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LTtna das itnagens fascinantes nos contos de Jorge Luis Borges
( 1899- 1986) é o labirinto. Quero aqui propor algumas linhas básicas
para o estudo dos labirintos em Borges, a partir do conto ''A casa de
Astérion", publicado no livro O Aleph ( 1949).
não em seA identidade de Astérion é colocada sob reserva
gredo
desde o título. Nesse conto, Astérion é o Minotauro, e a "casa",
na verdade, é o famoso labirinto de Creta da mitologia grega.
O labirinto se instaura no conto de Borges como metáfora origi
nal que permite a atualização do mito no contexto da Modernidade.
Segundo André Peyronie, ao desenvolver o verbete Labirinto, no Dici
onário de mitos literários, podemos distinguir cinco grandes períodos que
formaram, cada um a seu modo, uma certa imagem do labirinto. Para
Peyronie (Brunel, 1998, p. 556),

'

Cada época parece servir-se dessa metáfora para figurar
uma tensão fundamental à condição hutnana. A antigüi
dade clássica, por exemplo, o uno e tnúltiplo. A Idade
Média, a horizontalidade e a verticalidade. A Renascença,
o exterior e o interior. A época clássica, a realidade e a
aparência. A época moderna, o finito e o infinito.
Em "A casa de Astérion", verificamos a existência de várias des
sas tnetáforas. A vivência de Astérion no labirinto retnete-nos à ques
tão do interior/exterior; a duplicidade do Minotauro refere-se à ques
tão uno/múltiplo; a descrição do labirinto como "casa" sugere a rela341
•

çào realidade/ aparência; a experiência angustiante de Astérion com 0
mundo de repetição no labirinto instaura a questão do finito/infinito.
1\ releitura de Borges da lenda grega "desloca" as referências
clássicas, gerando um processo de estranhamento. Ao trabalhar na con
fluência do mito com a literatura, Borges não se limita a reproduzir a
narrativa da lenda. João Alexandre Barbosa, em utn artigo sobre Borges,
ao comentar o processo de criação do autor argentino, afirma que:
Para chegar a isso, entretanto, ainda seria preciso passar
por seguidas reflexões acerca do próprio processo de lei
tura envolvido na e pela matéria que faz do sonho um
princípio fundamental da realidade. Uma leitura que não
apenas decifra, mas recifra, escrevendo a obra que se lê.
(Barbosa, 1999, p. 54)
•

No processo de criação de Borges, fica evidente um trabalho de
releitura do mito, que, por estar envolvido na matéria original,
redimensiona as condições de suas potencialidades simbólicas. O pro
cedimento narrativo que possibilita essa releitura/ rem:ação é o desloca
mento da visão tradicional. Ao abandonar a perspectiva de Teseu para
abraçar o ponto de vista do Minotauro, Borges não altera em nada a
narrativa do herói que entra no labirinto, mata o monstro e sai do labi
rinto. O que Borges faz é colocar esses acontecimentos em segundo
plano e centralizar sua atenção sobre o Minotauro.
Essa releitura de Borges se insere perfeitamente no quadro de
atualização do mito proposto pela literatura do século XX Segundo
André Peyronie, no verbete Teseu, do Dicionán·o de JJJitos literán'o.r (Brunel,
1998, p. 875),
.

Com a reatualização do mito do labirinto, a situação evo
luiu. muito sensiveltnente no século XX Teseu se encon
tra betn no centro de utna apaixonada interrogação sobre
o espaço, o ser e o devir. M as ainda aí, o ce11tro de gravi
dade da questão te nd e a de slo ca r- se pa ra o Outro (o
Minotauro), para a Iniciadora (Ariadne) ou para o cons
trutor do labirinto (Dédalo).
.
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Borges faz a escolha pelo Outro, confrontando a tlife�ença, evi
dente na natureza do �linotauro (hon1em/ anitnal), corn a repetição, ine
rente à vida no interior do labirinto. O conto de Borges permite uma
série de interpretações que levatn etn conta as contradições fundatnen
tais da existência, vivenciadas por um ser que em si mesmo carrega o
estigtna da duplicidade.
Outro deslocatnento operado por Borges na atualização do mito
refere-se ao labirinto. 1 Segundo a mitologia grega, Poseidon faz surgir
do tnar utn touro branco cotno presente a Minos, rei de Creta, sob a
condição de o rei oferecer o touro em sacrifício. O animal é tão belo
que 11inos decide não sacrificá-lo. Furioso, Poseidon vinga-se, inspi
rando na rainha Pasifae um louco amor pelo touro. A rainha pede ao
talentoso Dédalo que construa uma vaca de madeira e couro, onde a
rainha se esconde. O touro, confundido pelas aparências, une-se a ela.
Da estranha união entre Pasifae e o touro nasce o Minotauro, também
chamado Astérion. Minos ordena então que Dédalo construa uma es
pécie de palácio-prisão para encerrar o monstro: o labirinto. Segundo
André Peyronie, no verbete Minotauro, do Dicionán·o ele mitos literários
(Brunel, 1998, p. 645),
O Minotauro é um monstro cuja aberração resulta da
maneira como foi concebido. Sua pré-história é, desse
ponto de vista, tão importante quanto sua história. Sua
vida, por outro lado, é muito pobre de aventuras ( .. ). Sua
história é correlata à do labirinto que lhe foi construído, a
fim de que ele desaparecesse, e no qual ele espera. Espe
ra, sem saber que Teseu virá matá-lo. Este é o único acon
tecimento de sua vida.
.

O conto de Borges tnostra que uma vida setn acontecimentos
não significa, necessariamente, uma vida sem conflitos ou sem profun1

()utro� contos de Borges l}UC tatnbéan focali�a1n o labirinto: "Abcnjacan, o Bokari,
1norto cn1 seu labirinto" c "Os dois rci5 c os dois labirintos,, atnbos publicados

Alcph, c 'A biblioteca de Babel", ''() jardim de caminhos llUC
c a bttssola'', publicados crn 1/qiiu (1944).
'
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��Iinotauro e do labirinto.
1\ idéia tradicional do labirinto como prisão do monstro é substituída pela imagem da "casa". Acotnpanhetnos o relato do próprio
Astérion no trecho a seguir:
Outra afirtnação ridícula é que eu, Astérion, sou um pri
sioneiro. Repetirei que não há uma porta fechada, acres
centarei que não existe uma fechadura? Mesmo porque,
nutn entardecer, pisei a rua; se voltei antes da noite, foi
pelo temor que me infundiram os rostos da plebe, rostos
descoloridos e iguais, como a mão aberta. Já se tinha pos
to o sol, mas o desvalido pranto de um menino e as rudes
preces da grei disseram que me haviam reconhecido. O
povo orava, fugia, se prosternava. (Borges, 2001, pp. 75-76)
A incursão de Astérion pelas ruas mostrou-se extremamente
desastrosa, pois sua presença gerou pânico e repulsa entre os homens.
E interessante observar tatnbém, no relato de Astérion, a descrição dos
rostos humanos, de.rcolon'do.r e iguai.r, como a destacar, mesmo que por via
inversa, a diferença entre o Minotauro e os homens. A natureza do
Minotauro, metade hometn, metade touro, não encontra Jaída do mun
do anitnal, netn entrada para o tnundo humano. Fadado ao isolatnento,
Astérion só pode encontrar o semelhante nos jogos da ünaginação, como
lemos no trecho a seguir:
"'

Mas, de tantas brincadeiras, a que prefiro é a de outro
Astérion. Finjo que ele vetn ''isitar-tne e que eu lhe n1ostro
a casa. Com grandes reverências, digo-lhe: �\gora voltan1os
à encruzilhada anterior' ou �gora descn1bocan1os en1 ou
tro pátio' ou (Betn dizia cu que agradaria o pequeno canal'
c
ou ( Agora verás utna cisterna que se encheu de areia' ou Já
344

,

'

verás con1o o porão se bifurca'. Às vezes rne engano e os
dois nos rin1os, an1avelmente. (Borges, 2001, pp. 76-77)
Questões de identidade e alteridade se desdobram continuamen
te 110s escarlinhos da literatura. Quando essas questões são colocadas
no espaço do labirinto, porétn, suas ressonâncias tnultiplicam o saldo
sin1bólico residual do tnito. Itnpossibilitado de conviver com a diferença,
sen1 enco11trar no mundo a .renJelhançtt, Astérion espera ansiosamente a
vinda de utn "redentor", que o libertará para setnpre de sua condição,
cotno len1os no trecho a seguir:
Cada nove anos, entratn na casa nove homens para que eu
os liberte de todo o mal. Ouço seus passos ou sua voz no
fundo das galerias de pedra e corro alegremente para
procurá-los. A ceritnônia dura poucos tninutos. Um após
outro, caetn, setn que eu ensangüente as mãos. Onde caí
ram, ficam, e os cadáveres ajudam a distinguir uma gale
ria das outras. Ignoro quem sejam, tnas sei que utn deles
profetizou, na hora da morte, que um dia chegaria meu
redentor. Desde esse momento a solidão não me magoa,
porque sei que vive meu redentor e que por fim se levan
tará do pó. Se meu ouvido alcançasse todos os rumores
do mundo, eu perceberia seus passos. Oxalá me leve para
um lugar com menos galerias e tnenos portas. Como será
me pergunto. Será utn touro ou um
meu redentor?
homem? Será talvez um touro com cara de l1omem? Ou
será co1no eu? (Borges, 2001, p. 78)

)

'

Libertar os hotnens de todo o mal é, na verdade, un1 eufemismo
para a tnort�. Nesse trecho é muito relevante as indagações de Astérion
sobre a identidade de seu redentor: Será t/IJJ to11ro 011 .rerâ ti!JJ bo!JJeiJJ? Será
ta!JJez ""' 1o11ro co1JJ cara dt1 boi!JeJII? Ou Jerá COIJJO eu? Essas indagações de1nonstratn que o conflito de Astérion passa pelas questões da identida
de e da alteridade. Mark !v!illington, ao cotnentar os espaços da subjeti
vidade no conto de Borges, chatna a atenção sobre o desejo de Astérion
crn ser outro.
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Este desejo de ser visitado por outros é (ao menos parci
altnente) realizado na chegada regular a cada nove anos
de nove visitantes. Asterión fala em libertá-los de todo
1nal, cotno se fosse ele próprio utn redentor, mas essa
expressão significa afinal que ele mata os intrusos, uma
combinação que repete sugestivamente a atnbivalência
prévia entre a agressão contra o desejo do outro. Essa
agressão, o esforço etn eliminar o outro, indica a tentativa
de renovação de utna fronteira, de utna separação absolu
ta. Por outro lado, sua resposta à previsão de que o reden
tor virá é desejar aquele outro, lamentar seu isolamento e
brincar cotn as permutações de identidade do outro.
(Maciel & Marques, 1997, p. 96).

·

Desse modo, Millington identifica, no conto, um jogo de espe
lhos, que consiste etn projetar a imagem do eu no outro, um ser dese
jando utn outro que, de algum modo, já é ele mesmo. A identidade do
outro, além disso, é tão cheia de variações possíveis (touro? homem?
hotnem-touro?) que enfatiza a incerteza sobre a disposição da identida
de etn relação a si mesmo. No entanto, não demorará muito para Astérion
perceber que ser de um modo diferente, em suas condições, equivale a
não-ser. Nesse instant�, seu redentor se transforma em seu algoz, e a
tnorte, em libertação do labirinto.
O labirinto está, desse modo, associado a uma experiência quase
mítica que envolve uma busca e, simultaneamente, uma perda. Entrar no
labirinto é perder-se nele, como afttma Gaston Bachelard ( 1990, p. 163):
Assim também, no labirinto, o ser é ao mesn1o tempo
sujeito e objeto conglotnerados etn estar pe rdido. É esta
situação típica do estar perdido que re,rivemos no sonho
labiríntico. Perder-se, con1 todas as emoções que isso im
plica, é portanto utna situação tnanifestatnente arcaica . .L�
menor cotnplicação
concreta ou abstrata
o ser hu
mano pode achar-se de novo en1 tal situação.
346
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No caso de Astérion, eJtc1r perdido significa estar preso às contin
gências de sua própria existência, e sua existência é indissociável do
labirinto. O labirinto, visto por esse ângulo, é apenas a extensão de utna
exper1encta Ja suportada na carne.
Poden1os então entender o labirinto como a metáfora do mundo
e da rede infinita de relações entre os indivíduos. Gaston Bachelard
(1990, p. 164), ao tratar dos devaneios em torno da itnagem do labirinto, tece o seguinte con1entarto:
• A

•

•

,

.

-

,

.

A síntese que é o sonho labiríntico acutnula, ao que pare
ce, a angústia de um passado de sofrimento e a ansiedade
de tlm porvir de infortúnios. O indivíduo fica preso entre
utn passado bloqueado e um futuro obstruído. Fica apri
sionado num catninho. Enfim, estranho fatalismo do so
nho labiríntico: volta-se às vezes ao mesmo ponto, mas
jamais se volta para trás.
A partir do comentário de Bachelard sobre o sonho labiríntico,
podemos compreender que Astérion está perdido entre 11mpa.r,rado bloqt-te
ado (sua estranha concepção) e um futuro obstruído (a repetição eterna dos
tnestnos gestos insignificantes até a morte). Entre o nascimento e a mor
te, tudo o que Astérion encontra em seu labirinto é mais do mesmo, o
eterno retorno de todas as coisas. Percebemos a angústia gerada por essa
situação através da seguinte descrição do labirinto, feita por Astérion:
Todas as partes da casa existem tnuitas vezes, qualquer
lugar é outro lugar. Não há utna cisterna, utn pátio, utn
bebedouro, um pesebre; são catorze [são infinitos] os
pesebres, bebedouros, pátios, cisternas. A casa é do tama
nho do mundo; ou melhor, é o mundo. Toda,ria, à força
de andar por pátios com un1a cisterna e com poeirentas
galerias de pedra cinzenta, alcancei a rua e vi o tetnplo
dos Machados e o tnar. Não entendi isso até que utna
visão da noite me revelou que tambén1 são catorze [são
infinitos) os tnares e os tetnplos. (Borges, 2001, p. 77)
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Astérion constata não sotnente que o labirinto é o 1nundo., tnas
tan1bén1 que o n1undo é um labirinto. Ele experimenta un1a descoberta
extraordinária ao perceber que sua "casa", de infinitos pátios e infinitas
galerias, na verdade, é apenas parte de utn tnundo de in.finitos mares e
infinitos tetnplos. Astérion compreende que vive em um labirinto dentro
de outro labirinto. Não há, portanto, saída possível desse mundo de
infinitos, senão na tnorte. Para o problema do ser, Astérion propõe o
não-ser como solução.
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