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Resumo: 

Toda a formação e prática acadêmica de Friedrich Nietzsche (1844–1900) se deu no
âmbito  da  filologia  clássica,  o  que  no  século  XIX correspondia,  de  modo  bastante
abrangente, ao estudo dos escritos de autores clássicos da Grécia e de Roma. Trata-se de
um período relativamente longo da carreira de Nietzsche, com produções relevantes que
se estendem ao menos desde o início dos anos 1860. Assim, para além de seu trabalho
mais  conhecido  acerca  do  tema,  O nascimento  da  tragédia,  Nietzsche  desenvolveu
trabalhos sobre Píndaro, Teógnis, Demócrito e Diógenes Laercio, passando mais tarde
por escritos, conferências, seminários e aulas dedicadas ao estudo Homero e Hesíodo,
Safo, Ésquilo e Sófocles, Tucídides, Platão e Aristóteles, além de cursos mais gerais a
respeito dos filósofos pré-platônicos, da epigrafia latina,  da retórica grega e romana,
entre muitos outros temas. 
A  consideração  erudita  dessas  línguas  clássicas  são  ocupação  constante  desses
trabalhos, bem como o modo como, por meio da leitura direta e de traduções, esses
escritos  foram  reapropriados  pelo  ocidente  a  partir  do  Renascimento  italiano.  A
proposta  deste  minicurso  é  discutir  esses  dois  aspectos  —  as  línguas  clássicas  e
apropriação  tardia  das  obras  clássicas  — a  partir  de  dois  momentos  da  carreira  de
Nietzsche como filólogo. Num primeiro momento, a partir da consideração do curso
ministrado em 1871,  Enciclopédia da filologia clássica e Introdução ao estudo desta.
Num segundo, a partir do curso oferecido entre 1874 e 1876, intitulado  História da
literatura grega.  
Um terceiro tema estará presente nos dois encontros, a saber, o projeto de tradução e
publicação da  História da literatura grega de Nietzsche, projeto inédito em qualquer
língua,  e  as  dificuldades  — filológicas,  editoriais  e  de  tradução  — que  tal  projeto
comporta. 
Conhecer o alemão, grego ou latim não são pré-requisitos para acompanhar a discussão.
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