
MÉNARD, Pierre (Nîmes, 1862 - Montpellier, 1937): 

Situação / O biográfico: 

1 Como pode se constatar no trabalho de Aguilar e Jelicié (2010), constante na “Remissão bibliográfica” 
deste verbete, em 1920 Borges publica os poemas “Rúsia”, “Gesta maximalista” e “Guardia Roja” na revista 
sevilhana de vanguarda Grécia, poemas que o jovem poeta pretendia publicar em livro mais tarde destruído, 
e que levaria um desses títulos sugestivos: Los salmos rojos ou Los ritmos rojos. Além deste livro, os autores 
relatam que Borges teve o projeto de escrever, com Macedonio Fernández e Santiago Dabove, um romance 
sobre os meios utilizados pelos maximistas para provocar uma neurastenia geral em todos os habitantes de 
Buenos Aires, e assim dar lugar ao bolchevismo. 
 
2 Heidegger (1996) disse essa nebulosa sofistaria um dia entre 1935 e 1936, sem dúvida copiando Don Miguel 
de Unamuno (1914). 

Não é sem escrúpulos, em nada mitigados pela brevidade de uma empresa como esta, 
que se compõe o perfil de uma miragem. Tampouco é de maneira despreocupada 
que se difundem deletérios documentos, pois é conhecido o destino do mensageiro 
portador das más notícias. Perante esses escrúpulos, e para dissipar as brumas que 
uma simples constatação do existente pode interpor entre o leitor desta ficha e a 
verdade, cabe mais uma vez adverti-lo: juro, como cristão católico, que Pierre Ménard 
é uma invenção, a ficção fabricada do infame Jorge Francisco Isidoro Luis Borges 
Acevedo (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 - Genebra, 14 de junho de 1986), esse 
ideólogo pró-soviético disfarçado1. Fabricada do e não somente fabricada por, pois 
foi no vulto progressivamente maciço desse espectro – e um verbete como este é 
evidência inequívoca dessa contundência finalmente conquistada – que seu autor 
melhor pôde mimetizar sua nefasta mensagem, fatigando ou dissolvendo na fama a 
procacidade do seu legado real. Por outra parte, não é o artista quem cria a obra, mas, 
melhor considerado, a obra é a origem do artista2. 

Entregues essas ressalvas, passemos à substância desta entrada que, para maior 
comodidade do ocupado leitor deste boletim, subdividi nos seguintes itens: “Situação / O 
biográfico”, “Outras especulações”, “Dedução”, “Mínima marginália”, “Transmarginália”, 
“Pau que nasce torto...”, “Remissão bibliográfica”, e “Auctordeste verbete”.

Entre as principais ficções borgianas, “Pierre Ménard, autor do Quixote” teve sua 
primeira publicação na revista Sur (n° 56, Buenos Aires, maio de 1939). Como material 
integrante de um livro, o texto foi publicado n’O jardim de veredas que se bifurcam (1941-
1942) e, posteriormente, no volume Ficções (1944). Nesse relato, em uma simples nota 
necrológica motivada por mesquinhas pugnas de preeminência, Borges atribui a Ménard 
uma obra literária visível, mais escassa que ampla, que o leitor interessado pode consultar 
no original em ordem cronológica (ou também neste verbete, concretamente no item 
“Remissão bibliográfica, subitem “Obra”, subitem “Visível”). Já a obra “subterrânea, a 
interminavelmente heroica, a ímpar [...] a mais significativa de nosso tempo, compõe-se 
dos capítulos nono e trigésimo oitavo da primeira parte do Dom Quixote e de um fragmento 
do capítulo vinte e dois”. Escrita mais de 300 anos após a versão original, a peculiaridade 
da obra invisível de Ménard radica em que não copiou Cervantes: identificou-se totalmente 
com ele, por esse motivo suas páginas coincidem “palavra por palavra e linha por linha” 
com Don Quixote, apesar de que são obras completamente diversas, pois identidade e 
identificação não são formas de relação absolutamente eidéticas. A miragem borgiana, 
destarte, não passa de apologia de uma “literatura parasitária, que consiste em repetir 
mal coisas que outros disseram bem”, segundo a expressão alvissareira do crítico Ramón 
Doll (1933); ou que consiste em uma “transubstanciação”, na fórmula, menos feliz por 
profana, de George Steiner (1975). De outra parte, o manuscrito dessa obra invisível, 
oportunamente entregue ao fogo, repousou um dia sobre cadernos quadriculados, 
recheados de negras rasuras, de peculiares símbolos tipográficos e de letras de inseto, 
enquanto que o Quixote de Cervantes é uma ocasião de brindes patrióticos, de soberbas 
gramaticais, de obsequentes edições de luxo. Cotejar essas duas versões, como o 
amável leitor pode inferir, constitui uma revelação. 
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O romancista Pierre Ménard, por sua parte, nasceu no seio de uma família burguesa, na 
francesa Nîmes no dia 18 de março de 1862; depois iniciou e interrompeu estudos de 
medicina em Montpellier, cidade onde se devotou à literatura para nela morrer, aspirado 
por misterioso furacão, aproximadamente em 1937. Foi amigo e mentor de Maurice 
Legrand, cujo alter ego, Michel Lafon, escreveu uma biografia chamada Une vie de 
Pierre Ménard (2009), traduzida ao castelhano por César Aira em 2010. Íntimo amigo 
e até fonte de inspiração de Madame Henri Bachelier, Antonio Machado, Gide, Pierre 
Louÿs, Raymond Roussel, Valéry, Miguel de Unamuno, Edmond Teste e do próprio 
Borges – a quem conheceu em 1919, em pleno fanatismo ultraísta –, o Pierre Ménard 
de Lafon é homem melômano e neurótico cuja paixão pela literatura o impede de 
exercê-la: de fato, é um entusiasta da palavra Envisager (admirável verbo francês, que 
no conto de Borges está traduzido por encarar3), que quer dizer refletir, abandonar, 
vacilar, cavilar, aniquilar, preferir não. Autor secreto de obras como o Cimetière marin ou 
o Monsieur Teste (atribuídos a seu amigo Paul Valéry), de Paludes (atribuído a seu outro 
amigo, André Gide), de notas anônimas para a N.R.F.; áulico dos véndredis da Baronesa 
de Bacourt; apaixonado pelo Mediterrâneo, pela miniatura, pela história romana e pela 
numismática; pelo piano; pela pintura do montpelleriano Frédéric Bazille; por passeios 
rengueantes através de veredas que se bifurcam; pelo entomólogo Jean-Henri Fabre. 
Tradutor, coxo, maçom, agente literário honorífico, escritor que quase nunca acaba de 
escrever o que começa (e quando acaba, decide não publicar), este homem que, como 
não poderia ser de outra maneira, não tem descendência nem peso visível na instituição 
literária, resulta entretanto fundamental para outros escritores, com os quais se distrai 
em longas caminhadas pelo Jardin des Plantes de Montpellier. Defensor extremado 
de uma absoluta fidelidade aos originais, pretende que suas traduções “deixem ver 
na sua transparência as origens, que o texto primeiro aflore parcialmente, se não na 
sua totalidade, sob o texto segundo”. Como não poderia ser de outra forma, Ménard 
também é um invejoso: “A visão de um livro de outro autor me resulta insuportável. Não 
posso ver sem náusea essas acumulações de obras que ocultam as minhas – as que 
eu teria podido escrever, as que ainda não escrevi, as que nunca escreverei”. Segundo 
Lafon, um dia Ménard é vítima de plágio. Encara (il envisage) todas as reações possíveis, 
até se resignar a escrever um artigo à glória do plagiário em que, comparando suas 
frases com as frases idênticas do outro, destaca a evidente superioridade destas sobre 
aquelas. Também não publica este artigo (entende que seria se expor demasiado), mas 
um dia o envia a Borges, quem não esquecerá a exasperação de seu amigo e tirará 
dessa anedota triste o ponto de partida de sua própria narrativa, cujo protagonista, 
Ménard, é o autor (parcial, mágico) do Quixote... 

Com o pseudônimo de Pierre Joseph Auguste Louis Ménard, usurpando o nome real 
de certo galeno nimense, Ménard publicou um ensaio de análise do Marquês de Sade 
na revista Documents (sob direção de Georges Bataille) em dezembro de 1929, e uma 
análise do Conde de Lautréamont na revista Minotaure (sob direção de André Breton e 
Pierre Mabille) em maio de 1939, no mesmo mês da publicação do texto de Borges em 
Sur. Com o mesmo nome, o verdadeiro doutor Ménard (Dagneux, 1880 - Paris, 1952) 
publicou vários livros de psicanálise e grafologia, dentre os quais se destaca L’Ecriture 
et le subconscient: Psychanalyse et graphologie (1931), em que lemos: «L’écriture est 
l’inscription graphique de gestes non surveillés dont on peut déterminer d’une façon 
précise et objective l’énergie, l’étendue, la direction, la forme, le rythme. Tous nos 
gestes traduisent nos états d’âme. La graphologie a donc une base solide, disons le 
mot, scientifique». 

Louis Menard (1822-1901), heterônimo, da mesma forma que o fictício Pierre Ménard, 
se dedicou a leituras anacrônicas, pensando em Shakespeare enquanto lia Homero, 
enredando Helena com Hamlet e imaginando Desdêmona aos pés de Aquiles. Além 
de péssimo leitor, foi um muito erudito escritor de apócrifos. No artigo intitulado “Louis 
Ménard, um místico pagão” (1904), o escritor simbolista Rémy de Gourmont descreve 
Louis Ménard como um poeta aficionado pela paródia que “tentou reescrever certas obras 
perdidas dos trágicos gregos, inclusive uma versão do Prometeu libertado de Ésquilo 
em francês, para maior comodidade de seus leitores”. Dentre alguns dos apócrifos de 
Ménard, e observe-se os alcances da sua ousadia, estão o poema de juventude de 
Charles Baudelaire “Tout là-haut, tout là-haut, loin de la route sûre...”(1892), e Le diable 
au café (1983), uma imitação de Diderot, oportunamente denunciada por Anatole France. 

Além de Louis e Pierre Joseph Auguste Louis, mais dois falsários compartilham o 
sobrenome Ménard: o comediante de nome anagramático Dranem (Armand Ménard, 
Paris, 1869-1935), e o Capitão colonial Marie Charles François Joseph Ménard (Lunel, 
1861- Sudão, 1892). 

3 O tradutor brasileiro optou por “enfrentar”.
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Outras especulações:

Em terras americanas, um conhecido de Borges, Alfonso Reyes, poderia ser um 
precursor desta nebulosa sofistaria pois, entre 1929 e 1942, desenvolveu hipóteses 
sobre a jitanjáfora, tendentes a demonstrar que “com o acaso nunca aboliremos o 
acaso”. Para Reyes, no entanto, “o passado não é reversível”; mesmo composto à la 
diable, todo método se fundamenta no discurso que dele emana. Por esse motivo, o 
autor de La experiencia literaria (1942) propõe um método dedutivo que, de fato, só 
em chave negativa permitiria pensar nele como inspirador do Ménard borgiano: “Se 
componho em caracteres de imprensa uma página do Quixote; se depois desorganizo 
os tipos e os vou jogando no chão, encontrarei milhares e milhares de arranjos casuais; 
mas nunca!, nunca outra vez a casualidade poderá refazer o trecho de Cervantes. Logo, 
Deus existe”. Alan Pauls (2004) também deduz uma gênese negativa, pois faz daquela 
hipérbole profética de Ramón Doll (1933 – acima citada, segundo a qual Borges tomava 
sem escrúpulos os escritos de outros4) a causa secreta do “Pierre Ménard”. 

No entre-lugar que conhecemos com o título de Respiración artificial (1980), Emilio 
Renzi adjudicou a um Paul Groussac “entre definitivo e compadre” a cara oculta de 
Ménard, pois o sábio francês teria afirmado em seu ensaio Un enigme littéraire (1903), 
através de “labirínticas e trabalhosas demonstrações” que o Quixote de Avellaneda, 
publicado em 1614, era na verdade obra de um tal José Martí, falecido em 1604. O 
anacronismo fabrica a história, e isso se comprova cabalmente quando percebemos 
que a tendência política filo-cubana de Renzi (ele mesmo “entre definitivo e compai”) o 
leva a escutar equivocadamente Groussac, que nunca se refere a um “José Martí”, mas 
a um “Jean” ou “Juan” Martí, que efetivamente morreu em 1604 e é, provavelmente, o 
autor da continuação apócrifa do Guzmán de Alfarache (1602). 

Precisamente em relação com o Velho Mundo, Emilio Carilla (1989) supõe a proveniência 
do sobrenome Ménard de um – improvável, atípico – escrúpulo borgiano a respeito dos 
equívocos potenciais do uso de nomes famosos, e sugere que é dos irmãos Louis e 
René Joseph Ménard, ou de Emile René Ménard (filho de René Joseph), que Borges 
tomou o patronímico. Rodríguez Monegal (1976), por sua vez, opta por Louis Ménard. 
Em via menos literal, mesmo que sem dúvida tão enganado como Carilla (que em 
outra tentativa desesperada de identificação apostou por Unamuno), Rafael Gutiérrez- 
Girardot (1994) deduz o borgiano Pierre Ménard da mistura entre Paul Valéry e Stéphane 
Mallarmé. Paul Mallarmé, como Pierre Ménard – jogo nominalista análogo, segundo a 
especulação de Girardot, ao do nome de autor Bustos Domecq –, teria empreendido 
seu projeto de Livro afetado pela tempestade histórica, incorporando em decorrência 
o anacronismo, a reescritura minuciosa e as atribuições errôneas, supostas marcas da 
soberania do leitor como produtor do texto. Em seu momento, Mallarmé e Valéry, seu 
capanga, promulgaram até o fastio, e cripticamente, a ladainha maçante de que “tudo 
no mundo existe para culminar em um livro”. 

Na opinião de diversos autores, em finais do século XIX, e ao longo da primeira metade 
do século XX, existiu também um Pierre Ménard (ou vários), que se dedicou (ou se 
dedicaram) à medicina e que publicou (ou publicaram), dentre outras obras: De l’otite 
moyenne purulente (1876), Origine thyroïdienne du rhumatisme chronique progressif et 
déformant (1892), Conseil pratique au jeunes mères (1920), L’Écriture et le subconscient, 
psychanalyse et graphologie (1931) e Mata-Hari, danseuse, courtisane et espionne, 
d’après son écriture (1932). Daniel Balderston, em seu livro Out of context? (1993), 
afirma que o doutor Pierre Joseph Auguste Louis Ménard foi homem de letras, que 
nasceu aproximadamente em 1860, muito amigo de Paul Valéry e tímido discípulo 
de Sigmund Freud. Este Ménard grafólogo, em quem também aposta o teórico Raúl 
Antelo (2004), tenta aplicar a ciência psicanalítica ao estudo da letra, não somente 
para conhecer a personalidade de um indivíduo, mas também para poder distinguir 
originais de cópias, e desse modo conseguir detectar falsificações (os maiores experts 
em falsificações, como é sabido, são os próprios falsificadores). Diego Vecchio (2009), 
por sua parte, nos diz que no século XVIII existiu um poeta chamado Pierre Menard, 
autor da Nouvelle science des temps, ou Moyen général de concilier les chronologues, 
com conhecimentos muito sólidos e variados em matemática e história, que dominava 
o grego, o latim, o espanhol e o alemão, e que em suas horas vagas era tradutor, tendo 
vertido à sua língua materna Cirilo de Quío e certo manual para a educação de príncipes.  

4 Como o próprio Borges registra em seu prólogo a El otro, elmismo (1969), essa era uma opinião difundida: 
“Em seu cenáculo da rua Victoria, o escritor – chamemos ele assim – Alberto Hidalgo apontou meu hábito de 
escrever a mesma página duas vezes, com variações mínimas. Lamento ter lhe respondido que ele era não 
menos binário, só que em seu caso particular a versão primeira era de outro”. 
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Essas especulações, improfícuas, de atribuição de uma identidade para o fantasma 
borgiano, perceba-se, estariam tão constituídas por fantásticos de biblioteca quanto 
atravessadas pelos pathos singulares dos seus irresponsáveis autores: se contam entre 
as inúmeras sistemáticas do fracasso que povoam e produzem este, nosso mundo 
do fracasso dos sistemas; são confissões de languidez, de bárbara invencionice. O 
naufrágio dessas tentativas de identificação, assim, não deixa de incorporar o naufrágio 
do próprio “objeto” a que se referem. Para outras informações sobre tentativas de 
identificação de Ménard, o leitor pode consultar a “Remissão bibliográfica” constante 
neste verbete, concretamente o subitem “De e sobre Ménard(s)”. 

Por uma questão de espaço, o correspondente às dimensões deste amigável boletim, 
não posso me estender em outras (inúteis) conjecturas a partir do catálogo visível 
da obra de Ménard que Borges, e que seus crédulos exegetas têm perpetrado. O 
leitor interessado nesses espectros, como antes disse, bem pode consultar essa 
enumeração na sua fonte, “Pierre Ménard, autor do Quixote” (1939), ou ao final deste 
verbete, concretamente no item “Remissão bibliográfica”, subitem “OBRA”, subitem 
“Visível”. De minha parte, procederei em diante de maneira indutiva, adiantando no 
item “Dedução”, o subtítulo a seguir, a minha própria, e inequívoca, hipótese de leitura. 
Nos dois itens subsequentes, fornecerei as provas dessa interpretação, um fruto da 
minha colheita, fruto da religião e do cansaço. Vale advertir que apenas destacarei 
as referências essenciais, as inevitáveis, aqueles indícios superficiais da armadilha 
subterrânea, obscuramente heroica ou ímpar, que Borges tece para nos capturar. 
Tudo o resto, tudo que não lerei na estória borgiana, é mero cascalho de distração, 
supérfluos missing links entre os quais Borges deixou as pistas de uma leitura definitiva. 
O bom deus habita nos detalhes, mas não em todos eles. Que o próprio narrador do 
infame perfil borgiano me justifique: “A verdade histórica [...] não é o que aconteceu; é 
o que julgamos que aconteceu”. 

Dedução: 

Além dos precursores, homônimos, pseudônimos, heterônimos ou simples imitadores 
até aqui elencados, uma progressiva e imemorial menardização do mundo nos entregou 
outros avatares de realização histórica desse espectro que assedia o mundo, entre 
eles: certo grupo de acadêmicos de Argamasilla, Cide HameteBenengeli, Miguel Luna, 
William James, Alonso delCastillo, Alonso Fernández de Avellaneda, David Lynch, 
William Henry Hudson, Miguel de Cervantes, Azorín, Arturo Carrera, Orson Welles, 
Edmond Teste, Terry Guilliam, R. Mutt, Nicholas Ray, Novalis, Wim Wenders, Alphonse 
Daudet, Fernando Pessoa, Miguel de Unamuno, Jean-Luc Godard, Edgar Allan Poe, 
Alice Guy, Lucas Ospina, Gustave Flaubert, Spike Jonze, Alfonso Reyes, José Lezama 
Lima, Charles Dickens, Mir Bahadur Ali, José Martí, Juan Martí, LuisOspina, Severo 
Sarduy, John Wilkins, Paul Groussac, Georges Méliès, Silviano Santiago, Shari Springer 
e Robert Pulcini, Roger Caillois, Ramón Llul, Marcel Schwob, Macedonio Fernández, 
AbyWarburg, Carlos Mayolo, CarolusHourcade, Oswald de Andrade, a Condesa de 
Bagnoregio, Machado de Assis, Homero, Abbas Kiarostami, Monsieur Henri Bachelier, 
Paul Mallarmé, AlexiusMeinong, Juan BautistaAlberdi, StéphaneValéry, Harvey Pekar, 
Haroldo de Campos, ForughFarrokhzad, Juan Montalvo, Roberto Arlt, Leonardo 
Castellani, Ricardo Lísias, Michel Lafon, Jaime Correas, Hector AbadFaciolince, 
Quevedo, Harold Alvarado Tenório, Pablo Katchadjian, Carlos Argentino Daneri, Beatriz 
Viterbo, Averroes, César Aira, Samira Makhmalbaf, Fritz Mauthner, Friedrich Nietzsche, 
Jerónimo del Rey, João Guimarães Rosa, Jorge Luis Borges, Corputt, Ricardo Piglia, 
TupperGreenwald, etc., etc., etc. O leitor interessado pode rastrear esses avatares, assim 
como outros que assomem desta humilde relação, no item “Remissão bibliográfica” 
constante no final deste verbete.

Feita essa remissão, com certeza dramaticamente insuficiente, vale ainda a pena dizer 
que, justamente, a existência eónica de uma genealogia do roubo, ou da sibilina ideia 
de que quanto mais artificiosamente simulamos o outro mais espontaneamente nos 
manifestamos, ou do embeleco de que todas as épocas são iguais e/ou ao mesmo tempo 
diferentes, faz plausível a carga alegórica do seu objeto: o Quixote é, por antonomásia, o livro 
dos anacronismos e da ciência do vestígio errático, um livro contingente, desnecessário, 
que nos diz que no começo estava, não o Um, como a aritmética pretende, mas o Dois, 
ou seja a derivação, o próprio Miguel de Cervantes. A seguir, abordarei o Quixote que, de 
acordo com data sugerida por Borges, Ménard começou a compor em 1918. 
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De fato, é com uma perniciosa dissolução da História na estória que, no capítulo IX 
do Quixote, se apresenta a cadeia de mediações que conduzem a continuação das 
aventuras interrompidas do Cavaleiro da Triste Figura, desde Cide Hamete Benengeli, 
passando por um obscuro mourisco algaraviado que serve como tradutor, até o próprio 
Miguel de Cervantes Saavedra. Ménard, segundo Borges, escreve também esse IX 
capítulo, ao que seguem o trigésimo oitavo da primeira parte e depois um fragmento 
do vinte e dois. Uma leitura rápida espanta5, pois o capítulo XXXVIII não é outra coisa 
que uma prescrição de beligerância, um convite ao motim, à revolução armada desde 
e contra as Letras; e o capítulo XXII é um canto à impunidade: nele dom Quixote liberta 
um grupo de prisioneiros – abigeatários, alcoviteiros, delatores, luxuriosos, feiticeiros 
e pícaros – que, condenados à “morte civil”, estão sendo conduzidos às galés do rei. 
Isso somado, ou “montado” (de acordo com uma retórica muito na moda), com o que 
acima chamei “dissolução da História na estória” (a péssima ideia de que a narrativa 
histórica não é uma indagação da realidade, mas a sua origem), nos dá como resultado 
a mensagem da obra de Ménard, “a mais significativa de nosso tempo” (segundo a 
batida retórica borgiana): roubem, tergiversem, tomem as armas por e do lado dos 
infames, a contrapelo dos letrados. Obviem ou sobrevalorizem a passagem de centenas 
de anos, carregados de complexíssimos fatos (entre eles, para mencionar um apenas: 
o próprio Quixote). Povoem de aventura os livros mais pacíficos; aniquilem a Literatura. 

Isso, a irreverência irresponsável para com a tradição, combinado com uma seleção de 
objetos achados simplificada pelo esquecimento ou pela indiferença, tudo sem o óbolo 
de uma – sequer mínima – perícia técnica ou executória, Ménard já o havia aprendido 
de um tal R. Mutt, ou Duchamp, que com prazer encarava o combate travestido de 
mulher, usando a alcunha de Rrose Sélavy. Não por uma coincidência, pós-modernos 
epígonos franceses de Nietzsche, de duvidosa orientação afetiva e até corporal, leram 
– se é que assim se pode chamar essa operação que combina a preguiça com a má 
fé – Dom Quixote através do Quixote de Ménard, isto é, através de Borges, para nos 
propor ideias tão nocivas como as que enumero na sequência: 
a) a enunciação (aquilo que Ménard escreve no século XX) modifica o enunciado (as 
frases idênticas no romance de Cervantes); 
b) a transmissão errática de um conhecimento ou de um acontecimento – a própria 
verdade histórica – não é somente uma prisão, senão que a ausência de um significado 
transcendental, ou de uma transferência cristalina, amplia indefinidamente o campo e 
o jogo da significação; 
c) o valor do literário, ou simplesmente do escrito, se calcula em direta proporção do grau 
de problematização ou comoção que opera sobre a ordem do discurso, ou melhor dizendo, 
sobre o discurso como ordem, quer dizer, o valor do literário se calcula sobre a proporção 
em que os produtos escritos nos põem perante “uma experiência bruta (ou desnuda) da 
ordem” epistêmica, à medida que organiza nossas percepções e a prioris de mundo; 
d) em consequência, o gênero de um texto, ou de qualquer ente dotado de gênero, se 
determina, não por uma correlação essencial, mas em relação com a ordem ou o marco 
referencial em que é lido (seja esse marco temporal, cultural, político ou social); 
e) está abolida a autoridade do autor sobre os sentidos da sua obra, e o nome de autor 
passa a ter uma função apenas classificatória (esse nome permite reagrupar um certo 
número de textos, delimitá-los, excluir alguns, opor uns a outros; efetua uma posta em 
relação entre textos e outros textos, etc.), com o que está tudo transviado, se invertem 
valores inalienáveis, ao extremo de afirmar barbaridades como que a leitura é já uma 
práxis de escritura, ou que o nascimento do leitor se paga com a morte do Autor; 
f) com ou sem etimologia, e a pesar do antagonismo que opõe essas significações em 
todo o pensamento clássico, se poderia mostrar que o conceito de episteme reclamou 
desde sempre o de estória, ou seja, que a História e a estória são apenas semblantes 
quase homófonos, mas que encobrem o mesmo sentido. 

5  Conste aqui que uso a edição francesa do El ingeniosohidalgo Don Quijote de la Mancha de Ménard.  
Se trata de obra reconstruída por Aurélie Noury e publicada en Rennes, Éditions Lorem Ipsum, en 2009. 
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Mínima marginália: 

O achado recente de um exemplar de Os sertões6(1902), manuseado por Borges, dá 
a chave moral do dogma menardiano (o roubo, o contrabando, a traição, a desleitura). 
Isso posteriormente se desdobrou na obra do argentino até trágicas consequências, 
como o falso ensaio teológico, ou “fantasia cristológica”, de título “Três versões de 
Judas” (Sur, n°118, Buenos Aires, agosto de 1944). A proveniência da fórmula desse 
dogma é, como o leitor pode constatar com seus próprios olhos, uma vergonha 
para nós, herdeiros da nacionalidade de Castro Alves e Euclydes da Cunha, uma 
nacionalidade frequentemente insultada por Borges de “gauchesca”. Reproduzimos 
do punho e letra deste último, e com o favor documental de uma datação assinada,  
a fórmula da infâmia: 

Essa intervenção vandálica num exemplar bibliográfico emprestado por instituição 
pública é já de uma desonestidade imperdoável (e até com plausíveis ressonâncias 
diplomáticas), e é no clima mental dessa fórmula que foi gestada a miragem textual a 
que este modesto verbete se refere. Por outra parte, a frase transcrita na letra de inseto 
acima reproduzida pode ser constatada no próprio conto “Três versões de Judas” 
(Cf.1974), em cuja nota de rodapé n°2 lemos: “para o heresiarca de Canudos, Antônio 
Conselheiro, a virtude ‘era uma quase impiedade’”. 

Ora, é em tom ímpio que se continua engrossando a mentira: a datação do “Pierre 
Ménard, autor do Quixote” – “Nîmes, 1939” – é expressiva neste sentido, pois sabemos 
pela evidência documental acima reproduzida que Borges nesse ano estava em 
Buenos Aires e não na província francesa. Outra prova irrefutável dessa localização: 
no rascunho manuscrito de “O Aleph”, também escrito em 1939, dentre as numerosas 
coisas enumeradas nesse outro Aleph que é o vasto poema La Tierra, de Carlos 
Argentino Daneri, se lê: “[vi] un túmulo en Canudos”7. 

Esse nome de lugar, “Nîmes”, tem na verdade outra função: é um anagrama. Organize 
o leitor as letras comigo: “Nîmes” resulta em “mênis”. Mênis (μῆνις), ou seja a cólera de 
Aquiles, cantada por Homero em A Ilíada (S.VIII a.C.). (Já no passado, em 1932, Borges 
tinha feito uma apologia da desonestidade tradutória num texto sobre Homero, e ainda 
prolongaria esse panegírico em “O imortal” (1949)). A cólera de Aquiles, “Mênis”, que 
também ressoa – observe-se a acentuação – em “Ménard”. Agora pensemos na letra 
“m”, pois esse herói grego está em “Pierre Ménard, autor do Quixote”, entre as obras 
da “breve e fácil enumeração” da obra “visível” de Ménard, justa e não casualmente, 
na letra “m”:

6 Pedro Corrêa do Lago (2015) é o nome do descobridor e atual detentor desse exemplar de Os sertões (Rio 
de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1925) que Borges pediu emprestado, em 1939, à biblioteca do Consulado 
Brasileiro em Buenos Aires. 
   

7 Como relata o crítico norte-americano Daniel Balderston (2012), aqui o manuscrito inclui também, sob rasura, 
algumas zonas adicionais: “loscráteresdel Etna, todas lascervecerías de Zürich” e, depois do “gasómetro 
veracruzano”, ”un túmulo en Canudos”, claro indício (confirmado em outros lugares) da leitura que Borges fez, 
por esses anos, de Os Sertões de Euclides da Cunha. 
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m) A obra Les Problèmes d’un Problème (Paris, 1917) que 
discute em ordem cronológica as soluções do ilustre 
problema de Aquiles e a tartaruga. Duas edições desse 
livro apareceram até agora; a segunda traz como epígrafe o 
conselho de Leibniz “Ne craignez point, monsieur, la tortue”, 
e renova os capítulos dedicados a Russell e a Descartes. 

Essa chave moral, “a virtude é uma impiedade”, sugere ao argentino filo-bolchevique 
um procedimento: sobre a superfície nítida de uma escritura aleatória, delirante mesmo 
que dotada de algum sentido, disseminar as marcas literais de uma mensagem e se 
confiar a um leitor que, longe de procurar a carta roubada em profundidade, saiba 
se deslizar (como Aquiles), ou se arrastar (como a tartaruga), através das evidências, 
para assim obter as coordenadas de um objetivo. Melhor dizendo: não se trata de 
disseminar as marcas, mas apenas de dispô-las na superfície, na moldura (palavra 
que, como o leitor surpreso pode constatar, também começa com a letra “m”). (Para 
aprofundar em outros indícios basta a lista de, finalmente, inúteis exercícios intelectuais 
que Borges cataloga em seu “Pierre Ménard, autor do Quixote”, e que se arrola, ao final 
deste verbete, no item “Remissão bibliográfica”, subitem “obra”, subitem “Visível”). 

Concluindo este item: a virtude é uma quase impiedade; ímpios, sem piedade, 
sem superstições devem ser os elucidadores da mensagem. A assinatura de autor 
inventado, não esqueçamos, é “Pierre Ménard”. Pierre: “pedra”, o princípio, a base e 
a violência. Men: “homens”, o coletivo, o plural, o comum. Nard: “nardo”, flor branca, 
pura, funérea. O recado é simples e consiste em “a” premissa do nefasto comunismo 
literário que flutua ameaçante sobre as nossas cabeças: a virtude mesma é “uma quase 
impiedade”, a violência (Mênis / μῆνις) é o fundamento puro da coletivização dos meios 
de produção. Em outras palavras: a sacrossanta propriedade e a autoria estão abolidas, 
a escritura vem do nada e ao nada se endereça, essa é sua pureza, e nela falam todos 
os homens, não somente aqueles especialmente dotados para fazê-lo. 

Transmarginália: 

Além desses cenários da imoralidade escriturária (a biografia, a rede intertextual, a 
exegese, o arquivo), temos um avatar adicional, uma sorte de transmarginalidade em 
relação com Ménard. Se trata da transcrição, tradução ou reescritura, de um fragmento 
de livro com que Borges teve alguma intimidade ao longo de sua vida: La tierra purpúrea 
(1885), de Guillermo Enrique Hudson, um escritor para sempre cativo do entre-lugar, 
entre sua comarca de nascimento (a Argentina) e sua língua materna (o inglês). Note-se 
a coincidência entre o título do primeiro capítulo do romance de Guillermo Enrique, 
“Peregrinações pela Troia moderna”, e a alusão borgiana aos árduos trabalhos de 
escrita prévia ao Quixote de Pierre Ménard como “essas Troias”, que somente um 
segundo Ménard, invertendo o trabalho do anterior, poderia exumar e ressuscitar. 
Para completar essa vinculação complexa, o leitor pode consultar o artigo “Sobre 
The purpleland”, publicado por Borges em 1941, em que se enlaçam as figuras de 
Hudson, Cervantes e Homero (e se celebra “a venturosa crioulização” do protagonista, 
sintomaticamente chamado Richard Lamb8). 

Adicionalmente, como sugeri antes, não é supérflua outra constatação documental. 
É sabido que os manuscritos de Borges, assim, como alguns dos exemplares de sua 
biblioteca, hoje em dia são patrimônio privado de alguns colecionadores, o que faz 
árduo o acesso a esses materiais. Estamos condenados, portanto, a sofrer, como 
devem sofrer os violonistas ao saber que muitos dos melhores instrumentos estão 
em caixas-fortes no sótão de algum banco, ou nas vitrines de algum museu, sem 
que possam mostrar suas virtudes de interpretação. Como diz o narrador de “Pierre 
Ménard”, “a glória é uma incompreensão e talvez a pior”: neste caso o fato de que 
Borges seja tão famoso e seus manuscritos tão escassos tem conspirado para que 
estes tenham desaparecido da circulação. Tudo seja pela preservação do valor da 

8 De fato, já antes, em El tamaño de mi esperanza (1926), Borges celebrava sem restrições a opção de 
Hudson/Lamb pelo segundo termo do “dilema que exacerbou Sarmiento com sua gritaria de civilização ou 
barbárie”. Emilio Renzi, em artigo de 1978, constante na nossa “Remissão bibliográfica”, subitem “Sobre 
Ménard(s)”, se soma a esse entusiasmo barbarizante. 
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propriedade, fundamento sem o qual cairíamos na indiaria mais bárbara. Bem, o fato é 
que pude consultar, pela breve indulgência de sua dona atual (Madame de cujo nome, 
a pedido dela, não quero lembrar-me), um dos exemplares da biblioteca pessoal de 
Borges, justamente o exemplar de La tierra purpúrea9, em cujo capítulo XIV, página 129, 
com sua particular letra de inseto, Jorge Luis anotou: “Pierre Ménard”. Consultando as 
páginas finais do mesmo exemplar, páginas outrora em branco (e também chamadas, 
em espanhol, de “páginas de cortesia” ou “de respeito”), pude constatar que essa 
anotação da página 129 se vinculava ao fragmento manuscrito a que antes me referi, 
pois esse manuscrito estava encabeçado por uma anotação – “Pierre Ménard, p.129” 
–, depois da qual se lia o que segue, em estreia mundial: 

Estória da neblina branca e de uma menininha chamada Alma

Essa menininha, Alma, morava muito perto do rio; mas muito, muito longe daqui, 
muito além das árvores e das montanhas; pois deves saber, caro leitor, que o Yi 
é um rio muito longo. Morava com sua vovozinha e seus seis tios, todos homens 
altos, muito grandes e de longas barbas; e sempre falavam da guerra, do gado, 
de corridas de cavalos e de muitas outras coisas sem importância que Alma não 
podia entender. Não havia ninguém para conversar com Alma, nem quem com ela 
pudesse brincar ou falar. E, quando ela saía da cozinha onde toda a gente grande 
estava conversando, ouvia cantar os galos, latir os cachorros, gorjear as aves, balir 
as ovelhas, e também ouvia o murmúrio das folhas das árvores sobre sua cabeça; 
mas não podia entender nem uma só palavra de tudo aquilo que diziam. Finalmente, 
não tendo ninguém para brincar ou conversar, sentou-se no chão e começou a 
chorar. Quis o acaso que, perto de onde estava sentada, tivesse uma negra velha 
coberta com um lenço vermelho, recolhendo lenha para o fogo, que perguntou a 
Alma por que estava chorando.

– Como não vou chorar – respondeu Alma –, se não tenho ninguém com quem 
brincar ou conversar? 

Então a velha negra tirou do lenço com que se rebuçava um longo alfinete de 
bronze, e pedindo à menina que puxasse e segurasse a língua para fora da boca, 
furou-a com o alfinete.

– Agora – disse a velha – pode ir brincar e conversar com os cachorros, gatos, 
pássaros e árvores, pois você entenderá tudo que eles falarem e eles também 
entenderão você. 

Isso encheu Alma de alegria e correu para sua casa o mais rápido que pôde para 
conversar com o gato. 

– Venha aqui, gato! Quer conversar e brincar comigo?

– Oh, não! – disse o gato –. Estou ocupado demais espreitando um passarinho, 
então: melhor vá para o rio e brinque com Neblininha. – e a deixou, escapulindo 
logo matagal adentro. 

Quando perguntou aos cachorros, tampouco puderam brincar com ela porque 
tinham que “cuidar da casa e latir à gente estranha”. Eles também lhe disseram 
que fosse brincar com Neblininha ao lado do rio. Por último, Alma saiu e pegou um 
patinho, uma coisinha macia e redonda como uma bola de algodão amarelo, e lhe 
disse:
– Ô, patinho, vamos brincar e conversar juntos!
 
Mas o patinho não quis e tentou escapar, gritando ao mesmo tempo: “Mamãezinha! 
Ai, mamãezinha! Vem me soltar, que esta Alma me apresou”.

Então chegou a pata nadando rapidamente, e disse:
– Larga imediatamente meu pequenino e, se quer brincar, vá brincar com Neblininha 
lá no rio! Quem você pensa que é, que se atreve a apanhar meu patinho lindo com 
suas mãos? O que irá fazer depois?

Assim que Alma soltou o patinho, disse: 
– Pois bem, irei ao rio e brincarei com Neblininha.

Aguardou até que avistou a neblina branca, e então foi correndo até que chegou 
ao Yi, e se deteve sobre a verde margem do rio, envolvida pela branca neblina. Um 
pouco depois, viu aparecer uma menininha muito linda que vinha voando entre a 
neblina. Chegou a menininha, parou sobre a margem do rio e olhou na direção de 
Alma. Era muito, muito linda; usava um vestido branco, mais branco que o leite, 
mais branco que a espuma, todo bordado com flores roxas; também tinha brancas 
meias de seda e sapatinhos vermelhos, reluzentes como as margaridas vermelhas. 
Sua longa e ondeante cabeleira fulgia como ouro e levava no pescoço um colar com 
grandes contas de ouro. Então Alma disse:
– Oh, menininha linda! Como você se chama?

9 A edição do exemplar de propriedade de Borges é de 1928, e consta no item “Remissão bibliográfica”, 
subitem “De Borges”.
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E a menininha respondeu:
– Neblininha!

– Você quer que conversemos e brinquemos juntas?

– Oh, não! Como poderia brincar com uma menininha vestida como você e com 
os pés nus?

Deves saber, caro leitor, que a pobre Alma somente tinha um vestidinho velho que lhe 
chegava até os joelhos, e não tinha meias nem sapatos. Então Neblininha se elevou 
pelos ares, se afastou da margem e foi flutuando rio abaixo; e, por fim, quando 
desapareceu completamente na neblina, Alma começou a chorar. Depois, como 
tinha começado a ficar com muito calor, foi-se, sempre chorando, e sentou sob as 
árvores; tinha dois salgueiros enormes que cresciam na margem do rio. Então as 
árvores, suas folhas açoitadas pelo vento, começaram a sussurrar e conversar, e 
Alma pôde entender tudo que diziam.

– Você acha que vai chover?

– Sim, acho que vai..., um dia desses.

– Mas não tem nuvens!

– Não, não tem nuvens hoje, mas teve anteontem!

– Você tem ninhos nos seus galhos?

– Tenho um, sim! Um passarinho amarelo que fez, e tem cinco ovinhos malhados 
dentro. 

– Olha, Alma está sentada embaixo da nossa sombra! Você sabe por que ela está 
chorando?

– Sim, é porque não tem ninguém para brincar. Neblininha, que mora ao lado do rio, 
não quis brincar com ela, porque Alma não tem um vestido bonito para usar.

– Então deveria ir e pedir à raposa que lhe dê um. A raposa sempre tem coisas muito 
bonitas no seu covil.

Alma tinha escutado cada palavra da conversa. Então lembrou que tinha uma raposa 
que morava não muito longe, no sopé do morro, e que ela a tinha visto muitas vezes 
tomando o sol com todos seus filhotes enquanto eles brincavam ao redor dela, e 
se entretinham puxando-a pelo rabo. Então Alma levantou e foi correndo até que 
encontrou o covil e, aproximando a cabeça da abertura, gritou:
– Raposa!, raposa!

Mas a raposa parecia estar mal-humorada, e sem sair fora, respondeu:
– Vá, Alma, vá conversar com Neblininha. Estou muito ocupada fazendo comida 
para meus filhos e não tenho tempo agora para falar com você.

Então Alma exclamou:
– Ai, raposa, Neblininha não quer brincar comigo porque não tenho coisas bonitas 
para vestir. Você não poderia me dar um bonito vestido, um par de sapatos, meias 
e também um colar?

Um pouco depois a raposa saiu do seu covil, trazendo uma trouxa grande, tudo 
embrulhado num lenço vermelho, e disse a Alma:
– Aqui estão as coisas, Alma, e espero que fiquem bem em você. Mas deveria 
saber, filha, que não deve vir nesta hora do dia, pois estou supremamente ocupada 
preparando a comida – um tatu assado, um par de inhambus guisados com arroz, 
e uma tortilha de ovos de peru... quer dizer, ovos de batuiruçu, pois nunca como 
ovos de peru.

Alma pediu que a desculpasse pelo incômodo que tinha provocado.

– Imagina, não importa, filha! E, como está sua vovozinha?

– Muito bem, obrigada! – disse Alma –, mas está com uma forte enxaqueca.

– Que coisa! – disse a raposa –. Sinto muito! Diga a ela que pegue duas folhas de 
acanto, recém cortadas, e grude uma em cada uma das têmporas, e que também 
beba uma infusão de centonódia – não muito forte –, e que de jeito nenhum pegue 
sol. Gostaria muito de ir visitá-la; mas você sabe, menina, que não gosto desses 
cachorros todos que andam sempre rondando a casa. E agora, Alma, vá para sua 
casa e prove a roupa, e quando passar por aqui de novo pode me devolver o lenço, 
porque uso sempre para enfaixar a cabeça quando estou com dores nos dentes. 
Alma agradeceu muito à raposa e correu para sua casa o mais rápido que pôde e, 
quando abriu o embrulho, encontrou um lindíssimo vestido branco bordado com 
flores roxas, um par de sapatos vermelhos, meias de seda e também um colar com 
grandes contas de ouro. Tudo ficou perfeito nela, e no dia seguinte, quando se 
estendia a neblina sobre o Yi, pôs seu lindo vestido novo e foi para o rio. Logo 
chegou Neblininha voando, e quando viu a Alma, foi onde ela estava, a beijou e 
pegou na sua mão. Brincaram e conversaram juntas a manhã inteira, recolhendo 
flores e correndo ao longo da margem do rio; finalmente, Neblininha lhe disse 
“adeus” e voou, pois toda a neblina estava flutuando rio abaixo. Mas daquele dia 
em diante Alma encontrou sua amiguinha todos os dias na margem do Yi e era muito 
feliz, porque agora tinha alguém com quem brincar e falar. 
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Antes disse “reescritura” e não simplesmente “cópia” ou “transliteração” pois, como 
o leitor avezado advertirá, têm sutis mudanças do original à versão manuscrita 
que transcrevi há um instante. Seria mais justo dizer “traduzi” e ainda “traduzi da 
tradução de uma tradução”, pois o original achado entre as páginas finais de La tierra 
purpúrea (1928) estava escrito na língua de Shakespeare. Isso quer dizer que Borges 
provavelmente retraduziu ao inglês a partir da tradução espanhola que possuía. 
Com certeza, a intenção talvez esquecida do contrabandista autor de “A busca de 
Averroes” (1949) era publicar independentemente esse conto com assinatura de 
Ménard, audácia de raposa para amplificar e dar consistência ao fantasmagórico 
catálogo do seu escrevedor galo do Quixote, e assim voar como neblina até a 
celebridade internacional. Além disso, lido esse conto sob a anotação “Pierre Ménard, 
p.129”, se faz diáfana a deletéria filosofia menardiana, da qual esta pequena estória 
de fadas é luz e espelho. Em primeira instância, saltam à vista o pseudo-orientalismo 
(a Banda Oriental, o rio Yi), o canibalismo (a raposa é animal que devora outros 
animais), a execrável mistura de raças, a perversão de menores, a ambiguidade 
sexual; depois, não passam despercebidas as alusões ideológicas contidas nesse 
lenço vermelho ondeante que ostentam a velha negra e a raposa com as que Alma 
entra em associação delitiva (o narrador parece comungar com essa perspectiva), 
inclusive contradizendo a autoridade dos adultos que, com certeza levando em 
consideração a sua precoce idade: primeiro, impunham a essa menina um prudente 
silêncio; e, segundo, a encomendavam da transmissão de uma mensagem que, por 
ficar brincando, esqueceu-se de entregar. Como se não bastassem essas agressões 
à civilização, como se qualquer rastaquera tivesse legítimo direito ao uso universal 
da palavra, o conto ainda faz uma apologia da livre enunciação sobre o fundo de 
uma destruição metafísica, de um engano, pois se sugere uma Alma sem profundeza 
nenhuma, e carente de toda nobreza, que acede à fala e ao jogo através do artifício 
superficial de uma indumentária branca (néant, como a neblina, como os nardos, 
como as espumas mallarmáicas).
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Pau que nasce torto...:

Por uma paradoxal operação mental, esse malfadado comunista literário que foi Borges 
fingiu, desde certo ponto da sua maturidade até a morte, uma progressiva reação 
conservadora. É claro: trair os próprios pressupostos é a forma de coerência do infame, 
pois “a virtude é uma quase impiedade”. Justamente a partir da criação do seu fantoche 
francês, Borges se devotou sem o mais elementar decoro a atividades como o plágio, 
a tergiversação, o contrabando, a apropriação abusiva, antropofágica, o anacronismo, 
o palimpsesto, a falsa atribuição... Enfim, é a partir dessa pedra miliária, o próprio 
Pierre Ménard, que Borges se dedicou às mais variadas modalidades de profanação 
do segundo mandamento. Ciosamente a viúva, Madame Maria Kodama, tenta até 
hoje preservar o roubo em sua pureza, principalmente das tentativas de exumação 
e ressurreição que dessas Troias tentaram figuras como Michel Lafon, Héctor Abad 
Faciolince, Pablo Katchadjian ou seu infausto mentor, César Aira. (Punks, maçons, 
circuncisos). Singular necromancia da poesia: lançadas a um mercado que, pelas suas 
próprias leis, acabaria desnudando o artifício (sem dúvida através do próprio artifício), 
palavras cifradas por um infame serviram à sua viúva, desterrada nipona na América 
do Sul, para sua nostalgia do sonho de um cosmos bolchevique. O furto gerando a 
fidelidade, pondere o leitor se este mundo é possível.

Hoje em dia nada nos custa constatar a efetuação na realidade do procaz ensinamento 
borgiano. A rede está aí para demonstrá-lo. Também os arquivos, as bibliotecas, 
Uqbar. Perante os desafios do tempo menardizado que vivemos, tempo interessante 
nos termos do conhecido provérbio chinês, devemos ter a coragem de denunciar e 
expor os embustes do passado para, quem sabe, conseguir retornar a esses tempos. 
Com esse propósito foi elaborado este verbete, que de momento se completa com a 
seguinte, sucinta, REMISSÃO BIBLIOGRÁFICA: 

OBRA – Visível: a) “Eventail de Madame Mallarmé” (Paris: La Conque, 1891); b) Uma 
monografia sobre a possibilidade de construir um vocabulário poético de conceitos que 
não fossem sinônimos ou perífrases dos que formam a linguagem comum, “mas objetos 
ideais criados por uma convenção e essencialmente destinados às necessidades 
poéticas” (Nîmes, 19O1); c) Uma monografia sobre “certas conexões ou afinidades” 
do pensamento de Descartes, de Leibniz e de John Wilkins (Nîmes, 19O3); d) Uma 
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monografia sobre a Characteristica Universalis de Leibniz (Nîmes, 19O4); e) Um artigo 
técnico sobre a possibilidade de enriquecer o xadrez eliminando um dos peões de 
torre. Menard propõe, recomenda, polemiza e acaba por rejeitar essa inovação; f) Uma 
monografia sobre a Ars Magna Generalis de Ramón Llull (Nîmes, 19O6); g) Uma tradução 
com prólogo e notas do Livro da Invenção Liberal e Arte do Jogo de Xadrez de Ruy López 
de Segura (Paris,1907); h) Os rascunhos de uma monografia sobre a lógica simbólica 
de George Boole; i) Um exame das leis métricas essenciais da prosa francesa, ilustrado 
com exemplos de Saint-Simon (Revue des Langues Romanes, Montpellier, outubro de 
19O9); j) Uma réplica a Luc Durtain (que negara a existência de tais leis) ilustrada com 
exemplos de Luc Durtain (Revue des Langues Romanes, Montpellier, dezembro de 
19O9); k) Uma tradução manuscrita da Aguja de Navegar Cultos, de Quevedo, intitulada 
La Boussole des Précieux; l) Um prefácio ao catálogo da exposição de litografias de 
Carolus Hourcade (Nîmes, 1914); m) A obra Les Problèmes d’un Problème (Paris, 1917) 
[citada integralmente no corpo deste verbete]; n) Uma obstinada análise dos «usos 
sintáticos» de Toulet (N. R. F., março de 1921); o) Uma transposição em alexandrinos do 
Cimetière marin de Paul Valéry (N. R. F., Janeiro de 1928); p) Uma invectiva contra Paul 
Valéry, nas Folhas para a supressão da realidade de Jacques Reboul; q) Uma definição» 
da condessa de Bagnoregio; r) Um ciclo de admiráveis sonetos para a baronesa de 
Bacourt (1934); s) Uma lista manuscrita de versos que devem sua eficácia à pontuação. 

– Invisível: a) Pierre MÉNARD, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Rennes: 
Éditions Lorem Ipsum, 2009). 

– Atribuível: a) Pierre Joseph Auguste Louis MÉNARD, De l’otite moyenne purulente 
(Paris: Curot, 1876); b) Origine thyroïdienne du rhumatisme chronique progressif et 
déformant (Paris: Baillière, 1892); c) Conseils pratiques aux jeunes mères (Paris: Grasset, 
1920); d) “Le Marquis de Sade: étude graphologique” (Documents, nº 7, Paris, dezembro 
1929); e) L’Ecriture et le subconscient: Psychanalyse et graphologie (Paris: Grasset, 1931); 
f) Mata-Hari, danseuse, courtisa ne et espionne, d’après son écriture (Paris: chez l’auteur, 
1932); g) Paisiblement, méthode pratique de psychothérapie (Paris: chez l’auteur, 1935); 
h) “Analyse de l´écriture de Lautréamont” (Minotaure, nº 12-3, Paris, maio 1939); i) La Page 
d’écriture (Paris: Le François, 1948); j) L’Art de vivre paisiblement, selon Saint François 
de Sales (Paris: Aubanel, 1955); k) Louis MÉNARD [Denis DIDEROT], Le diable au café; 
précédé d’une préf. involontaire de Pascal Pia (Muizon: A l’écart, 1983); l) Louis MÉNARD 
[Charles BAUDELAIRE] “Tout là-haut, tout là-haut, loin de la route sûre...”(Paris: L’idée 
livre, 1892); m) Paul GROUSSAC, Un enigme littéraire: le «Don Quichotte» d’Avellaneda  
(Paris: Alphonse Picard et fils, 1903). 

DE BORGES: a) William Henry HUDSON, La tierra purpúrea (Trad. Eduardo Hillman, 
Madri: Sociedad General Española de Librería, 1928) [Revisão da tradução aqui 
publicada: Maryllu de Oliveira Caixeta e André Zacchi]; b) Jorge Luis BORGES, “Nota 
sobre La tierra purpúrea” (La Nación, Buenos Aires, 3 de agosto de 1941); c) El otro, el 
mismo (Buenos Aires: Emecé, 1969); d) Obras completas (Buenos Aires: Emecé, 1974) ; 
e) Euclydes da CUNHA, Os sertões (São Paulo: Ubu editora/ SESC, 2016). 

SOBRE BORGES: a) Ramón DOLL, Policía intelectual (Buenos Aires: Tor, 1933); b) 
Jean de MILLERET, Entretiens avec Jorge Luis Borges, (Paris: Pierre Belfond, 1967); c) 
George STEINER, After Babel. Aspects of Language and Translation (Oxford/New York: 
Oxford University Press, 1975); d) Emir RODRÍGUEZ MONEGAL, Borges por él mismo 
(Caracas: Monte Ávila, 1976); e) Evelyn FISHBURN, Psiche HUGHES, A Dictionary of 
Borges (Londres: Duckworth, 1990); f) Michel LAFON, Borges ou de la réécriture (Paris: 
Seuil, 1990); g) Rafael GUTIÉRREZ GIRARDOT, «Crítica literaria y filosofía en Jorge Luis 
Borges” (Madrid: Cuadernos Hispanoamericanos, n°505-507, julho/setembro de 1992); 
h) Beatriz SARLO, Borges, un escritor en las orillas (Buenos Aires: Ariel, 1995) ; hh) Daniel 
BALDERSTON, Out of Context?: Historical Reference and the Representation of Reality 
in Borges (Durham: Duke UP, 1993); i) Sylvia MOLLOY, Las letras de Borges y otros 
ensayos (Rosario: Beatriz Viterbo, 1999); j) Raúl ANTELO, “Borges/Brasil” (In: Jorge 
SCHWARTZ – Org.-. Borges no Brasil, São Paulo: Editora UNESP/ Imprensa Oficial do 
Estado, 2001); k) Alan Pauls, El Factor Borges (Barcelona: Anagrama, 2004); l) Antonio 
FERNÁNDEZ FERRER  «Borges y sus ‘precursores’» (Letras libres, n°128, 2009); ll) 
Gonzalo AGUILAR, Emiliano JELICIÉ, Borges va al cine (Buenos Aires: Libraria, 2010); 
m) Daniel BALDERSTON, “Los manuscritos de Borges: ‘Imaginar una realidad más 
compleja que la declarada al lector’” (Cuadernos lírico, n°7, 2012); n) Pedro CORRÊA 
DO LAGO. “Borges, leitor de Os sertões” (Revista Piauí, 2015); o) Pablo KATCHADJIAN, 
El Aleph engordado (Buenos Aires: Ediciones Pirata, 2015). 

DE E SOBRE MÉNARD(s): a) Mateo ALEMÁN [Juan MARTÍ], Segunda parte del 
Guzmán de Alfarache (Valencia: David Mañero Lozano, 1602); b) Alonso Fernández de 
AVELLANEDA, Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Tarragona: 
Casa de Felipe Roberto, 1614); c) Rémy de GOURMONT, Promenades littéraires (Paris: 
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Mercure de France, 1904); d) Miguel de UNAMUNO, Vida de Don Quijote y Sancho según 
Miguel de Cervantes Saavedra (Madrid/Buenos Aires: Renacimiento, 1914); e) Alfonso 
REYES, La experiencia literaria (Buenos Aires: Losada, 1942); ee) Roger CAILLOIS 
(Sur, n°65, 1939) ; f) Alicia BORINSKI, “Re-Escribir y Escribir: Arenas, Menard, Borges, 
Cervantes, Fray Servando” (Revista Iberoamericana, v. XLI, n. 92-93, jul./dez. 1975); g) 
Silviano SANTIAGO, Uma literatura nos trópicos (São Paulo: Editora Perspectiva, 1978); 
g) Emílio RENZI, “Hudson. ¿Un Güiraldes inglés?” (Punto de vista, Buenos Aires, n°1, 
1978); h) Emilio RENZI, Respiración artificial (Buenos Aires: Sudamericana, 1980); i) Emir 
RODRÍGUEZ MONEGAL, Borges: uma poética da leitura (Trad. Irlemar Chiampi, São 
Paulo: Editora Perspectiva, 1980); i) Ricardo PIGLIA, Respiración artificial (Buenos Aires: 
Sudamericana, 1988); j) Emilio CARILLA, Jorge Luis Borges autor de “Pierre Ménard” (y 
otros estudios borgesianos) (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1989); k) Rafael GUTIÉRREZ 
GIRARDOT, “Paul Mallarmé, autor del Quijote” (In: Cuestiones, México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1994); l) Raúl ANTELO, “Notas performativas sobre el delito verbal 
(Variaciones Borges, v. 2, 1996); m) Oscar TACCA,  “¿Quién es Pierre Ménard?” (In: Actas 
del Tercer Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Menorca: Universitat 
de les Illes Balears, 1998); n) Enrique VILA-MATAS, Bartleby e companhia (São Paulo: 
Cosac Naify, 2000); o) Rafael GUTIÉRREZ GIRARDOT, “El cuestionamiento del arte” 
(Madrid: ABC, 2002); p) Raúl ANTELO, “Poesia hermética y surrealismo” (In: Sylvia Saítta; 
Noé Jitrik - Orgs. -, Historia crítica de la literatura argentina, v. 9, Buenos Aires: Emecé, 
2004); q) Maurice BLANCHOT, O livro por vir: a literatura começa com a escrita (Trad. 
Leyla Perrone-Moisés, São Paulo: Martins Fontes, 2005); r) Pierre HUIGHE, El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de La Mancha, Pierre Menard (Exposição “Una Partitura de Tiempo”, 
Castilla y León: MUSAC, 2006); s) Miguel de CERVANTES, El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha (Bogotá: R.A.E. / Aguilar, 2007); t) Diego VECCHIO, “La ficción 
como falsificación: Michel Lafon, Une vie de Pierre Ménard” (Pittsburgh: Variaciones 
Borges, N° 28, 2009); u) Michel LAFON, Une vie de Pierre Ménard (París: Gallimard, 
2009); v) Antoine BELLO, Les Éclaireurs (Paris: Gallimard, 2009); w) René VENTURA,  
La vraie vie de Pierre Menard, ami de Borges (Nîmes: Lucie éditions, 2009); x) Michel 
LAFON, Una vida de Pierre Menard (Trad. César Aira, Buenos Aires: Lúme, 2010); xx) 
Julien ROGER, “Genette, l’autre de Borges” (Iberic@l, n. 2, p. 109-117, 2012); y) Mariano 
Javier SVERDLOFF, “Louis Ménard, autor de un poema de Baudelaire” (In: Actas del VI 
Congreso Internacional de Letras, Buenos Aires: UBA,  2014); yy) Pablo KATCHADJIAN, 
El Aleph engordado (Buenos Aires: Ediciones Pirata, 2015); z) Ariele Louise BARICHELLO 
CUNHA, Quem é Pierre Menard? (Florianópolis: UFSC, 2016); Z) Bruno MORESCHI, 
Autor de Pierre Menard (http://brunomoreschi.com/autor-de-pierre-menard).

Outros: a) Jacques DERRIDA, “La doble sesión” (In: La diseminación, Trad. José 
Martín Arancibia,  Madrid: Fundamentos, 1975); b) Michel FOUCAULT, As palavras e as 
coisas: uma arqueologia das ciências humanas (Trad. S. T. Muchail, São Paulo: Martins 
Fontes, 1987); c) “¿Qué es un autor?” (Trad. Corina Yturbe, In: Littoral núm. 9, París, 
junio 1983); cc) Roland BARTHES, “A morte do autor” (In: O rumor da língua, Trad. de 
Mario Laranjeira, São Paulo: Brasiliense, 1988); d) Jacques DERRIDA, “Mallarmé” (Trad. 
Francisco Torres Monreal, Barcelona: Anthropos, n° 13, 1989); e) Jacques DERRIDA, 
La escritura y la diferencia (Trad. Patricio Peñalver, Barcelona: Anthropos, 1989); d) Paul 
VALÉRY, Teoría poética y estética (Trad. Carmen Santos, Madri: Visor, 1990); f) Augusto de 
CAMPOS, Décio PIGNATARI, Haroldo de CAMPOS, Mallarmé (São Paulo: Perspectiva, 
1991); g) Martin HEIDEGGER, Caminos de bosque (Madrid: Alianza, 1996); h) Stéphane 
MALLARMÉ, Divagações (Trad. Fernando Scheibe, Florianópolis: UFSC, 2010). 

Modelo visual deste verbete: a) José, FERRATER-MORA, Diccionario de filosofía 
(Buenos Aires: Sudamericana, 1964).

Byron Oswaldo Vélez 
Escallón (Lagamar/MG, 
Brasil, 1981).
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