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A monumental obra The Encyclopedia of Greek Comedy, lançada em 2019 com a 

organização de Allan Sommerstein, é um marco nos estudos da comédia antiga, 
colocando à disposição do especialista e do estudioso do mundo antigo em geral 
uma importante ferramenta de referência para os textos cômicos, muitas vezes 
obscuros por suas alusões históricas específicas, muitas delas desconhecidas para o 
leitor moderno. O projeto de uma Enciclopédia do gênero cômico iniciou no ano de 
2013 sob a coordenação do professor Sommerstein, da Universidade de 
Nottingham, notório acadêmico na área dos estudos clássicos, especialista 
renomado no campo da comédia antiga (tendo traduzido todas as onze peças 
integrais restantes de Aristófanes, além de uma vasta gama de publicações sobre o 
tema). Em um projeto de tal envergadura contribuíram mais de 187 pesquisadores, 
de 24 países diferentes. Seria impossível e desnecessário citar todos em uma resenha, 
mas os nomes dos autores são colocados ao final de cada entrada, das quais 
comentarei algumas.  

 
A divisão da obra é feita em três volumes, o primeiro abrangendo das letras A-

F, o segundo de G-Ph e o terceiro de Pi-Z, totalizando pouco mais de 1000 páginas. 
Dentre os tópicos escolhidos estão uma gama enorme de assuntos que vão desde 
questões performáticas, como o papel dos atores no drama cômico (contando com 
uma lista dos nomes de atores que foram preservados); passando por adaptações 
modernas das comédias; a explicação de termos técnicos do drama, alguns 
especificamente típicos do gênero cômico; questões mais sociais, como a 
composição do público no teatro, a presença das mulheres nesse espaço público; a 
composição cenográfica, com a presença de portas, janelas, estátuas; explicações 
sobre personagens e eventos míticos, alguns que contam apenas com menções 
cômicas, sem paralelos com outras fontes antigas. Dentre as tantas facetas 
recobertas pela Enciclopédia, talvez o exame de algumas entradas possa esclarecer 
melhor os objetivos e métodos adotados. 

 

 
1 Doutorando do PPG de Letras Clássicas (FFLCH-USP), pesquisador nos grupos de estudos: GTA – Grupo 
de Pesquisa Estudos sobre o Teatro Antigo e GELIEA – Grupo de Estudos das Línguas Indo-Europeias 
Antigas. 
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Como amostra, pode-se ver logo na primeira entrada da Enciclopédia o 
esclarecimento de uma técnica literária típica da fase antiga e intermediária do 
gênero cômico, denominada “accumulation verbale” (acumulação verbal), cunhada pelo 
crítico Spyropoulos (1974), que consiste em uma sequência longa de palavras de 
sentido próximo umas das outras, que enfatizam a importância e a variedade do que 
se está sendo dito pelo personagem. Um dos exemplos dados é da comédia Nuvens 
(vv. 439–51), em uma cena na qual Estrepsíades diz para Sócrates que suportaria 
qualquer dificuldade para tornar-se um orador hábil. No entanto, a ideia de 
“suportar dificuldades” é expressa por uma sequência de seis infinitivos (“passar 
fome”, “ser espancado”, entre outros), enquanto a noção de “orador hábil” é feita 
por meio de vinte e uma expressões descrevendo as características de tal pessoa. 
Além de um exemplo da comédia antiga do século quinto, a entrada traz uma 
menção ao uso dessa técnica também no século quarto, na chamada fase 
“intermediária”, citando o caso da peça Ciclopes, do poeta Antífanes (fr. 130-131 K-
A), na qual são enumerados dezesseis tipos de peixe, seguidos por quinze 
exemplares de “alimentos terrestres”, dentre os quais seis variedades de queijos, 
tudo isso para referir-se ao banquete das criaturas míticas do título, os Ciclopes. Ao 
final de cada entrada são recomendados trabalhos sobre os temas em questão, nesse 
caso a obra de Elias S. Spyropoulos (1974), L’Accumulation verbale chez Aristophane: 
recherches sur le style d’Aristophane, da qual resultou a cunhagem do termo que descreve 
esse procedimento enumerativo usado com finalidade humorística.  

 
 Se a primeira entrada trata de uma técnica estilística, a última dá mostras da 

amplitude coberta pelo projeto enciclopédico, já que traz como fechamento da obra 
uma entrada dedicada a Ulrich Zwingli (1484–1531), compositor responsável pela 
produção das partes corais de uma representação teatral da comédia Riqueza no 
século XVI, mais precisamente em 1531. A inclusão de referências a adaptações 
modernas das comédias é também contemplada pela Enciclopédia dedicada ao 
gênero antigo, dando mostras da vastidão do projeto, ao incluir, com preciosismo, o 
nome do compositor das partes corais de uma dada representação teatral longínqua. 

 
 Para além dos exemplos menos convencionais, os três volumes abarcam 

também muito material de primeira utilidade (no sentido do uso mais corriqueiro 
para o pesquisador) para a leitura e interpretação das peças cômicas em si mesmas, 
com explicações sobre personagens históricos e mitológicos, muitos deles 
desconhecidos do público, mesmo o especializado. Ou mesmo sobre divindades das 
mais conhecidas, como Zeus, encontram-se explicações valiosas sobre a 
contextualização de cultos e festividades, como a relacionada a Zeus Soter, o 
“salvador”, que são comuns na Comédia Nova, embora já presentes nas últimas 
peças de Aristófanes (Rãs, Assembleia de Mulheres e Riqueza). Um culto a Zeus Soter e 
Atena Soteira existia no Pireu, tendo sido provavelmente estabelecido no final do 
século V a. C. e uma procissão para esse santuário, mais tarde chamada Disoteria, é 
atestada pela primeira vez no século IV a. C. Esse tipo de informação ajuda o 
pesquisador no momento da contextualização das análises e interpretações das 
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peças, que devem considerar não só as questões históricas em si mesmas, como 
também a evolução do próprio gênero cômico, em suas diferentes fases, “antiga”, 
“intermediária” e “nova”, como costumam ser classificadas. 

 
Outro material de enorme valia que pode ser mencionado são as explicações 

resumidas sobre questões textuais, transmissão de manuscritos e edições dos textos 
cômicos feitas durante a história, como a entrada sobre os manuscritos de Ravena, 
único material medieval que conta com as onze comédias completas de Aristófanes 
que conhecemos hoje. A editio princeps de Aristófanes, publicada em Veneza por 
Aldus Manutius em 1498, contém apenas nove comédias. Quando Eufrosino Bonini 
encontrou o manuscrito em Urbino, na biblioteca do Duque Federico da 
Montefeltro, trouxe com ele para Florença e o usou para o editio princeps das duas 
comédias desaparecidas, Tesmoforiantes e Lisístrata, publicadas pelo editor florentino 
Bernardo Giunta como um livreto separado em 1515. 

 
Por fim, como já enfatizado no início, o aparecimento de personagens 

obscuros ao longo das peças é outro problema recorrente, que pode ser muito bem 
solucionado por diversas entradas da Enciclopédia. Um bom exemplo talvez seja 
sobre a peça de Êupolis chamada Maricas (421 a. C.), nome usado para remeter ao 
político Hipérbolo, um demagogo. O nome é derivado da palavra do persa antigo 
marika-, significando algo como “escravo”, e Hesíquio (μ283) confirma sua origem 
bárbara e associações servis. A identificação desse tipo de referência é fundamental 
para compreensão mínima de uma citação de Aristófanes em Nuvens (vv. 551-56), 
que considera a obra de Êupolis um plágio de sua peça Cavaleiros. O paralelo é 
evidente, já que em Cavaleiros (424 a. C.), Cléon foi retratado como Paplagônio, 
escravo de Demos, sendo a denominação ligada a uma região da Pérsia, a 
Paflagônia. Alguns anos depois, Êupolis encenou outro demagogo, Hipérbolo, sob 
o nome de Maricas, rotulando-o como de origem persa e escravo. Sem o apoio da 
informação sobre o termo estrangeiro seria impossível traçar essa comparação, que 
pode ser ainda melhor compreendida ao recorrer a outra entrada enciclopédica, para 
conferência dos feitos do político Hipérbolo, que levaram a tal caracterização 
cômica. 

 
 Diversas outras entradas poderiam ser levantadas para mostrar a variedade de 

temas explorados na Enciclopédia, mas bastaria dizer que o acesso a uma obra de tal 
envergadura vem complementar um rico material de estudos da comédia grega, 
gênero importante ao mesmo tempo para a compreensão da história literária do 
ocidente, assim como documento para o registro da história ateniense, sobretudo do 
final do século V a. C. nas comédias de Aristófanes. No entanto, é justamente 
naquilo que vai além do senso comum sobre a comédia grega, ou seja, Aristófanes, e 
em menor medida Menandro, que está o grande mérito de uma enciclopédia do 
gênero, dedicada também aos fragmentos de outros poetas, percorrendo alguns 
séculos de tradição dramática, ao trazer informação (mesmo que mínima, por falta 
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de fontes) sobre cada peça restante desse gênero (por vezes só o título), em seus 
diferentes períodos. 
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