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• 
Em O Nome da Rosa o autor passa sua palavra a um narrador, Adso de 

Melk, sob cujo ponto de vista a história é contada. Torna-se então, um autor trans
critor, segundo a terminologia usada por Oscar Tacca. 1 Este observa que, em la
tim, a palavra "autor" tinha o sentido de"causa prime1ra de algo" e também o de 
"pessoa que garante ou que se responsabiliza por alguma coisa". No primeiro sen
tido situa-se o autor-relator, aquele que assume a palavra; no segundo, o autor
transcritor, resultado da tentativa de se dar um cunho mais Impessoal à obra, 
apresentando-a como documento ou testemunho e não propriamente como ficção. 

O próprio Umberto Eco deixa claro no Pós-Escrito a O Nome da Rosa, que 
sua escolha de usar um narrador deveu-se à necessidade de arranjar uma másca
ra, distanciando-se assim da narração: "Eles (os cronistas medievais) falanam por 
mim e eu ficava livre de suspeitas". 2 

Este procedimento é engenhoso pois, como Eco põe em prática em um ro
mence os conceitos teóncos estudados por ele, uma narrativa em terceira pessoa, 
com um autor-relator, teria o efeito de colocá-Jo muito em evidência e de deixá-lo 
exposto. Haveria um maior risco de a história soar falsa ou como um exercrcio 
acadêmico. Porém, entre o autor e as personagens interpõe-se uma rede intrin· 
cada, um verdade~ro labirinto de mediadores: ele retoma a narrativa de Adso velho 
que conta sobre Adso jovem (a partir de suas anotações) através de um manus
crito que jâ passou por mais duas mãos, e que é traduzido de maneira um tanto 
apressada para mais tarde ser reproduzido. Trata-se, como o próprio Eco comen
ta, de uma narrativa em 42 nrvel de encaixe. Pulveriza-se, assim a noção de autor: 
na verdade, de quem é o texto? Quais foram as contribuições acrescentadas cada 
vez que se reescreveu o livro? 
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O fato de o livro se constJtuir num emaranhado de citações algumas decla
radas, outras simplesmente incorporadas, afasta-o mais ainda do autor. Compag
non. ao comentar o sujeito da citação 3, diz que, ao citar, introduz-se um ''parceiro 
simbólico" do qual o sujeito da citação funciona como porta-voz. Esse processo 
acaba sendo duplo em O Nome da Rosa: ao colocar-se como um intermediário 
entre Adso e o leitor, o autor usa as palavras do monge como uma longa citação, 
mesmo sendo essa fictlcia. Ao mesmo tempo, cita um número incalculável de ou
tros textos através dos escritos de Adso. Pode-se mesmo comparar o livro à figura 
de Salvatore. Sua fala era uma reunião de fragmentos sob a inspiração da memó
ria, bricolage lingurstico como o bricolage cuttural que deu origem a O Nome da 
Rosa. No mundo dos livros, tudo o que se escreve acaba sendo uma espécie de 
criação coletiva Dar impossibilidade de um autor assumir sua escrita como res
ponsabilidade unicamente sua. 

Quando, no livro, o Abade passa a palavra a Jorge para que esse faça o 
sermão, Adso observa: "Meu mestre fez-me notar, à meia voz que o fato de nao 
falar tinha sido para o Abade, uma prudente decisão: porque qualquer coisa que 
dissesse seria pesada por Bernardo e pelos demais avignonenses presentes" •. 
Não seria essa uma situação semelhante à atitude do autor? 

Além de sua finalidade de distanciamento, a escolha de um narrador em pri
meira pessoa visa a colocar o livro dentro de duas tradições: a da crônica mediEr 
vai e a do romance policial. Adso pretende seguir os objetivos do cronista, ou seja, 
ser reportar, .. testemunha transparente" e o mais objetivo possrvel dos fatos sem 
tentar explicá-los. Fica claro que é impossrvel um relato totalmente neutro,pois es
se depende do ponto de vista do narrador. Já que "videmus nunc per speculum et 
1n aenigmate", a verdade só se manifesta através de sinais a serem interpretados 
por cada um. E é essa visão da realidade, filtrada pela subjetividade, que é apre
sentada. 

Qualquer autobiografia é sempre uma ficção, uma reconstrução; o indivfduo 
contando sua vtda é diferente daquela que a viveu, num mundo diferente. Ao es
crever sobre si mesmo, a pessoa torna-se um ser ficcionaJ, colocando-se como 
um outro, narrando a si próprio como personagem em seu próprio discurso e não 
como SUjeitO da narração. uQn est tOUJOUrS plusieurs quand on écrif. même tout 
seul, même, sa propre vie" s diz Philippe Lejeune,.chamado a tenção para o fato de 
que a verdade é algo criado e de que o "eu"antenor é também uma ficção. A auto
biografia, mesmo autêntica, tem um caráter indireto e calculado, pois supõe atitu
des diferentes.Adso fala dos acontecimentos passados a partir de uma visão no 
mrnimo dupla: do modo como o compreendi então, vivendo-o e do modo como o 
rememoro agora, enriquecido de outras narrativas que ouvi depois se é que minha 
memória estará em condições de reatar os fios de tantos e tão confusos even
tos• 6 • Quem narra é o Adso de 80 anos, mas também o de 18, provavelmente trar
do pela memória e confundido por suas leituras, numa clara referência à intertex
tualidade. Quando se escreve é impossrvel separar o mundo vivido do mundo lido 
e os dois convergem para uma mesma escritura; a própria escrita e a do outro 
acabam se reunindo no texto: "Palavras que se tinham apinhado nas cavernas da 
minha memória subiram à superffcie (muda) de meus lábios { •.• )" 7. 

Adso pertence sobretudo à categoria de personagem embreante: é a marca 
da presença, no texto, do autor e do leitor. Porta-voz ou narrador, como Watson ao 
lado de Sherlok Holmes, liga·se à tradição do romance policial e à convenção nar
rativa segundo a qual quem conta uma história policial na primeira pessoa nunca 
está completamente envolvido nos acontecimentos. A alusão aos personagens de 
Conan Doyle é clara tanto na semelhança dos nomes, quanto na função análoga 
que cumprem, além da óbvia c1tação de O cão dos Baskervllles contida no nome 
de Guilherme. 
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Adso e Guilherme, ass1m como Watson e Sherlock, são representantes do 
topos literáno da dupla servo/senhor ou professor/disdpulo, onde oposições e dife
renças, de função e alianças se encontram. A narrativa basea-se na diferença de 
visão e percepção, Guilherme e Holmes sempre ac1ma de Adso e Watson, mas 
esses não necessariamente acima de leitor. Ao lado de seu mestre, Adso aparece 
como o adolescente ingênuo que Umberto Eco compara a Snoopy no Pós-Escrito, 
devido à sua pureza de coração. E é o contraste entre a argúcia, cultura e raciocf
nio lógico de Guilherme e a inocência de Adso que vai acentuar as caracterfsticas 
de cada um deles. 

O uso dos recursos das histórias de detetive tem, por trás de seu aparente 
objetivo de criar uma narrativa que divirta o leitor uma outra finalidade. O Nome da 
Rosa, como romance policial, apresenta um universo feito de pista, mas o que de
ve ser decifrado não é só uma trama: essa é apenas uma metáfora do trabalho de 
compreensão de um mundo feito de sinais. Segundo a teoria de Michel Riffaterre 8 , 

poderramos dizer que o hipograma de O Nome da Rosa sena o clichê "o mundo 
como um grande livro'' "ou" o grande livro da natureza: "O homem, diz Adso, pre
cisa " reconhecer os traços com que nos fala o mundo "e entender'' o universo 
mundo, que claramente é como que um livro escrito pelo dedo de Deus" 9 . E é as
sim que ele tenta fazer orientado pelo seu mestre. 

O objetivo de Guilherme, o mesmo de Holmes não é ético, mas lógrco: con
srste em segu1r rndfcios, revelar enigmas, explicar mistérios para levar o caos das 
pistas até um mundo de sinais significatJvos, a fim de encontrar a verdade. Por
tanto, o importante no livro não é a história o quebra-cabeça, mas o método de ra
ciocfnio usado para compreender os signos, a abdução. 

Desenvolve-se um teoria para explicar um fato pré-existente, usando a ima
ginação e a intutção; conJeturam-se hipóteses sobre a realidade, que precisam ser 
revalidadas através de testes posteriores, como afirma Guilherme, "a p~imeira re
gra para decifrar uma mepsagem é adivinhar o que ela quer dizer( ... ). E possrvel 
formular hipóteses ( ... ) E preciso encontrar uma regra de correspondência ( .. . ) 
Inventá-la. E depois ver se é verdadeira" 1o. O caso do cavalo Brunello, no princf
pio do livro, apresenta em exemplo inicial do método que vai ser desenvolvido 
posteriormente e do qual a história de detetive será a expressão literária. 

Mas o raciocfnio através da abdução não é privilégio do policial. É valorrzado 
também por Charles. Peirce na sua teoria semiótica e (devido à influência desse 
filósofo) por Umberto Eco, que transporta a abdução para seu romance e para 
suas teorias de análise textual. Ele vê o texto também como um universo de pis
tas; seu significado s6 é alcançado gradualmente, através da compreensão de ele
mentos mais ou menos escondidos.e da capacidade de distinguir entre pistas fal
sas, verdadeiras e supérfluas. O papel ativo do leitor ê primordial: "Sem um olho 
que o leia, um livro traz signos que não produzem concertos, e portanto é mu
do" 11 • Todo texto cons1ste numa mensagem interceptada por um criptanalista (o 
leitor). alguém que não conhece o código mas que, a partir da mensagem, decifra-o 
e recompõe a mensagem. Portanto, a história de detetive tem aqui uma função 
metalingurstlca. 

O Nome da Rosa põe em evidência o fato de o livro ser o resultado de um 
ato e também a relação direta existente entre ele e a ação de escrever: como é 
que a palavra passou para o livro? O romance ressalta a fenomemcldade da es
crita, que aparece como " o resultado de um ato consciente e ostensivo", um sinal 
de "uma forte umdade entre pensar, fazer e registrar", conforme observa Oscar 
Tacca 12 . Trata-se de uma escrita reflexiva, que se mostra fazendo. Isto vale tanto 
para o autor-transcritor quanto par.a Adso; em ambas situações o leitor ê informa
do do tempo e das Circunstâncias em que o livro foi feito, inclusive de detalhes 
materiais. No prefácio o autor afirma ter redigido "alguns cadernos grandes da Pa
pétene Joseph G1bert, em que ê tão agradável escrever se a caneta é mac1a" 11 
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Os monges são descritos no seu trabalho no scriptorium nos mrnimos detalhes, 
preparando os pergaminhos, usando as ferramentas, fazendo as iluminuras, es
crevendo. Adso, inclusive, termina o prólogo com frase .. possa minha mão Aão 
tremer quando começar o contar o que aconteceu em seguida" 14 , unindo o ato de 
contar com palavras à ação de passá-las para o papel. 

Chama a atenção o caráter eminentetemente manual de todas as tarefas 
executadas pelos monges, seja lidar com os livros, escrever, desenhar e copiar, 
seja trabalhar com vidros, cozinhar consertar vitrais, esculturas e construções. 
Pode-se englobá-las todas sob o termo "manipular". isto ê, preparar medicamen
tos, como nas atividades do herborista, misturando ervas e pós, preparando os 
remédios, mas também os venenos. O narrador comenta que Guilherme está 
sempre com "as mãos cobertas pela poeira dos livros, pelo ouro das miniaturas 
ainda frescas, pelas substâncias amareladas que tocara no hospital de Severino. 
Dava a impressão de não poder pensar a não ser com as mãos ( ..• )" 15 

O livro aparece, então, como um objeto concreto, artesanal, fruto de um Lra· 
balho ao mesmo tempo intelectual e manual. Mas, ao passar de mão em mão, o li
vro perde seu caráter de objeto único e original. Cada cópia, tradução ou leitura, 
cada manipulação enfim, deixa nele uma marca que modifica e, às vezes, desvir
tua seu sentido, apagando aos poucos a marca do autor. 

Podemos também observar em O Nome da Rosa um outro tipo de manipu
lação, isto é, a mistificação com o objetivo de maior poder. Um exemplo claro seria 
a maneira com que os monges usam seu saber para controlar os simples: ao in
terpretar os livros sagrados, eles filtram seu conteúdo para, em seguida, apresen
tá-lo em forma de dogmas impostos através tanto da palavra quanto das imagens 
("pictura estaicorum literatura") Além disso, o uso teatral da iluminação através dos 
vitrais tem por objetivo algo mais que a estética. As cascatas de luz deveriam su· 
gerir a íluminação pela fê e criar um clima proprcio à devoção. Mas o melhor exem
plo estaria na função de biblioteca. Se, por um lado, essa atua como guardiã do 
saber, por outro lado mantém-no inacessrvel à maioria O que Adso diz a respeito 
dos remédios aplica-se indiretamente aos livros: "o limite entre o veneno e o remé
dio é bastante tênue, os gregos chamavam a ambos de pharmacón" 16• Utilizados 
algumas vezes para esclarecer, os livros servem também como instrumento da 
mistificação. Basta lembrar a manipulação da Blblia por Jorge, que nela se baseia 
para criar um falso Apocalipse. 

Não seria a literatura também uma espécie de manipulação? O livro é um 
artefato, isto é, algo artificial, produzido pela habilidade do homem para criar um 
modelo da realidade. Essa não se apresenta como ela é, mas como o escritor a vê 
ou como deseja mostrâ-la Assim sendo, um romance nunca é verossfmil, mas 
apenas finge verossimilhança para apresentar um "afeito de realidade". Como diz 
Guilherme", "eles (os unicórnios) existem nesses livros, -os quais se não falam do 
ser real falam do ser possrvel" 17• Não existe, portanto, compromisso com a ver
dade. 

A escrita seria, então, uma espécie de manipulação do leitor, um falar para 
mistificar, um fingimento, ou, ainda, uma sedução através da imaginação. Um ro
mance de transcrição, como O Nome da Rosa, finge que não se trata de fingi
mento, mas de documento. Mas esse recurso artificial, longe de dar credibilidade 
ao testemunho do autor, põe "em evidência os signos do código narrativo, a con
venção tabuladora, o poder mrtico do romance" 1a. 

Se a literatura é manipulação, trata-se, pelo menos, de uma manipulação 
consentida, em que a "opinião comum do leitor entrega-se às leis do jogo, sem 
cuja aceitação não há romance". O leitor, consciente do caráter fictfcio do que é 
narrado, assume .. uma irônica credulidade sem reservas" 19 e finge que o que ele 
lê é verdade. 
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NOTAS 

1 - T ACCA, OSCAR. As Vozes do Romance. Cotmbra, LiVraria Almedina, 1983. 
p. 38-60. 

2 - ECO, UMBERTO. Pós-Escrito a O Nome da Rosa. Traduçao de Letizia Zim 
Antunes e Álvaro Lorencini. Rio, Nova Fronteira, 1985. p. 20. 

3 - COMPAGNON, A. La seconde main ou le travail de la citation. Paris, Edi· 
tions du Seuil, 1979. p. 40. 

4 - ECO, UMBERTO. O Nome da Rosa. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini 
e Homero Freitas de Andrade. Rio, Nova Fronteira, 1983. p. 450-151. 

5 - LEJEUNE, PHILIPPE. Je est un autre. Paris, Seuil, 1980, p. 235. 
6 - ECO, UMBERTO. Op. Cit., p.22. 
7 - Idem, p. 284. 
8 - RIFFATERRE, MICHAEL: Semiotic of Poetry. Bloomington. Indiana Univer-

sity, Press, 1978. 
9 - ECO, UMBEATO. Op. cil, p. 322. 
10 - Idem, p. 196-197. 
11 - Idem, p. 449. 
12 - T ACCA. OSCAR. Op. cil, p. 120. 
13 - ECO, UMBERTO. Op. cit.. p. 11. 
14 - Idem, p. 25. 
15 - Idem, p. 27-28. 
16 - Idem, p. 133. 
17 - Idem, p. 362. 
18 - TACCA, OSCAR. Op. cit., p. 57 
19 - Idem, p. 58. 
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