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BIBLIOGRAFIA BASICA DE
LITERATURA GREGA

dos dialogos, sobre Herodoto e nicidides quando se detiverem na constituicao
da prosa historiografica e assim por
diante. Embora contemple as literaturas
bizantina e grega moderna, seu nucleo
ADRIANE DA SILVA DUARTE esta na literatura antiga (mais de treDepartamento de Letras zentas das quatrocentos e setenta pagiClassicas e Vernaculas nas), cuja abrangencia vai da epica arFaculdade de Filosofia, Letras caica ate a literatura greco-romana.
e CiQnclas Humanas
Esse vasto material foi organizaUniversidade de Sao Paulo do ora por genero literario (epica, lirica
do sec. VI1 a V a.C., teatro classico;
Integrando a serie Instrumentos etc.), ora por periodo historico (literade Pesquisa (Strumenti di Studio), vol- tura helenistica, greco-romana, bizantitada para a 'publicacao de guias bibli- na, moderna). Cada um desses capitulos
ograficos, a editora Garzanti dedicou se subdivide na abordagem de temas esumvolume a Literatura Grega: Lettera- pecificos, autores e obras determinados.
ture Greca Anticq Bizantina e Neoelle- Assim o capitulo sobre o teatro comnica (Milano, 1989).-Contraposto a preende as seguintes partes: as origens,
obras de maior vulto, como L'Annte o drama grego classico: estrutura e conPhilologique, que tem a ambicao de re- teudo, a tragedia atica, Esquilo, Sbfogistrar toda a bibliografia no ambito dos cles, Euripides, a comedia antiga, Arisestudos classicos, esse livro assume pro- tofanes, a crise do teatro classico e a
porcoes mais modestas, limitando tanto comedia media. Para os dramaturgos,
a area de abrangencia quanto o numero apos a bibliografia geral, seguem-se as
de titulos arrolados. Mas justamente ai indicacoes especificas para cada uma
reside seu grande atrativo. Sua dimen- das obras.
sao e preco (28.000 liras) colocam-no
Alem dos capitulos mencionados,
na estante do pesquisador, onde estara ha um dedicado as obras gerais, ou seja,
a mao para quaisquer consultas, facili- as ferramentas basicas do pesquisador:
tando a primeiraetapa de um trabalho. dicionlios, colecoes de textos, gramati-'
Foi basicamente isso que o orga- cas, historias da literatura e da lingua
nizador, Marco Fantuzzi, tinha em men- alem-de um catalogo das principais reviste ao reelaborar o material anteriormen- tas especializadas, com o local de publite publicado volume XII da Enciclope- cacao, ano de fundacao e, quando e o
dia Europeu. Seu objetivo era catalogar caso, periodo de circulacao.
obras consagradas e, ao mesmo tempo,
Sempre que possivel, as indicacoque fossem acessiveis aos estudiosos. E es bibliograficas vem acompanhadas de
claro que ele pensava nas livrarias e bi- pequenos comentarios sobre o autor ou
bliotecas europeias, mas mesmo assim a obra, detendo-se nas teses mais polea adocao desse criterio ja nos protege micas e remetendo o consulente para
um pouco da frustracao, conhecida de textos afins. O indice onomastico de auqualquer pesquisador do terceiro mun- tores antigos e modernos facilita enordo, de ter a indicacao de um texto mag- memente a consulta, permitindo localinifico mas impossivel de se encontrar.
zar as obras de determinado helenista,
O volumeesta restrito A literatura as vezes dispersas pelos varios capitulos
grega, o que significa que so serao in- do livro.
cluidas referencias bibliograficas sobre
O volume e aberto com um ensaio
Platao quando versarem sobre o estilo de Bruno Gentile que visa situar o es-
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tado atual dos estudos filologicos. Para
isso ele apresenta os principais helenistas desse seculo (Jaeger, Snell, Fraenkel, Parry, Havelock, Dodds, Vernant,
entre outros) e discute as ideias que
mais repercutiram, em especial as que
dizem respeito a questao da oralidade
e seu impacto na compreensao dos textos antigos.
O livro cumpre o papel a que se
propoe: orientar a travessia da enorme
bibliografia de estudos helenisticos, fornecendo a base para as pesquisas na

area. Seuponto forte e a mescla de
obras consagradas, de leitura imprescindivel-aoclassicista, e de artigos recentes
(i.e, ate 1988), publicados em revistas.
Seu unico defeito esta no direcionamento aos leitores italianos, o que faz com
que as obras traduzidas para o italiano
sejam citadas nas edicoes locais, muitas
vezes sem que haja a mencao do titulo
original. De qualquer forma, e util.
A editora tambem pretende publicar volumes dedicados a filosofia e a
arqueologia e arte antiga.

