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.. As relações formais dentro de uma obra e entre as vArias 
obras constituem uma ordem, uma met~fora do universo ... 

Focillon. 

O homem medieval, profundamente religioso, tem Deus como o centro do 
universo. Aceita os acontecimentos da vida e tenta interpretA-los à luz da Revela
ção, isto é, da própria palavra de Deus, escrita na Blblia. As escrituras tornam-se, 
então, objeto de exegese, que procura estabelecer relações entre o Antigo e o No
vo Testamento e dar explicações sobre o mundo e a História. 

O infcio e o fim do universo estão inscritos no Gênesis e no Apocalipse ou 
Revelação, respectivamente primeiro e último livros da Brblia. 

Mircea Eliade mostra que os mitos de Fim de Mundo "implicando mais ou 
menos claramente a recriação de um novo Universo exprimem a mesma idéia ar· 
caica e extremamente difundida de .. degradação" progressiva do Cosmo, reque
rendo sua destruição e sua recriação periódicas." Desses mitos escatológicos é 
que .. surgiram e se desenvolveram os movimentos proféticos e milenaristas das 
sociedades primitivas contemporâneas". 1 

Devemos também assinalar que para o cristianismo, o Fim do Mundo faz 
parte do mistério messiânico. Para os cristãos, o fim dos tempos precederá a se
gunda vinda de Cristo, o Jufzo Final e a renovação do Cosmo. No ApocaJipse de 
São João (cap. XXI, 1 e 5) 2 , lemos: ·vi um novo céu e uma nova terra. Por que o 
primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar jâ não existe( ..• ). E o que 
estava assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas". 
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Mas essa nova criação se erguerá das rufnas da primeira, e a época ime
diatamente precedente ao fim serã dominada pelo Ahticristo, perfodo que equivale, 
de certa maneira, a um retorno ao Caos. Mas o Cristo virá e purificará o Mundo por 
meio do fogo. O destruidor é citado uma {mica vez no Novo Testamento, na Se
gunda Epfstola de São Pedro (cap. 111- 7) 3• Mas os céus e a terra, que agora exis
tem, são guardados pela mesma palavra, e reservados para o fogo no dia do ju(zo 
e da perdição dos homens fmpios". 

Convém ainda explicar que a besta do Apocalipse tem sido interpretada pela 
maior parte dos estudiosos da Btblia como sendo o Anticristo que, no decorrer dos 
séculos, foi identificado com diferentes figuras históricas, desde Nero até o próprio 
Papa. 

E .. as catástrofes cósmicas, os flagelos, o terror histórico, o triunfo aparente 
do Mal, constitufra sempre a s(ndrome apocaJfptico que deveria preceder o retorno 
do Cristo-e-G..mlllenlum". 4 

Tentaremos mostrar, neste trabalho, que todos esses temas ligados ao Apo
calipse fazem parte da composição e estruturação de O Nome da Rosa, o primei
ro romance do crrtico e professor universitário Umberto Eco; e também que o Apo
calipse tem um papel muito importante no livro que é uma imagem da concepção 
de produção narrativa de seu autor. 

Em O Nome da Rosa, Guilherme expressa claramente a preocupação do 
povo com o Apocalipse: uEm nossos tempos todos estão obsecados pelo livro de 
João". (pâg. 528) s 

Adso, ao chegar à direita aoacial, admira o portal que mostra o Cristo ma
jestoso no dia do Jufzo Final, visto através de São João. A narrativa detalhada de 
Adso, feita na primeira pessoa, leva o leitor a viver com ele os acontecimentos nar
rados. É o que Jean Pouillon 6 chama de .. visão com", uma visão que faz com que 
o leitor se identifique ao personagem. É ainda um tipo de narrativa que alia ilusão à 
sedução. Ao final da descrição do portal personagem e leitor já não conseguem 
separar realidade e imaginação e o noviço tem uma visão da cena do ApocaJipse. 
Essa passagem constitui uma .. mise em abyme", pois na definição de Lucien Dal
lenbach, "est mise en abyme toute enclave entretenant une relation de similitude 
avec 1•oeuvre qui la contient" 7. E é interessante notar que, em geral, uma imagem 
especular não ê colocada no inTcio de um romance, pois poderia tirar o interesse 
da leitura. Mas aqui, ela funciona como um indrcio no romance policial, instigando o 
leitor a prosseguir. 

O tema do Apocalipse é também apresentado em O Nome da Rosa através 
das figuras do ancião Alinardo e do cego Jorge de Burgos, que se crê um profeta e 
exerce, na Abadia, as funções de um venerando patriarca e defensor da boa or
dem do mosteiro. 

Quando Jorge se encontra com Adso pela primeira vez, fala-lhe de "um livro 
Importante e terrrvel, o "Libellus de Antichristo", escrito por Adso de Montier-en
Der, "em que ele viu coisas que aconteceriam, e não foi ouvido o suficiente". Ao 
que Guilhenne replicou: "O livro foi escrito antes do milênio e as coisas não se ve
rificaram •.. " Depois, Jorge numa voz alta profetiza: "Ele vem chegando! ( ••• }Não 
dissipeis os últimos sete dias! (pág. 104, 1 05) Mais tarde, numa conversa com Ali
nardo, Guilherme ouve falar da "besta" apocalfptica que seguno o velho monge é o 
Anticristo e "está solta na abadia" (pág. 186) O monge diz então: "Não ouviste as 
sete trombetas?" E, muito admirado, fica sabendo da relação entre as mortes dos 
dois primeiros monges e o toque das trombetas do Apocalipse. 

Mas o modo de pensar Jorge de Burgos só fica bem explicitado no sermão 
que profere, a pedido do Abade, nas completas do quinto dia. Jorge fala sobre o 
Apocalipse, decreve os males do século e condena o orgulho do saber humano 
"que serpenteia hâ muito tempo" naquela comunidade. O pecado do orgulho que 
tenta o monge estudioso ê o de .. não entender o próprio trabalho como uma custó· 
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dia", mas .. como busca de alguma notrcia que não tenha sido ainda dada aos hu
manos ... As mortes dos monges são uma punição da soberda e da aspiração ao 
saber excessivo e desregrado. A função da biblioteca deveria ser "meditar, expli
car e conservar" os textos sagrados sem nunca pôr em dúvida uma palavra se
quer. E tudo aquilo que foi dito algum dia por algum estudioso, segundo, a vontade 
do Senhor. (Pag. 453) 

Em Umoerto Eco: teoria estética e prática literária, 8 Maria E. Dias de Oli
veira trata do Apocalipse, em meio a outros temas relacionados à semântica me
dieval e à teoria de Umberto Eco. 

Ela observa que Jorge, que ao longo do romance aparece sempre como um 
profeta, na realidade, se mostrarâ o próprio ant1-profeta, a imagem Invertida de São 
João. Convidado a "selar as palavras que os trovões falaram" e a devorar o livro 
da Revelação para profetizar a muitas nações, Jorge devora (literalmente) as pâgi
nas do livro 11 da Poética de Aristóteles e diz: "Agora selo o que não devia ser dito 
no túmulo em que me tomo" (pâg. 540). São Jorge, o anti-profeta, o Anticristo que, 
como diz Guilherme, "pode nascer da própria piedade, do excessivo amor de Deus 
ou da verdade como o herege nasce do santo e o endemoniado do vidente" (pâg. 
551). 

Podemos ainda estabelecer uma relação entre o Anticristo, re1nando no 
mundo, e Jorge de Burgos, rei da biblioteca, gardião do labirinto, um novo Minotau
ro: .. A ciência usada para ocultar, ao invés de iluminar. Não me agrada. Uma mente 
perversa preside à santa defesa da biblioteca", diz Guilherme depois de constatar 
o efeito dos espelhos e das ervas. (pág. 206). 

A biblioteca. em verdade, representa o núcleo do poder na abadia. Ouase 
todos os monges desejam o cargo de bibliotecário. "Por tradição, o bibliotecário 
torna-se depois Abade ... " (pâg. 471). 

O segredo do labirinto, seu funcionamento e o que ele dissimula vão sendo 
esclarecidos ao longo da investigação de Guilherme e Adso. Com cuidado e clare
za, o romancista assinala, que a biblioteca imita em sua arquitetura o plano do 
cosmo. Na opinião de Alinardo a biblioteca é o "signo do labirinto do mundo" (pâg. 
187}. De fato, os versrculos do Apocalipse, "gravados na pedra" identificam as vá
rias salas da biblioteca. Considerando-se apenas a letra inicaial de cada versfculo, 
podiam-se ler, através da planta arquitetônica da biblioteca-labirinto os nomes dos 
diversos parses e regiões do mundo medieval. Desse modo, podemos dizer que a 
biblioteca é uma espécie de microcosmo e espelho do que era para a época o mi
crocosmo. 

Na revisão de Jorge de Burgos, o Apocalipse e o riso estão intimamente li
gados: o riso provoca a subversão da ordem e instaura o caos. E é na discusão fi
nal entre Jorge e Guilherme, um diâlogo no limiar. que se vê explicitado todo o pen· 
sarnento do velho monge sobre o riso. 

O riso constitui uma arma violenta contra o poder e a autoridade, daf o seu 
perigo. A palavra de Aristóteles poderia justificar "os jogos marginais da imagina
ção desregrada e o que estivesse na margem pularia para o centro e do centro se 
perderia qualquer vestrgio" (pég. 534). E mais adiante: "Este livro teria justificado a 
idéia de que a trngua dos simples é portadora de alguma sabedoria. Era preciso 
impedir isso. Foi o que fiz "(pâg.537). 

Esse diá.logo é crucial e representa um combate mortal entre dois interlocu· 
teres, uma luta de linguagem. "Tu és o diabo" diz Guilherme a Jorge (pâg. 536). 
Essa frase no meio da luta nos lembra o antigo mito do combate entre Deus e o 
Dragão, jâ que o Anticristo é comumente apresentado sob a forma de um dragão 
ou demônio. 

Ironicamente, o objeto da cob1ça dos monges, o famoso segundo livro da 
Poét1ca de Aristóteles, vem a ser JUStamente o livro que destrói a linguagem como 
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objeto de controle do poder e um livro que não existe, que sabemos por Diógenes 
Laércio que foi escrito, mas que ninguém até hoje encontrou. 

Hâ ainda um outro elo que une Jorge, o Apocalipse e a biblioteca: Jorge vi
nha da Espanha, "o pafs que produzia os mais esplêndidos Apocalipses". e fora 
ele quem trouxera para a abadia os códices mais bonitos desse livro. 

Foram as ilustrações desses c6dices que impressionaram vivamente Adso 
de Melk, influenciando-o em suas visões e preparande o psicologicamente para o 
encontro amoroso com a moça. De uma vez, o noviço depara com "uma besta 
horrrvel de se ver, um imenso dragão de dez cabeças ..... e tem uma visão terrfvel, 
provocada pelas ervas que eram queimadas à noite na biblioteca (pâg. 205). De 
outra, foi também um livro do apóstolo da escola hispânica, mais precisamente, a 
página da "mulher amict sole" que o encantou. Essa mulher lhe pareceu belfssima 
e pensando que não devia insistir nesses pensamentos, virou algumas páginas e 
encontrou outra mulher, dessa vez, .. a meretriz da Babilônia". Comparando as 
duas não foi capaz de compraender o que as distinguia e experimentou uma gran
de agitação interior, o que o fez precipitar-se pela escada abaixo em direção ao 
refeitório, onde logo depois se encontrou com a moça. 

O tema do Apocalipse também está ligado à morte dos monges. Guilherme 
de Baskerville, o próprio detetive do romance policial, ex-inquisidor, acreditou que 
.. a série de crimes seguia o ritmo das sete trombetas do Apocalipse", influenciado 
por uma frase de Alinardo. Em verdade, as cinco primeiras mortes coincidiram com 
os flagelos anuf'\ciados pelo toque das cinco trombetas. A sexta morte, entretanto, 
foge ao esquema apocalfptico, mas a essa altura Adso e Guilherme já sabem que 
a pista é falsa - foi apenas uma casualidade. Mas, mesmo assim, o texto bfblico 
continua a ser a referência intertextual básica na descrição da morte de Jorge, a 
sétima vftima, e na descrição dos cavalos correndo do fogo pela esplanada. 

Podemos, portanto, dizer que o livro de São João constitui o fundo e a trama 
maquiavélica de O Nome da Rosa. O autor foi extremamente hábil ao encaixar os 
crimes dentro de uma atualização trágica do Apocalipse. 

Um outro aspecto da sfndrome apocalfptica é o perfodo caótico que antecede 
a segunda vinda de Cristo. No romance de U. Eco, encontramos vârios exemplos 
de um mundo decadente ou que parecia decadente aos olhos dos homens de en
tão. Jâ no Prólogo, Adso, no fim de sua vida, escreve que "envelhece como o 
mundo" (pé.g. 21) e tece várias considerações sobre a decadência da Igreja, a al
ma pecadora do Papa João XXII, o mau comportamento dos eclesiásticos, enfim, 
os conflitos espirituais e polrticos que agitavam a Igreja naquela época. Da mesma 
forma, o Abade, em conversa com Guilherme, expressa seu pessimismo: .. Oh, vós 
bem o sabeis, vivemos agora em tempos muito obscuros ( ••. ) Quantas abadias 
nossas, que há duzentos anos eram centro resplandecente de grandeza e santi
dade, são agora refugio de indolentes! ( •.• ) "Mundus senescit". (pág. 52/53). 
Também no relato de Ubertino a Adso sobre os movimentos heréticos e na injusti
ça dos inq.uisidores, estão bem claros o desconcerto do mundo e o triunfo aparente 
do mal. Mas é sobretudo na figura de Salvatore que está condensado esse caos: 
ele é a metáfora do próprio caos. Fala uma lfngua própria, feita de enxertos de vá
rias lrnguas e Adso pensou que se tratava justamente da "lfngua babélica do pri
meiro Çia após o castigo divino, a lrngua da contusão primeva". (pág. 64) 

E importante também esclarecer que o Fim do Mundo é que atribui um signif
jicado definitivo e verdadeiro à sua gênese. E o fim dos tempos pode ser concebi
do como o infcio de uma nova era. Por isso Criação e Apocalipse estão muito uni
dos no imaginário medieval. A idéia de tempo não é linear, mas cfclica: o oitavo dia 
representa o primeiro dia de um tempo renovado. A vida do mosteiro espelha essa 
realidade: assim como há um ritmo cósmico, no passar dos dias e das estações, e 
um ciclo biológico que retorna periodicamente e que são interpretados como sinais 
de eternidade, o offcio religioso se desenvolve na abadia em dois cfrculos concên-
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tncos. O primeiro ciclo se refere às horas litúrgicas que se distribuem de Matinas 
(ainda de madrugada) até Completas (no fim da tarde, quando depois os monges 
se recolhem); o segundo corresponde ao ano litúrgico que se organiza em tomo de 
festa maior da cristandade - a Páscoa. A comunidade monástica vivia esse tempo 
circular. a experiência contrnua do tempo cósmico. Assim. e também por sua loca~ 
lização no alto da montanha, o mosteiro representa o espaço intermediário entre o 
céu e a terra 

Passemos agora a considerar a estrutura do romance. A narrativa de O 
Nome da Rosa apresenta uma divisão em sete dias que nos env1a diretamente ao 
Gênes1s e ao Apocalipse. 

O fato de o autor recorrer a uma forma que traduz, na ordem dos dias, a 
criação ou a consumação do mundo, mostra sua habilidade em procurar atingir um 
paradelismo fecundo entre escrito profano e escrito sagrado. Graças à analogia. 
cria~se uma correspondência entre a última semana do universo (o Apocalipse), a 
última semana da abadia, onde se desenrola a ação, e os sete dias de duração da 
narrativa. Assim, se estabelecem, pelas conotações e intertextualidade, ao menos 
dois nfveis de leitura: um, literal, segue a divJsão da narrativa, o outro alegórico, 
tem por ponto de partida e término a palavra sagrada Gênesis e Apocalipse. 

Além disso, os sete dias apresentam um equilrbrio estético em harmonia com 
os ciclos naturais do macrocosmo. 

No Pós-escrito a O Nome da Rosa, e U. Eco diz que escrever um romance 
é um fato cosmológico. E Adso começa seu livro pela Gênese, mas o texto esc~ 
lhido é o Evangelho de São João, o mesmo autor do Apocalipse: "No prindpio era 
o Verbo e o Verbo estava junto a Deus e o Verbo era Deus". O mundo nasceu da 
palavra criadora de Deus, ass1m como o livro nasce da palavra criadora de seu 
autor. Do mesmo modo, o mundo termina no fogo, como o livro no incêndio da 
abadia. O fim da abadia representa o término de uma época. da era dos livros ma
nuscritos, do uso da lfngua latina, dos mosteiros como únicos receptáculos da 
cultura, da lei da "autoritas", do poder todo-poderoso da Igreja ou do déspota .. 
etc. Da esplêndida biblioteca da abadia só restaram pedaços de pergaminho, fo
lhas escritas, uma "biblioteca menor signo daquela maior, desaparecida, uma bi
blioteca feita de trechos, citações, perrodos incompletos, aleijões de livros". 

Encontramo-nos na presença de um cosmo einsteiniano, curvado sobre si 
mesmo - a palavra inicial une-se à palavra final - e, portanto acabado, mas por is
so mesmo ilimitado. 

Em Obra Aoerta, Umberto Eco esclarece: "todo acontecimento, toda pala
vra encontra~se numa relação possrvel com todos os outros e é da escolha se
mântica efetuada em presença de um termo que depende o modo de entender to
dos os demais. Isso não significa que a obra não tenha um sentido: se o autor in
troduz nela certas chaves é justamente por desejar que a obra seja lida num senti
do determinado. Mas esse "sentido" tem a riqueza do cosmo, e o autor quer ambi
ciosamente, que ele implique a totalidade do espaço e do tempo - dos espaços e 
dos tempos possrveis". 10 

Em Viagem na lrrealidade Cotidiana 11 Umberto Eco comenta o tato de 
que, recentemente e em diversos lugares, começou-se a falar de nossa éjX)ca 
como de uma Nova Idade Média. Neste caso, abre-se uma outra chave de leitura 
para O Nome da Rosa: o livro seria uma parábola dos dias atuais. 

O tema do Apocalipse em O Nome da Rosa é proposto através de diversos 
personagens. aparece na intriga que funciona como a de um romance policial, está 
presente na biblioteca, na estrutura da narrativa feita em sete dias e se mostra 
também nas tensões da história, da polftica e da religião que animam o século XIV. 

Curiosamente, o tema apocalrptic;o está também ligado ao livro 11 da P~tica 
de Aristóteles que, para Jorge de Burgos, era objeto de "pérfida teologia" e provo
cador do caos. 
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A Apocalipse e a Criação, estando muito unidos no imaginário medieval, já 
que o fim do mundo pode ser concebido como o prindpio de "::m tempo renovado, 
dão circularidade à idéia de tempo e o romance, que une a palavra inicial à palavra 
final, apresenta-se como um cosmo einsteiniano curvado sobre si mesmo e ilimita
do. 

Podemos, portanto, dizer que o Apocalipse é o pré-texto - a narração Inter
textual principal - e também um pretexto usado por Umberto Eco para explicitar 
sua concepção de produção narrativa como uma recomposição do cosmo. Isto 
nos lembra a célebre frase de Mallarmé: .. Le monde n' existe que pour aboutir à un 
livre". 
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