sobreviventes de um desastre aéreo. Pois tive um cristão à 
minha disposição durante vários anos, e mais íntimo impossível, 
visto que era eu.

Em poucas palavras: no outono de 1990, fui “tocado pela graça” — é 
pouco dizer que me incomoda terrivelmente formular as coisas as-
sim nos dias de hoje, mas era como as formulava na época. O fervor 
resultante dessa “conversão” — minha vontade é colocar aspas em 
tudo — durou quase três anos, ao longo dos quais me casei na igreja, 
batizei meus dois filhos, fui à missa regularmente — e, por “regu-
larmente”, não quero dizer uma vez por semana, e sim diariamente. 
Eu me confessava e comungava. Rezava e encorajava meus filhos a 
fazerem a mesma coisa — o que, agora crescidos, eles gostam muito 
de me lembrar com malícia.

Ao longo desses anos, comentei diariamente alguns versícu-
los do Evangelho segundo são João. Esses comentários ocupam cerca 
de vinte cadernos, jamais reabertos desde então. Não tenho boas 
recordações dessa época, fiz todo o possível para esquecê-la. Milagre 
do inconsciente: fui tão bem-sucedido nisso que comecei a escrever 
sobre as origens do cristianismo sem ligar uma coisa a outra. Sem me 
tocar de que essa história, pela qual hoje tanto me interesso, houve 
um momento da minha vida em que acreditei nela.
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Agora, pronto, lembrei. E ainda que isso me dê certo medo, 
sei que chegou a hora de reler esses cadernos.

Mas onde eles estão?

5

A última vez que os vi foi em 2005 e eu estava mal, muito mal. Foi, 
até o dia de hoje, a última das grandes crises que atravessei, e uma 
das mais severas. Por comodidade, falemos em depressão, mas pen-
so não ser o caso. Tampouco pensava o psiquiatra que me atendia 
na época, nem que antidepressivos pudessem me ajudar. Ele tinha 
razão, experimentei vários, que não tiveram outro efeito senão os co-
laterais indesejáveis. O único tratamento que me trouxe certo alívio 
foi um remédio para psicóticos cuja propaganda dizia curar “crenças 
erradas”. Poucas coisas na época me faziam rir, mas esse “crenças 
erradas”, sim, uma risada não exatamente alegre.

Contei, em Outras vidas que não a minha, a entrevista que 
tive na época com o velho psicanalista François Roustang, mas só 
contei o fim. Conto aqui o início — aquela sessão única foi densa. 
Expus meu problema: a dor incessante no peito, que eu comparava 
à raposa devorando as vísceras do menino espartano nos contos e 
lendas da Grécia antiga; a sensação, ou melhor, a certeza de estar em 
xeque-mate, de não conseguir amar nem trabalhar, de só espalhar o 
mal à minha volta. Falei que pensava em suicídio e como, apesar de 
tudo, tinha ido lá na esperança de que Roustang me sugerisse outra 
solução, e, para minha grande surpresa, ele não parecia disposto a 
sugerir nada, perguntei-lhe se aceitaria, a título de última chance, 
me analisar. Eu tinha passado dez anos no divã de dois colegas seus, 
sem resultados palpáveis — pelo menos é o que pensava naquele 
momento. Roustang respondeu que não, não me aceitaria. Em pri-
meiro lugar, porque estava muito velho, depois porque a seu ver a 
única coisa que me interessava na análise era colocar o analista em 
xeque, que eu visivelmente me tornara um mestre nessa arte e que, 
se quisesse demonstrar pela terceira vez minha perícia, ele não me 
impediria, mas, acrescentou, “não comigo. E se eu fosse o senhor, 
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