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O Nome da Rosa, 1 obra de ficção do crftico literârio Umberto Eco, foi publi
cado no Brasil em 1983. O fato de ter-se tornado, em pouco tempo, uma verdadei
ra mania nacional não significa, porém, que o texto não constitua um verdadeiro 
desafio tanto para o público quanto para a crrtica literâria. Desafio para o leitor, que 
tem em mãos um volume de mais de 500 pAginas repletas de erudição, e desafio 
para o crftico, que, ao construir sua anâlise, acaba por questionar seu papel em 
relação a um texto que reflete sobre si mesmo, contendo, assim sua própria crftica. 

O sucesso de ONR veio, ainda, abalar o conceito de "best-seller",conside
rado um tipo "menor" de literatura, por meio de "leitura fâcil". Tornou-se ditrcil expli
car como uma obra complexa como a de Umberto Eco seduziu um número tão 
grande de "consumidores", ocupando o primeiro lugar das listas dos "mais vendi
dos" durante meses. Por outro lado, até então nenhum "best-seller'' tinha merecido 
a atenção de tantos crft:icos literãrios, jâ que esse tipo de literatura costuma rece
ber, se não o desprezo, a indiferença dessa classe.de leitores. 

Uma explicação possrvel é que, em um nrvel mais imediato de leitura, o texto 
oferece uma trama policial bem urdida e podemos imaginar um leitor que, fascinado 
pelo desejo de desvendar o mistério e sem outra preocupação ou curiosidade, se 
deliciaria com uma "leitura fâcil". 

Em contrapartida, inúmeras outras leituras são possrveis - poll\ica, filosófica, 
psicanalrtica, e assim sucessivamente - o que faz com que ONR atraia os mais 
diversos tipos de leitores. Enfim, não hâ regra, o leitor tem liberdade de fruir o texto 
da maneira que desejar. 
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A leitura que me propus a realizar baseia-se na prática intertextual, mesma 
prática que estrutura a narrativa de ONR, que se constrói recorrendo a citações, 
trechos e alusões a outros textos. A intertextualidade é também constantemente 
tematizada, como, por exemplo, quando Adso, admirado. percebe que os livros fa
lam entre si: 

"Até então pensara que todo livro falasse das coisas, humanas ou divinas, 
que est~o fora dos livros. Percebia agora que não raro os livros falam de li
vros, ou seja, ~ como se falassem entre si. A luz dessa reflexão, a bibliote
ca pareceu-me ainda mais inquietante. Era então o luar de um longo e se
cular sussuro, de um diAlogo imperceptfvel entre pergaminho e pergaminho 
( • • . )" (p. 330) 

Minha tentativa é a de escutar o diálogo entre ONR e Dom Quixote 2 , de 
Cervantes. A escolha do segundo texto não foi arbitrária: o diálogo entre as duas 
obras tem infcio já no prefácio de ONR. em que é retomado um artiffcio também 
empregado em DO. 

As duas estórias nos são apresentadas como sendo verfdicas. O narrador 
de DO alega ter encontrado um manuscrito, de autoria de Cide Hamete Benengue
li. que. segundo ele, contém a verdadeira história de Dom Quixote. O narrador de 
ONR, por sua vez, afirma ter a posse de um livro, escrito .. por um certo abade 
Vallet" e traduzido para o francês por J. Mabillon, que assegura ser a cópia fiel de 
um manuscrito do século XIV, de autoria de Adso de Melk, monge beneditino que 
narra os acontecimentos por ele .. vividos" em fins de 1327. 

Num primeiro momento, a alegação da existência de um manuscrito funciona 
como garantia da veracidade dos fatos narrados. Mas, em seguida, o narrador de 
DO nos adverte que, apesar de Cide Hamete ser um historiador, e por isso mere
cer crédito, ele ê ãrabe e que é "mui próprio dos daquela nação serem mentiro
sos". O narrador de ONR também põe em dúvida a veracidade de sua fonte, cha
mando atenção para as inevitáveis alterações que as sucessivas traduções teriam 
introduzido no texto .. original". 

Brincando com a credulidade do leitor, que ora confia, ora desconfia da ve
racidade do texto, DO e ONR questionam um tipo de leitura "redutora, que subordi
na os acontecimentos narrados a fatos acontecidos fora do texto. Ou seja, ques
tiona-se um tipo de leitura que procura fazer, do texto ficcional, mera cópia da rea
lidade. 

A reflexão sobre a relação entre liguagem e realidade perpassa toda a obra 
de Cervantes. Dom Quixote acredita que essa relação é de semelhança, e sai em 
aventuras para provar que os romances de cavaJaria narram histórias verdadeiras, 
verfdicas. Assim os menores sinais de analogia são suficientes para que ele ajuste 
a realidade à descrição que dela é feita nos romances de cavalaria. 

Mas se Dom Quixote quer provar a relação de semelhança entre as pala
vras e as coisas é porque essa semelhança não existe, e por isso suas aventuras 
são, invariavelmente, mal sucedidas. A obra de Cervantes realiza, então, o inverso 
do projeto da personagem: ela denuncia a distinção entre linguagem e realidade. O 
texto ficcional afirma seu caráter intransitivo. não referencial. 

As personagens de ONR, por sua vez. compartilham o tipo de leitura de 
Dom Quixote: na abadia beneditina, como nos diz o narrador, não apenas vive-se 
entre livros, mas pensa-se através deles. Ler, para as personagens, significa de
cifrar. A vida cotidiana, a natureza ou a história são textos que devem ser inter
pretados segundo o Uvro Sagrado. O campo de interpretação, portanto, é limitado 
e controlado, enfim, pré-fixado. 

Guilherme de Baskerville representa, no universo do romance, um novo tipo 
de concepção de linguaguem, que se confronta com a dos monges da abadia. Ele 
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reconhece a especificidade da linguagem, o que o leva a afirmar que "usamos sig
nos e signos de signos apenas quando nos faz falta a coisa•. (p. 43) 

Entretanto, apesar de saber que texto e realidade se distinguem entre si, 
Gullherme, ao final da narrativa, confessa a Adso que apenas acidentalmente che
gara ao desvendamento dos crimes, pois imaginara uma trama, quando os crimes 
não seguiam nenhuma 16gica, obedecendo, antes, ao acaso. 

Guilherme fracassou ao tentar estabelecer novamente uma relação de se
melhança entre linguagem e mundo, adequando o texto cifrado dos acontecimen
tos ao texto do ApocaJipse, o que restringiu seu campo de interpretação e prede
terminou a sua leitura. 

ONR, portanto, coloca em representação e crrtica a leitura unrvoca e con
trolada de suas personagens. A ela, contrapoém-se as !numeras possibilidades de 
interpretação que o próprio texto nos oferece. 

Teoricamente, Umberto Eco jâ havia formulado o conceito de "obra aberta", 
segundo o qual toda obra de arte ê um discurso aberto, uma mensagem ambfgua 
que remete a uma pluralidade de interpretações, exigindo, assim, a intervenção ati
va e criativa do receptor. 

ONR realiza, então, um projeto teórico e estético, que prevê, inclusive, aquilo 
que surpreendeu o mercado editorial brasileiro - um compulsivo pacto de leitura. 
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