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Este trabalho está dividido em duas partes: a pnrneira é teórica, estuda a m
tertextualidade corno processo metaficcional em O Nome da Rosa, partindo dos 
conceitos teóricos elaborados por Mikhail Bakhtin e dos estudos de Júlia Kristeva 
e Laurente Jenny; a segunda parte faz uma anâlise das metâforas alimentares no 
romance, propondo uma leitura satrrica do texto. 

A literatura contemporânea vem sendo caracterizada cada vez mais por sua 
capacidade de espelhar o processo criativo. Segundo Giles Deleuze, o que cara
cateriza a modernidade é a "deposição do platonismo pelo simulacro." 1 Distan
ciamo-nos da Idéia para focalizar a Cópia. A obra de arte vona-se para si mesma, 
pondo em evidência seu caráter artificial, revelando-se como construção poética, 
em oposição ao conceito de mimesls. A arte deixa de ser concebida como uma 
janela transparente, através da qual vemos o mundo, para tornar-se opaca - o que 
vemos é um reflexo da estruturação da mesma. 

Tratando-se de uma narrativa, chamamos essa tendência de meta-diegese, 
quando a obra, voltada para si mesma, reproduz seus princfpios narrativos e con
vida o leitor a participar do processo de criação, da poiesls. O papel do leitor mu
da, e é interessante reparar que quanto mais explicitamente meta-diegético for o 
texto, mais ativo te rã de ser ele. A leitura deixa de ser uma experiência confortável 
e faz com que o leitor passe a reorganizar, interpretar e controlar. 
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O Nome da Rosa é um texto que possui uma estrutura narrativa auto-reta. 
rente bastante complexa, mas que ao mesmo tempo está aberta a vários nrveis de 
leitura Essa multiplicidade fez com que o romance atingisse status de best-seller, 
deixando a critica confusa quanto à aparente contradição entre a popularidade al
cançada pelo livro e a erudição de seu autor. Ou seja, O Nome da Rosa é um ro
mance polifOnico que difere dos demais de nosso século por sua legibilidade, por 
seu acesso fácil ao leitor. Chamamos de romances polifônicos àqueles que englo
bam a estrutura carnavalesca, estudada e analisada por Mikhail Bakhtin. A trans
posição do carnaval para a linguagem de literatura foi absorvida pela menipéia, um 
gênero no qual podemos enquadrar O Nome da Rosa. 

A sãtira menipéia surgiu no século 111 aC., recebendo o nome do filósofo 
Menipeu de Gadara. Sua influência sobre a literatura européia e a formação do ro
mance foi enorme, desenvolvendo-se na Idade Média, Renascimento, Reforma 
e Idade Moderna, para continuar a evoluir até o presente. 

Ao examinar as sãtiras menipéias, Bakhtin localizou 14 particularidades ca
racterrsticas do gênero. Não creio ser necessãrio enumerã-las aqui; basta ressal
tar, como o fez Bakhtin, "a unidade orgânica de todos esses indfcios aparente
mente muito heterogêneos e a profunda integridade desse gênero. (21 O que deter
mina essa unidade orgânica ê o carnaval-a heterogeneidade está presente nos 
elementos antitéticos que constituem a cosmogonia carnavalesca: o prazer e a dor 
se misturam; a ascendência espiritual se encontra face a face com expressões de 
vulgaridade; não se pode mais distinguir entre a verdade e a mentira; enfim, a vida 
e a morte aparecem evidenciando sua interdependência, constestando as leis da 
linguagem, a autoridade e a lei social. 131 A menipéia constrói-se como um "mosaico 
de citações", compreendendo todos os gêneros e possibilidades de discurso. 

Gostaria agora de examinar a presença de alguns desses elementos em O 
Nome da Rosa. Segundo Bakhtin, "a menipéia se caracteriza por uma excepcio
nal liberdade de invenção temática e filosófica." 141 Nada impede, em O Nome da 
Rosa, que vãrias vozes se encontrem através dos tempos. Vozes como, por 
exemplo, a de Sir Arthur Conan Ooyle, presente na paródia da dupla Sherlock 
Holmes e Watson pela dupla Guilherme de Baskerville e Adso de Melk. Paralelos 
podem ser traçados entre a procura da Poética, de Aristóteles e a busca da rosa 
em O Romance da Rosa, escrito por Guilherme de Lorris e conclurdo por Jean de 
Meun. Referências ao burro Brunello, do Espelho dos Insensatos, de Nigelo Wt
reker, aparecem em vários trechos do livro, como este: 

"E no Speculum Stultorun conta-se do asno Brune/lo que pergunta o que 
aconteceria se de noite o vento levantasse os cobertores e o monge visse 
sua pudenda . .. " 

Os monges em redor riram e Jorge enfureceu-se: 
"Estais me a"astando estes confrades numa festa de loucos . .. " 16l 

Essa pequena cena mostra como a discussão dos monges sobre o riso traz 
a tona o problema do sexo, fazendo com que Jorge de Burgos se refira a esse epi
sódio como 'festa de loucos'. Não seria o carnaval uma festa de loucos? 

Fragmentos do Cântico dos Cânticos, versos inteiros de Cannlna Burana 
aparecem enxertados no texto de Umberto Eco, assim corno há referências ao 
nome de São T omâs de Aqui no e Rogar Bacon quanto a questões filosóficas e 
cientificas. O resultado é um diálogo dos mortos, onde várias vozes se encontram 
através do tempo no espaço da obra. 

O Topos oo 'mundo às avessas', explicitamente carnavalesco, cujo princrpio 
formal consiste em uma . seriação de coisas impossrveis <sl aparece em O Nome 
da Rosa ligado ao problema da proibição do riso. Há as miniaturas de Adelmo que 
deixaram Guilherme e Adso deslumbrados: 
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Tratava-se de um saltárto às margens do quaJ se delineava um mundo ao 
avesso em relação àquilo com que se habituaram os nossos sentidos. Como 
se à margem de um discurso que por definição é o discurso da verdade, se 
desenvolvesse, profundamente ligado a ele, um discurso mentiroso sobre 
um universo virado de cabeça para baixo, em que cães fogem de lebres e os 
cervos caçam o leão. <7l 

Esse discurso mentiroso, desenvolvido ao lado do discurso da verdade, não 
é mais que uma explicitação do carnaval como uma contestação do discurso que 
por definição é verdadeiro. Contesta-se o autoritário através da elaboração de um 
universo que inclui elementos reais e concretos mas deformados: "pequenas ca
beças em forma de pés de pássaro, animais com mãos, humanas nas costas, ca
beças camadas de que despontavam pés, dragões zebrados ... " <Bl O carnaval 
pressupõe o conhecimento pela deformação, procurando efeitos que vão além do 
parodfstico e cômico. Segundo Kristeva, "o riso do carnaval não é simplesmente 
parod(stico; não é mrus cômico do que trágico; é os dois, ao mesmo tempo; é, se 
quisermos, sério, e é só assim que a cena não é nem a da lei nem a da paródia, 
mas sua outra". (9) Sendo outra, a cena revela o que é proibido e oculto, denun
ciando a própria rdeologia. Por isso Jorge censura os monges que se divertem, 
olhando as miniaturas: 

E assim como existem más conversas, existem más imagens. E são as que 
mentem acerca da forma da criação e mostram o mundo ao contrário daquilo 
que deve ser, sempre foi e sempre será nos séculos dos séculos atá a con
sumação dos tempos ... O que querem todas essas nugae? Um mundo in
vertido e oposto ao estabelecido por Deus, sob o pretexto de ensinar os pre
ceitos divinos! (1 01 

A presença das diversas vozes no texto está diretamente ligada ao conceito 
de Bakhtin da palavra como unidade mfnima da escritura e unidade migratória. A 
palavra é o elemento de ligação entre vários discursos; ela é essencialmente dia
lógica e habitada por outras vozes. Por esse motivo, "todo texto se constrói como 
mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto". <11l As 
várias vozes presentes não se restringem apenas a textos literários. Deparamo
nos com descrições pictóricas que parecem descrever pinturas medievais, como 
os Provérbios Holandeses de Brueghel, ou o Jardim das Delrcias, de Bosch. A es
critura de Umberto Eco assemelha·se a um processo de colagem ou montagem 
cinematográfica: fragmentos recortados e inseridos num contexto. Há, todavia, um 
efeito de harmonia na obra, ao contrário da dissonância que encontramos em ou
tros textos da modernidade nos quais esse mesmo processo nos causa estra
nhamente, como ocorre em Ulysses, de James Joyce ou The Wasteland, de Eliot, 
por exemplo. 

Chegamos então à noção de intertextualidade. Todo texto é a absorção de 
outros, dos outros textos. "Fora da intortextuatidade, a obra literária seria muito 
simplesmente incompreensfvel, tal comci a palavra duma Irngua desconhecida." (12) 

Sendo construfda a partir de outros textos, a obra se torna estratégia da mistura, 
colocando em evidência seu caráter artificial. O Nome da Rosa foi escrito através 
de enxertos, citações, montagem, estilização, paródia, etc. Enfim, o romance foi 
construrdo, sua determinação intertextual é evidente. Essa determinação intertex
tual é uma forma de meta-ficção, pois exerce função crR.ica sobre a forma. À medi· 
da que o leitor se torna consciente das fontes e do processo de elaboração do ro
mance r há divergência da transparência para a opacidade no texto, podemos as
sim dizer, um diâlogo entre a estrutura e a trama, a forma e o conteúdo, se é que 
podemos realmente isolar um do outro. 
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Absorção de textos. rneta-diegese, diálogo 1ntertextua1 esses Ingredientes 
me levam agora à cozinha. 

Espaço do prazer, sfmbolo da transformação do cru no cozido pela ação do 
fogo. Passo agora a analisar a 'oralidade' no texto de Umberto Eco como metáfora 
do processo de criação e conhecimento. 

O uso de metáforas alimentares não é estranho à sociedade ocidental cristã 
- a Bfblia é a fonte principal desse metaforismo. <13>. O comer o fruto proibido e a 
designação da doutrina crista como alimento: coena mea (Luc 14, 24), coena 
magna Dei (Apoc. 19, 17) relacionam o comer com o saber, com a aquisição do 
conhecimento, seja o acesso a esse conhecimento permitido ou não. Segundo Sto. 
Agostinho, "entre os que comem e os que estudam há algo de semelhante: por 
causa do fastio muito generalizado, mesmo os alimentos, sem os quais não se ~ 
de viver, devem ser condimentados". (14J Em O Nome da Rosa, o personagem li
gado ao metaforismo alimentar é Salvatore; seria impossrvel abordar esse topos 
sem mencioná-lo. 

Da mesma forma que Jorge está presente na biblíoteca, Salvatore vive na 
cozinha. A cozinha representa o "naturalismo do submundo" assinalado por Bakh
tin como extraordinária particularidade da menipéia, local onde .. o homem de idéia
um sábio-se choca CÇ>m a expressão máxima do mal universal, da perversão, bai
xeza e vulgaridade". E na cozinha que se assiste a uma "rixa entre pessoas vulga
res", é na cozinha que Adso tem uma aventura com a moça .. bela e terrfvel como 
um exército a postos para uma batalha". Na cozinha Adso ouve as confidências de 
Salvatore. Detalhes naturalistas e crus da condição humana como assaltos a tú
mulos com a finalidade de comer a carne dos recém-enterrados, viagens junto a 
mendicantes aleijados e outros episódios são narrados enquanto Salvarore devora 
uma torta de ovelha sem desperdiçar uma migalha sequer. A gula é um traço mar
cante nesse personagem. 

Segundo Ernst Curtius, a origem da palavra sátira (satura) significa "prato 
misto". No Novo Dicionário Aurélio, a etimologia da palavra é dada como "ofe
renda de vários frutos a Ceres", "mistura de prosa e verso". Há portanto, na pala
vra, uma relação entre fala, alimento e mistura. Salvatore incorpora esses três 
elementos. As partes que compõem seu rosto assim como sua linguagem deram a 
Adso a impressão de serem fragmentos: é como se Salvatore devorasse não ape
nas o que encontrava na cozinha, mas também as diversas falas que conhecera 
no decorrer de sua peregrinação pelo mundo. Salvatore é semelhante ao texto de 
Umberto Eco: devoração e assimilação de vârios textos. A escritura é oswaldia
namente antropofágica: devora-se para assimilar as qualidades do outro. Podemos 
enxergar em Salvatore um mise en abyme do texto, um fragmento que espelha a 
estruturação narrativa do todo, assim como o sonho de Adso. O sonho é o mo
mento de camavalização por excelência no texto. Os acontecimentos vivenciados 
nos seis dias aparecem condensados num diAlogo entre o profano e o sagrado: 
"Não me entendia se encontrava no inferno ou num parafso como o poderia ter 
concebido Salvatore, gotejante de molhos e palpitante de salsichOes." t15l A cozi
nha assume o papel de praça pública. urna festa onde todos participam, onde tudo 
é público e universal. Hâ, ao mesmo tempo, uma potanização do sagrado: "Maria 
de patroa ... ordenava aos servos para trazerem vinho porque o desnaturado de 
seu filho não queria transformar a água" 116>; e uma sacralização do profano: "ma
cacos vestidos de bispos-cozinheiros." 117l 

O sonho de Adso se passa na cozinha e é uma descrição de Coena Cy
priani, paródia da Blblia, duplo destronante. Sua linguagem é flufda e rf'tmica, cons
tituindo-se de uma seriação de imagens cujo único fim é o gozo da linguagem: 

E Zaqueu pegou uma veste branca, Abraão uma passarinha, Lot uma cor
de-enxofre, Jo~as azulada, Tecla avermelhada, Daniel leonina João tridina, 
adão cor-se-saco. Judas em rooedas de prata, Raab escarlate. Eva cor ár-
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vore do bem e do mal, e uma pegava co/onna outra espatacma. e Jesus 
pavoneava-se numa veste colombina e tindo acusava Judas de não saber 
brincar em santa alegria. (18) 

A linguagem do sonho é uma violação da ordem e da 16g1ca, gozo anárqu1co 
e excêntrico (no sentido etimológico da palavra, desviO do centro e também no 
sentido de extravagante). Tão poética quanto lúdica e lúc1da, nela a produtividade 
da obra transparece, (opacamente), como "um espelho feito de cacos", que como 
tal, traz a tona o inconsciente, o recalque, o deseJO. 

O riso, o alimento, a palavra tudo passa pela boca. A boca é o acesso ao 
Interior. No Antigo Testamento. é frequente a associação entre a boca e o fogo. Os 
objetivos que descrevem o fogo como ''devorador'' e "consumidor" aludem à fun
ção da boca. Bêncio, ao ver a biblioteca em chamas, grita: "O inferno vos engolirá, 
a vós todos, velhacos!" (19) Adso vê "lrnguas de fogo levantarem-se do scripto
num," (20l onde as paredes haviam s1do "carcomidas". Há uma ambivalência no 
simbolismo do fogo como no da boca, representando criação (verbo) e destruição 
(ato de devorar). Segundo Bakhtin, também no carnaval a imagem do fogo é pro
fundamente ambivalente: "É um fogo que destrói e renova simultaneamente o 
mundo". Adso, após haver dormido com a moça, reflete: " ... se o amor de chamas 
e do abismo são figuras do amor de Deus, podem ser figura do amor da morte e do 
amor do pecado? ... (e ainda a figura do fogo intervém para definir o vazio da ver
dade e a plenitude do erro que me anulam) ... '21 l Talvez essa ambivalência seJa o 
motivo das duas principais metâforas alimentares da Brblia - o comer o fruto proJ
brdo e a inst1tuição da santa ceia do Senhor - formarem dois caprtulos dramáticos 
da história sagrada. 

É interessante aqui lembrarmo-nos da metâfora "comer'', de cunho peJOrati
vo, que ex1ste na grria brasileira designando o ato sexual. Na cozinha Adso "come" 
a moça da aldeia que havia cedido seu corpo a um monge por fome, recebendo em 
troca "algo para pôr na boca,. 12BJ: um coração de boi. Comer é possuir, é a apro
priação do corpo, do discurso, do desejo. É a interiorização do mundo exterior 
Comendo o livro proibido, Jorge toma pose definitiva do conhecimento que havia 
guardado com tanto zelo. Torna-se evidente o paralelo brblico. onde o acesso ao 
conhecimento também passa pela via oral. Adão e Eva conheceram o pecado co
mendo a maçã. A proibição de comê-la vtnha da voz suprema, assim como o 
acesso à biblioteca na abadia era proibido. Os livros existiam, mas eram censura
dos. A sede de conhecimento era temida, po1s poderia levar a uma contestação. 

Volto à cozinha, pois é lâ que o fogo permanece guardado nas casas. Ass1m 
como o texto é lugar de assimilação e transformação, a cozinha é onde o alimento 
~ transformado, atrav~s da ação do fogo. A cocção realiza a transformação do cru 
em COZidO, sendo a vOZinha, srmbolo no pensamento indrgena, sfmbolo da passa
gem da natureztJ a cultura (Cf. Lévi-Strauss). Podemos ver na cocção uma analo
gia com o processo intertextual: um texto centralizador operando o sentido e 
transformando os vários discursos por ele apropriados. 

Voltando à noção da meta-ficção, gostaria de ressaltar o caráter intertextual 
em O Nome da Rosa como elaboração meta-lingu(stica. Ao se apropriar de outras 
obras, Umberto Eco cria uma metáfora sobre o processo de criação, refletindo so
bre o diálogo diacrônico que caracteriza a produção literária. O mais extraordinário 
nisso tudo porém é que o texto permanece acessrvel e intrigante, verdadeiro jogo 
especular onde temos crrtico travestido em escritor e escritor travestido em critico. 
Essa inversão de papéis é o próprio carnaval, delfrio dos códigos, c!..!j~ ~mbivalên
cia é uma ampliação do conceito de realidade. 
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NOTAS 

1. Deleuze, Giles. "Piaton et le simul_acre". apud Leyla Perrone-Moisés. Texto, 
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2. Bakhtm, Mikhatl. Problemas aa poét1ca ae Dostoiévski, p. 102. Tradução de 
Paulo Bezerra Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1981. 

3. Kristeva, Júlia. Introdução A sema.náltse, p. 78. Tradução de Lúcta Helena Fran
ça Ferra,z. Aio de Janeiro, Editora Perspectiva, 1974. 

4. Bakhtm, Op. cit., p. 98. 

5. Eco, Umberto. O Nome da Rosa, p. 161. Tradução de Aurora Fornont Bernardi
ni e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro, Noa Fronteira, 1983. 
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12. Jenny, Laurent. "A estratégia da forma". In: Poetique. p. 5. Tradução de Clara 
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13. Curuus, op. cit., p. 140. 
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