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Jã nas primeiras páginas de O Nome da Rosa, defrontamo-nos com uma 
complexa problematização do foco narrativo. Somos apresentados a um narrador 
que, após descobrir um manuscrito antigo, perde.o em seguida, resgatando-o a 
partir de fragmentos e do discurso ·de dois cronistas religiosos. Depois de um tra
balho de tradução, transcrição e montagem, a voz é passada ao possrvel autor do 
manuscrito, que assume uma enunciação em primeira pessoa. 

Sequer há um esforço, por parte do primeiro narrador - que se elide, assu
mindo a postura de tradutor - de resgatar uma "verdade histórica", por meio de 
afirmações de fidedignidade das fontes: .. Concluindo, estou cheio de dúvidas. Não 
sei exatamente por que me decidi a criar coragem e apresentar como se fosse 
autêntico (grifo nosso) o manuscrito de Adso de Melk." 11l No entanto, esse narra
dor se propõe a assumir uma "historicidade", pois, ao mesmo tempo que vacilí=i 
quanto à fidedignidade, reafirma a existência das fontes: "Seja o que for que tenha 
escrito Beniamino Placido, o abade Vallet existira assim como certamente Adso de 
Melk". 121 

Vemos-nos, então, diante de um texto que, ao se propor no âmbito da histo
ricidade, também a contesta. Narra-se, ali, um mundo que se torna verossrmil ape
nas enquanto manipulação de um código conhecido pelo leitor, por meio de rndices 
habilmente Introduzidos na narrativa, de forma cumulativa. O que temos não é o 
real, mas apenas um efeito de real" 13), remetendo-nos a um conceito de Roland 
Barthes. 

A evidência de quatro diferentes discursos como que desnuda o processo 
de enunciação. Da mesma forma que os raios de luz convergentes formam um 
ponto focal, também a incidência de quatro diferentes narradores nos dão o 'toco 
narrativo. No entanto, no curso da leitura, o processo se inverte, seja 1por inter-
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venções, em notas de pé de página, daquele que se denom1na recuperador-tradu
tor-organizador, seja pela observação crftica do leitor, a partir de sua bagagem 
histórica-cultural. Como a luz, ao passar por uma prisma, aquilo que parecia uno 
pela convergência se decompõe pela divergência Aliás, la imagem relacionada à 
ótica não é, aqui, gratuita, pois o próprio texto explora, ao máximo, o campo semâ
tico da palavra visão, fazendo convergir conceitos relacionados à Frsica, Teoria de 
Literatura. F1losotia e Psicanálise. Tais conceitos, desenvolvidos a partir das pro· 
priedades do vidro, especialmente das lentes, encontram-se, no romance, estrei
tamente ligados a seu uso. Vitrais, janelas, óculos, espelhos são extremamente 
explorados na narrativa, prestando-se aos mais variados jogos de deformação (ff
sica ou semântica). A palavra vidro surge corno mediadora para os mais diferentes 
recursos de deslocamento e condensação. Na metáfora, deixa transparecer as 
imagens proJetadas; na metonfmia, favorece o deslisamento de significantes. Em 
todos os momentos, o leitor é conv1dado a fazer uma leitura prismática, ou seja, a 
decompor a aparente linearidade da trama a partir da ambigüidade dos elementos 
propostos. 

A n(vel superficial, temos uma narrativa voltada para a recuperação histórica. 
Datas, personagens e fatos documentados contribuem para que a ilusão de um 
referencial externo seja perfeita. No entanto, esses elementos funcionam como 
verdadeiro aparato cenogrâfico: em tudo se assemelham a uma montagem teatral 
em que telões, figurinos, adereços e personagens criam, no palco, uma aparênc1a 
de realidade, fazendo com que o público se esqueça de que, por trás de tudo 
existe uma maquinaria eficiente. 

No texto, o discurso do narrador coloca sob refletores o debate cultural da 
Idade Média, referindo-se unicamente a autores e fatos a ela relacionados. Porém, 
na sombra, e sem que seus autores sejam mencionados, encontramos citações de 
textos recentes, transcritos literal ou quase que literalmente. Exemplo disso é Ba
khtin, que contribui, para a estrutura da obra, com argumentos decisivos na dis
cussão sobre o riso, entre Guilherme de Baskerville e Jorge de Burgos. Em alguns 
momentos dessa passagem, também podemos entrever o conceito de descentra
mento de Jacques Derrida. 

Dessa forma, aquilo que, a prindpio, nos parecia um corte sincrôn1co, mer
gulha na diacronia. O universo da Abadia, datado e geograficamente localizado, 
subverte a ordem temporal e revela-se enquanto ficção. A matéria de O nome da 
Rosa não é a realidade objetiva ou um determinado momento histórico, mas os 
próprios livros. Como sfntese da biblioteca, o romance também é um texto que 
conversa com outros textos. 

Observamos ar, então, a ocorrência daquilo que Julia Kristeva denominou in
tertextualidade <4 l. Essa, além de apresentar-se como caráter geral da obra, é 
reiterada pelo conteúdo dos próprios textos transpostos para a narrativa. Não é di
f(cil observar, em elementos estruturais da trama, a presença do conto A Bibliote
ca de Babe I, oe Jorge Luis Borges (5). Aliás, a própna biografia do escritor argenti
no pode ser reconhecida na composição da personagem Jorge de Burgos. Como 
no conto, também a biblioteca é apresentada de forma labir(ntica, bem como seus 
livros se remetem a outros livros, num labirinto de linguagem. Em ambos os textos, 
a solução para o enigma de decifração está na busca infindável de um único volu
me, justamente aquele inalcançável, recuperado apenas pela soma de todos os 
outros. 

Para costurar tais elementos, fazia-se necessária uma forma romanesca 
que lhes desse funcionalidade. A técnica da narrativa policial torna-se, então, o fio 
condutor para o desenvolvimento da ação, sem se perder de vista o objetivo cen
tral da obra, ou seja, a relação entre o livro, o conhecimento e a linguagem. Assim, 
podemos entrever, já numa primeira leitura, o diálogo intertextual com vários auto
res e obras do gênero. De Conan Doyle parece surgir a dupla de detetives. Até pa-
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ra o leitor maJs ingênuo torna-se fácil relacionar Baskerville à obra ma1s conhecida 
do autor (6l, e Adso ao companheiro de Holmes, Watson. O criador da história poli
cal, Edgar Allan Poe, faz-se presente por me1o de seu conto A Carta Roubada (7), 

trabalhando pelo narrador a nrvel da tabulação e, por via indireta, por meio da apro
priação de proposições de Jacques Lacan formuladas em Seminário do mesmo 
nome <81. 

É a obra de Agatha Christie, no entanto, quem dialoga mas constantemente 
com O Nome da Rosa. Os pontos de intersecção com O Caso dos Dez Negri
nhos (g) saltam aos olhos, principalmente pelo arcabouço estrutural. Em ambos os 
romances, a trama se desenvolve a partir de um texto que, como "leit-motiv", pre
nuncia a morte de transgressores de alguma lei. Outras obras da autora também 
podem ser pinçadas aqui e ah, com seus trtulos ironicamente tomados ao pé da le
tra, desmetaforizados. É o caso de Os Três Ratos Cegos 1101, Portal do Desti
no 11 1), A Maldição do Espelho <121 e Cai o Pano. (131 

Como pudemos observar, O Nome da Rosa se compõe como em mosaico. 
Da mesma maneira que os vitrais se apresentam como imagens ilusórias, encena
ções sobre a Escritura, também a obra nasce como harmonização, transformação 
e pastiche de outros textos. Num vitral, as imagens são iluminadas pela luz que 
vem do exterior; no romance, pelo olho do leitor, que unifica e dã inteligibilidade às 
citações. A partir mesmo do foco narrativo, somos avisados de que o reaJ é ina
preensfvel. O relato é apenas verossrmil, produto de linguagem e subordinado a um 
código. Código este que nada mais é que o resultado de um processo de identHi
cação pelo qual a obra se insere no contexto cultural. Ela existe e é no encontro 
com o leitor: um contato permeado pela linguagem, mas que só acontece a partir 
da busca incessante do prazer. A le1tura o garante. 

Toda essa estrutura romanesca é metaforizada por Salvatore, descrito como 
sfntese de fragmentos, tanto no aspecto corporal quanto no lingüfstico. Da mesma 
forma que seu corpo parece a reunião de pedaços de vários outros, também seu 
discurso é um repositório de lfnguas vivas e mortas. Ele espelha e antecede o fe
cho da trama, pois configura a btblioteca reconstrufda pelo manuscrito de Adso de 
Melk. 

Chegamos, então, à última frase do romance: um hexãmetro latino que sus
pende o ponto final que o segue e nos faz interrogar, investigar a obra, já que ele 
remete ao trtulo e se espelha no texto como um todo. Que rosa? Que nome? A 
resposta recai sobre a capa do hvro, na inscnção que, rx:>r si só, é uma enigma. O 
romance termina voltando-se sobre s1 mesmo, levando-nos ao crrculo vicioso da 
repet1ção. Da rosa morta, desaparecida, só restou o nome. Também do texto con
clurdo só restou a palavra, a estrutura de linguagem. Não há referencialidade, mas 
apenas uma construção. Depois de terminado o espetáculo e apagadas as luzes, 
temos diante de nós apenas uma caixa de palco onde os cenários nos mostram 
claramente os traços de papel e tinta. Ilusão e técnica. 
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