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RESUMO: Com a desagregacao dos palacios micenicos no final do Bronze
Recente (1250-1100 a.C.) desapareceram a um so tempo a escrita Linear B
que conotava o grego micenico e as estruturas palaciais, fato explicado pela
utilizacao do silabario micenico apenas no quadro da administracaooficial dos
palacios. Entretanto, esta escrita linear, de origem cretense, sobrevive em
Chipre, levada pelos colonos aqueus ou mesmo, anteriormente, pelos minoicos,
num momento de profundos contatos em territorio sirio agrupando cipriotas e
componentes originarios da ilha da Creta. Surpreendentemente, Chipre conservou registros da escrita linear cretense, sobretudo a partir do sec. IX a.C.
ate o sec. IIIa.C., tendo servido para conotar tanto a lingua local -o eteocipriota
- quanto o grego cipriota. Na propria Grecia, durante tres s8culos parece terse desconhecido qualquer forma de escrita e a ocupacao humana limita-se a
algumas poucas aglomeracoes. Quando a escrita reaparece, nao se trata mais
de silabario cretense, mas de uma escrita alfabetica 'inventadawpelos gregos
a partir do alfabeto fenicio, conhecido e divulgado desde os s k s . XI e X, epoca do inicio da expansao dos fenicios pelo Mediterraneo. Trata-se, sem duvida
alguma, de uma das maiores contribuicoes culturais para o mundo ocidental,
pois na origem desta "invencaondo alfabeto grego situa-se a familia dos alfabetos ocidentais - de inicio o etrusco e o latino, e a partir dai os que dominam
o Ocidente. Minhas reflexoes sobre o surgimento da escrita alfabdtica grega
no quadro da polis implica questionar quando, onde e para que os gregos
inventaram o seu alfabeto. A data e a regiao estao associadas e devem ser
analisadas conjuntamente. 0 s dados arqueologicos, linguisticas e historicos
apontam para o sec. IX a.C. a adaptacao grega do alfabeto fenicio e o seu uso
primitivo teria sido o da administracao comercial, desenvolvida entre os gregos, cipriotas e fenicios no litoral norte da Siro-Fenicia. No tocante a articulacao entre a invencao da escrita alfabetica grega e a origem da pdlis, algumas
questoes serao aprofundadas.
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Introducao
Os historiadores modernos denominam "Renascimento Grego" o periodo situado
entre meados do sec. IX e meados do sec. VI11 a.C. e incluem nesta faixa de tempo as
grandes "invencoes" da epoca Geometrica: surgimento da escrita alfabetica, colonizacao,
os poemas homericos, a arte figurativa, as primeiraspdleis. Essas manifestacoes do espirito
grego nao tem, todas, a mesma cronologia e nem sempre estao interligadas. E elas prendemse as questoes historico-culturais caracteristicas da Idade do Ferro em seus comecos (1050900) - fase Protogeometrica seguida de uma fase mais desenvolvida (950-700) - a fase
Geometrica.
Ao final do Bronze Recente, segue-se em Chipre um periodo de dois seculos, pouco conhecido, como na Grecia, mas em que continuaram as tradicoes da civilizacao aqueia
comprovadas por sobrevivencias a partir do sec. XI a.C. Nesta epoca e a seguir, Chipre
revela um componente de tradicao micenica associado a elementos locais eteocipriotas.
Perdura o silabario de origem cretense, servindo agora para transcrever a lingua grega,
enriquecida pela passagem constante de gregos a caminho do Levante, onde fundaram importantes entrepostos em Tarso e A1 Mina.
A ausencia de ruptura, que parece ter-se imposto a cultura grega continental pela
vinda dos dorios, favoreceu o carater conservador da cultura cipriota ao longo dos periodos
Geometrico e Arcaico. transparente na religiao, nos costumes funerarios, nas tendencias
artisticas e na lingua onde se observa nitida sobrevivencia micenica, fundamento da cultura
cipriota do alto arcaismo, ainda que permeavel em alguns aspectos as influencias como, por
exemplo, fenicia, assiria e egipcia.
Esta intermediacao constante exercida por Chipre entre a Grecia e o Oriente possibilitou aos cipriotas o desempenho de relevante papel nos contatos havidos entre gregos e
levantinos sobretudo no momento em que surgiu o alfabeto grego, inspirado do fenicio.
Com a desagregacao dos palacios micenicos no final do Bronze Recente (12501100 a.C.) desapareceram a um so tempo a escrita Linear B que conotava o grego rnicenico
e as estruturas palaciais, fato explicado pela utilizacao do silabario micenico apenas no
quadro da administracao oficial dos palacios. Entretanto, esta escrita linear, de origem
cretense, sobrevive em Chipre, levada pelos colonos aqueus ou mesmo, anteriormente, pelos minoicos, num momento de profundos contatos em temtorio sirio agrupando cipriotas e
componentes originarios da ilha de Creta. Surpreendentemente Chipre conservou registros
da escrita linear cretense, sobretudo a partir do sec. XI a.C. ate o sec. III a.C., tendo servido
para conotar tanto a lingua local - o eteocipriota - quanto o grego cipriota.
Na propria Grecia, durante tres seculos parece ter-se desconhecido qualquer forma
de escrita e a ocupacao humana limita-se a algumas poucas aglomeracoes. Quando a escrita
reaparece, nao se trata mais de silabario cretense, mas de uma escrita alfabetica "inventada*'
pelos gregos a partir do alfabeto fenicio, conhecido e divulgado desde os secs. XI e X,
epoca do inicio da expansao dos fenicios pelo Mediterraneo. Antes disso, vale lembrar as
inscricoes proto-sinaiticas: os primeiros vestigios de uma escrita alfabetica sao encontrados
em inscricoes proto-sinaiticas (1600 a.C.) e atestam que ela ja se anunciara antes que os
fenicios a tivessem sistematizado e divulgado. Com efeito, nos periodos de Medio e Novo
Imperio (2040-1550 a.C. 1 1550-1070 a.C.) os egipcios vinham a Serabit e1 Khadim, na
peninsula do Sinai, a fim de explorar as minas de turquesa, uma pedra preciosa que representava um importante papel na ideologia real faraonica. Alem de inumeras inscricoes egip-
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cias, foram descobertas nesta localidade umas trinta inscricoes em escrita pictografica, denominadas de proto-sinaiticas, que registram uma lingua sedtica ocidental aparentada aquelas que eram faladas no Levante durante a segunda metade do I1 milenio a.C. e do mesmo
grupo que o fenicio. Estas inscricoes poderiam ter sido gravadas por membros de uma
expedicao vinda do Levante para a exploracao da turquesa por volta de 1600 a.C.
Ainda que esta escrita pictografica apresente uma vaga semelhanca com os sinais
egipcios, ela registra uma modalidade de alfabeto que teve, desde o I1 milenio a.C., um
sucesso inesperado, destacando-se sua influencia nos alfabetos de Ugarit e da Fenicia, e
deste alfabeto, a "invencao" grega. Trata-se, sem duvida alguma, de uma das maiores contribuicoes culturais para o mundo ocidental, pois na origem desta "invencao" do alfabeto
grego situa-se a familia dos alfabetos ocidentais- de inicio o etrusco e o latino, e a partir dai
os que dominam o Ocidente. Convem, entretanto, nuancar a palavra "invencao": na verdade, quando se fala em "invencao" do alfabeto grego entende-se por uma "adaptacao" do
alfabeto fenicio hs exigencias da lingua grega e, em particular, a adocao de cinco sinais
determinados, que se encontravam no alfabeto fenicio, para exprimir as cinco vogais que
terao largo uso na lingua grega.

Arqueologia e historia
Minhas reflexoes sobre o surgimento da escrita alfabetica grega no quadro do
surgimento dapolis implica em questionar quando, onde e para que os gregos inventaram o
seu alfabeto. A data e a regiao estao associadas e devem ser analisadas conjuntamente. Os
dados arqueologicos, linguisticas e historicos apontam para o sec. IX a.C. a adaptacao grega do alfabeto fenicio e o seu uso primitivo teria sido o da administracao comercial, desenvolvida entre gregos, cipriotas e fenicios no litoral norte da Siro-Fenicia. No tocante a articulacao entre a invencao da escrita alfabetica grega e a origem da polis, algumas questoes
serao aprofundadas.
Antes de apresentar as mais antigas inscricoes alfabeticas gregas conhecidas, vale
lembrar que os autores antigos, mais de uma vez, trataram do problema da origem do alfabeto. Na maioria destas fontes ressalta-se um etnocentrismo exagerado e caracteristico: ou
bem foi o engenhoso heroi argivo Palamedes que segundo o poeta Estesicoro, teria inventado as letras gregas (escolio a Dioniso tracio), ou bem teria sido Prometeu o seu inventor
(Esq. Prom., 460).
O texto mais importante e o de Herodoto (V, 58-61), segundo o qual, Cadmo, rei
dos fenicios, havia transmitido o alfabeto aos gregos quando chegou a Beocia; os gregos
denominavam estas letras i a cpoivt~"iaypappaia, em homenagem aos fenicios que as
haviam inventado. Cadmo e uma figura lendaria dos tempos micenicos e, portanto, desta
passagem de Herodoto fica apenas a informacao historicamente comprovada de que o alfabeto grego e de origem fenicia.
As primeiras inscricoes conhecidas do alfabeto grego situam-se no sec. VI11 a.C. uma t da primeira metade do sec. VIII, as outras de sua segunda metade - e provem de
diferentes regioes:
1) Cinco letras gregas encontradas nas escavacoes de Osteria dell'Osa - Gabies, na
Italia (regiao central do Tirreno): sao as mais antigas e datam da primeira metade
do sec. VI11 a.C. mas elas sao ilegiveis (fig. 1).
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2) Arenas: inscricao no ombro de uma enocoa do G R I b (740-725 a.C.), fabricada
na oficina do Dipylon. Como em todas as inscricoes fenicias e gregas arcaicas, as
letras se leem da direita para a esquerda e algumas delas sao ja bastante evoluidas
com relacao as fenicias; outro dado importante para atestar o distanciamento
entre os dois alfabetos e o registro de c uma das letras suplementares que os
gregos acrescentaram ao repertorio fenicio original. Esta enocoa era certamente
o premio destinado ao vencedor: "aquele que dentre todos os dancarinos dancar
com mais graca", tal e o verso completo em hexametro anunciando uma competicao (figs. 2 e 3).

3) Rodes: inscricao num fragmento de taca (kylix) de meados do sec. VIII, indicando o proprietario. Na frase "eu sou a kylix de Qoragos", temos igualmente formas evoluidas, a inclusao do x (como na inscricao anterior) e a gutural qoppa (q)
antes do o e do u caracteristica da escrita grega em seus inicios (fig. 3).
4) Eubeia: ha varias inscricoes anteriores a 7 10 a.C. Os exemplares mais importantes foram encontrados na colonia euboica de Pitecussa (atual ilha de Ischia, na
Italia). A mais notavel, em taca (kotyle) conhecida como "a taca de Nestor",
compoe-se de tres linhas em hexametro: "eu sou a taca de Nestor, quem beber
desta taca, logo o tomara o desejo de Afrodite de bela coroa". Esta taca, importada de Rodes, foi encontrada numa sepultura e o alfabeto nela registrado e euboico,
sendo datado, atraves do contexto arqueologico, de 740-725 a.C (fig. 3).

Em todas estas inscricoes as letras ja apresentam formas muito evoluidas em relacao ao alfabeto fenicio. O exemplar de Pitecussa e bastante revelador nas formas do alfa (de
pe e nao deitado), no surgimento do phi e na forma do sigma (5). Ora, os colonos gregos
provenientes da Eubeia ocuparam Pitecussa na primeira metade do sec. VI11 (provavelmente em 775 a.C.) e levaram o alfabeto consigo. Isto se confirma tambem em um pequeno
fragmento inscrito (fig. 3) descoberto em Ischia, onde se le um alfa deitado e um pi. Este
alfa deitado e de tipo mais arcaico do que o alfa de pe da "taca de Nestor". Logo, esta
minuscula inscricao data da primeira metade do sec. VIII. Se, pois, o alfabeto grego era
conhecido em Pitecussanschia na primeira metade do sec. VIII, e preciso admitir que os
gregos da Eubeia o conhecessem pelo menos no final do sec. IX, se nao mesmo antes. Tal
cronologia para o surgimento do alfabeto grego encontra fundamentacaoepigrafica na Etniria
e no Lacio, regioes de intenso contato com os gregos. Apesar de a maior parte das inscricoes
etruscas, em seus inicios, datarem do sec. VI11 e VI1 a.C., e as latinas do sec. VI1 e VI a.C.,
descobertas de 1989 no sitio arqueologico de Gabies nas proximidades de Roma revelaram
uma inscricao latina ja do ultimo quarto do sec. VI1 a.C. (fig. 4). Ora, uma inscricao latina
com esta data e as inscricoes gregas da primeira metade do sec. VI11 a.C. obrigam-nos a
recuar a data da origem do alfabeto grego, situando-a no sec. IX a.C.
A data provavel da adaptacao do alfabeto fenicio ao alfabeto grego - sec. IX a.C. conduz-nos a indagar sobre o local deste fenomeno. Convem lembrar aqui as observacoes
de L. H. Jeffery (1990) de que o local do surgimento do alfabeto grego seria bem frequentado pelo comercio em uma comunidade bilingue, com fenicios e gregos. Ora, os fenicios
tiveram contato com os gregos em varias regioes do Mediterraneo, desde o sec. XI a.C. Mas
e sobretudo no sec. IX que estes contatos se multiplicam na propria costa siro-fenicia, prin-

Classica, Sao Paulo, v. 11112, n. 11/12, p. 159-177, 1998/1999.

cipalmente na parte N compreendendo os sitios de Al-Mina, Ras-el-Bassit, Te11 Sukas, mas
tambem em direcao ao S, na regiao de Sidon, na localidade de Tamburit (fig. 5). Nesses
sitios a importacao da ceramica grega e cipriota e macica, sobretudo ceramica da Eubeia,
incluindo ainda vasos cicladicos e um importante exemplar argivo.
Al-Mina, ao N, foi, desde a sua descoberta nos anos 30, uma localidade apontada
pelos estudiosos como tendo exercido papel relevante na origem do alfabeto grego. Atualmente, os dados arqueologicos resultantes dessas escavacoes, de interpretacao muito controvertida, afastam tal predominio, sobretudo se atentarmos para o fato de que, pelo estudo
da ceramica, e impossivel recuar a mais antiga ocupacao de A1 Mina a um periodo anterior
a meados do sec. VI11 a.C. Em Ras-el-Bassit, possivelmente a Posideion mencionada por
Herodoto (III,91), uma taca cicladica (figs. 6-7) datada de 850-825 a.C. lanca novas luzes
para a questao dos contatos entre gregos e levantinosja desde o sec. IX. O tipo de decoracao
desta taca - grupos de semicirculos concentricos suspensos na borda do recipiente - caracteriza uma categoria ceramica muito frequente nas Ciclades do N (Tinos, Andros, Kea), em
Lefkandi, na Eubeia, e alem da descoberta de Ras-el-Bassit, dispomos de exemplares identicos em outras localidadesdo Mediterraneo oriental, como em Chipre (Amatonte, Salamina),
em Tarso (Cilicia) e Tiro.
Porem ao longo convivio entre os gregos e fenicios no Levante ha a acrescentar o
papel determinante de Chipre, cuja ceramica e largamente atestada no litoral siro-fenicio
desde o sec. IX a.C. Ora, a importancia de Chipre no processo de formacao do alfabeto
grego a partir do alfabeto fenicio apoia-se exatamente na sobrevivencia do silabario micenico
nesta ilha, para conotar seja o grego local seja a lingua autoctone, o eteocipriota. Sabemos
que a escrita fenicia e unicamente consonantica, mas os gregos, ao adapta-la a sua lingua,
inspiraram-se do silabario cretense remanescente no silabario cipriota - onde, precisamente, subsistem, a partir do modelo micenico, as cinco vogais introduzidas no alfabeto grego.
De modo que, a meu ver, a condicao adequada para favorecer o surgimento do
alfabeto grego e nao apenas a conjuncao do elemento grego e fenicio no Levante, mas sim
o elemento determinante, a presenca de cipriotas.
Nesta ordem de ideias, a localidade de Tamburit (fig. 5), na regiao de Sidon, ao S
do litoral levantino, oferece, atraves de seus achados arqueologicos, importante degrau nessa reconstituicao historica: numa tumba da Idade do Ferro, foram descobertas em associacao (figs. 8-9) uma pixide de estilo geometrico (possivelmente argiva) - de 850-825 a.C., e
uma anfora caracteristica da producao local de inspiracao cipriota (850-800 a.C.); a particularidade desta anfora e uma epigrafe fenicia ('qm) identificada ao toponimo 'Aqmata (indicador da origem geografica do conteudo primitivo da anfora).
De modo que, embora seja dificil determinar a localidade exata onde os gregos, fenicios
e cipriotas tenham convivido por algum tempo, favorecendo o emprestimo que os gregos
fizeram do alfabeto fenicio e do silabario cipriota, as evidencias arqueol6gicas, lingiiisticas e
historico-culturais apontam para o litoral do Levante e nos conduzem a examinar questao de
tal complexidadeem termos regionais e nao locais. A regiao (fig. 5) que vai de Tarso, ao N, ate
Tiro, ao S, mereceria ser analisada mais longamente e em profundidade. Ora, esse litoral e
uma regiao predestinada na historia da invencao do alfabeto. Foram os canaanitas de Ugarit
que criaram o alfabeto cuneiforme no sec. XIV a.C., com trinta letras consonanticas, das quais
vinte e duas foram adaptadas ao alfabeto fenicio nos secs. XI-X a.C.
E nesta regiao do Levante, predestinada na historia da invencao do alfabeto grego,
ha que ressaltar o relevante papel exercido por Chipre.
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Qual teria sido o uso inicial da escrita, ou melhor, para que se inventou o alfabeto
grego? Segundo alguns autores, sobretudo K. Robb (1978) e A. Shnapp Gourbeillon (1982)
a origem da escrita alfabetica grega e poetica, uma vez que a natureza das primeiras inscricoes esta intimamente relacionada com a poesia. Nesse contexto, devo mencionar a questao
relativa a Homero e a escrita, isto e, a "alfabetizacao" de Homero. Os poemas homericos
foram compostos em ambiente da Jonia asiatica, entre o fim do sec. IX e o fim do sec. VI11
a.C. Pressuporiam o uso da escrita? Tal e a questao eternamente debatida entre os homeristas
que discorrem sobre a passagem da oralidade a escrita no tocante a Iliada e a Odisseia. No
estagio atual do nosso conhecimento, por mais importancia que se queira dar a forca da
tradicao oral e a capacidade mnemonica dos aedos, nao se pode negar que os poemas
homericos tenham sido fixados pelo menos em algumas de suas partes, por escrito. E esta
escrita foi necessariamente a escrita alfabetica que na segunda metade do sec. VI11 a.C. ja
havia atingido um momento de evolucao suficiente para a conotacao metrica, como testemunham as inscricoes da enocoa do Dipylon e da "taca de Nestor" acima referidas. As
condicoes historico-culturais por outro lado, apontam para o grande fenomeno da difusao
dos poemas homericos no mundo grego a partir de meados do sec. VI11 a.C. A "taca de
Nestor" com a inscricao em hexametro memoriza sem duvida a celebre passagem da Iliada
XI, 632-637 em que se descreve a taca do heroi aqueu, o velho Nestor; a enocoa do Dipylon
e um premio a um vencedor em concurso de danca e sua inscricao e tambem em hexametro.
A apropriacao da escrita pela poesia deu-se numa fase evoluida das letras alfabeticas. Qual teria sido entao o uso inicial da escrita grega?. Uma conjuncao de fatores parece
indicar que o uso primitivo do alfabeto grego foi sem duvida o da administracao comercial.
Os mercadores gregos, em contato com seus homologos fenicios, teriam aprendido deles a
tecnica alfabetica que lhes permitiu organizar melhor os mecanismos da troca. Esta pratica
nos remete as primeiras utilizacoes da escrita na Grecia, a Linear B em contexto micenico,
e bem antes, no Bronze Antigo do Egeu, um sistema de notacao simbolica, os pictogramas,
que tomavam possivel a organizacao da economia, para cujo sistema temos ainda o paralelo
da Mesopotamia com seus primeiros tabletes cuneiformes datados do quarto milenio a.C. e
que exprimiam textos de contabilidade. Os estudos recentes de Jack Goody, antropologo
ingles, orientam-se nesta linha de reflexao ou para demonstrar que a escrita em seus comecos serve muito mais para organizar listas de palavras do que para conotar a continuidade de
um discurso, ou para apoiar, em consequencia dessa primeira especializacao da escrita, o
seu uso mercantil. Tal e tambem a direcao de Mario Lombardo que em artigo de 1988 nao
deixa de apontar o seguinte: "Com efeito. a observar as fases iniciais da experiencia escritura1
grega, o dominio das transacoes economicas parece ter uma importancia primordial, na
medida em que se lhe atribui com muita frequencia um papel original e fundamental na
leitura dos processos de introducao e de difusao da escrita alfabetica, que teria encontrado
ai seu campo prioritario e privilegiado de utilizacao e de funcionalidade" (Detienne, 1988,
p. 161). Tal realidade nao passou desapercebida pelos gregos, a concluir de uma passagem
de Aristoteles (Politica VIII, 3, 1388 a): ressaltando a utilidade da escrita, dos grdmmata,
em varios campos de atividade, menciona logo de inicio: krematismos e oikonomia, vale
dizer "os negocios" e a "administracao do patrimonio".
Perdura a questao da falta de inscricoes de carater economico nos comecos da utilizacao do alfabeto na Grecia. Esta ausencia de testemunhos tanto pode se explicar pelo
acaso das descobertas arqueologicas quanto pelo provavel uso de materiais pereciveis para
suporte dessas primeiras inscricoes.

Classica, Sao Paulo, v. 11/12, n. 11/12, p. 159-177, 1998/1999.

A escrita alfabetica grega e anterior, posterior ou contemporanea as poleis? Como
vimos, ela surge no sec. IX a.C., pelo menos. Para entender a interligacao entre escrita e
polis e necessario recorrer ao que se conhece hoje, pela arqueologia, no tocante aos assentamentos na Grecia dos periodos Protogeometrico e Geometrico.
Ha, na verdade, poucos habitats caracteristicos durante estes periodos. Na maior
parte dos sitios, possuimos vestigios de algumas casas e sobretudo necropoles ou agrupamentos de sepulturas, como e o caso de Atenas, Argos, Iolcos, Ialisos, Cnossos e, sobretudo, Lefkandi, na Eubeia. Mais recentemente, descobertas arqueologicas na ilha de Andros,
no sitio de Zagora, revelaram uma importante ocupacao situada cronologicamente entre
850 e 750 a.C. O exemplo a destacar e o de Lefkandi, onde se encontrou uma ocupacao
continua da fase final da Idade do Bronze (sub-micenico, primeira metade do sec. XI a.C.)
ate o Geometrico Recente (segunda metade do sec. VI11 a.C.), passando por todas as fases
intermediarias. A cultura material caracteristica de Lefkandi revela muito mais do que uma
simples aglomeracao. Basta lembrar um edificio em abside, cujas dimensoes se aproximam
de 50m x 1Om e datado do sec. X a.C. Este edificio foi identificado de inicio a um heroon,
isto e um santuario de morto heroicizado: a descoberta de uma sepultura de um casal humano e de tracos de sacrificios de quatro cavalos orientavam nesse sentido. A. MazarakisAinian (Sarian, 1989) interpreta-o como a residencia do basileus de Lefkandi, e os vestigios
funerarios seriam os do casal real. Qualquer que seja a interpretacao funcional deste edificio, heroon ou residencia real, o culto funerario nele presente aponta para um edificio excepcional para a epoca e destaca Lefkandi na Eubeia como um assentamento suficientemente aparelhado para a aventura do comercio e da colonizacao. A par da situacao privilegiada de Lefkandi, temos ainda a cidade de Eretria, tambem na ilha de Eubeia, cuja ocupacao e um pouco posterior, final do sec. IX, mas igualmente importante. De modo que, dos
sitios gregos de inicios da Idade do Ferro, tiveram um papel preponderante Lefkandi e
Eretria na Eubeia, Zagora, na ilha cicladica de Andros. Entende-se bem que a ceramica
euboica e cicladica tenham exercido especial funcao nos contatos e trocas com o litoral
levantino e, no caso da Eubeia, tambem com o Ocidente grego (vale lembrar a colonizacao
de Pitecussa). Todos estes assentamentos, cuja cultura material caracteriza cidades em pleno desenvolvimento, nao podem entretanto ser identificados como cidades-estados, isto e,
como poleis. Neste contexto, a escrita alfabetica e anterior ao surgimento dapolis e foi uma
invencao originada da atividade mercantil e artesanal.
Nao se trata de uma especificidade grega no tocante ao alfabeto, como vimos acima. Todo modelo teorico oferecido pela Antropologia orienta para uma necessidade de
escrita sempre que uma sociedade se organiza no sentido da hierarquizacao e do controle do
poder. As reflexoes de C. Levi-Strauss sobre a escrita sao determinantes a esse respeito:
"...o unico fenomeno que parece estar ligado, sempre e por toda parte, ao surgimento da
escrita, nao so no Mediterraneo oriental, mas tambem na China proto-historica, e mesmo
nessas regioes da America onde surgiram esbocos de escrita antes da conquista, e a formacao de sociedades hierarquizadas, de sociedades compostas de senhores e de escravos, de
sociedades utilizando uma certa parte de sua populacao para trabalhar em proveito da outra
parte" (Charbounier, 1961,32-33)
So havera uma utilizacao poetica da escrita em um segundo momento. A escrita, a
servico da cidade, com funcao publica e politica, so aparecera bem mais tarde, na segunda
metade do sec. VI1 a.C., quando comecam a surgir os codigos de leis. Basta citar aqui, para
concluir, o fragmento de uma grande inscricao em pedra da cidade de Dreros, em Creta (fig.
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10), desse periodo. Trata-se do mais antigo exemplo conhecido de escrita alfabetica grega a
servico da polis, mas estamos agora ha quase dois seculos da sua "invencao".
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RESUME: Avec Ia ddsagrdgation des palais myceniens a Ia fin du Bronze
Recent (1250-1100 a.C.) disparaissent en meme temps I'ecriture Lineaire B
qui notait le Grec mycenien et les structures palaciales, fait expliqud par I'usage
du syllabaire mycenien seulement dans le cadre de I'administration officielle
des palais. Neanmoins, cette ecriture lineraire, d'origine cretoise, suwit a Chypre,
transmise par les colons acheens ou meme avant par les rninoens, a une epoque
de contacts profonds en territoire syrien reunissant des chypriotes et une
population originaire de Crete. Chypre a consewe des registres de I'ecriture
lineaire crdtoise, surtout a partir du XI siecle av. J.C. jusqu'au IIP siecle av.
J.C., et cette dcriture a ete utilisee pour noter soit Ia langue locale I'eteochypriote, soit le Grec chypriote. En Grece meme, pendant trois siecles
on n'a connu ancune forme d'ecriture et I'occupation humaine se limitait a
quelques petites aglomdrations. Lorsque I'ecriture reapparait, 1
i ne s'agit plus
du syllabaire crdtois, mais d'une ecriture alphabetique 'inventee" par les Grecs
a partir de I'alphabet phdnicien, connu et diffusd depuis les XI s et Xa siecles,
6poque du debut de I'expansion des phdniciens par toute Ia region
Mediterraneenne. II s'agir sans doute d'une des plus importantescontributions
culturelles au monde occidental, puisque a I'origine de cette "invention" de
I'alphabet grec se situe Ia famille des alphabets occidentaux - d'abord ~'Etrusque
et le Latin, ensuite tous les alphabets qui dominent I'Occident. Mes reflexions
sur I'origine de I'dcriture alphabetique grecque dans le cadre de Ia polis
m'arnenent a poser les questions quand, ou et pouquoi les Grecs ont invente
leur alphabet. La date et Ia region sont associees et doivent Qtre analyses
ensemble. Les donnees archeologiques, linguistiques et historiques indiquent
le IXasi8cle av. J.C.; I'adaptation grecque de I'alphabet phdnicien et son usage
primitif auraient ete celui de I'administration cornmerciale, ddveloppde parmi
les Grecs, les Chypriotes et les Phdniciens sur Ia cote N de Ia Syrie-Phenicie.
Pour ce qui est du rapport entre I'invention de I'dcriture alphabetique grecque
et I'origine de Ia polis, quelques questions seront approfondies.
MOTS CLES: Grece; ecriture; alphabet; polis, archeologie classique; histoire
ancienne.
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Fig. l - 1nscric;aogrega em jarro
descoberto em Osteria dell'Osa.
(Bietti Sestieri, 1992, p. 185, fig. 8. 9).

Fig.2 - Enocoa do Dipylon.
Atenas, Museu Nacional.
(Immerwahr, 1990, pl. 1 , I ).
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Fig. 3 - a) Inscricao atica da enocoa do Dipylon (cf. fig. 2); b) Inscricao rodia de esquifos de
Qoraqos. Copenhague; c) Inscricao euboica da taca de Nestor. Pitecussa / Ischia (Coldstream,
1997, p. 298, fig. 95); d) Inscricao de Pitecussa (Guarducci, 1967).

Fig. 4 - Inscricao latina de Osteria dell'Osa (necropole de Gabies, tumba 115).
(Collona, 1980, fig. 1).
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Fig. 6 - Fragmentos de taca cicladica Ras-el-Bassit. (Courbin, 1984, p. 196. fig. 3).
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Fig. 7 - Desenho e reconstrucao da fig. 6. (Courbin, 1984, p. 197, fig. 4).
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Fig. 8 - Pixide geometrica de Tamburit. (Courbin, in Saidah. 1977, p. 147- 157)
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Fig. 9 - Anfora com epigrafe fenicia. Tamburit. (Saidah, 1977, p. 141 e 145).
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Fig. 4 - Inscricao latina de Osteria dell'Osa (necropole de Gabies, tumba 1 15).
(Collona, fig. I ).

