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140.0 ANIVERSÁRIO DO MUNICíPIO DE 

P AR.AtBA DO SUl, 
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO - -

HOMENAGEM A 

AGRIPPINO GRIECO 

- uma das glórias da inteligência brasileira e o expoente 
máximo da cultura sul-paraibana nas letras nacionais. 

E LANÇAMENTO DO LIVRO 

"A P R O V t N C I A " 

(Memórias de Agrippino Grieco) 

- da Editora Conquista - Rio ( GB) 

Autografado pelo autor. 

PARAíBA DO SUL : 
História e cultura do Império à República 

- Aqui TIRADENTES pregou a Independência/ 



O GOVERNO MUNICIPAL DE P ARAIBA DO SUL tem 

a honra e o prazer de cpnvidar V. Exa. e Exma. Família -para 

abrilhantarem com a sua presença a parte culminante das come

morações do 1409 aniversário do Município, que se desenrolarão 

de acordo com o seg!linte programa : 

DIA 15 DE JANEIRO DE 1973 

- 16 HORAS 

- Inauguração do busto em bronze do ilustre cidadão sul-pa
raibano e mestre das letras e da cultura brasileira - AGRIP
PINO GRIECO - no saguão do Palácio Tiradentes (Pre
feitura Municipal). 

- Falará na ocasião, saudando o insigne homenageado, o es
critor e jornalista, Professor Antônio Carlos Villaça, _em nome 
do Pq.der Público Municipal. 

- Presença honrosa de membros da família do homenageado, de 
escritores, jurisconsultos, amigos e admiradores do consagrado 
expoente da crítica literária nacional. 

- Lançamento do livro "A PROVíNCIA" (Memórias d~ 
Agrippino Grieco) primeiro volume de uma série da Editora 
Conquista - Rio ( GB) - autografado pelo autor. 

O seu comparecimento será motivo de justo orgulho par(. 
realçar a solenidade e dará maior brilho a essa rara oportuni
dade de se reverenciar a maior inteligência sul-paraibana de todo~ 
os tempos. 

Paraíba do Sul, 8 de janeiro de 1973 

NELSON ESPtNDOLA DE AGUIAR - Prefeito 

ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS - Vice-Prefeito 
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Dados Biográficos de 

AGRIPPINO GRIECO 

FILHO DE IMIGRANTES italianos estabeleci· 
dos na antiga Província Fluminense desde 

1887, nasceu Agrlppino Grieco na cidade de PA· 
RA1BA DO SUL em 15 de outubro de 1888 . 

•Autoditada, muito cedo começou a formar 
l!llla cultura na própria Biblioteca da Câmara da 
cidade natal . Em 1906, indo para o Rio de Ja. 
neiro, foi admitido, por concurso, ao serviço pú· 
blico, na Estrada de Ferro Centrai do BrasU, 
tendo passado, ulteriormente, para a S.xretaria 
do Ministério da Viação e Obras PúblicaB, onde 
se aposentou em 1939 . 

Sea primeiro livro é de versos, "Antoras". 
de 1910. O segundo, de contos, "Estátuas Muti· 
ladas", é de 1913. O terceiro, "Fetiches e Fanto· 
ches", de 1922, encerra páginas de caráter pall· 
fletário . O volume de estréia foi laureado pela 
Academia BrasUeira de Letras em 1911, bal--eD· 
do a distinção sido conferida por uma comissão 

julgadora em que figuravam Ar.:.ripe Júnior. 
José Verissimo e Raimundo Conoeia. 

Em 1923, por indicação de Tristão de Ataíde 
(Alceu Amoroso Lima), Agrippino Grieco come
çou a fazer critica em "O Jornal" e na "Gazeta 
de Notícias" . Secretariou o "Mundo Literário", 
trabalhando com o poeta Pereira da Silva. Di· 
rlgiu, com o prosador Gastão Cruis, a revista 
",Boletim de Arlel" (1931·1939) . Colaborou em 
jornais de São Paulo, Bahia, Pará, Pernambuco 
etc... e no periódico carioca "Hoje", de Fer· 
dinando Borla. E sua obra literária hoje consta 
de 18 livros publicados (2 no prelo), num total 
de 30 ediç~ no Brasil e Portugal . 

Com sessenta anos de vida consagrada. \ 
cultura, Agripplno GTleo& transformou-se l1'llD1 

vulto lider dos meios intelectuais do pais. Depois 
Revolução de 1930, foi, por sugestão do Presl· 
dente Getúlio Vargas, convocado ;pelo Governo 
do Distrito Federal, para reger a cadeira de Li· 
teratura Luso-Brasileira da Faculdade de Letras 
da Universidade do Distrito Federal, cadeira on
de se manteve até que, devido à lei de desa· 
cumulação no serviço público, dela ~ retirou . 
Suas turmas agora atestam, tal sua projeção, o 
que representou esse esfôrço pioneiro de Agrlp
pino Grieoo no ensino da arte literária em nos
so país . 

Conferencista im;par em seu gênero, Agrip
pino Grieco percorreu e ainda percorre os prln· 
olpals Estados do Brasil na divulgação das prin· 

cipals figuras das letras brasileiras e portugu~ 
sas; contam-se hoje por muitas centenas as con 
ferências que pronunciou n1lS últimos 35 anos. 
em municípios do interior e nas grandes capi· 
tais, sem esq'!lecer as oro~Ções que proferiu na 
Argentina, em Portugal e na Itália. 

Em suma, ao completar 80 anos, Agrlppino 
Grieco oferece aos seus patrícios uma e:dstên
cla de labor construtivo, de ;perseverança cria. 
dora, de exemplo de devotamento às coisas do 
espírito, através de obras largamente divuigadaa 
e de iniciativas de caráter indubitáveimente di· 
dático que o credenciam ao reconhec1ment.o na
cional . 

São as seguintes as obras publicadas até ago. 
ra por Agrlpplno Grieco: 

"Anforas", .poesias, 1910; 
"Estátuas Mutiladas", contos, 1913; 
"Fetiches e Fantoches", panfletos, 1!12%; 
"Caçadores de Simbolos", ensaios, 1923; 
"Vivos e Mortos", sátJra e louvor, 1931; 
"Evolução da Poesia Brasileira", história li· 

flerária, 1932; 
"Evolução da Prosa Brasileira", histlória li· 

terária, 1933; 
"São FranciBoo de Assis e a Poesia Cristã" 

ensaios, 1933; 
"Estrangeiros" ensaios 1935· 
"Gente Nova do BrasÚ", hlstória literária 

1935; 
"Carcaças Gloriosas", panfletos, 1937; 
"Pérolas . .. ", diversão literária, 1937; 
"Zeros à Esquerda", panfletos, 1954; 
"Amigos e Inimigos do Brasil", estudos, 1954: 
"Recordações de um Mundo Perdido", esbô· 

ço de um livro de memórias, 1955; 
"O Sol dos Mortos", ensaios, 1957; 
"Machado de Assis", estudo, 1959; 
"Poetas e Prosadores do Brasil", história H· 

terária, 1968; 

Estampou ele os folhetos "Rui" e "A Pua" 
este com Coelho Cavalcanti. 

Tem no prelo: Disparates de Todos Nós", 2 
volumes, e, "0 Avêsso de um 1dolo", e preste<~ 
para entrar no prelo: "Repertório de Analogias". 
"Livro dos Epigramas Universais", "Casanova". 
Dostoievsld e Léautaud", "Memórias" (muitos 

volumes), etc . 
Traduziu obras de Stevemon, Cooper, Salga· 

ri e Merejkovsld . 
Em 1957, l'Ceebeu da Biblioteca ~Iunicipal do 

Rio de Janeiro o Prêmio Paula Brito, pelo con-



junto de obras. Foi feito cidadão carioca pela 
Câmara do Distrito Federal, por proposta do 
vereador Raimm1do Magalhães Júnior, unânimen 
te aprovada, e recebeu o mesmo título da Câ· 
mara MWlicipal de Duque de Caxias em con
dições idênticas no ato de aprovação. 

Possui uma biblioteca de sessenta mil volu· 
mes, com muitas raridades, uma valiosa pinaco· 
teca e uma estimável coleção de autógrafos . 
Mereceu elogios escritos dos italianos Arturo 
Farinelli, Francesco Pastonchi e G.V. Lodovici; 
dos franceses Henri Tronchon, Georges Raeders 
Max Fischer e Barão de Maricourt; dos portu
guêses João de Barros, Fidelino Figueiredo. 
Aq'Uilino Ribeiro, Ferreira de Castro, Antôni'l 
Correm d'Oliveira, Hernani Cidade, Henrique 
Perdigão, Guedes de Amorim, Conde d'Aurora, 
Campos de Figueiredo, NWlo Simões, Luiz Oli· 
veira Guimarães e outros; de norte-americano 
Samuel Putnam; dos brasileiros G-raça Aranha, 
Alceu Amoroso Lima, Ronald de Carvalho, Vi.· 
cente Licinio Cardoso, Gilberto Freyre, Gilberto 
Amado, José Lins do Rêgo, Jorge Amado, Me
notti dei Picchia, Guilherme Figueiredo, Antônio 
Tôrres, João Ribeiro, Raul de Leôni, Fernando 
de Azevedo, Monteiro Lobato, Medeiros e Albu
·querque, Paulo Barreto, J. Guimarães Rosa, Oli · 
veira Viana, Júlio Portocarrero, carios Maul. 
Alcindo Guanabara, !\'lúcio Leão, Alvaro Morey
ra, Manuel Bandeira, Raimundo Morais, Padre
Leonel Franca, Hermes Fonb$, Osório Duque-Es· 
trada, Virgilio Várzea, Eduardo Frieiro, Josué 
Montello, Augusto de Lima, Péricles Morais, 
Afrânio Peixoto, Alberto Rangel, Adonias Filho, 
Marques Rebêlo, Maurício de Medeiros, Plínio 
Salgado, Oswald de Andrade, Brito Broca, Afon
so d'E . Taunay, Basilio de Magalhães, etc ... 

Mais de um estudo biográfico e critico lhe 
foi consagrado; saiu no Rio o opúsC'lllo "Agrip
pino Grieco e as Mensagens do Além" de A. M 
de Castro, e em Coimbra sa.iu a coletânea "Agrlp
pino Grieco em Portugal", isto no ano de 1953 

Com Alceu Amoroso Lima, A'Ustregésilo de 
Ataíde, Guilherme de Almeida, Pedro Calmon e 
Peregrino Júnior, compõe ele, na parte brasilei· 
ra, a Comissão de Honra da Gn.nde Enciclopé
dia Portuguêsa e Brasileira, de Lisboa, atualmen· 
te em publicação no tocante ao Brasil. 

Intlegra também Agrlppino Grieco o Elenco 
Consultivo do Dicionário Geral Luso-Brasileiro 
da Língua Portuguêsa", em via de pubUcação 
em Lisboa (Editorial Enciclopédia) . 

O Governo Porl'llguês fê-lo comendador da 
Ordem de Santiago da Espada, concedida so
mente a literatos e artistas notáveis, como Eça 
de Queiroz e Col'Umbano Bordalo Pinheiro; o 
Governo da Itália deu-lhe a comenda do Mérito 
Republicano, destinada aos verdadeiros defenso
res da democracia, e o Presidente Costa e Silva 
distinguiu-o com a grã-cruz do Mérito Educacio 
nal, honraria da mais alta significação . Tem 
busto de bronze na principal praça do Méier, 
bairro da Guanabara, e outro em populosa cida
de da América Centra.I, além de retrato em 'Uni· 
versidades sulamericanas e européias. Textos 
seus, traduzidos por mestres de renome, coope
ram no ensino da nossa literatura em muitas 
academias estrangeiras . É professor "honoris 
causa" da Universidade do Estado do Rio, com 
sede em Niterói. E o Ministério da Educação e 
Cultura, pelo Instituto Nacional do Livro, p'Ubli· 
cou em 1968 o volume de quatrocentas páginas· 
"Bibliografia e Critica de Agrlppino G'lieco" . 

Pesquisa feita por Nylton Lago Ilhas Fon
tes, secretário geral do Instituto dos Centená
rios, entidade presidida pelo insigne escrltol' 
Agrippino Grieco . 


