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Introdução

Neste estudo, que tem como obra eleita o Quixote de Cervantes (DQ, I) e (DQ, II),
objetivamos analisar as relações dialógicas, como compreendidas por Bakhtin, entre autor,
narrador, tradutor, leitores da primeira parte do Quixote e leitores da obra apócrifa de
Avellaneda. O dialogismo em Bakhtin tem como pressuposto a impossibilidade do sujeito
ser reconhecido fora do discurso por ele produzido, só é apreendido pelas vozes que ele
enuncia. Dessa forma, a enunciação se situa na categoria do nós, para usar uma expressão
de Dahlet, entendida como produto de uma voz na outra, uma influenciando a outra, seja de
concordância ou não, enfim, “uma construção híbrida, (in)acabada por vozes em
concorrência e sentidos em conflito” (Dahlet, 2005: 56).

Bakhtin compreende a linguagem como um processo de interação entre sujeitos
situados segundo as particularidades do paradigma espaço-temporal em que estão inscritos.
Bakhtin propõe-se, para além desse diálogo mais pontual – de troca de posições subjetivas
–, a pensar a natureza propriamente dita da dialogia, no sentido desta proposta natureza ser
um diálogo por vir, perpetuamente inacabado, sempre por ser modificado e/ou alterado.

Num primeiro momento, centrar-nos-emos na análise das relações entre Cide
Hamete Benengeli (nomeado como autor do manuscrito encontrado), o tradutor do
manuscrito, o narrador e o autor (aquele que encontrou o manuscrito e mandou traduzir).
Num segundo momento, na análise das relações dialógicas entre as personagens principais
– dom Quixote e Sancho Pança – e os leitores da primeira parte do Quixote e da obra
apócrifa – em especial Sansón Carrasco e os duques –, de modo a acompanhar a diluição,
ou não, da fronteira entre personagem e livro, entre leitor e seus próprios leitores, entre vida
e ficção.

1. Relações de alteridade entre autor do manuscrito encontrado, o tradutor do
manuscrito, o narrador e o autor que encontrou o manuscrito e mandou traduzir

No século XX, muito se teorizou sobre um possível e, porventura, útil substituto
para o autor, como uma identidade que pudesse preencher o espaço desocupado por seu
desaparecimento. Hoje, a autoria – neste caso, não o autor – volta à cena, uma autoria,
talvez, aos moldes delineados por Barthes, o mesmo que propunha a morte do autor,
mediante a noção de biografema. É uma compreensão de autoria que não nega a presença
de uma voz, contudo, atesta a presença de uma voz outra, aquela que toma o lugar do
sujeito real, através do “apagamento dos caracteres individuais do sujeito que escreve”, da
“retirada de todos os signos de sua individualidade” (Barthes 1984). Resta, assim, um eu
(in)determinado, que, ao ocultar-se, se mostra e que, ao mostrar-se, se oculta. Mas sempre
haverá um autor; o que nos cabe é “localizar o espaço deixado vazio [por seu]
desaparecimento”, “seguir de perto a repartição das lacunas e das fissuras e perscrutar os
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espaços, as funções livres que esse desaparecimento deixa a descoberto” (Foucault 2009:
41).

Diante deste quadro, o que viria a ser compreendido como autoria de uma obra na
época da escrita do Quixote? Ou melhor, qual a importância de se nomear aquele que o
escreveu ou supostamente o escreveu? Com o Quixote, inaugura-se uma nova figura ou,
para usar uma expressão de Foucault, uma noção de autor, a qual “constitui o momento
forte da individualização na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas”
(Foucault 2009: 39).

Com base nesta noção, podemos evidenciar algumas possibilidades autorais nos
paratextos do Quixote: o que assina a obra, identificado nos frontispícios dos dois livros,
tanto no de 1605 (DQ I), “composto por” Miguel de Cervantes Saavedra, quanto no de
1615, onde se lê: “autor de su primera parte” (DQ II) e homônimo – por assim dizer – do
signatário de ambas as dedicatórias, para além (ou aquém) daqueles escrevem os
respectivos prólogos que, embora anônimos, carregam marcas textuais suficientes para que
se lhes atribua a redação a Cervantes.

No Prólogo de 1605, por exemplo, aquele que o escreve afirma ser não o pai, mas
sim o “padrasto de D. Quixote” (Cervantes 2002: 29). Este segundo pai poderia ser tanto a
voz criativa, para usar uma expressão de Bakhtin (2003), quanto Cervantes. Já no Prólogo
de 1615, a autoria é mais incisivamente reivindicada por este, ao fazer menção a outras
obras escritas por Cervantes, como neste excerto: “esperes o Persiles, que já estou
acabando, e a segunda parte de A Galatéia” (DQ II 2007: 41).

No tocante ao texto propriamente dito, há no mínimo três “autores” possíveis: o
autor do manuscrito encontrado (o historiador árabe Cide Hamete Benegueli), o tradutor
mourisco ou moçárabe dos manuscritos e, finalmente, um outro, o autor-criador (para
utilizar o conceito de Bakhtin), aquele que dá vida à história, escrita ou não pelo suposto
historiador árabe, traduzida ou não pelo mouro, identificado ou não pelo autor que assina o
livro e a dedicatória.

Nesta seção, ao acompanharmos a história do “cavaleiro da triste figura”, atribuída
por seu autor a um outro, pretendemos verificar a relação de alteridade entre aqueles que,
ficcionalmente ou não, ajudaram a dar vida à célebre obra de Cervantes. Começaremos,
pois, pela relação de alteridade entre a figura emblemática de Cide Hamete Benegueli e o
mencionado padrasto literário. No Prólogo do Quixote publicado na Ibéria dos inícios do
século XVII, pouco antes da expulsão dos mouros do território, hoje, espanhol, há a ideia
de que o autor, por mais que quisesse ser o “pai legítimo” do Quixote, teria sido apenas seu
“padrasto literário”. Ao longo da narrativa, nomeia o árabe Cide Hamete Benengeli como
suposto “pai” de sua obra.

No final do capítulo VIII (DQ I: 1605), “o segundo autor” ou “padrasto literário”
diz não saber como continuar a história e revela que se vê obrigado a abandonar o herói no
meio da batalha, pois, “neste ponto e termo, deixou pendente esta batalha o autor [Cide
Hamete Benengeli] desta história, pretextando não ter achado dessas façanhas de D.
Quixote nada mais escrito além do referido” (Cervantes 2002), vendo-se, portanto, como
dom Quixote em uma batalha, para conquistar mais escritos das aventuras do herói. Ainda,
ao final do capítulo, traz um novo componente à trama:

(...) o segundo autor desta obra se negou a acreditar que tão curiosa história
estivesse entregue às leis do esquecimento, nem que tão pouco curiosos fossem
os engenhos de La Mancha que não tivessem guardado em seus arquivos ou suas
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gavetas alguns papéis que deste famoso cavaleiro tratassem (Cervantes 2002:
127).

Entrementes à revelação, reclama do outro: autor e tempo. Como pudera o primeiro
não ter dado informações de onde conseguir a continuação da história, e o segundo ter
devorado e consumido todas as coisas? Ambos ocultaram ou consumiram os responsáveis
por tal calúnia, tanto para si, quanto para os leitores (Cervantes 2002).

O segundo autor, então, relata que, em certo dia, estando a caminhar pelo mercado
da Alcaná de Toledo, deparou-se com uma pilha de manuscritos que lhe chamaram a
atenção. Como tinha por hábito ler tudo o que encontrava pela frente, até pedaços de papel
encontrados na rua, resolveu comprar o lote, embora reconhecesse estarem escritos em
caracteres árabes. Contudo, ainda que não soubesse o idioma, sabia da facilidade de
conseguir um mouro que os lesse. Após o tradutor ler uma passagem das aventuras, começa
a gargalhar sem parar, diz que está escrito que “Esta Dulcinéia d’El Toboso, tantas vezes
nesta história referida, dizem que tinha a melhor mão para salgar porcos que qualquer
mulher em toda La Mancha” (Cervantes 2002: 133). O tradutor revela, ainda, o título:
“História de D. Quixote de La Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador
árabe” (Cervantes 2002). Quem teria sido, portanto, o autor?

É isso que o autor segundo passa a explicar, inicialmente, no capítulo IX (DQ I).
Traz duas particularidades do suposto autor do Quixote: ser arábico e possuir a profissão de
historiador. Quanto à primeira, a de ser arábico, esta serve para se isentar de qualquer
inverdade que possa ser dita, pois afirma que é “muito próprio dos dessa nação ser
mentirosos”; já quanto a segunda, a de ser historiador, revela que ele é obrigado a não
emitir juízos, pois é preciso reproduzir os fatos com o mínimo de intervenções, ou seja,
precisa apresentar as façanhas de dom Quixote e de Sancho, mas sem glorificar as duas
personagens. Contudo, ao acusá-lo de mentiroso, o que, conforme o autor segundo, é
próprio dos árabes por serem inimigos dos espanhóis, o faz não só por sua nacionalidade,
mas também em virtude de omitir a grandeza dos feitos das duas personagens:

(...) quando se poderia e deveria estender a pena nos elogios de tão bom
cavaleiro, parece que de indústria o autor lhes guarda silêncio: coisa
malfeita e pior pensada, tendo e devendo de ser os historiadores
pontuais, verdadeiros e em nada apaixonados, que nem o interesse nem o
medo, o rancor nem a afeição os desviem do caminho da verdade (...)
(Cervantes 2002: 135).

Nas demais referências a Cide Benengeli no DQ I (1605), prevalece a ideia de que
as aventuras de dom Quixote e Sancho “são escritas como História, a qual tem um autor,
que, como historiador, falou a verdade – embora ele seja a própria mentira e seu
personagem seja fictício”. (Mahana 2005: 101). Por exemplo, os capítulos XV e VI trazem
qualificativos do autor da história: aquele inicia da seguinte forma: “Conta o sábio Cide
Hamete Benegeli que (...)” (Cervantes 2002: 195) e o capítulo XVI, à página 208-209,
informa que Cide “foi historiador muito curioso e muito pontual em todas as coisas”
(Cervantes 2002: 208-209). O mesmo ocorre com o final do capítulo XXVII: “neste ponto
deu fim à terceira [parte] o sábio e atilado historiador Cide Hamete Benegueli” (Cervantes
2002: 376).

Diferentemente ao que ocorre no início do capítulo XXII, quando não há uma
referência propriamente a qualidades do ofício de historiador, mas sim à fabulosa história
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imaginada de dom Quixote e Sancho Pança: “Conta Cide Hamete Benegeli, autor arábico e
manchego, nesta gravíssima, altissonante, minunciosa, doce e imaginada história, que (...)”
(Cervantes 2002: 283).

É de se notar que com a criação deste autor primeiro/fictício, o paradoxo se instaura:
é autor primeiro – o que implica uma certa veracidade –, e é também um autor fictício –
que não requer necessariamente uma verdade; também neste autor/personagem se encontra
uma tensão entre razão (ser historiador do Quixote) e emoção (ser pai do Quixote). Talvez
isto possa ser um reflexo do próprio paradoxo das ações da personagem: momentos de total
lucidez e outros de absoluta loucura.

Já em O engenhoso cavaleiro D. Quixote de La Mancha (DQ II, 1615), no Prólogo,
não há a dúvida se é o narrador ou se é Cervantes que o escreve, embora não haja a
assinatura ao final, há referências de outras obras escritas por Cervantes, como já
mencionamos. Ou seja, o prólogo de 1615 é declaradamente escrito por Cervantes, que
defende o seu Quixote contra o Quixote de um suposto autor apócrifo, o de Alonso
Fernández de Avellaneda.

Se no DQ I, Cervantes diz ser apenas “padrasto” do Quixote, posto que o “pai” do
Quixote seria Cide Hamete Benengeli; no DQ II, embora continue a dar a autoria a
Benengeli, Cervantes defende o Quixote como se fosse seu “filho”, e não de outrem.
Porém, tal como ocorre no texto de 1605, o responsável pela autoria da história de 1615 é
Cide, tal como se lê nas primeiras palavras do Capítulo I: “Conta Cide Hamete Benengeli,
na segunda parte desta história e terceira saída de D. Quixote, que (...)” (DQ II 2007: 47) e,
ao término do livro, no Capítulo LXXIV: “E o prudentíssimo Cide Hamete assim falou para
sua pluma: “‘Aqui ficarás, nem sei se bem cortada ou mal aparada pena minha, pendurada
deste cabide e deste fio de arame, onde viverás longos anos, se presunçosos e vadios
historiadores não te despendurarem para te profanar.” (DQ II 2007: 847).

Porém, ao longo da história de 1615, o próprio Cide Benengeli e outros – tradutor e
narrador – disputam, amigavelmente, a autoria da história de dom Quixote e Sancho Pança
entre si. O que ocorre não é propriamente uma reivindicação de autoria, mas uma crítica,
em alguns momentos, do modo de narrar de Cide Hamete Benegeli, autor primeiro do
Quixote.

Nesta passagem, é o próprio Cide Benengeli que se questiona acerca da veracidade
daquilo que narra, mas mesmo assim é seu ofício contar e registrar aquilo que dom Quixote
lhe confessara, deixando para o leitor julgar a veracidade do ocorrido:

Não me posso convencer nem persuadir [de] que ao valoroso D. Quixote tenha
sucedido pontualmente tudo o que no capítulo anterior fica escrito. (...). Porque
pensar que D. Quixote mentiu, sendo o mais verdadeiro fidalgo e o mais nobre
cavaleiro do seu tempo, não me é possível, pois nem que o asseteassem diria ele
uma mentira. (...) e se essa aventura parece apócrifa, eu não tenho culpa, e assim
sem afirmá-la por falsa nem por verdadeira a escrevo. Tu, leitor, como és
prudente, julga o que te parecer, que eu não devo nem posso mais, (...).
(Cervantes, 2007: 305).

Nesta outra passagem, o tradutor do manuscrito defende Cide Hamete, ao explicar o
que ele quis dizer com “Juro como católico cristão...”, sendo ele mouro, não poderia ser
cristão, mas o faz, segundo as palavras do tradutor, porque “assim como o católico cristão,
quando jura, jura ou deve jurar verdade e dizê-la em tudo o que disser, assim ele a dizia
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qual jurasse como cristão católico daquilo que queria escrever de D. Quixote (...)”
(Cervantes 2007: 343).

Já nesta outra passagem, volta a haver uma discordância do tradutor mouro com o
texto do manuscrito atribuído a Cide Benengeli:

Dizem que no próprio original desta história se lê que, chegando Cide
Hamete a escrever este capítulo, seu intérprete não o traduziu como o
escrevera, que foi um modo de queixa que o mouro teve de si mesmo por
ter tomado entre mãos uma história tão seca e tão limitada como esta de
D. Quixote, parecendo-lhe que sempre havia de falar dele e de Sancho,
sem ousar estender-se a outras digressões e episódios mais graves e mais
ligeiros; (...). E, assim, nesta segunda parte não quis ingerir novelas
soltas nem de mistura, senão alguns episódios que tais parecessem,
nascidos dos mesmos que a verdade oferece (...). (Cervantes 2007: 507-
508).

Há, em outras passagens, defesas dos três – de Cide Hamete Benengeli, do tradutor
do manuscrito e do já mencionado “autor segundo” – contra a versão apócrifa surgida em
1614. Vejamos alguns momentos em que esta postura se vê evidenciada:

À página 585, lê-se: “Diz Cide Hamete, pontualíssimo esquadrinhador dos átomos
desta verdadeira história”; à página 718, defende veemente a sua história: “bem-vindo seja,
digo, o valoroso D. Quixote de La Mancha: não o falso, não o fictício, não o apócrifo que
em falsas histórias por estes dias nos mostraram, mas o verdadeiro, o legal e o fiel que nos
descreveu Cide Hamete Benengeli, flor dos historiadores”; à página 804, reitera ser
Benengeli “o autor desta grande história”. (DQ II 2007 grifos nossos).

Passaremos, neste momento, a analisar alguns momentos em que o tradutor alça um
lugar de destaque. No capítulo V (DQ II), o tradutor dos manuscritos percebe diferenças
significativas no modo de Sancho fazer uso das palavras, pondo em dúvida a autenticidade
do capítulo; segundo ele, Sancho fala “em estilo diferente do que se pode esperar do seu
parco engenho e diz coisas tão sutis, que não tem por possível que ele as soubesse” (DQ II
2007: 91). Essa diferença também é percebida pela mulher de Sancho, Teresa Pança:
“depois que voz fizestes membro de cavaleiro andante, falai de maneira tão complicada que
não há quem vos entenda” (DQ II 2007: 92).

Poderíamos entender que Sancho supostamente teria, ao longo do intervalo do
Quixote de 1605 e 1615, aprimorado o seu modo de falar. Contudo, Maria Augusta Viera,
em apresentação à edição brasileira, observa que “o tempo ficcional que separa as duas
partes não chega a um mês” (Vieira 2007). É como se todo o ocorrido no DQ II se passasse
entre o término do capítulo LI (penúltimo do DQ I) e o último capítulo, o LII, também do
DQ I. Isso porque há neste capítulo dados sobre a sepultura do Quixote.

Voltaremos a dialogar sobre isto no momento em que analisarmos a relação de
alteridade entre Sancho, dom Quixote e demais personagens.

2. O diálogo entre dom Quixote, Sancho e os leitores/personagens

Em DQ II (1615), dom Quixote e Sancho Pança dialogam com seus próprios
leitores da primeira parte publicada – Sansón Carrasco, os Duques, as Camponesas e d.
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Juan, para citar alguns –, assim como eles próprios dialogam sobre a veracidade daquilo de
que tomam conhecimento.

Acompanharemos, nesta seção, alguns encontros entre a dupla de personagens –
cavaleiro e escudeiro – e os leitores de suas aventuras.

2.1 Do diálogo com os leitores das aventuras escritas por Cide Hamete Benengeli

A primeira referência às aventuras de dom Quixote e Sancho Pança é relatada pelo
personagem-leitor Sansón Carrasco, no capítulo II, do segundo volume, tal como informado
por Sancho ao seu amo:

(...) se vossa mercê quer saber tudo sobre as calúnias que lhe fazem, posso num
pronto trazer quem as diga todas, sem falta de nenhum miúdo, pois ontem chegou
o filho de Bartolomé Carrasco, que vem de estudar em Salamanca, feito bacharel,
e indo eu lhe dar as boas-vindas, me disse que a história de vossa mercê já andava
em livros, com nome de Engenhoso Fidalgo D. Quixote de La Mancha; e diz que
nela apareço com meu próprio nome de Sancho Pança, como também a senhora
Dulcinéia d’El Toboso, mais outras coisas que nós dois passamos a sós, tanto que
fiz cruzes de espantado de como conseguiu saber delas o historiador que as
escreveu. (Cervantes 2007: 67-68).

Ao que dom Quixote, ao invés de ficar revoltado ou incrédulo à possibilidade de
alguém saber de acontecimentos passados apenas entre ele mesmo e seu escudeiro, acaba
por crer na veracidade que Sancho lhe conta e atribui a façanha a “algum sábio encantador,
pois deles não se oculta nada do que querem escrever.” (Cervantes 2007: 68).

No capítulo seguinte (III), Sansón Carrasco é convidado por dom Quixote para
contar mais sobre o que anda impresso sobre suas aventuras. Relata-lhes acerca da feitura e
da tradução do livro, assim como da receptividade da história, ao afirmar:

(...) é vossa mercê um dos mais famosos cavaleiros andantes que já houve e ainda
haverá em toda a redondeza da terra. Bem haja Cide Hamete Benengeli, que a
história de vossas grandezas deixou escritas, e mais bem haja o curioso que teve o
cuidado de as mandar traduzir do arábico ao nosso vulgar castelhano, para o
universal entretenimento das gentes. (Cervantes 2007: 72)

Nesta resposta do leitor ao personagem, são notórios os elogios não só para os feitos
grandiosos do cavaleiro, como também ao historiador que as registrou, mas sobretudo ao
“curioso” que as mandou traduzir, universalizando a obra.

O cavaleiro, talvez motivado pelos ilustres dizeres a respeito de sua história e de
Sancho, solicita a Sansón que lhe conte sobre o que os outros dizem a respeito de suas
aventuras, ao que este responde haver divergentes opiniões, como vários gostos: uns
preferem a aventura dos moinhos de vento; outros, a da liberdade dos galeotes, entre outras.
Também há os que simpatizam com eles, outros nem tanto. Porém, segundo Sansón, há um
consenso quanto à história ser acessível a todos os tipos de leitores:

(...) as crianças a manuseiam, os moços a leem, os homens a entendem e os
velhos a celebram, e é, enfim, tão trilhada, tão lida e tão sabida por todo gênero
de gentes (...). Enfim, é a tal história do mais gostoso e menos prejudicial
entretenimento que até agora já se viu, porque em toda ela não se descobre nem
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sombra de palavra desonesta ou pensamento menos que católico. (Cervantes
2007: 77)

De forma similar ao tratamento recebido pela receptividade positiva do leitor
Sansón Carrasco, o casal de Duques, que distinguimos como os segundos leitores, também
têm uma boa receptividade quanto às aventuras de dom Quixote e Sancho. O que difere é
que dom Quixote e Sancho têm de justificar ao casal suas ações e aventuras narradas no
texto publicado em 1605. Duquesa e Duque exercem, a um só tempo, três papéis, a saber:
personagens, leitores, autores. De personagens e seres de papel, dom Quixote e Sancho, por
sua vez, “metamorfoseiam-se em pessoas de carne e osso e hospedam-se em seu palácio
por alguns dias. Agora, cavaleiro e escudeiro, em lugar de personagens, sem saber são
atores de um espetáculo de grandes proporções que tem como seus autores os Duques.”
(Vieira 1998: 110).

Os segundos – leitores, personagens e autores, ao mesmo tempo – convidam dom
Quixote e Sancho para seu castelo, onde são tratados, pela primeira vez, como verdadeiros
cavaleiros andantes, tal como retratados nos livros de cavalaria. Ao mesmo tempo em que
recebem este tratamento especial, servem de diversão ao casal de duques, que encenam a
representação da representação.

Dois momentos devem ser recuperados neste passo, ambos sobre a existência ou
não de Dulcinéia: o primeiro, quando dom Quixote é provocado a reproduzir graficamente
sua musa; o segundo, quando Sancho Pança é levado a crer, após conversa com a Duquesa,
que Dulcinéia estava encantada, tendo sido ele próprio o encantador.

Vamos ao primeiro: momento em que dom Quixote é desafiado a retratar Dulcinéia,
mas não o faz, justificando não ser possível, devido ao fato de que a imagem que vem à sua
lembrança é de quando a encontrou encantada, no momento de sua terceira saída: “achei-a
encantada e transformada de princesa em lavradora, de formosa em feia, de anjo em diabo,
de perfumosa em pestilenta, de bem-falante em rústica, de repousada em salteadora, de luz
em trevas e, enfim, de Dulcinéia d’El Toboso numa vilã saiaguesa.” (DQ II 2007: 399).

Duque e Duquesa acabam por compreender dom Quixote e, assim, passam a não
entendem mais a versão apócrifa, que tinham lido havia poucos dias, quando o autor deste
livro desmente a versão de dom Quixote, dizendo que este nunca viu Dulcinéia, pois,
segundo ele, ela nunca existiu, sendo apenas uma invenção criada pela imaginação do
cavaleiro. Ao final, dão-se por satisfeitos com os argumentos e as razões de dom Quixote,
de modo que as razões sobre a real existência de Dulcinéia se convertem em novas cenas
(Vieira 1988: 113).

Quanto ao segundo momento, que faz com que Sancho confesse à Duquesa, num
primeiro momento, que mentiu para dom Quixote sobre o encantamento de Dulcinéia: “o
caso do encantamento de minha senhora D. Dulcinéia, que eu lhe dei a entender que está
encantada, estando isto mais longe da verdade que onde o diabo perdeu as botas”
(Cervantes 2007: 410). Na sequência, quando Sancho é persuadido pela Duquesa de sua
própria invenção, pois só assim acaba por não se comprometer:

(...) tenho por coisa certa e mais que averiguada que aquela imaginação que Sancho
teve de burlar seu senhor e dar-lhe a entender que a lavradora era Dulcinéia e que,
se seu senhor a não conhecia, devia de ser por estar encantada, foi toda invenção de
algum dos encantadores que perseguem o senhor D. Quixote. (Cervantes 2007:
4130)
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E, finalmente, no momento em que Sancho acaba por crer naquilo que a Duquesa
lhe sugere:

(...) agora estou para acreditar por verdadeiro o que meu amo conta do que viu na
gruta de Montesinos, onde diz que viu a senhora Dulcinéia d’El Toboso no
mesmo traje e hábito que eu disse que tinha visto quando a encantei só por meu
gosto; e tudo deve ter sido ao contrário, como vossa mercê, senhora minha, diz,
porque do meu ruim engenho não se pode nem se deve presumir que num instante
fabricasse tão agudo embuste, nem eu creio que meu amo seja tão louco que com
tão magra e fraca persuasão como a minha cresse numa coisa tão fora de todo
termo. (Cervantes 2007: 416, grifo nosso).

A mentira, ao que tudo indica, parece ser a única possibilidade para sustentar a
suposta verdade sobre a existência de Dulcinéia d’El Toboso, sendo, de certa forma, uma
aliada para que Sancho passe a adotar o argumento compartilhado por dom Quixote e pela
Duquesa sobre um providencial encantamento de Dulcinéia, acreditando, assim, que ele
próprio se teria enganado quanto a não existência de uma Dulcinéia ideal, tal como
imaginada por seu amo, evitando assim maiores questionamentos acerca de sua existência.

Logo após a saída do castelo dos Duques, encontram-se – o cavaleiro e seu fiel
escudeiro – com os terceiros leitores de suas andanças, duas pastoras, que não poupa
elogios ao primeiro: “faço-te saber [dirigindo-se à amiga, uso da segunda pessoa] que [“este
senhor que temos diante”] é o mais valente e o mais enamorado e o mais comedido que tem
o mundo [referindo-se a dom Quixote, uso da terceira pessoa], se não nos mente e nos
engana uma história que das suas façanhas anda impressa e eu li” (Cervantes 2007: 674).
Esta declaração acaba por reforçar a engenhosidade da história escrita por Cervantes, ao pôr
em xeque qualquer outra história que diga o contrário.

2.2 Do diálogo com os leitores da versão apócrifa

Em 1615, aparece a edição que alguns críticos nomeiam como o “Quixote apócrifo”
e cujo autor se apresenta como Alonso Fernández de Avellaneda. No capítulo seguinte ao
do encontro com as pastoras, ao se acomodarem em uma estalagem, deparam-se com novos
leitores, tanto da versão do historiador árabe Cide Hamete Benengeli quanto da versão
apócrifa de Avellaneda. Contudo, diferente ao que ocorre acerca dos questionamentos
feitos pelos duques quanto à veracidade dos fatos narrados e vivenciados por dom Quixote
e Sancho, estes leitores são, por assim dizer, defensores da qualidade da versão escrita pelo
historiador árabe, ao contrário da versão apócrifa, tal como se pode perceber nestes
excertos: “– Para que quer vossa mercê, senhor D. Juan, que leiamos estes disparates? Pois
quem tiver lido a primeira parte da história de D. Quixote de La Mancha não é possível que
possa ter gosto em ler esta segunda.” (Cervantes 2007: 688). Ao que outro leitor, ora se
dirigindo a dom Quixote, diz:

– Nem vossa presença pode desmentir vosso nome, nem vosso nome pode não
acreditar vossa presença: sem dúvida vós, senhor, sois o verdadeiro D. Quixote
de La Mancha, norte e farol da andante cavalaria, a despeito e pesar de quem quis
usurpar vosso nome e aniquilar vossas façanhas, como fez o autor deste livro que
aqui vos entrego. (Cervantes 2007: 689).
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É durante a conversa com estes leitores que dom Quixote também passa a ser leitor,
ou melhor, crítico, por assim dizer, da versão apócrifa, momento em que, após folhear
rapidamente o livro, percebe lacunas, dignas, em seu dizer, “de repreensão”. Um segundo
encontro do leitor dom Quixote com a versão apócrifa, ocorre quando, ao visitar uma
oficina de impressão em Barcelona, se depara frente a frente com uma cópia do livro
apócrifo. Surpreende-se, portanto, que ainda não tenham destruído todos os exemplares
deste vergonhoso livro (Cervantes 2007: 737).

Para finalizar

Iniciamos este texto analisando acerca as relações dialógicas, conforme
conceituadas por Bakhtin, entre as pluralidades subjetivas e as diversidades das
possibilidades autorais, que colaboram com a escrita do livro – o autor propriamente dito,
aquele que assina como autor do livro; o autor do manuscrito, nomeado como Cide Hamete
Benengeli; o tradutor anômimo do manuscrito; o autor que manda traduzir e imprimir o
manuscrito – e finalizamos depreendendo situando o lugar da autoria em outra(s) figura(s):
o leitor, ou melhor, os leitores.

De quem escreveu o livro, passamos a nos deparar com quem leu, lê e lerá a obra.
Isso ocorre quando dom Quixote passa de leitor à personagem, quando ele se depara com o
fato de que foi lido por outrem e que se encontra impresso: Dom Quixote, de perseguido
pelos livros de cavalaria a perseguido por seu próprio livro de que é homônimo, ou vice-
versa; das novelas de cavalaria ao romance de suas aventuras.

O livro, o Quixote, se converte nele, o personagem, dom Quixote? Ou o personagem
dom Quixote se transforma no livro o Quixote? Já não encontramos ao certo o limite entre
aquilo que inspira e enlouquece o leitor de histórias – a leitura de livros de cavalaria, o
excesso de leituras – e aquilo que resulta desta loucura livresca – a transformação da vida
em ficção, assim como a infinidade de leitores e leituras do Quixote. Redivivo a cada
leitura, que será dom Quixote?
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