APRESENTAÇÃO
Ao apresentar o vol. 1 de Ensaios de Literatura e
Filologia, o então Chefe do Departamento, Prof. Rubens
dos Santos, falava da pretensão de, em números subse
qüentes, "continuar a divulgar idéias, firmar posições,
esclarecer preconceitos"'.

O Departamento de Letras Clássicas lança agora o
vol. 2 de seus Ensaios e o faz com o mesmo entusiasmo
e as mesmas esperanças que nortearam o primeiro
volume. Na primeira parte, chamada Literatura, publicam
os Professores Antônio Martinez de Rezende, Jacyntho
José Lins Brandão, Johnny José Mafra, OUnto Carlos
da Fonseca e Rubens dos Santos. Na parte de Filologia,
apresenta-se o Prof. Oscarino da SUva Ivo.

A presença das Letras Clássicas nos Cursos de
pós-graduação, sobretudo através da Uteratura grecoromana, tem exercido grande influência sobre a realização
de inúmeros trabalhos de Mestrado e tem levado à produ
ção direta de excelentes monografias sobre matéria da
cultura clássica. Exemplifico essa observação com os
estudos dos Professores Jacyntho José Lins Brandão e
Rubens dos Santos, respectivamente, O "como" e o "quê"
em Êdipo-Rei, de Sófocles, e Uma Tragédia Esquiliana:
Os Persas.

Esta apresentação pretende demonstrar que o Depar
tamento produz a partir dos estudos desenvolvidos em
suas disciplinas e em função das necessidades dos cursos
ministrados. Este número está particularmente marcado

pela presença de três temas distintos: a epopéia, a tragé
dia e a morfologia histórica do nome em latim.
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Neste vol. 2 não se apresenta o Prof. Rubens Costa
Romanelli, colhido por acidente fatal ao encerrar-se o

ano letivo de 1978. O Departamento de Letras Clássicas
quer prestar-lhe especial homenagem, deãicando-lhe este
trabalho. Mestre foi de todos ps professores do Depar
tamento. Mestre de direito, porque a todos teve regis
trados em seu diário de classe, em épocas diversas, e
mestre de fato, porque sobre todos influía e a todos
orientava no campo de seu vasto saber. As homenagens
do Departamento estendem-se a sua esposa, Otaíza
RomaneTM, ilustre professora desta Universidade, e a
sua fühinha Elisa Romanelli, que. o acompanharam no
mesmo acidente. Como porta-voz do Departamento, o
Prof. OUnto Carlos da Fonseca apresenta Inocens manibus
et mundus corde, como preito de fraterna amizade e da

saudade de seus colegas e discípulos
Deve o vol. 2 de Ensaios de Literatura e Filologia

atenção especial à Prof* Eunice Dutra Caléry, Diretora
da Faculdade de Letras, pelo incentivo que dela recebeu.
Dedica-lhe por isso especial agradecimento.
Do mesmo modo o Departamento agradece a todos
quantos aplaudiram e aprovaram o vol. 1 dós Ensaios
e estimularam o lançamento deste vol. 2.
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