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O NOME DA ROSA: O ETERNO PROVISÓRIO 
(Introdução ao titulo) 

O provisório não é ma1s que um fragmento da eternidade. Todo instante pos
sui essa metatrsica da transitoriedade, e~teja ele no ritmo de um segundo ou de um 
ano-luz. E ~ssa consciência do finito constitui a história da humanidade. 

Não houve quem, desde as primeiras manifestações ml'ticas do ser humano, 
não fizesse considerações (mesmo que intransponrveis para o racional) sobre o 
tempo, ou,mais especificamente, sobre a morte e a eternidade. Da questão cos
mogônica originaram-se as religiões, a filosofia e a poesia: diante do provisório e 
da necessidade de se perpetuar o cosmos, o homem resolveu nomear as coisas e 
repetir continuamente o ato primeiro da criação do mundo em rituais e em criações 
art!sticas. Tudo, para que permanecesse a consciência dcilica de que nada morre 
definitivamente. 

No Ocidente, entretanto, a noção de tempo mftico e de eterno retorno fo1 
dando espaço ao "logos" e logo o tempo se afirmou racionalmente enquanto di-
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mensão comensurâvel e determinante histónca, até que voltassem à tona as 
preocupações angustiadas do ser humano em torno do mistério e do não-compro
vâvel. Isto, porque as indagações primitivas sobre a morte permaneceram (mesmo 
que inconscientes) no imaginário da humanidade. O provisório nunca deixou de fa
zer alarde, mesmo nos batidores da Razão e da Ciência. Pelo menos foi o que 
mostrou o Existencialismo, ao revigorar as questões filosóficas sobre o tempo e o 
nada, elaborando todo um conceito de agústia e perda da noção de finitude. 

E aqui chegamos à simbologia da Rosa (a metáfora mais perfeita do provisó
rio) e do Nome (significante capaz de conferir eternidade ao que transita no mun
do). 

Mais do que nunca, a metatfstca do provisório e do eterno preocupa a nossa 
civilização. E se a palavra etemiza, nunca a nossa realidade se sustentou tanto de 
palavras, assim como o pnmeiro ato da criação, no Gêneses, se sustentou no 
Verbo e o sétimo anjo do apocalipse se sustentou no Livro eterno. 

Signos. Signos. Signos. 
Este é um tempo de signos. Diante da possibilidade de caos, as palavras 

permanecerão, enquanto o prindpio de outro cosmos. Daf o passado só poder 
existir a partir da palavra: ela é a metáfora da eternidade, .. o único testemunho de 
nossa realidade" e de todas as realidades e irrealidades. 

Se o nome Rosa se esvaziou pelo excesso de sigmficados, como afirmou 
Umberto Eco, mesmo o vazio continua sendo nomeado e a palavra continuará 
existindo em quaisquer possibilidades de stgnificação. 

O Nome da Rosa, dentro dessa dialética do tudo e nada, é a confirmação 
da linguagem do nosso tempo, é a metalinguagem do sec. XX, capaz de mostrar 
que do passado restaram signos, apenas signos. O resto é religião. 
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Pós-MODERNIDADE 
(flutuações sobre o tema) 

"Aetemitas est merum hodie, est 
tmmediata et lucida flwtto rerum 
infinitarum. " 

(Hans Lassen Martensen, v1a 
Jorge Lufs Borges) 

Uma reflexão sobre o tempo permite-nos afirmar que a idéia do novo, bem 
corno a de utopia Jâ não são absorvidas metatrsica, social ou esteticamente pela 
sociedade dos fins do século vinte, dita pós-industrial. 

Crise do Marxismo. Esquizofrenia. Império do Significante. Nietzsche. Apo
calipse. Nostalgia. Rm da história. 

Eis o que compõe a chamada pós-modernidade, que exclui qualquer pers
pectiva de futuro (não existirá devido à iminência do fim do mundo) e de eternidade 
(arquétipo do tempo, sacrificado em nome do imediato e do descartável). 

Situada num perrodo de niilismo e justiticada pelo impacto das transforma
ções tecnológicas, a pós-modernidade inscreve-se numa época considerada, an
tes de tudo, como neurótica e apocalfptica, na medida em que nela se percebe a 
destntegração completa dos valores que constlturram a ética, a estética e as ciên
cias da sociedade moderna: o caos de tudo o que o Iluminismo gerou. 
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Baudrillard fala de fim do soc1aJ, abismo de sentido, flutuação das massas, 
para definir este nosso tempo de corrida armamentista e ameaça nuclear. E se não 
ex1ste social, na.o pode existir Marx e muito menos a utopia da Revolução{ marca 
indelével da modernidade). O artefato técnico e Informático acaba de substituir 
gradativamente a experiência humana, impondo hoje uma dominação social invio
lável pelas expectativas das frágeis e obsoletas esquerdas do mundo inteiro. 
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A pós-modernidade é nostálgica. Face ao absurdo do futuro, depara-se o 
nosso tempo com o vazio, e nada há de mais pertinente que voltar ao passado, 
curtir a polissemia da saudade, como o "Angelus Novus" de Paulo Klee, ao avan
çar para o futuro, com os olhos voltados para trás. 

Essa volta ao passado refleta.se como a tentativa de resgate da "aura" ou a 
busca do parafso perdido: o futuro não promete e o presente, apesar de ser v1vido 
ansiosamente no seu aqui/agora, não comporta fantasias. Nesse sentido, o Pós
Moderno, a nrvel filosófico, atua no comportamento do homem dos fins do século 
XX e, mais explicitamente, na arte contemporânea. 

Considerando que "a arquitetura européia sente nostalgia pela torre medieval 
e pelo palácio renascentista, e a arquitetura americana recorda com tristeza a mo
numentalidade classicista", toda a grandiosidade do passado é reconstitufda, den
tro do que hoje é chamado de neo-maneirismo ou, simplesmente, de culto à facha
da. O que importa é o revestimento histórico do real, a transformação da arte em 
espetáculo. 

Aqui entra um aspecto essencialmente ligado à nossa condição pós-indus
trial de sociedade de consumo: a cultura de massa. 

Assistimos hoje a uma verdadeira dissolução das fronteiras entre a cultura 
de massa e a cultura erudita, e nunca houve uma valorização tão redundante do 
"Kitsch", das novelas, das tramas policiais, do terror-suspense, da ficção cientffi
ca: 

"Os autores pós-modernos não 'citam' mais tais textos como um Joyce ou 
um Mahler fariam; mas os incorporam a ponto de ficar cada vez mais diffcil discer
nir a linha entre a arte erudita e formas comerciais" 2 

t. o caso de O Nome da Rosa, de Umberto Eco, obra que se inscreve den
tro das tendências pós-modernas, principalmente por conciliar o erudito e o popular 
dentro de uma monumental construção intertextuaJ da literatura contempôranea 
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COCITAÇÓES SOBRE A OBRA 
(tentativas de anti-análise) 

Umberto Eco, ao construir sua Idade Média de papel em O Nome da Ro
sa, fez um verdadeiro tratado do nosso tempo. Antropotagicamente, mas numa 
perspectiva inversa aos modernos, levou para o mesmo caldeirão de uma cozinha 
medieval, todas a s teorias estéticas da nossa modernidade, preparando um prato 
exuberante e cheio para qualquer crftica da segunda metade do século XX. 
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Sua preocupação em tecer vrnculos entre a cultura de massa e a cultura 
erudita resulta numa obra que tanto pode ser lida ingenuamente, a nrvel apenas 
de trama policial quanto criticamente, a nrvel de interpretação literária. Até mesmo o 
Pós~Escrito, ou seja, a .. Psicologia da Composição" feita pelo próprio autor em tor
no do romance, ê uma metalinguagem acessrvel, abordando os aspectos mais 
elementares da construção da obra, como estilo, tempo, espaço, ponto de vista, 
etc. Fala do óbvio, obviamente. E ainda nos chama de medievais. 

"Que tipo de leitor modelo eu queria, quando estava escrevendo? Um cúm
plice, é claro, que entrasse no meu jogo" 3 - diz Umberto Eco ironicamente, além 
de afirmar não serem seus medievais osmodernos, mas sim, os modernos pensa· 
rem como medievais. 

Não. Não é uma mera ofensa ao pensamento do século XX. Não só o autor 
de O Nome da Rosa, como também outros estudiosos contemporâneos insistem 
na idéia de que hâ muitos traços comuns entre a Idade Média e a Pós-Modernida
de. Trata-se, não de uma volta absoluta à época medieval, mas da experiência 
medieval do nosso tempo. 

Cortâzar, no Jogo da Amarelinha, reafirma essa idéia: 

"Sim, tudo coincide. Mas não se trata de um regresso à Idade Média, nem 
coisa parecida. Erro de postular um tempo histórico absoluto: há tempos diferen
tes, embora paralelos. Nesse sentido, um dos tempos da chamada Idade Média 
pode coincidir com um dos tempos da chamada Idade Moderna" 4 • 

Assim, Umberto Eco cria uma Idade Média a partir dos elementos medievais 
da nossa época, não deixando de passar freqüentes rasteiras em quem ousa levá
lo muito a sério. 
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Mas, o que é necessário para se criar uma Idade Média de Laboratório? 
Primeiro, sem dúvida, um cenário. Depois, uma retórica. 
Umberto Eco, a partir do desejo secreto de "envenenar um monge", criou um 

espaço medieval em que isto poderia acontecer, nos moldes de uma história poli .. 
cial: um mosteiro beneditino, como todas as dimensões labirrnticas possfveis. 

O aspecto visual do mosteiro é ostensivamente descrito em O Nome da 
Rosa, já que um dos pontos mais particulares da semelhança entre as duas épo· 
cas recai no culto da imagem. Umberto Eco observa que, tanto na idade pós-mo
derna quanto na medieval, o entrelaçamento do erudito e do popular se estabelece 
através, não só de uma linguagem acessfvel (vide as crônicas medievais e as 
atuais), como também da profusão de efeitos visuais em torno da arte em geral. 

T ai como hoJe o televlsual, o revestimento estético, o invólucro brilhante tor
naram-se a ante-sala da cultura pós-moderna, na Idade Média a cultura de massa 
também não deixou de existir. Claro que dentro dos limites impostos pela própria 
época. 

Conta~se, por exemplo, que São Bernado, monge medieval defensor de uma 
arquitetura lisa e despojada, ficou profundamente irritado com um "trpico produtor 
de cultura de massa daquele tempo": O Abade Sugar. Este possura um projeto que 
consistia em transformar as catedrais em monumentais livros de pedra, nos quais 
tossem veiculadas aos fiéis as verdades teológicas, as hierarquias, os mistérios e 
os fenômenos naturais. Tudo isso, revestido de cores, luzes e muito luxo, tal como 
a catedral descrita em O Nome da Rosa. 
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A estrutura labtrfntica do Mosteiro também é tmportante para se compreender 
o caráter pós-moderno de romance, pois não só o cenário é labirfntico, como tarrr 
bém a própria composição da narrativa e a trama nela inscrita. 

A história dos labirintos é remota e pode nos remeter às mais antigas civili
zações do mundo, sendo também predominante nas artes e na literatura contem
porâneas. 

Se no Império Romano, por exemplo, houve um certa dessacralização do la
birinto., que passou a ser valorizado a partir de seus aspectos lúdicos e decorati
vos, na Idade Mêdia houve uma profusão labirfntica bastante mrstica que interferiu 
em todas as manifestações culturais da época 

Caminho de Jerusalém, Daedale, Domus daedale, Meandro- assim são co
nhecidos os labirintos da Idade Média, todos envoltos numa atmosfera religiosa o 
bastante nas Catedrais e manuscritos da época. 

Dentre os diversos tipos de labirintos medievais, o que existiu em maior 
profusão foi o que entrelaçou espaço e escritura. Era geralmente quadrado, rodea
do de variados emblemas, sfmbolos e sinais, tendo também nas paredes, peque
nos labirintos de letras, com as palavras da Sancta Ecclesia e ligado à "prática de 
uma demanda mfstica", em que "o minotauro original transforma-se por vezes no 
dragão infernal•. s 

Assim: 
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Em O Nome da Rosa, a dimensão intersemiótica dos labtrintos medievats foi 
reproduzida integralmente, sendo o centro do grande mosteiro (labirinto espacial), a 
biblioteca (labirinto de letras). Todos contendo um segredo e interligados por outros 
pequenos labirintos de imagens, sinais e letras, compondo também uma estrutura 
e uma trama labirfntica. 

Umberto Eco, usando uma trama policial, em que um mistério deve ser deci
frado a partir de sinais e signos diversos, joga o leitor diante de inúmeras hipóteses 
e possibilidades para a resolução de um caso que se complica no decorrer da nar
rativa. Diante do emaranhamento de discursos (mfst1co, cientffico etc), o próprio 
crftico se vê diante de inúmeras possibilidades de investigações e interpretações 
literárias, chegando à conclusão de que todas as teorias modernas podem ser 
aplicadas num trabalho de análise. 
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Com 1sso, ass1st1mos a uma verdadeira antropofagia pós-moderna, em que 
o flcc1onal acaba devorando o teónco, tornando-o redundante e óbvio quando utili
zado pelos crfticos perdidos nesse labirinto. E tal ficcionalização do teórico vem 
não só evidenciar a crise da teoria, como também negar os rfgidos limites entre os 
vânos discursos de todos os tempos. 

E assim, do cenário, chegamos à retórica, ou retóricas apropriadas por Um
berto Eco na elaboração/fabricação do romance O Nome da Rosa. 

Preocupações milenaristas, crise da razão, misticismo, metalinguagem, pla
tonismo, culinária, paródia, tudo o que se inscreve nos signos de nossa época foi 
habilmente assimilado ao laboratório de Umberto Eco, comprovando aquela afir
mação de que "Pós-moderno acaba sendo o sinônimo de tudo aquilo que os outros 
jâ inventaram hâ muito tempo, mas não tiveram chance de misturar numa mesma 
época e lugar." s 

Arrematando, nada é gratuitamente oferecido a ninguém dentro de O Nome 
da Rosa. Personagens, discursos e cenários emaranham-se numa teia que 
transforma em presas todas as leituras e leitores possfveis. Porque ela é todas as 
leituras e leitores ao mesmo tempo. Palavra de uma vftima 
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