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Nota do Autor

O que é para mim este livro? Um conjunto de ensaios. Um rela- 
tório das minhas viagens.

Há uma primeira viagem real por cidades, museus e ruínas, e 
há uma segunda, pelos livros que abordam os lugares que visitei, 
sendo que estas duas visões ou estes dois métodos se entrelaçam.

Não escolhi a forma mais fácil, que seria um diário de impres- 
sões, porque isso conduziria, em última instância, a uma ladainha  
de adjectivos e de exaltação estética. Considerei que deveria trans- 
mitir um conjunto de conhecimentos sobre civilizações distantes  
e, como não sou especialista mas, sim, amador, prescindi de todos 
os encantos da erudição: bibliografia, notas de rodapé e índices.  
A minha intenção foi escrever um livro para ler e não para estudar. 
Na Arte, interesso-me pelo valor atemporal das obras (a eternidade 
de Piero della Francesca), pela sua estrutura técnica (o modo como 
as pedras são colocadas umas sobre as outras na construção das 
catedrais góticas) e pela sua relação com a História. Como a maioria 
das páginas é dedicada à Idade Média, resolvi incluir dois ensaios 
históricos, um sobre os Albigenses e outro sobre os Templários, que 
falam da turbulência e da raiva daquela época.

Se tivesse de escolher uma epígrafe para este livro, transcre- 
veria o seguinte parágrafo de Malraux:

Naquele final de tarde, em que Rembrandt ainda desenhava, todas 
as Sombras famosas e as sombras dos desenhadores das cavernas 
seguiam com o olhar as hesitações da sua mão, que lhes garantia um 
novo perdurar para além da morte ou um novo sonho.



LASCAUX

Si Altamira est la capitale de l’art parietal
Lascaux en est Versailles.

Henri Breuil

Lascaux não aparece em nenhum mapa oficial. Poder-se-ia dizer 
que não existe, pelo menos, que não existe da mesma maneira que 
Londres ou Radom. Precisei de perguntar a alguém no Museu do 
Homem de Paris para ficar a saber onde realmente se situava.

Fui até lá no início da Primavera. O vale do Vézère despertava, 
então, com a sua vegetação fresca e inacabada. Vistos da janela 
do autocarro, os fragmentos da paisagem lembravam as telas de 
Bissière. A textura de uma vegetação sensível.

Montignac. Uma vila, onde nada há para ver, salvo a placa em 
homenagem a uma meritória parteira:

Ici vécut Madame Marie Martel — sage-femme — officier de d’Acadé-
mie. Sa vie… c’était faire du bien. Sa joie… accomplir son devoir.
Não podia ter sido mais bem escrito.
Tomei o pequeno-almoço num restaurante pequeno. E que  

pequeno-almoço! Uma omelete de trufas. As trufas fazem parte da  
história das loucuras humanas e, por conseguinte, da História  
da Arte. Daí, uma palavrinha sobre as trufas.

As trufas são uma espécie de cogumelos subterrâneos que pa-
rasitam nas raízes de outras plantas, das quais extraem a seiva. 
Para as descobrir são precisos cães ou porcos que se caracterizam, 
como é sobejamente sabido, pelo seu um apuradíssimo faro. Há 
ainda um tipo de moscas capazes de assinalar a presença deste 
tesouro gastronómico.

As trufas alcançam preços muito elevados no mercado e, por 
isso, os habitantes locais deixaram-se dominar pela febre da sua 
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procura. Assim, revolveram terras e destruíram florestas, que, 
agora, são deploravelmente áridas. Vastas áreas de terra tornaram-
-se estéreis, porque o cogumelo liberta uma substância tóxica que 
inibe o desenvolvimento de vegetação. Além disso, é um cogumelo 
caprichoso, muitíssimo mais difícil de cultivar do que o cogume- 
lo vulgar. E, assim sendo, uma omelete de trufas é deliciosa, tanto 
mais que, não tendo elas qualquer sabor, exalam um odor incom-
parável. Algo parecido com a reseda, descrita pelo poeta polaco 
Julian Tuwim.

Parte-se de Montignac por uma auto-estrada, que se eleva, de-
senha um arco e adentra-se pela floresta, acabando de repente 
num parque de estacionamento. Uma barraquinha com Coca-Cola 
e postais ilustrados a cores. Quem não se contenta com reprodu-
ções, é convidado a dirigir-se a uma espécie de quintal e, depois, 
a um subterrâneo de betão semelhante a um búnquer. Atrás de 
nós, fecha-se uma porta metálica como nos cofres e, logo a seguir, 
encontramo-nos estacados no meio da escuridão, à espera do mo-
mento da revelação. Por fim, abre-se outra porta que nos leva para 
dentro da gruta e eis-nos no seu interior.

A luz eléctrica é fria e hedionda, mas podemos imaginar como 
seria a gruta de Lascaux antigamente, quando a luz viva de tochas e  
candeias punha em movimento a manada de touros, de bisontes 
e de cervos pintados nas paredes e abóbodas. E, a acompanhar 
estes pensamentos, encontrava-se a voz do guia, titubeando umas 
quantas explicações. Como a voz de um sargento que lê as Sagra-
das Escrituras.

Quanto a cores: preto, castanho, ocre, vermelho-cinabre, car-
mesim, malva e branco das rochas calcárias. São mais vivas e 
frescas do que nos quadros renascentistas. São as cores da terra, 
do sangue e da fuligem.

As imagens dos animais, vistos principalmente de perfil, são 
captadas em movimento e desenhadas com grande ímpeto, revelando 
simultaneamente a sensibilidade das mulheres quentes de Modigliani.  
O conjunto é aparentemente desordenado como se tudo tivesse sido 
pintado à pressa por um génio tresloucado por meio de uma técnica 
cinematográfica, que tanto oferece planos próximos como afastados.  
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Mas, ao mesmo tempo, o conjunto apresenta-se com uma com-
posição coesa e panorâmica, apesar de termos a impressão de que 
os artistas de Lascaux desrespeitaram as regras. Certas figuras 
são de dimensões diferentes, variando entre apenas uma dúzia de 
centímetros e mais de cinco metros. Também não faltam palimp-
sestos, ou seja, imagens sobrepostas umas sobre as outras. Numa 
palavra, uma desordem clássica que, apesar de tudo, transmite uma  
impressão de harmonia.

A primeira sala, chamada Sala dos Touros, tem uma bela abó-
boda natural que parece ter sido construída com nuvens congela-
das. A sala, com cerca de dez metros de largura e cerca de trinta 
metros de comprimento, pode albergar cem pessoas. O jardim zoo-
lógico de Lascaux abre-se com a imagem de um animal bicórneo.

É uma criatura fantástica, portadora de um corpo possante, de 
um pescoço curto e de uma cabeça pequena, como a de um ri-
noceronte, da qual se alçam dois chifres enormes e direitos. Não é  
parecida com nenhum animal, fóssil ou vivo. A sua presença mis-
teriosa, logo na entrada, anuncia que não visitaremos um atlas de  
História Natural, mas que nos encontramos num lugar de culto, 
de encanto e magia. Os estudiosos da Pré-história estão de acor-
do que a gruta de Lascaux não era uma gruta de habitação, mas 
um santuário, a Capela Sistina subterrânea dos nossos longínquos  
antepassados.

O rio Vézère serpenteia por entre os montes calcários cobertos 
de florestas. No seu curso inferior, antes de desembocar no rio Dor-
donha, foi descoberto o maior número de cavernas pré-históricas,  
habitadas pelo homem do Paleolítico. O seu esqueleto, descoberto 
em Cro-Magnon, é semelhante ao do homem moderno. O homem de 
Cro-Magnon provavelmente é proveniente da Ásia. Depois da última  
era glacial, cerca de trinta a quarenta mil anos a. C., terá começado 
a sua marcha para a Europa. Terá desapiedadamente exterminado  
o homem de Neandertal, situado mais abaixo na evolução da espé-
cie humana. Terá tomado o seu lugar nas cavernas e nas zonas de 
caça. A história da humanidade nasceu sob a estrela de Caim.

O Sul de França e o Norte de Espanha eram territórios onde  
o novo conquistador, o Homo sapiens, criou a civilização que os  
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historiadores designaram como franco-cantábrica e abarca o período  
do Paleolítico Inferior, também chamado a era das Renas. As re-
dondezas de Lascaux eram, desde o Paleolítico Médio, uma verda-
deira Terra Prometida, onde fluíam não só leite e mel, mas também  
o sangue quente dos animais. Tal como posteriormente as cidades 
viriam a nascer nas encruzilhadas das rotas comerciais, assim 
também, na Idade da Pedra, as colónias humanas se concentravam 
nas rotas migratórias dos animais. Todas as Primaveras, passa-
vam por ali manadas de renas, cavalos selvagens, vacas, touros, 
bisontes e rinocerontes que rumavam em direcção às pradarias 
verdejantes da Auvérnia. A misteriosa regularidade e a abençoada 
falta de memória dos animais, que todos os anos percorriam os 
mesmos caminhos rumo ao massacre, eram para o homem do Pa-
leolítico um milagre tão grande como as cheias do Nilo eram para 
os antigos Egípcios. Nas paredes da gruta de Lascaux, pode ler-se 
uma poderosa súplica para que aquela ordem do mundo perdurasse 
para sempre.

Talvez por isso os pintores das grutas sejam os maiores anima-
listas de todos os tempos. Para eles, o animal não era, tal como 
para os mestres holandeses, um dos elementos de uma suave paisa-
gem pastoril da Arcádia; eles viam-no, sim, de modo fulminante,  
em dramático tumulto, vivo, mas destinado a morrer. Os seus olhos  
não contemplam o objecto, mas vêem-no com a precisão do assas-
sino perfeito que o capta na armadilha de um contorno preto.

A primeira sala era provavelmente o lugar dos cultos mágicos 
da caça (os homens reuniam-se aqui com candeias de pedra para 
praticar os seus rituais ruidosos). A sala deve o seu nome a quatro 
enormes auroques, dos quais o maior tem cinco metros e meio 
de comprimento. Estes magníficos animais predominam sobre 
uma manada de cavalos, desenhados de perfil, e de cervos frá-
geis com chifres fantásticos. O seu galope possante rasga o sub-
solo. Nas narinas dilatadas, condensa-se uma respiração húmida  
e ofegante.

A sala conduz a um corredor estreito sem saída. Reina, aqui, 
como dizem os Franceses, l’heureuse désordre des figures. Vacas 
vermelhas, cavalinhos infantis, cabritos a galopar em diferentes 
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direcções, numa confusão indescritível. Um cavalo, caído sobre  
o dorso com as patas esticadas para o céu calcário, é testemu-
nha de práticas de caça ainda hoje usadas por tribos primitivas de 
caçadores — os animais são escorraçados com fogo e berros em di- 
recção a penhascos de onde caem e morrem.

Um dos mais belos retratos de animais, não só da arte paleolí-
tica, mas da arte de todos os tempos, é o chamado Cavalo Chinês.  
O nome não designa a raça; presta antes homenagem à perfeição 
do desenho traçado pelo mestre de Lascaux. O seu contorno preto e 
suave que surge, ao mesmo tempo, vincado e delido, constitui não 
só o perímetro, mas também a massa do corpo. A crina é curta, 
como nos cavalos do circo, e os cascos retumbam de rompante.  
O ocre não preenche o corpo todo; a barriga e as pernas são brancas.

Dou-me conta de que qualquer descrição ou inventariação de 
elementos será sempre impotente diante daquela obra-prima, que 
possui uma unidade óbvia e ofuscante. Somente a poesia ou um 
conto de fadas têm o poder de criar coisas num relâmpago. Por 
isso, gostaria apenas de dizer: «Era uma vez um belo cavalo de 
Lascaux.»

Como conciliar esta arte sofisticada com a prática brutal dos ca-
çadores pré-históricos? Como aceitar as flechas que trespassam os 
corpos dos animais — o assassinato imaginário cometido pelo artista?

Os povos caçadores, que habitavam a Sibéria antes da revolu-
ção, viviam em condições semelhantes às do homem da era das 
Renas. Lot-Falck no livro Les Rites de Chasse Chez les Peuples 
Sibériens, escreveu: «O caçador tratava o animal como um ser, no 
mínimo, igual a ele próprio. Vendo que também o animal caçava 
para sobreviver, julgava que este tinha o mesmo modelo de orga-
nização social. A superioridade do homem apenas se manifestava 
no campo da técnica através do uso de ferramentas. Já no campo 
da magia, o homem atribuía ao animal o mesmo poder. Porém,  
o homem também reconhecia que o animal se encontrava numa 
posição superior à do homem, sob vários aspectos, entre eles, de-
vido à sua força física, agilidade, audição e olfacto apurados — 
precisamente as qualidades mais apreciadas pelos caçadores. Já no 
domínio espiritual, o homem reconhece-lhe ainda mais virtudes… 
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O animal teria uma ligação mais directa com o divino e estaria 
mais perto das forças da natureza que nele encarnavam.»

Isso, ainda hoje, é compreensível para o homem moderno. O abis- 
mo da paleopsicologia começa quando se trata da relação entre  
o assassino e a vítima: «A morte do animal depende, pelo menos, 
em parte, dele próprio: para poder ser morto, tem de concordar 
com isso e pactuar com o seu assassino. Por isso, o caçador vigia 
o animal e faz questão de estabelecer com ele uma boa relação.  
Se a rena não amar o caçador, não se deixará abater.» É assim que 
a hipocrisia se torna o nosso pecado original e a nossa força. So-
mente um amor possessivo e mortal consegue explicar a magia do 
bestiário de Lascaux.

À direita da Grande Sala, um corredor estreito conduz-nos à 
parte designada como Nave e Abside. Na parede esquerda, uma 
enorme vaca preta atrai a nossa atenção, não só pela perfeição do 
desenho, mas por causa de dois sinais misteriosos, nitidamente 
visíveis, debaixo das suas patas. Não são, aliás, os únicos sinais, 
diante dos quais ficamos perplexos.

O significado das flechas que trespassam os animais é, para 
nós, claro na medida em que essa prática mágica de matar a ima- 
gem era conhecida das feiticeiras da Idade Média e aplicada nas 
cortes renascentistas, perdurando até aos nossos tempos racio-
nais. Mas o que representam esses quadriláteros com um xadrez  
de cores que se encontram debaixo dos cascos daquelas vacas 
pretas? L’abbé Breuil, papa dos estudiosos da pré-história, no-
tável conhecedor não só das grutas de Lascaux, vê neles sinais 
de clãs de caçadores, a origem remota dos brasões. Também se 
aventou a hipótese de se tratar de formas de armadilhas para 
animais. E houve ainda quem visse neles modelos de cabanas. 
Para Raymond Vaufrey, são pura e simplesmente uma espécie 
de coberturas feitas de peles, tal como aquelas que ainda hoje 
se encontram na Rodésia. Todas estas ideias são prováveis, mas 
nenhuma é certa. Também não somos capazes de interpretar ou-
tros sinais simples: pontos, traços, quadrados e círculos, esboços  
de figuras geométricas, que se encontram igualmente nou-
tras grutas, como, por exemplo, na de El Castillo, em Espanha.  
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Alguns académicos lançam tímidas suposições de que possam 
ser as primeiras tentativas de escrita. Assim sendo, somente as 
imagens concretas nos dizem algo. Entre a respiração ofegan-
te dos animais galopantes de Lascaux, os sinais geométricos 
permanecem silenciosos e talvez permaneçam assim para todo  
o sempre. O nosso conhecimento acerca dos nossos antepassados 
é modulado por um grito violento e um silêncio sepulcral.

Do lado esquerdo da Nave, encontra-se um belo friso de vea-
dos. O artista apenas retratou pescoços, cabeças e chifres de tal 
modo que parecem nadar num rio em direcção a caçadores es-
condidos na vegetação.

A representação de dois bisontes negros, virados de garupas um 
contra o outro, é uma composição de uma expressão inigualável, 
ao ponto de todas as expressões de terror dos mestres contempo-
râneos parecerem infantis. O da esquerda tem o couro esfolado na 
zona do dorso, deixando ver a carne viva. As cabeças levantadas, 
a pele eriçada, as patas dianteiras erguidas em galope. A pintura 
explode com um poder obscuro e cego. Até as touradas de Goya 
não passam de um vago eco deste furor.

A Abside conduz-nos para novas profundezas, designadas como 
o Poço, ao encontro do segredo de todos os segredos.

Trata-se de uma cena, ou melhor, de um drama e, tal como 
acontece nos dramas da Antiguidade, desenrola-se com um nú-
mero reduzido de heróis: um bisonte esventrado por uma aza-
gaia, um homem caído por terra, um pássaro e, num esboço pouco 
nítido, um rinoceronte a afastar-se. O bisonte é visto de perfil, 
mas tem a cabeça virada para o espectador. Da barriga, saem-lhe  
as entranhas. O homem retratado esquematicamente, como nos 
desenhos das crianças, tem cabeça de pássaro, um bico direito, 
mãos de quatro dedos e as pernas esticadas. O pássaro parece 
ser recortado em cartolina e colocado numa haste. Todos estes 
elementos são desenhados com linhas pretas e grossas, e o seu 
interior não se encontra pintado, contrastando com o ocre dou-
rado do fundo. Se comparados com as pinturas da Grande Sala 
ou da Abside, destacam-se pela sua severidade e pela execução 
algo desajeitada da composição. Ainda assim, atrai a atenção dos 
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historiadores não tanto por motivos artísticos, mas pela expres-
sividade iconográfica.

Toda a arte franco-cantábrica é geralmente uma arte não- 
-narrativa. Para compor uma cena de caça é necessário possuir 
uma imagem mental da figura do homem. Apesar de conhecermos 
algumas representações dos traços do rosto e das silhuetas huma-
nas, na pintura do Paleolítico, o homem, no fundo, está ausente.

O abade Breuil vê, na cena do Poço, uma espécie de lápide em 
homenagem a um acidente mortal ocorrido durante uma caçada. 
Um bisonte matou um homem, mas a ferida mortal do animal parece 
ter sido feita por um rinoceronte que se juntou ao duelo. A aza- 
gaia arremessada ao dorso do animal — conjectura o estudioso 
— não poderia ter rasgado a barriga daquela maneira, pelo que 
tal também pode ter sido causado por uma espécie de catapulta 
primitiva para lançar pedras, cujos vestígios delidos se vêem sob 
as pernas do animal. Por último, o tal pássaro pintado esquemati-
camente, quase sem patas e sem bico, é para Breuil uma espécie de 
poste funerário, ainda hoje usado pelos Esquimós do Alasca.

Mas esta não é a única interpretação e, porque se afigurava aos 
estudiosos da Pré-história demasiado simples, estes deram asas à 
sua imaginação. Há uma explicação que parece ser interessante e 
digna de menção da autoria do antropólogo alemão Kirchner.

Kirchner lançou a ousada hipótese de que a cena não tem nada 
que ver com caça. O homem estendido por terra não é vítima dos 
chifres do animal, mas um feiticeiro em transe extático. A expli-
cação de Breuil ignorava a presença do pássaro, difícil de escla-
recer (a analogia com o poste funerário dos Esquimós parecia ser 
pouco convincente), bem como o homem estendido no chão, que 
tinha cabeça de pássaro. Ora, foi precisamente nestes pormeno-
res que Kirchner pôs a tónica para elaborar a sua interpretação. 
Fundamentando-se na analogia entre a civilização dos caçadores 
de tribos da Sibéria e a civilização paleolítica, remete-nos para  
o ritual do sacrifício da vaca, descrito na obra de Sieroszewski 
sobre os Iacutos. De facto, nessa cena de sacrifício, tal como se 
depreende das ilustrações contidas no livro, foram colocados três 
postes, encimados com esculturas de pássaros que fazem lembrar  
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o pássaro de Lascaux. A descrição diz-nos que aquele tipo de sacri-
fício era comum entre os Iacutos, sendo normalmente acompanha-
do da presença de um feiticeiro que entrava em êxtase. Cabe agora 
explicar o papel do pássaro nesse ritual.

A tarefa do feiticeiro era guiar a alma do animal sacrificado 
para o céu. Após uma dança em êxtase, o feiticeiro caía como 
morto por terra e precisava então de recorrer à ajuda de uma alma, 
precisamente de um pássaro, de cuja natureza participava, usando 
um fato de penas e uma máscara de pássaro.

A hipótese de Kirchner é surpreendente, mas não explica o sig-
nificado do rinoceronte que inegavelmente pertence ao conjunto 
daquela cena e dela se afasta calmamente como quem se orgulha 
da matança cometida.

A cena do Poço é ainda muito importante e excepcional devido 
a outro aspecto. É que ela constitui uma das primeiras represen-
tações do homem da arte paleolítica. Mostra uma impressionante 
diferença no tratamento do corpo do animal e do corpo do homem.  
O bisonte é sugestivo e concreto. Sente-se não só a massa do seu 
corpo como também o pathos da sua agonia. Já a silhueta do ho-
mem — um corpo rectangular, alongado, com uns traços a fazer de 
membros — é o auge da simplificação, um símbolo do homem que 
mal se reconhece. Como se o pintor primitivo se envergonhasse do 
seu próprio corpo, saudoso da família animal que a sua evolução 
deixara para trás. Lascaux é a apoteose dos seres que a evolu-
ção permitira manter imutáveis, deixando-os preservar a antiga  
forma.

O homem alterou a ordem da natureza com o pensamento e  
o trabalho. Esforçou-se por criar uma nova harmonia, impondo  
a si próprio uma série de proibições. Tinha vergonha do seu rosto, 
um sinal visível da diferença. De bom grado, envergava uma más-
cara, sobretudo, a máscara de um animal, como quem pede perdão 
pela traição. Quando queria parecer belo e poderoso, mascarava-se 
e transformava-se em animal. Regressava às origens e mergulhava 
com deleite no seio caloroso da natureza.

No período aurignaciano, a representação do homem tem apa-
rência híbrida, com cabeça de pássaro, de macaco ou de veado 
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como, por exemplo, a figura humana da gruta de Les Trois-Frères, 
vestida com peles e enfeitada com chifres. Tem uns grandes olhos 
fascinantes e, por tal razão, os historiadores chamam-na Deus da 
Caverna ou Feiticeiro. Nessa mesma gruta, um dos mais belos de-
senhos representa a cena feérica de um carnaval animal. Uma ma-
nada de cavalos, cabras e bisontes, junto de um homem a dançar 
com cabeça de bisonte e a tocar um instrumento musical.

O ideal da imitação absoluta dos animais era imprescindível 
para os fins dos rituais de magia e, porventura, terá sido esta  
a causa que levou o homem a utilizar pigmentos. A paleta de cores 
é simples e resume-se ao vermelho e aos seus derivados, bem como 
ao preto e ao branco. Ao que tudo indica, o homem pré-histórico 
não era sensível a outras cores, tal como ainda hoje os membros da 
tribo Bantu. Aliás, os antigos livros da humanidade como o Vedas, 
o Avesta, o Antigo Testamento e os poemas de Homero são fiéis  
a essa visão limitada das cores.

O ocre era particularmente procurado. Nas grutas de Roche e de 
Eyzes, foram encontrados armazéns pré-históricos deste pigmento. 
Nas areias terciárias perto de Nantes, foram descobertos vestígios 
da sua exploração, em grande escala.

Naquele tempo, os corantes eram os minerais. A base do negro 
era o manganês e a do vermelho o óxido de ferro. Pedaços de mi-
nerais eram transformados em pó, friccionados em lajes de pedra 
ou em ossos de animais, tais como, por exemplo, omoplatas de bi-
sonte, o que é comprovado com os achados de Pair-non-Pair. O pó 
colorido obtido era guardado nos ocos dos ossos ou em pequenas 
saquetas, que se prendiam à cintura, tal como ainda usavam, no 
século passado, os últimos artistas dos Bosquímanos, extermina-
dos pelos Bóeres.

O corante em pó era misturado com gordura animal, tutano ou 
água. Os contornos eram frequentemente traçados com estiletes 
de pedra; no entanto, a pintura era feita com o dedo, um pincel de 
pêlo de animal ou um ramalhete de plantas secas. Também usa-
vam canudos para soprar a tinta em pó, o que é comprovado nas 
pinturas de Lascaux, onde a cor sobre as grandes superfícies foi 
espalhada de forma desigual. Este procedimento emprestava um 
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efeito de suavidade aos contornos da superfície granulada como 
numa composição orgânica.

Foi a surpreendente capacidade de usar todas estas técnicas de 
desenho e de pintura nos períodos aurignaciano, solutriano e mag-
daleniano, que levou os estudiosos da Pré-história a supor que, na-
queles tempos distantes, há dezenas de milhares de anos, existiriam 
escolas artísticas. A comprová-lo estaria a evolução da arte paleo-
lítica que começa com esboços simples que representam mãos, nas 
grutas de El Castillo, até às obras-primas de Altamira e Lascaux.

O problema da evolução da arte paleolítica não é fácil de re-
solver, pelo que datar as gravações na pedra e as pinturas dessa 
época é muito difícil. Já o desenvolvimento das ferramentas per-
mite elaborar uma periodização mais precisa. Neste vago campo 
da história do homem (vago, apenas para nós, principalmente por 
causa da falta de material escrito e do pequeno número de objectos 
de arte em relação à extensão do tempo), os relógios não marcam 
nem horas, nem séculos e, sim, dezenas de milénios.

O Paleolítico Inferior, ou seja, a era das Renas e do homem 
racional, durou cerca de quinze a vinte e cinco milhões de anos 
e terminou cerca de quinze milénios a. C. Divide-se em três épo-
cas: aurignaciana, solutriana e magdaleniana. Naquela época, as 
condições naturais estabilizaram-se, o que possibilitou o surgi-
mento da civilização franco-cantábrica. Desaparecera o espectro 
das catástrofes glaciais — as massas brancas de frio, oriundas do 
Norte, eram mais devastadoras do que as lavas dos vulcões. No en- 
tanto, foi o aquecimento do clima que derrotou essa civiliza-
ção. No final da época magdaleniana, as renas migraram para  
o Norte e o homem ficou sozinho, abandonado pelos deuses e 
pelos animais.

Qual é o lugar de Lascaux na Pré-história? Sabemos que a ca-
verna não foi decorada de uma só vez e que existem algumas pin-
turas sobrepostas, executadas em diferentes milénios. Baseando-se 
na análise do estilo, Breuil defende que as principais pinturas são 
do período aurignaciano. A característica essencial deste período  
é a perspectiva. Não se trata de uma perspectiva convergente,  
que exige conhecimentos de Geometria, mas de uma perspectiva que 
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podemos chamar torcida. De uma maneira geral, os animais são 
pintados de perfil, mas algumas das suas partes constituintes, 
como a cabeça, as orelhas, as pernas, estão viradas para o espec-
tador. Os chifres do bisonte na cena do Poço têm a forma de uma 
lira inclinada.

Existe ainda outro método para datar os achados arqueológicos, 
que se baseia não na análise do estilo, mas na medição do isóto-
po c-14, contido em vestígios de plantas e de animais. A análise 
do carvão encontrado na gruta de Lascaux permitiu estabelecer  
a data do início das pinturas rupestres em treze milhares de anos a. C.  
Os arqueólogos, porém, consideram que tal aconteceu vários mi-
lhares de anos antes.

E agora a história da sua descoberta. Estava-se em Setembro de 
1940, e a França acabara de capitular. A Batalha da Grã-Bretanha  
atinge o auge. À margem destes acontecimentos, na floresta perto 
de Montignac, desenrola-se uma cena, como que extraída de um 
romance juvenil, cena esta que daria ao mundo uma das descober-
tas mais fantásticas da Pré-história.

Não se sabe exactamente quando é que a intempérie derrubou 
a árvore que tapava o buraco que despertou a imaginação juvenil de 
Marcel Ravidat, um rapaz de dezoito anos, e dos seus companheiros 
de aventura. Os rapazes pensaram que se tratava da entrada para um 
corredor subterrâneo, conducente às ruínas do castelo das redonde-
zas. Os jornalistas inventaram a história de um cão que caíra nesse 
buraco e assim se tornara o verdadeiro descobridor de Lascaux. Mas, 
o mais provável é que Ravidat, que tinha espírito de explorador sem 
almejar a fama, andasse, sim, em busca de um tesouro.

A abertura tinha cerca de oitenta centímetros de diâmetro e 
parecia ter a mesma profundidade. Mas a pedra atirada lá para 
dentro tardou a chegar ao chão. Os rapazes alargaram a entrada.  
O primeiro a entrar na gruta foi Ravidat. Trouxeram lanternas,  
e as pinturas, ocultas sob a terra, há vinte mil anos, surgiram 
diante dos olhos dos rapazes. «A nossa alegria foi indescritível. 
Dançámos uma dança selvagem de guerra.»

Felizmente, os jovens não começaram a explorar o tesouro des-
coberto por sua conta, mas deram dele conhecimento ao Sr. Laval, 
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que era seu professor, e este, por sua vez, transmitiu a notícia  
a Breuil que morava, então, na vizinhança e compareceu em Lascaux,  
dez dias depois da descoberta. O mundo académico só soube da 
descoberta cinco anos mais tarde, isto é, já depois de a guerra ter 
terminado.

Os rapazes de Lascaux mereciam, se não uma estátua, pelo me-
nos, uma lápide em sua honra do mesmo tamanho ou maior do 
que aquela que homenageia a parteira, Sra. Maria Martel. A sua 
terra natal, Montignac, tornou-se famosa. E com a fama vieram 
benefícios. A vila passou a ter melhores ligações de autocarro,  
multiplicaram-se diversos estabelecimentos locais, como O Bisonte,  
O Touro e O Quaternário, e várias dezenas de famílias vivem hoje 
graças às lojas de souvenirs. Talvez até Ravidat tenha aberto um 
restaurante e, na velhice, venha ainda a contar a sua descoberta 
aos turistas, em redor da lareira. Quem sabe se não estudou Ar-
queologia, mas será pouco provável que volte a repetir uma proeza 
daquelas. Para dizer a verdade, não se sabe o que foi feito dele.

A umas centenas de metros da gruta de Lascaux surgiu uma es- 
pécie de empreendimento privado inspirado na Pré-história. Os pro- 
prietários dos pastos das redondezas descobriram algo que podia 
ser a entrada para outra gruta e encontraram alguns fósseis de 
pouca importância. Construíram uma cabana onde expuseram 
aquelas «amostras» e, para emprestar um cunho científico ao seu 
«museu», penduraram nas paredes uns painéis, onde se lê que hou-
ve quatro eras glaciares: Günz, Mindel, Riss e Würm. E, depois de 
cobrar um franco, um aldeão astuto, cheirando a queijo de ovelha, 
dispõe-se a prestar mais informações sobre Paleologia.

Como vivemos na época da desconfiança, a autenticidade das 
pinturas das grutas foi posta em causa. Aliás, a dúvida já tinha 
começado em 1879, após a descoberta das grutas de Altamira por 
Marcelino de Sautuola. Os padres jesuítas foram acusados de, em 
segredo, terem decorado a gruta e de a terem oferecido de ban-
deja aos académicos, enquanto esperavam que a discussão defla-
grasse. Só depois revelariam ao mundo a sua falsificação a fim 
de comprometer a competência dos historiadores da Pré-história, 
cujas teorias estendiam a fronteira do ser humano para além da 
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cronologia bíblica, acrescente-se, ingenuamente entendida. Aliás, 
a autenticidade das pinturas de Altamira só foi confirmada pelos 
historiadores vinte anos após a sua descoberta.

Verdade seja dita que o seu cepticismo era perfeitamente fun-
damentado. Basta lembrar a célebre história do crânio de Piltdown,  
sobre o qual, durante vinte e quatro anos, discorreram os mais ilus-
tres arqueólogos e antropólogos em variados estudos académicos,  
até se ter constatado que se tratava de uma falsificação. Uma 
falsificação, conforme se reconheceu, genialmente concebida e 
preparada durante muito tempo por alguém que tinha acesso  
a colecções do género e conhecia os métodos de análise laboratorial.

Os processos, usados para transformar pedaços de ossos em amos- 
tras paleolíticas, são aliás mais fáceis de aplicar do que a execução 
de pinturas sobre vastas superfícies nas cavernas. Esta última exige 
não só um conjunto de pessoas conhecedoras da matéria como ain-
da um talento artístico fora do vulgar. Além disso, os custos de tal 
falsificação em relação ao proveito seriam desproporcionais.

Na mente dos leigos, a suspeita surge, na maior parte dos ca-
sos, do facto de algumas reproduções, publicadas logo após a sua 
descoberta, não coincidirem nos pormenores com aquilo que se 
podia ver com os olhos in loco. Existia pois a suspeita de que os 
historiadores, ao analisar as descobertas, tivessem acrescentado 
alguns pormenores, segundo eles, imprescindíveis. Na cena do 
Poço, reproduzida na imprensa popular, o homem nu estendido no 
chão não tem falo. Este fragmento terá sido pura e simplesmente 
retirado pelos redactores zelosos da moral dos leitores. Se acres-
centarmos que muitas estatuetas e gravações paleolíticas estão 
associadas à magia da fertilidade e se caracterizam pelo desta-
que dado aos órgãos sexuais aumentados, o assunto parece ficar  
esclarecido.

Ao visitar as grutas de Lascaux, eu próprio mergulhei, por ins-
tantes, na onda do cepticismo, diante da frescura das cores e do es-
tado impecável daquele monumento com mais de quinze mil anos. 
A explicação deste facto surpreendente é muito simples. Durante 
milénios, as grutas estiveram soterradas e, portanto, encontravam-
-se em condições atmosféricas estáveis. Graças à humidade na 
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superfície, cristalizou-se uma camada de sais calcários que con-
servou as pinturas como uma espécie de verniz.

No Verão de 1952, o notável poeta André Breton, ao visitar a gru- 
ta de Pech-Merle decidiu resolver a questão da autenticidade da-
quelas obras pré-históricas por meio de um método experimental. 
Pura e simplesmente, esfregou o dedo na pintura e, como o dedo 
ficou pintado, convenceu-se de que se tratava de uma falsificação, 
além disso, recente. Foi exemplarmente multado (não pela convic-
ção, mas por ter tocado na pintura), mas o assunto não ficou por 
ali. A Société de Gens des Lettres de França exigiu uma investi-
gação sobre a autenticidade daquelas pinturas rupestres. O padre 
Breuil considerou estas démarches inaceitáveis, num relatório, que 
entregou à mais alta comissão dos monumentos históricos.

E foi assim que o método de raspar com o dedo não entrou no 
arsenal dos métodos cientificamente aceites no campo da investi-
gação da arte pré-histórica.

Regressei de Lascaux pelo mesmo caminho que para lá me levara. 
Apesar de ter contemplado, tal como se costuma dizer, o abismo da 
história, não tinha a sensação de ter regressado de outro mundo. 
Nunca antes sentira a forte e reconfortante convicção de ser um 
cidadão da Terra, herdeiro não só de Gregos e Romanos, mas tam-
bém do quase infinito.

Este é, de facto, o orgulho humano e a confissão humana lança-
da à imensidão do céu, do espaço e do tempo. «Pobres corpos, que 
desaparecestes sem deixar rasto, permiti que a humanidade não 
seja nada para vós, enquanto mãos frágeis extraem da terra, re-
pleta de vestígios da semibesta aurignaciana e de reinos extintos, 
imagens que, despertando a indiferença ou a compreensão, teste-
munham a vossa dignidade. Nenhuma grandeza pode ser separada 
daquilo que a sustenta. O resto são criaturas submissas e insectos 
irracionais.»

A viagem prosseguia, agora, em direcção a templos gregos e  
a vitrais góticos. Rumo a eles, caminhei, sentindo na mão o toque 
quente do pintor de Lascaux.




