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fascículo s.m. (1794)
1 pequeno feixe 2 quantidade de ervas
ou varas que se consegue levar debaixo
do braço 3 feixe de espigas; gavela
4 anatomia pequeno feixe de fibras nervosas,
tendinosas ou musculares 4.1 anatomia trato
ou grupo de fibras nervosas que funcionam
associadas em maior ou menor escala 5 edição
bibliográfica cada um dos cadernos ou folhetos
que integram uma obra maior e que vão sendo
publicados por partes 6 edição de texto número
('cada edição') 7 morfologia botânica qualquer
conjunto de estruturas ou órgãos filamentosos
8 morfologia botânica qualquer tipo de inflorescência
em que os pedicelos das flores se inserem
contraidamente no mesmo nó caulinar
etimologia lat. fascicŭlus,i 'molhinho,
feixinho, fascículo'
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Página do livro Károlyi Kerényi, Labyrinth-Studien: Labyrinthos als Linienreflez einer mythologischem Idee,
ed. de S. Eitrem, como n.º XV da colecção «Albae Vigiliae» (Akademische Verlagsanstalt Pantheon,
Amsterdam/Leipzig, 1941)
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Jim Fisher momentos antes de ser engolido por uma vaga que quase o afoga
Makaha, Hawaii, c. 1953
Fotografia de Lloyd Khan
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INFINITO—IMORTAL

Ao deambular por regiões tocadas
pela religiosidade greco-romana
antiga, o autor do texto aqui
publicado, Károly Kerényi (18971973), procurou durante toda a
vida «conseguir clareza sobre a
relação entre paisagem e mito na
Creta pré-grega, sobre o peculiar
brilho mítico que pousava sobre a
grande ilha». Esse «brilho», cujo
lugar centrar seria a Creta que dera
à luz Dioniso, era aquele captado
e incorporado nas suas figuras de
deuses e cultivados pela sua antiga
e peculiar sacralidade. Porém,
ao estudioso húngaro nunca lhe
interessou a dimensão estética ou
literária destes elementos, mas a
algo mais profundo e real neles:
a «atmosfera», próxima mas
diferente daquilo a que se chamara
«aura». É com estas intenções
que o nosso autor se aventurou
pelo incansavel estudo do grafema
mudo, o «labirinto».
Nestas páginas apresentamos o
décimo capítulo dos seus Estudos
do Labirinto, intitulado «Infinito—
Imortal». Estes estudos foram
publicados pela primeira vez em
1941 e a versão que adoptámos
foi a última redacção, a de 1966,
presente na edição portuguesa,
ao cuidado de Pedro A.H. Paixão
[Károly Kerényi, Estudos do
Labirinto, (Documenta, Lisboa,
2021), pp. 91-99.]

1 Soph. frgs. 300 e sgs.;
Apollod. Bibl. epit. II 4;
Zenob., IV 92.
2
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Károly e Magda Kerényi, com um touro no mural ao fundo
Casa dos Ceii, Pompeia. Legenda no verso da fotografia: «Quinta-Feira Santa, 1943»
© Deutsches Literaturarchiv Marbach

Anth. Pal. VI 224, I.
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Cavernas-labirinto e edifícios-labirinto remetem para algo de mortal.
A dança do labirinto, chamada o «grou», aponta para lá disso. As
formas de expressão afins que citamos para o nexo de sentido entre
morte e vida — a canção das mulheres de Trezena, o salto de Safo na
«Basilica sotterranea» e o fresco da «Tomba della Caccia e Pesca» —,
não acentuam apenas a salvação, antes idealizam também, de forma
explícita ou por alusão, mais ou menos, a condição que se segue. A
respeito da forma viva do labyrinthos, a dança grou, não podemos
afirmar uma tal idealização. A tendência para isso pode também estar
contida nela. Certo é apenas que a dança exprime o regresso vindo
da morte, a continuação. O mesmo fazem as formas mais simples e
mais antigas do labyrinthos, e, na verdade, fazem-no de tal maneira
que podemos falar de uma continuação infinita. Estas formas simples
são a espiral e o meandro em espiral, também estilizado de forma
esquinada como meandro, no fundo, sempre uma linha infinita. Mas
seja-nos permitido aqui olhar retrospectivamente para os dois padrões
nórdicos fundamentais: para o mais complicado e para aquele que
comporta bifurcação. Este último está certamente em conexão com
aquela ideia de morte que conhece no além um destino melhor e um
pior e, em correspondência, um caminho para a direita e um para a
esquerda. No cromeleque espiralado da ilha de Wier, o caminho para
a direita conduz ao centro. Que a outra forma, aquela que não comporta bifurcação, só se completa com o regresso, isso é provado pela
representação etrusca de Tragliatella, em que os cavaleiros vêm do
mesmo desenho. É bem possível que esta complicada configuração
da espiral, que, no Mediterrâneo, começa por aparecer, inicialmente,
ligada a um jogo de cavaleiros e a um nome indo-germânico, e que
acaba por aparecer, tardiamente, nas moedas de Cnossos, tenha
vindo do Norte e substituído as variantes que eram naturais do Sul.
A ligação original entre Dédalo e a espiral não podia escapar aos investigadores sem que ela, até agora, tivesse sido também
incorporada no nexo provido de sentido <que é o> do desdobramento
de uma ideia mitológica1. A ligação é estabelecida por meio de uma
narração muito antiga que já Sófocles trabalhou no seu drama perdido
Kamikoi2. Segundo este drama, a marca distintiva de Dédalo residia
no facto de ele ter sabido puxar um fio através das circunvoluções
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Andy Irons a contemplar um tubo
Lugar e data desconhecidos
Fotografia de Brian Bielmann

LABIRINTO

LABIRINTO

M
M

M

M
M
M
U
S
E
U
D
A
C
I
D
A
D
E

M

3 HESYCH., s.v.
labyrinthos e SUIDA, s.v.
labyrinthos.
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Ammonoidea
Indonésia, Timor. Catálogo de Ciências Naturais - Zoologia e Geologia, ref. RGM.830326
Naturalis Biodiversity Center, Leiden

4 CULTRERA, Salvatore,
Bulet. Com. Roma, 1924,
p. 31; EILMANN, Richard,
1931. Labyrinthos, p. 72.
5 HÖERNES, Moritz,
MENGHIN, Oswald,
Urgesch. der bildenden Kunst,
1925, p. 319, fig. 1.
6 WILKE, Georg
Alexander, Die Rel. der
Indogermanen, 1923, figs.
221-223 e 227.
7

Ibidem, pp. 128 e sgs.

8 Ibidem, p. 177;
SCHULTZ, Wolfgang,
Zeitrechnung und
Weltordnung, 1924, p. 109
e sgs.
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de uma casca de caracol. Na história já racionalizada, ele cola o fio a
uma formiga que com ele atravessa, rastejando, a casca de caracol.
Se se abstrair desta inflexão do tema para o píncaro, então labirinto
e casca de caracol revelam-se como duas formas de expressão da
mesma ideia: uma — a casca de caracol — oferecida directamente pela
natureza, a outra — o labirinto dançado, desenhado e pensado como
construção — criada pelos Homens. Em ambos, o mundo manifesta
o mesmo aspecto do ser: a sua capacidade de se esgueirar por entre
cada morte. Daí resulta uma relação natural entre os dois símbolos,
que, na poesia, emerge directamente como identidade. O mitologema
preserva-se numa palavra enigmática, numa espécie de kenning. O
poeta epigramático Theodoridas invoca, com a designação «labirinto do mar»3, uma casca de caracol pescada do mar. Dava-se como
oferta às ninfas das cavernas, aos habitantes de uma outra espécie
de labirinto criado pela natureza. Os lexicógrafos gregos conservam
a tradição desta estreita conexão. Para eles, o labirinto permanece
sempre um «lugar em forma de casca de caracol».4
A esta forma primordial do labirinto corresponde o facto de,
numa bacia de três pés etrusca, o novelo de Ariana estar desenhado
como grande espiral5. Se pensarmos este desenho no sentido do
mitologema de Teseu e Ariana, então temos de animar, por assim
dizer, a linha espiral e contemplá-la como imagem de um movimento
que, uma vez alcançado o centro, prossegue em inflexão, volve
sobre si mesmo e retorna do interior para o exterior. Se pensarmos
o movimento executado por um grupo, então desenha-se uma linha
do interior para o exterior, a par daquela que conduziu do exterior
para o interior: surge globalmente um meandro em espiral, que é
intrinsecamente infinito e tem a tendência para cobrir todas as superfícies à sua disposição. Se o movimento retorna sobre a mesma linha
a partir do centro, então conduz primeiro a uma espiral dupla. Esta
figura parece constituir uma unidade plena de sentido já em monumentos pré-históricos. Limitamo-nos a evocar a deusa pré-histórica
dos túmulos trácios ou pré-trácios em Filipópolis, que, no triângulo
do seu seio, ostenta uma espiral dupla6: <trata-se,> no sentido das
nossas observações, da linha de nascimento-morte-renascimento
que se continua e repete eternamente.
Foi a esta figura feminina — juntamente com alguns outros
pequenos monumentos da escultura de ídolos neolítica, provenientes
de Tirinto, Tessália e do Norte dos Balcãs7, marcados por espirais
simples — às quais se recorreu8 para refutar a suposição de que os
desenhos da espiral seriam originalmente imitações do movimento
solar. Aquela concepção favorável a um culto solar pré-histórico
amplamente difundido, partia do princípio de que os desenhadores
pré-históricos da espiral já teriam descoberto, mediante observação
e construção, toda a órbita aparente do Sol, embora metade dela
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Luke Egan num «drop» para o interior de um tubo
Lugar e data desconhecidos
Fotografia de Brian Bielmann
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9 Devo as fotografias das imagens
nas rochas a F. Altheim e E.
Trautmann.
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10 ALTHEIM, Franz, TRAUTMANN,
Erika, Neue Felsbilder aus der Val
Camonica, 1938, pp. 12 e sgs.; outros
exemplos ibidem, figs. 37 e 38.
11
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Károly Kérenyi, com sua mulher Magda, deambulando pelo sítio arqueológico do Museu Nacional de Cartago
Fotografia conservada no álbum «26.09.1969 - 09.10.1969», com a seguinte descrição na página: «Karthago Museum»
© Deutsches Literaturarchiv Marbach

Ibidem, pp. 12 e sgs.
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permaneça sempre invisível. Uma vez que o Sol, dia após dia, a partir
do solstício de Verão, vai descrevendo semicírculos cada vez mais
pequenos, e, a partir do solstício de Inverno, descreve semicírculos
cada vez maiores, completando a órbita com os semicírculos nocturnos que não se vêem, chega-se a uma espiral, e, na realidade, a uma
espiral dupla. Não se pode esquecer aqui que o Sol nunca atinge o
centro, e nunca se volve, no sentido em que, digamos, se movesse para
a esquerda em direcção ao círculo mais pequeno e retrocedesse num
movimento para a direita. Estas reservas foram também invocadas
contra a hipótese do percurso solar, juntamente com a objecção de
que não se pode atribuir a nenhum povo pré-histórico uma capacidade
de combinação tão notável8. Se, na verdade, se pretende encontrar,
na espiral e na espiral dupla, um símbolo do seio materno e, por isso,
uma relação com a Lua, então isso revela apenas uma outra espécie
de capacidade de combinação, que é mais característica dos Homens
modernos do que dos artistas arcaicos. Estes, quando queriam desenhar o seio materno e a Lua, não escolhiam para esse efeito — pelo
menos conscientemente — nenhum simbolismo. Desenhavam todas
as partes do corpo de forma francamente realista, ou então numa
estilização que nada oculta. Um exemplo disso é, precisamente, a
estatueta reproduzida. Nela, a espiral dupla não é uma variação gráfica do seio materno, sucede antes que, através dela, é acrescentado
algo que ultrapassa o grosseiramente físico.
Mas há outros monumentos que, de facto, sugerem a interpretação da espiral como órbita do Sol. A espiral dupla elevada ao alto nos
desenhos nórdicos nas rochas de Bohuslän9 não é, seguramente, um
mero ornamento, tem antes significado cultual. O gesto, bem como
os monumentos afins daquela região, remetem para o culto do Sol10.
As imagens de rochas do Val Camonica, na Itália setentrional constituem múltiplos elos de ligação entre o Norte e o Sul. Via-se entre eles
o labirinto, como linha espiral e julgava-se reconhecer com segurança
o símbolo do percurso solar, porque a espiral parte do tecto de uma
pequena construção em forma de templo e, noutros casos, também
aparece conectado com representações do culto do Sol11. Uma imagem na rocha, no Noroeste de Espanha, mostra, entre muitos outros
— também círculos concêntricos —, o padrão de labirinto complicado
de Visby e Tragliatella como forma fixa, porém, com o acrescento de
dois portões em arco. Seguramente, portanto, não um percurso livre,
mas, de novo, uma passagem, como na dança Maro dos Cerameses.
Em todos estes domínios da arte rupestre, repetem-se as mesmas
variações da forma fundamental do labirinto: espiral, espiral dupla e
o padrão fixo, complicado de Tragliatella. Devemos considerar essa
forma fundamental como desprovida de sentido, ou fazê-la efectivamente equivaler ao percurso do sol? Será que as estatuetas ornadas
com desenhos em espiral excluem realmente uma tal equiparação?
Não será, talvez, que também aquela deusa carregue — como todas
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Bruce Irons dentro de um tubo em Teahupoo
A sudoeste da ilha do Taiti, Polinésia Francesa, na década de Noventa
Fotografia de Brian Bielmann

LABIRINTO

LABIRINTO

M
M

M

M
M
M
U
S
E
U
D
A
C
I
D
A
D
E

M

M
M
M
M
12 KERÉNYI, Károly,
Humanistiche Seelenforschung,
1966, p. 95.
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Ammonoidea
Indonésia, Timor. Catálogo de Ciências Naturais - Zoologia e Geologia, ref. RGM.833002
Naturalis Biodiversity Center, Leiden
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13 ANAX., frg. 1-3, ed.
Hermann Diels.

M
M
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14 SIMPL., em Aristot. Phys.
Commentaria in Aristotelem
Graeca, IX, p. 470, 23 e sgs.,
ed. Hermann Diels. Berlim:
Reimer, 1882.

033

as mulheres grávidas <carregam> um pequeno Sol12 — o poderoso? E
não é ela que dá à luz o grande Sol sempre de novo para a nova vida?
É assim que a pergunta se põe agora para nós e arrisco também já dar a resposta. Não é necessário invocarmos a «capacidade
de combinação». Há uma outra fonte, mais natural, numa camada
mais profunda da alma, onde reencontramos já não o indivíduo, mas
o próprio mundo. A espiral não é apenas um gesto humano primordial,
mas, como movimento, um acontecimento primordial, no qual se
toma parte. Não se constrói geometricamente a espiral da órbita do
Sol: reconhece-se essa espiral como uma linha semelhante àquela a
que uma pessoa se entrega como celebrante, num movimento circular,
para cometer a morte e a vencer. Percurso do sol e espiral são aqui
«parábolas» (Gleichnisse), no sentido de Goethe. O «acontecimento»
(Ereignis) revela-se ainda mais num símbolo em movimento, numa
dança Maro. O fundamento daquele movimento poderá residir muito
fundo no Homem. Pois o que é que ele exprime, espontaneamente,
mediante aquele movimento, na dança e no desenho? O mesmo
que o plasma embrionário realiza no ser-vivo: a infinitude da vida
na mortalidade. Julga-se hoje saber — aqueles artistas e dançarinos
arcaicos não o suspeitavam — que no ovo e na semente, estão configurações em espiral que transportam a imortalidade. Talvez com isto
tenhamos avançado até ao cerne do mistério: a conexão entre vida
e espírito, manifestação visível e ser interior invisível. Detemo-nos
aqui, e limitamo-nos a verificar, face aos monumentos e sobre a base
dos textos que chegaram até nós, apenas um possível paralelismo. As
espirais desenhadas e dançadas significam a continuação da vida dos
seres mortais, para lá da sua morte sucessiva: aquilo que no plasma
é função, precisamente isso é aqui o sentido.
Esta imortalidade, vivida nas profundezas mais interiores, é um aspecto do ser, uma realidade que é presentificada como
ideia mitológica em narrativas, representações artísticas e cultuais.
Objectivamente é expressa por meio de uma linha espiral: como a
infinitude da sequência vida-morte-vida que se repete. Uma ideia
como esta não tinha, necessariamente, de aparecer com clareza
conceptual, nem sequer tinha de assumir a forma de um mitologema.
Podia também ser apenas dançada ou desenhada. Mas a linha e a
imagem mitológica muda podem ainda evocar a mesma realidade
primordial, quando, há muito, se está habituado a conceber filosoficamente semelhantes coisas. Aquele ilimitado, em cujo curso infinito
emerge cada indivíduo, para nele voltar a desaparecer, designava-o o
filósofo Anaximandro com a palavra apeiron13. E a um comentador mais
tardio de Aristóteles o labirinto ainda faz lembrar isso: esse comentador ilustra o sentido daquela palavra com esta imagem mitológica14.
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Andy Irons a sair de um tubo em Teahupo
Sudoeste da ilha do Taiti, Polinésia Francesa, em 2007
Fotografia de autor desconhecido
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Andy Irons a sair de um tubo em Teahupo
Sudoeste da ilha do Taiti, Polinésia Francesa, em 2007
Fotografia de autor desconhecido
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Károly Kérenyi numa visita de estudo arqueológica em Malta (?)
Fotografia conservada no álbum «Abril 1957 - Abril 1959», com a seguinte descrição na página:
«St. Giuliano, 18.01.1959»
© Deutsches Literaturarchiv Marbach
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Casa romana com labirinto circular em mosaico
Labirinto circular do mosaico de C-38 (Casa de Cantaber), intramuros de Conímbriga, Ruínas de Conímbriga
Fotografias de Pedro A.H. Paixão
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Petróglifo na «Pedra do Labirinto»
Complexo rupestre de Mogor, Pontevedra
Fotografia de Pedro A.H. Paixão
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