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� ΠΛΑΤΩΝΙΣΜ�Σ Τ�Υ GIAMBATTISTAVICO*

Μ� τ
 σ�γγραµµ� τ�υ �Αρ��ς γι	 µι	 ν�α πιστ�µη περ� τ�ς κ�ιν�ς ��σεως
τ�ν θν�ν (Principj di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle
nazioni)1, � Giambattista Vico, καθηγητ�ς τ�ς ρητ�ρικ�ς στ
 Πανεπιστ�-
µι� τ�ς Ν�π�λης2, #θεσε καιν��ργιες κατευθ�νσεις στ� θεωρητικ� µελ%τη
τ�ς &στ�ρ'ας τ�* π�λιτισµ�*+ πρ�σπ�θησε πρ.τ�ς ν/ συλλ�3ει τ�4ς ν5-
µ�υς π�4 τ�ν δι%π�υν 8ρησιµ�π�ι9ντας µι/ν πρωτ5τυπη γι/ :κε'νη τ�ν
:π�8� συγκριτικ� ;νθρωπ�λ�γικ� µ%θ�δ� σ8ετικ/ µ� τ� θεµατ�λ�γ'α τ.ν
κ�ινωνικ�π�λιτιστικ.ν <αιν�µ%νων3. Σ�γ8ρ�ν�ς τ�* Μontesquieu :γκαι-
νι�?ει µι/ <ιλ�σ�<'α τ�ς &στ�ρ'ας, @ �π�'α δι%πεται ;π5 δικ��ς της ν5-
µ�υς4. Στ� συν�λικ� θε9ρηση τ�ς ;νθρ9πινης π�λιτισµικ�ς :C%λιCης � Να-
π�λιτ�ν�ς <ιλ5σ�<�ς διακρ'νει µι/ κυκλικ� σπειρ�ειδ� κ'νηση µ� «ρ��ς
καD παλινδρ�µ�σεις» (corsi καD ricorsi)5. GΗ ν%α αLτ� :πιστ�µη τ�ς &στ�ρ'ας

* Στ� M. ΠPΩTOΠAΠA-MAPNEΛH.
1. GH N�α πιστ�µη τ�* Vico πρωτ�εκδ5θηκε τ
 1725, :ν. ;κ�λ��θησαν Rλλες δ��

:κδ5σεις τ
 1730 καD 1744. GΗ πρ9τη Sλληνικ� µετ�<ραση :κδ5θηκε ;π
 τ
ν Γι.ργ� Kεν-
τρωτ� τ
 2015 καD τιτλ�<�ρεVται. �Η ν�α πιστηµ�νικ� γν!ση, WΑθ�να, :κδ5σεις Gutenberg.
Σηµειωτ%�ν Zτι @ <ιλ�σ�<'α τ�* Vico τρ�<�δ5τησε π�ικιλ�τρ5πως τ
ν νε�ελληνικ
 στ�8α-
σµ
 τ�* 19�υ α\9να (Μ�ρκ� Ρενι%ρη, Π%τρ� Βρ�ιλα-WΑρµ%νη, Γ.Τερτσ%τη, κ. R. ).

2. Γι/ τ
ν 3'� τ�* Giambattista Vico (Ν�π�λη 1668-1744), 3λ. την αLτ�3ι�γρα<'α τ�υ µ�
τ'τλ� Vita di Gi�vambattista Vico scritta da sè medesimo (1725-1728), Opere, #κδ�ση Paolo
Rossi, Μιλ�ν�, Rizzoli, 1959. Γι/ τ� θ%ση τ�υ στ�ν κλασικ� ρητ�ρικ� στ
 τ%λ�ς τ�* 17�υ
α\9να, 3λ. D. L. MARSHALL, Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern
Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, σ. 14. Σ8ετικ/ µ� τ�ν πρ�σ<�ρ/ τ�*
πλατωνισµ�* στ�ν :C%λιCη τ�ς ρητ�ρικ�ς τ�ν :π�8� αLτ�, 3λ. Christine NOILLE-CLAUZADE,
L�éloquance du sage. Platonisme et rhétorique dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Παρ'σι,
Honoré Champion, 2005.

3. B. A. NADDEO, Vico Anthropologist from Civic to World History, Bollettino del
Centro di Studi Vichiani 33 (2003), σσ. 103-118.

4. Σ8ετικ/ µ� τDς συγκλ'σεις καD ;π�κλ'σεις µεταC4 Montesqieu καD Vico, 3λ. F.
MARCOVITS, Montesquieu: le droit et l’histoire, Παρ'σι, Vrin, 2008, σσ. 68-70.

5. Βλ. D. LUGLIO, La science nouvelle ou l’extase de l’ordre. Connaissance, rhétorique et
science dans l’œuvre de G. B.Vico, Παρ'σι, PUF, 2003. Επ'σης G. G.VISCONTI, «Vico, “corsi”
e “ricorsi”. La Provvidenza istorica e umana», Bollettino del Centro di Studi Vichiani 37,
2007, σσ. 105-112.



�\κ�δ�µεVται π�νω στ�ν πνευµατικ� παρ�δ�ση καD τ�ν κ�ινωνικ� συλλ�γι-
κ5τητα, καθcς � Rνθρωπ�ς, κατ/ τ
ν Vico, εdναι σ� θ%ση ν/ καταν��σει
µ5ν� Zσα � eδι�ς #8ει δηµι�υργ�σει. GΗ :πιστ�µη αLτ� f<ε'λει ν/ καλ�πτει
Zλες τDς :κ<�νσεις τ.ν δραστηρι�τ�των τ�* ;νθρ9π�υ στ
ν κ�ινωνικ

3'�, στ�ν π�λιτικ�, στ� θρησκε'α, στ� γλωσσ�λ�γ'α καD στ�ν gθικ�. h& 3ι-
κιαν�ς SρµηνεVες, Zπως παρατ�ρησε � Max Horkheimer συνιστ�*ν πρ5τυ-
πα γι/ :κεVν�ν π�4 :πιδι9κει ν/ µελετ�σει τDς π�λιτιστικ�ς :κδηλ9σεις τ�*
;νθρωπ'ν�υ πνε�µατ�ς σ� ;λληλεπ'δραση µ� τDς κ�ινωνικ�π�λιτικ�ς σ8%-
σεις π�4 τDς καθ�ρ'?�υν6.

Παραµερ'?�ντας τ
ν ;λληλ�συγκρ�υ5µεν� πρ�3ληµατισµ
 τ.ν :µπειρι-
στ.ν καD τ.ν fρθ�λ�γιστ.ν, � Vico :πιδ5θηκε στ�ν ;µ<ισ3�τηση τ.ν <ιλ�-
σ�<ικ.ν διαµα8.ν �& �π�Vες ;ναπτ�8θηκαν στ
ν καιρ5 τ�υ µ� ;π�τ%λεσµα
ν/ �δηγηθεV στ�ν �ριστικ� ;π�µ�κρυνσ� τ�υ ;π
 αLτ%ς7. WΕντ��τ�ις µ� τ�ν
παρ5δ� τ.ν :τ.ν, �& ;ντιλ�ψεις τ�υ, παρ5τι Rργησαν ν/ γ'ν�υν εLρ�τερα
γνωστ�ς στ�ν ΕLρ9πη, θ/ ;π�τελ%σ�υν ;ντικε'µεν� ε\δικ.ν πρ�σεγγ'σεων
π��, µ� κ'νδυν� Zµως τ
ν ;να8ρ�νισµ5, τε'ν�υν ν/ ;π�δ9σ�υν µι/ν jπ%ρ-
µετρη σηµασ'α σ� �ρισµ%νες κατευθ�νσεις τ�* στ�8ασµ�* τ�υ 8ωρDς ν/ :κτι-
µ�*ν fρθ/ τDς περισσ5τερες <�ρ�ς τ�ν πρωτ�τυπ'α τ�ς πρ�σπ�θει�ς τ�υ
στ� δικ� τ�υ :π�8�8. Gh λ5γ�ς εdναι Zτι � πρωτ�<αν�ς ;ριθµ
ς αLτ.ν τ.ν
πρ�σπαθει.ν ;νταπ�κρ'θηκε σ� σ�γ8ρ�νες <ιλ�σ�<ικ�ς τ�σεις µ� ;π�τ%λε-
σµα �& ;π5ψεις τ�υ ν/ περιπλ%κ�νται πρ�σαρµ�?5µενες σ� ρι?ικ/ ;ντ'θετες
<ιλ�σ�<ικ�ς ;π5ψεις9. Πρ5κειται γι/ kνα Sρµηνευτικ
 <αιν5µεν� τ
 �π�V�
;πασ85λησε τ
ν Isaiah Berlin � �π�V�ς τ
 ;π%δωσε στ� συνθετ5τητα ;λλ/
καD στ�ν περιπλ�κ5τητα τ�ς 3ικιαν�ς θεµατ�λ�γ'ας @ �π�'α κ�θε Rλλ� παρ/
µ�ν�σ�µαντη εdναι, :πιτρ%π�ντας π�λλαπλ�ς SρµηνεVες :Cαιτ'ας τ�* µετα<�-
ρικ�* τ�υ λ5γ�υ10. Ε\δικ5τερα, :ντυπωσιακ� περ'πτωση ;π�τελ�*ν �& ;ντ'-
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6. M. HORKHEIMER, Les débuts de la philosophie bourgeoise de l’histoire suivi de Hegel
et le problème métaphysique, µτ<ρ. D. Authier, Παρ'σι, Petite Bibliothèque Payot, 1980,
σ. 130.

7. Π3. τ
 :µπεριστατωµ%ν� 3ι3λ'� τ�* J. I. ISRAEL, Radical Enlightenment: Philosophy
and the Making of Modernity (1650–1750), WOC<5ρδη, Oxford University Press, 2001, σ.
CVII.

8. h& B. Croce καD G. Gentile τ
ν ;ντιµετ9πισαν nς πρ5δρ�µ� τ�ς :γελιαν�ς <ιλ�σ�-
<'ας, � M. Horkheimer θε9ρησε Zτι #θεσε τ/ θεµ%λια τ.ν θεωρι.ν τ.ν L. Feuerbach, O.
Spengler καD L. Levy-Bruhl+ :ν. � Η.-G. Gadamer :ν%ταCε τ�ν Sρµηνευτικ� τ�υ στ
ν δρ5-
µ� π�4 8�ραCε � Vico. WΑκ5µη γι/ τDς :πιδρ�σεις τ�* Vico στ� ψυ8αν�λυση, 3λ. B. SAINT-
GIRONS, Vico, Freud et Lacan: de la science des universaux fantastiques à celle des
formations de l’inconscient, Noesis, La «Scienza nuova» de Giambattista Vico, 8, 2005, σσ.
261-284.

9. Ρ. AVIS, Foundations of Modern Historical Thought. From Machiavelli to Vico,
Λ�νδVν�, Routledge, 2016, σσ. 158-160.

10. I. BERLIN, Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas, Λ�νδVν�, Hogarth
Press, 1976, σσ. 95-96: «Ιt may be that, finding in Vico so much that became fully articulate
only in the nineteenth or twentieth century [...] ».



θετες ;π5ψεις π�4 jπ�στηρ'8θηκαν πρ5σ<ατα ;π
 δ�� σπ�υδα'�υς &στ�ρι-
κ�4ς τ.ν \δε.ν, τ
ν Jonathan I. Israel11 καD τ
ν Zeev Sternhell12: κατατ�σσ�ν-
τας τ
ν Vico � πρ.τ�ς στ
ν λεγ5µεν� ρι?�σπαστικ
 ∆ια<ωτισµ
 καD � δε�τε-
ρ�ς στ
 ρε*µα τ�* ;ντι-∆ια<ωτισµ�*.

Μ� µι/ <ιλ�σ�<ικ� ;ντ'ληψη τ�ς &στ�ρ'ας, @ �π�'α ;ντλεV στ�ι8εVα ;π

τ� µελ%τη τ.ν γραπτ.ν µαρτυρι.ν, τ.ν µ�θων, τ�ς θρησκε'ας, τ�ς γλ9σσας
καD τ�* δικα'�υ, � Vico ;κ�λ��θησε kναν δρ5µ� πρ�σωπικ
 καD µ�να8ικ5+
;ρν�θηκε ν/ ;π�δ9σει στ
ν Sαυτ5 τ�υ θ%ση πρ�τ�π�υ καD παρ%µεινε συ-
νεπ.ς � µεγ�λ�ς ;πcν τ�* καιρ�* τ�υ στ
 στερ%ωµα τ�ς διαν5ησης13.
WΑναµ<'3�λα τ
 στ�ι8εV� αLτ
 δηλ9νει :κ µ%ρ�υς τ�υ µι/ν :πι<υλακτικ5τη-
τα @ �π�'α f<ε'λεται κυρ'ως στ�ν ;π�στασι�π�'ησ� τ�υ ;π
 τ�ν :πελθ�*σα
;λλαγ� στ�ν εrθραυστη π�λιτικ� συγκυρ'α τ�* 3ασιλε'�υ τ�ς Nε�π�λης
στ�ν καµπ� τ�* δεκ�τ�υ S3δ5µ�υ α\9να14. sOταν kναν α\9να ;ργ5τερα �&
3ικιαν�ς \δ%ες ;νταπ�κρ'θηκαν στ/ α\τ�µατα τ�* ρ�µαντισµ�* στ
ν τ�µ%α
τ�ς &στ�ρ'ας, τ�ς µελ%της τ�ς γλ9σσας καD τ�ς α\σθητικ�ς15, µεταC4 τ.ν πρ9-
των π�4 ;να?ω�γ5νησαν τ� δυναµικ� τ.ν θεωρ�σε9ν τ�υ καD :µπνε�στη-
καν ;π
 τDς \δ%ες τ�υ, Cε89ρισαν �& διαν�ητ�ς τ�* Risorgimento καθcς καD �
Jules Michelet µ� τ� µετ�<ρασ� τ�υ στ� γαλλικ� γλ9σσα τ�* Scienza
nuova16. Γι/ τ
ν π�λιτικ
 καD <ιλ5σ�<� Giuseppe Ferrari (1811-1876), στ
ν
�π�V� f<ε'λεται @ πρ9τη κριτικ� #κδ�ση τ.ν 3ικιαν.ν �Απ"ντων (1835-
1837), � Vico συνιστt τ
ν τελευταV� <ιλ5σ�<� τ�ς περι5δ�υ τ�ς \ταλικ�ς
WΑναγ%ννησης17, µι/ν ;ντ'ληψη π�4 :π'σης :νστερν'?εται � Eugenio Garin
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11. Γι/ τ
 κ'νηµα τ�* ρι?�σπαστικ�* ∆ια<ωτισµ�*, 3λ. J. I. ISRAEL, Radical
Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity (1650–1750), #νθ� $ν.

12. Z. STERNHELL, �% $ντι-∆ια�ωτισµ'ς $π' τ'ν 18� α(!να )ς τ'ν ψυ�ρ' π,λεµ�,
µτ<ρ. A. Καρακατσ��λη, WΑθ�να, Π5λις, 2013, κε<�λαι� δε�τερ� [=Les anti-Lumières. Une
tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide, Παρ'σι, Fayard, 2006] Π3. M. LILLA, G. B.Vico:
the Making of an Anti-Modern, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1994.

13. Vita, σ. 22.
14. M. G. DE RUGGIERO, La Napoli gentile di Giambattista Vico: curiosità, storie e

leggende, Ν�π�λη, Grimaldi, 2008. GΩς τ
 τ%λ�ς τ�ς δεκαετ'ας τ�* 1690 � Vico ;ν�κε στ�4ς
Cartesiani τ�ς Ν�π�λης �& �π�V�ι ;π�λ�µ3αναν τ�ν εrν�ια τ�* ;ντι3ασιλ%α. Βλ. Jonathan
I. ISRAEL, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity (1650–1750), σ.
CIV.

15. M. BRIX, Le romantisme français: esthétique platonicienne et modernité littéraire,
Louvain-Namur, éditions Peeters, 1999.

16. Gh J. Michelet µετα<ρ�?ει γαλλικ/ τ�ν Scienza nuova µ� τ
ν τ'τλ� Principes de la
philosophie de l’histoire (1835), παρ�υσι�?�ντ�ς τ�ν nς <ιλ5σ�<� τ�ς &στ�ρ'ας. Π3. Α.
PONS, De la nature commune des nations au peuple romantique. Note sur Vico et Michelet,
Romantisme, 9, 1975, σσ. 39-49. Βλ. :π'σης τ
 \δια'τερα κατατ�πιστικ
 3ι3λ'� τ�* J. MALI,
The Legacy of Vico in Modern Cultural History. From Jules Michelet to Isaiah Berlin,
Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

17. G. FERRARI, Idées sur la politique de Platon et d �Aristote: exposées en quatre
leçons à la Faculté des lettres de Strasbourg, suivies d �un discours sur l �histoire de la philosophie



στ�ν �Ιστ�ρ9α τ�ς (ταλικ�ς �ιλ�σ��9ας18 καD π�4 εd8αν ;π�δε8θεV πρ�γεν%-
στερ�' τ�υ κ�ρυ<αV�ι µελετητ%ς, Zπως �& Βenedetto Croce καD Giovanni
Gentile19.

Στρ%<�ντας τ�ν πρ�σ�8� τ�υ πρ
ς τ/ πρωτ5τυπα κε'µενα τ�ς WΑρ8αι5-
τητας καD πι
 συγκεκριµ%να σ� :κεVνα τ�* Πλ�τωνα, � Vico ;π�κ5πτεται
σταδιακ/ ;π
 τ
ν νε�πλατωνισµ520, παρ5τι τ
 <ιλ�σ�<ικ
 αLτ
 ρε*µα
:Cακ�λ�υθεV ;κ5µη ν/ διατηρεV Zλη τ�υ τ� δ�ναµη στ�ν WΙταλ'α. Εdναι
σα<�ς Zτι τ
ν ;πασ8�λεV @ δηµι�υργ'α µιtς <ιλ�σ�<'ας τ�ς &στ�ρ'ας πρ�σ-
δ'δ�ντας καιν��ργια πν�� στ
ν κλασικισµ
 καD τ
ν ;νθρωπισµ5, γεγ�ν
ς
π�4 συνετ%λεσε wστε �& SρµηνεVες τ�υ ν/ τ�π�θετηθ�*ν στ
 πλα'σι� τ�ς
διαµ�8ης ;ρ8α'ων καD νεωτ%ρων21. GΗ 3ικιαν� θεωρ'α τ.ν τρι.ν <�σεων
στ�ν &στ�ρικ� :C%λιCη τ�ς ;νθρωπ5τητας, τ� θε�κρατικ�, τ�ν @ρωϊκ� καD
τ�ν ;νθρ9πινη συνιστt #κ3αση τ�ς πλατωνικ�ς θεωρ'ας τ�ς ;νακ�κλωσης
τ.ν π�λιτει.ν22, τ�ν �π�'α στ� συν%8εια � Π�λ�3ι�ς µετ%<ερε στ
ν 8.ρ�
τ�ς &στ�ρ'ας. GΗ πλατωνικ� <ιλ�σ�<'α εdναι ;δι�λειπτα παρ�*σα κυρ'ως
στ
ν wριµ� Vico καD @ :νασ85ληση τ�υ µ� τ
 πλατωνικ
 #ργ� Cεκινt ;π

τ
ν πρ.τ� τ�υ ;π
 τ�4ς περ'<ηµ�υς WΕναρκτ�ρι�υς τ�υ Λ5γ�υς (�razioni
inaugurali) στ
 Πανεπιστ�µι� τ�ς Ν�π�λης τ
 1699. WEδ. <ανερ9νεται τ

:νδια<%ρ�ν τ�υ γι/ τ
ν WΑθηναV� <ιλ5σ�<� κα', καθcς παρατηρεV �
Eugenio Garin, συντελεVται kνας συγκερασµ
ς τ�* Πλ�τωνα σ�µ<ωνα µ�
τ�ν Sρµηνε'α τ�* GΙερ�* ΑLγ�υστ'ν�υ µ� τDς \δ%ες τ�* Κικ%ρωνα23. Στ
ν
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à l �époque de la Renaissance, Παρ'σι, Capelle, 1842, σσ. 65-79. Π3. τ
 πρ5σ<ατ� δηµ�σ'ευµα
τ�* R. RUBINI, The Vichian «Renaissance» between Giuseppe Ferrari and Jules Michelet,
Intellectual History Review Festschrift for Constance Blackwell, 26, 2016, σσ. 9-15.

18. E. GARIN, History of Italian Philosophy, translated from Italian and edited by
Giorgio Pinton. Introduction by L. POMPA, Rodopi, Amsterdam-New York, 2008, τ. Αy, σ.
692.

19. Π.8. � G. Gentile συνδ%ει τ
ν Vico µ� τ
ν Giordano Bruno, π3. G. CACCIATORE,
Vico, héritier de Bruno?, Giordano Bruno et la puissance de l�infini, Philippe Forget, (:πιµ.),
Παρ'σι, Art Du Comprendre, 2003, σσ. 212-225.

20. E. GARIN, History of Italian Philosophy, τ. Αy, σ. 685.
21. D. LUGLIO & A. ZANGERA, Giambattista Vico lecteur de l’Antiquité: une troisième

voie entre Anciens et Modernes, Historiographie de l’Αntiquité et transferts culturels: les
histoires anciennes dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles, C. Avlami, J. Alvar, M. R. Recio
(:πιµ.), Amsterdam-New York, 2010, σσ. 17-31.

22. GO K. I. ∆ΕΣΠhΤhΠhΥΛhΣ, Π�λιτικ� �ιλ�σ��9α τ�; Πλ"των�ς, WΑθ�να, :κδ5σεις
Παπα?�ση, 21980, σ. 168, jπ�στηρ'?ει Zτι @ θεωρ'α τ�* κ�κλ�υ τ.ν π�λιτε'ων ;π�τελεV
παρερµηνε'α τ�ς πλατωνικ�ς π�λιτικ�ς σκ%ψης.

23. E. GARIN, History of Italian Philosophy, τ. Αy, σ. 687: «In this, something more than
just Cicero is present; the whole Augustinian Platonism is present, with its insistent appeal
for the search of truth far away from the senses, in interiority».



δε�τερ� Λ5γ� :µ<αν'?εται τ
 1700 πλησι%στερ�ς στ/ πλατωνικ/ κε'µενα
:ν. στ
 Il Diritto universale (1721-1723), π�4 3ασικ/ ;π�τελεV σ8εδ'ασµα
τ�ς Scienza Nuova, �& ;να<�ρ%ς τ�υ στ�ν πλατωνικ� θεµατ�λ�γ'α ;ρ-
8'?�υν ν/ ;π�κρυσταλλ9ν�νται καD � στ�8ασµ5ς τ�υ ν/ nριµ�?ει24. M� τ

De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae (1710) δια<α'νεται �
πρ�3ληµατισµ
ς π�4 θ/ :κθ%σει στ� Scienza Nuova π�4 συγκρ�τεV κατW
�Lσ'αν τ� <ιλ�σ�<ικ� τ�υ jπ�θ�κη. Καθcς παρατηρεV τ
 1827 � Jules
Michelet (1798-1874), τ�* �π�'�υ τ
 Rστρ� τ5τε µεσ�υραν�*σε στ� Γαλ-
λ'α25, � Ναπ�λιτ�ν�ς <ιλ5σ�<�ς :π%δειCε ;ληθιν� τ5λµη µ� τ� στρ�<� π�4
πραγµατ�π�'ησε πρ
ς τ/ πρωτ5τυπα κε'µενα τ.ν WAρ8α'ων παραµερ'?�ν-
τας jπ�µν�µατα καD σ8ετικ�ς κριτικ%ς. WΕνδυναµωµ%ν�ς ;π
 αLτ�ς τ�υ τDς
µελ%τες, συνε8'?ει � Michelet, τ5λµησε � Vico ν/ :πιτεθεV κατ/ τ�* καρτε-
σιανισµ�* κυρ'ως nς πρ
ς τ� µ%θ�δ�, µ�λ�ν5τι καD �& ;ντ'παλ�' τ�υ τ�ν
εd8αν ;π�δε8θεV καD 8�ρη στ�ν �π�'α 3ασ'λευε στ�ν ΕLρ9πη26.

Gh Vico, καθcς θεωρ�*σε καθ�κ�ν ν/ πρ�εκτε'ν�νται καD ν/ γ�νιµ�-
π�ι�*νται �& \δ%ες τ.ν πρ�κατ58ων, #θεσε nς στ58� τ�ν ;π�κατ�σταση
τ�ς :µπιστ�σ�νης τ�* ;νθρ9π�υ z8ι µ5ν� στDς διαν�ητικ%ς τ�υ δυν�µεις
Zπως τ
 εd8ε :πιτ�8ει � Descartes, ;λλ/ καD στ�ν πνευµατικ� τ�υ παρ�δ�-
ση, πρtγµα τ
 �π�V� εd8ε ;παρνηθεV � Γ�λλ�ς <ιλ5σ�<�ς. {Ας σηµειωθεV,
Zτι τ5σ� � Descartes Zσ� καD � Vico κιν�*νται στ
ν 8.ρ� τ�ς ;µ<ι3�τησης
τ�* ;ριστ�τελισµ�* τ�ς σ8�λαστικ�ς διδασκαλ'ας µ� τ�ν καθι%ρωση ν5µων
στ�ν <�ση � πρ.τ�ς, στ�ν &στ�ρ'α τ�* π�λιτισµ�* � δε�τερ�ς. WAσκ9ντας,
nστ5σ�, δριµε'α κριτικ� στ
ν καρτεσιαν
 fρθ�λ�γισµ
27 π�4 κυριαρ8�*σε
στDς <ιλ�σ�<ικ�ς συ?ητ�σεις στ�4ς κ5λπ�υς τ�* Πανεπιστηµ'�υ τ�ς N�π�-
λης28, � Vico ;ντικαθιστt τ
 cogito, π�4 ;ντιδιαστ%λλει τ
 jπ�κε'µεν� ;π
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24. WAπ
 τ
 1699 |ς τ
 1709, � Vico #γραψε kCι Λ,γ�υς καD τ
 #ργ� τ�υ De nostri
temporis studiorum ratione, π�4 συνιστ�*ν τ�ν πρ9τη <�ση τ�ς σκ%ψης τ�υ.

25. Γι/ τ
ν MICHELET µελετητ� τ�* Vico, 3λ. G. FASSO, Un presunto discepolo del
Vico: Giulio Michelet, Omaggio a Vico, A. Corsano (:πιµ.), Ν�π�λη, Μorano, 1968, σσ.
483-550.

26. J. MICHELET, Discours sur le système et la vie de Vico, Παρ'σι, Jules Renouard, 1827,
σ. VI: «Tandis que tout le siècle tournait des yeux avides vers l’avenir, et se précipitait dans les
routes nouvelles que lui ouvrait la philosophie, Vico eut le courage de remonter vers cette
antiquité si dédaignée, et de s’identifier avec elle. Il ferma les commentateurs et les critiques, et
se mit à étudier les originaux, comme on l’avait fait à la renaissance des lettres. Fortifié par ces
études profondes, il osa attaquer le cartésianisme, non seulement dans sa partie dogmatique
qui conservait peu de crédit, mais aussi dans sa méthode que ses adversaires mêmes avaient
embrassée, et par laquelle il régnait sur l’Europe».

27. J. PEREIRA, Suarez between Scholasticism and Modernity, Milwaukee, Marquette
University Press, 2006.

28. Vita, σ. 10: «Molto dipoi che vi aveva profittato, intese la ragione perché la metafisica
d’Aristotile non lo aveva soccorso per gli studi della morale, siccome di nulla soccorse ad
Averroe, il cui Comento non fe’ più umani e civili gli arabi di quello che erano stati innanzi».



τ
ν κ5σµ�, µ� τ�ν περ'<ηµη <ρ�ση «verum ipsum factum», ;ληθιν
 εdναι
:κεVν� π�4 #8ει δηµι�υργ�σει � eδι�ς � Rνθρωπ�ς στ
 π%ρασµα τ�ς &στ�-
ρ'ας, διακηρ�ττ�ντας µ� τ
ν τρ5π� αLτ
ν τ�ν :µπιστ�σ�νη τ�υ στDς πνευ-
µατικ�ς &καν5τητες τ�* ;νθρ9π�υ καD γι/ Zσα ;π�ρρ%�υν ;π
 τ�ν :σωτε-
ρικ5τητ� τ�υ29.

T
 ;δι%C�δ� στ
 �π�V� �δηγ�*ν �& #νν�ιες τ�* µεσαιωνικ�* σ8�λαστικι-
σµ�* ;πασ85λησε τ
ν Vico µ� ;ντικε'µεν� ν/ ;πεγκλω3'σει τ� <ιλ�σ�<'α
;π
 τ
 στεν
 αLτ
 :νν�ι�λ�γικ
 πλα'σι�. T�ν ;ριστ�τελικ� µετα<υσικ�,
Zπως διευκριν'?ει στ�ν A=τ�>ι�γρα�9α τ�υ30, τ�ν εd8ε διδα8θεV ;π
 τ�4ς
;ριστ�τελικ�4ς πανεπιστηµιακ�4ς διδασκ�λ�υς τ�ς N�π�λης, ;λλ/ κυρ'ως
εd8ε µελετ�σει τ/ σ85λια τ�* δι�σηµ�υ γι/ τ�ν :π�8� τ�* σ8�λαστικ�* WIη-
σ�υ'τη Francisco Suarez (Γραν�δα 1548-Λισα39να 1617)31, � �π�V�ς στ
 ?�-
τηµα τ.ν καθ�λικ.ν :νν�ι.ν (universalia) :πε8ε'ρησε ν/ συνδυ�σει τ
ν ρεα-
λισµ5 τ�* Duns Scott µ� τ
ν ν�µιναλισµ
 τ�* G. Ockham32. XωρDς ;µ<ι3�-
λ'α, �& ;ντιλ�ψεις τ�* WΙσπαν�* ν�µ�µαθ� καD θε�λ5γ�υ δ�ν τ
ν εd8αν \δια'-
τερα &καν�π�ι�σει στ� µελ%τη τ�ς gθικ�ς+ δ�ν τ
ν 3��θησαν, γρ�<ει, Zπως
;κρι3.ς τ/ jπ�µν�µατα τ�* WΑ3ερρ5η δ�ν κατ5ρθωσαν ν/ κ�ν�υν τ�4ς
}Aρα3ες gθικ5τερ�υς ;π
 πρωτ�τερα33. Gh Vico µετακιν�θηκε �ριστικ/
πρ
ς τ
ν πλατωνισµ
 καD συνδιαλ%γεται µ� τ�ν πρ�3ληµατικ� τ�υ, καθcς
πεπ�'θησ� τ�υ ~ταν, Zτι @ ;ριστ�τελικ� µετα<υσικ� �δηγεV σ� µι/ jλικ�
;ρ8�, :ν. @ πλατωνικ� gθικ�, στηρι?5µενη σ� µι/ \δεατ� π�λιτε'α µ� kνα δ'-
και� καθαρ/ \δεατ5, :πεκτε'νεται σ� µι/ µετα<υσικ� ;ρ8�34. Μι/ παραστα-
τικ� ε\κ5να τ�ς πνευµατικ�ς συν�<ειας µεταC4 τ�* Ναπ�λιτ�ν�υ <ιλ�σ5-
<�υ µ� τ
ν αLθεντικ
 Πλ�τωνα, παρ�υσι�?ει � Giuseppe Ferrari καθcς 8α-
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29. ?Eνθ� $ν.: «Ρerché la metafisica d’Aristotile conduce a un principio fisico, il quale è
materia dalla quale si educono le forme particolari e, si, fa Iddio un vasellaio che lavori le
cose fuori di sé. Ma la metafisica di Platone conduce a un principio metafisico, che è la idea
eterna che da sé educe e crea la materia medesima, come uno spirito seminale che esso
stesso si formi l'uovo: in conformità di questa metafisica, fonda una morale sopra una virtù
o giustizia ideale o sia architetta, in conseguenza della quale si diede a meditare una ideale
repubblica, alla quale diede con le sue leggi un dritto pur ideale».

30. G. FERRARI, Vico et l’Italie, Παρ'σι, Éveillard et Cie, 1839, σ. 359: «Il a cherché
l’embryon et l’éveil occasionnel des idées de Platon dans l’époque des dieux et des héros, et
aussitôt les douzes tables, la jurisprudence ancienne, les mythes, toutes les institutions
primitives, ont offert l’image et le réveil occasionnel des idées de Platon».

31. Y. BELAVAL, Vico et l’anticartésianisme, Les Études philosophiques, juillet-décembre
1968,σσ.311-325.

32. G. GALASSO, Napoli al tempo di Vico. Giambattista Vico nel terzo centenario della
nascita, Ν�π�λη, Edizione Scientifiche Italiane, 1971.

33. ΑLτ�ν ;κρι3.ς τ�ν #νν�ια τ�ς :σωτερικ5τητας στ
ν στ�8ασµ
 τ�* Vico ;ναλ�ει
3αθ�τερα � M. AGRIMI,Vico e la tradizione ‘platonicaW. ‘La filosofia dell’umanità e la storia
universale delle nazioniW, Bollettino del Centro di Studi Vichiani, 22–23, 1992-1993, σσ. 65-
102.

34. Vita, σσ. 10.



ρακτηρ'?ει  τ
 3ικιαν
 σ�στηµα nς Sρµηνε'α τ.ν ;παρ8.ν τ.ν πλατωνικ.ν
\δε.ν35.

GO Ναπ�λιτ�ν�ς <ιλ5σ�<�ς κατ5ρθωσε ν’ ;π�µακρυνθεV ;π
 τ
ν σ8�λα-
στικισµ
 8�ρη στ�ν :πισταµ%νη µελ%τη τ.ν ;ρ8α'ων συγγρα<%ων καD συγκε-
κριµ%να τ�ς πλατωνικ�ς <ιλ�σ�<'ας, ;παλλαγµ%νης ;π
 τ/ C%να πρ
ς
αLτ�ν ;νατ�λικ/ στ�ι8εVα π�4 τ�ς εd8αν πρ�σθ%σει στ/ σ85λι� τ�υς �
Marsilio Ficino καD �& µαθητ%ς τ�υ36. Κατ/ τ� δι�ρκεια τ�ς :ννε�8ρ�νης gθε-
ληµ%νης ;π�υσ'ας τ�υ ;π
 τ� Ν�π�λη ;<ιερ9θηκε στ� µελ%τη <ιλ�σ�<ικ.ν
κειµ%νων µ� εLρ�τερ� ;ντικε'µεν� ν’ ;ναιρ%σει τ
ν σ�γ8ρ�ν5 τ�υ fρθ�λ�γι-
σµ5. Μετ/ ;π
 :π'µ�νη καD συστηµατικ� ;ν�γνωση τ�* WΕπ'κ�υρ�υ καD τ.ν
Στωϊκ.ν, τ�* Gassendi, τ�* Locke, τ�* Hobbes, τ�* Βayle, τ�* Descartes37,
Cε89ρισε τ
ν Πλ�τωνα τ
ν �π�V� kως τ5τε γν9ρι?ε, Zπως � eδι�ς τ
 �µ�λ�-
γεV, µ5ν� ;π
 τ� <�µη τ�υ nς �πατ�υ τ.ν θεϊκ.ν <ιλ�σ5<ων (principe dei
divini filosofi)38. �αρακτηρ'?ει µ�λιστα τ
 πλατωνικ
 #ργ� nς kνα �λ5κληρ�
πανεπιστηµιακ
 σ�στηµα γν9σεων: «appo gli antichi era una nostra intiera
università di studi tutta in un sistema accordata»39. Κατ/ δικ� τ�υ �µ�λ�γ'α,
τ/ πλατωνικ/ κε'µενα τ
ν συνεπ�ραν σ� τ%τ�ι� σηµεV�, wστε συντελ%στηκε
µ'α πνευµατικ� ;<�πνιση 8ωρDς αLτ
 nστ5σ� ν/ τ
 #8ει συνειδητ�π�ι�σει.
WAντιλαµ3�νεται τ5τε τ�ν \δ%α τ�ς α\ων'�υ \δεατ�ς δικαι�σ�νης στ
 πλα'σι�
µιtς π�λιτε'ας δ�µηµ%νης π�νω στ�ν \δ%α καD στ
ν σκ�π
 τ�ς θε'ας Πρ5-
ν�ιας+ @ ;ντ'ληψη αLτ� συνιστ�*σε γι/ τ
ν Ναπ�λιτ�ν� <ιλ5σ�<� τ
 θεµ%-
λι� π�νω στ
 �π�V� Sδραι9ν�νται �& π�λιτεVες Zλων τ.ν :π�8.ν καD Zλων
τ.ν :θν.ν40.

sOπως ;ναγνωρ'?ει στ�ν Α=τ�>ι�γρα�9α τ�υ, µι/ Rλλη µ�ρ<� τ�ς
Sλλην�ρωµαϊκ�ς ;ρ8αι5τητας :π%δρασε :π'σης καθ�ριστικ/ στ� σκ%ψη
τ�υ, � ΛατVν�ς &στ�ρικ
ς Τ�κιτ�ς. WΕν. � Πλ�των ;ντιµετ9πισε τ
ν
Rνθρωπ� στ
 πλα'σι� µιtς καθ�λικ�ς \δεατ�ς κ�σµ�θεωρ'ας, � Τ�κιτ�ς
τ
ν εdδε Zπως :µ<αν'?εται µ%σα ;π
 τ/ γεγ�ν5τα τ�* 3'�υ. GO Πλ�των, µ�
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35. GO Suarez πρ�3�λλει µ'α θεωρ'α τ�* ;τ5µ�υ π�4 ;ντιπρ�σωπε�ει τ� µ�ναδικ�
πραγµατικ� fντ5τητα στ
ν jπαρκτ
 κ5σµ�. Στ
ν τ�µ%α τ�ς θε�λ�γ'ας ;κ�λ��θησε τDς
θεωρ'ες τ�* Luis de Molina, περ'<ηµ�υ WIησ�υ'τη καθηγητ� τ�ς Evora, � �π�V�ς πρ�σπ�-
θησε ν/ συµ<ιλι9σει τ� θεωρ'α τ�ς Πρ5ν�ιας µ� τ
 αLτεC��σι� τ�* ;νθρ9π�υ jπ�στηρ'-
?�ντας Zτι @ Πρ5ν�ια πρ�%ρ8εται ;π
 τ� γν9ση τ�* Θε�* γι/ τ
ν :λε�θερ� καθ�ρισµ

τ�ς ;νθρ9πινης 3��λησης.

36. E. GARIN, History of Italian Philosophy, σσ. 229-294. Βλ. :π'σης J. HANKINS, Plato
in the Italian Renaissance, Leiden, Brill, τ5µ�ς Α’, 1990.

37. Γι/ τ�ν ;ντ'δραση τ�* Vico στ�4ς <ιλ�σ5<�υς αLτ��ς, στ
ν Bayle κυρ'ως, 3λ. τ

:νδια<%ρ�ν 3ι3λ'� τ�* J. ROBERTSON, The Case for the Enlightenment. Scotland and
Naples 1680-1760, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, σσ. 208-260.

38. Vita, σ. 10.
39. @O.π., σ. 82. Bλ. :π'σης A. ΚΩΣΤhΥΛΑ, Giambattista Vico: @ Π�λιτε'α τ.ν Γραµµ�-

των, Κριτικ�/ �Επιστ�µη κα� �Εκπα9δευση, 8, 2008, σσ. 63-79.
40. Vita, σσ. 10-11.



τ�ν καθ�λικ5τητα τ�ς σκ%ψης τ�υ, ;γκαλι�?ει Zλες τDς µ�ρ<�ς τ�ς ;ρετ�ς
π�4 συναπ�τελ�*ν τ
 \δανικ
 τ�ς ;νθρ9πινης σ�<'ας41. Gh Τ�κιτ�ς περι-
γρ�<ει µ� λεπτ�µ%ρεια πρακτικ�4ς καν5νες, µ� τρ5π� wστε � τ'µι�ς
Rνθρωπ�ς, µ%σα ;π
 τDς κακ�τυ8'ες καD ;ντιµ%τωπ�ς µ� τ�ν ;νθρ9πινη
κακ'α, ν/ εdναι σ� θ%ση ν/ πρ�σανατ�λισθεV πρ
ς τ
 ;γαθ542.

WΑναδεικν��ντας τ
ν στ�8ασµ
 τ�* «θεϊκ�*» Πλ�τωνα43 µ� θεωρητικ

jπ53αθρ� τ�4ς διαλ5γ�υς, Zπως τ
ν Τ9µαι�, τ
ν �Αλκι>ι"δη, τ
ν Π�λιτικ,,
τ
ν Σ��ιστ�, τ
ν Κρατ�λ�, τ�ν Π�λιτε9α καD τ�4ς Ν,µ�υς, � Vico :πι8ειρεV
µι/ τ�µ� στ� <ιλ�σ�<ικ� διαν5ηση τ�ς :π�8�ς τ�υ44. WΑντιστρατε�εται τ

πνε*µα τ�* WΕπ'κ�υρ�υ καD τ�* ��νωνα45 Zπως τ.ν Spinoza, Hobbes καD
Bayle46. ∆ια<ωνεV µ� τ� στωϊκ� θεωρ'α περD Πρ�ν�'ας, παρ5τι :µ<αν'?εται
nς @ περισσ5τερ� �λ�κληρωµ%νη στ�ν WΑρ8αι5τητα, ;<�* τ5σ� �& ;ριστ�-
τελικ�D Zσ� καD �& :πικ��ρει�ι ;ρν�θηκαν τ�ν :π%µ3ασ� της. Στ58�ς τ�υ
;π�τελεV @ :γκαθ'δρυση µιtς <υσικ�ς καD α\9νιας π�λιτε'ας π�4 δι%πεται
;π
 τ� θε'α Πρ5ν�ια47, @ �π�'α κατ’ αLτ
ν τ
ν τρ5π� ;π%κτησε µι/ κεν-
τρικ� θ%ση στ
ν στ�8ασµ5 τ�υ, &καν� ν/ ;ντισταθεV στ�ν κριτικ� τ�* fρθ�-
λ�γισµ�*. Παραδ%8εται, Zτι @ #νν�ια αLτ� δ�ν ;ν�κει µ5ν� στ� 8ριστιανικ�
διδασκαλ'α ;λλ/ :π'σης στ�ν Sλλην�ρωµαϊκ� ;ρ8αι5τητα καD ;περ'<ρα-
στα, ;ναγνωρ'?ει τDς πλατωνικ�ς κατα3�λ�ς τ�ς ;ντ'ληψ�ς τ�υ γι/ τ�ν
θε'α Πρ5ν�ια48. Εdναι πεπεισµ%ν�ς, Zτι δ'8ως τ�ν :π%µ3αση τ�ς Πρ5ν�ιας
θ/ κυριαρ8�*σε στ
ν 3'� τ.ν :θν.ν @ τυ<λ� ;ναγκαι5τητα καD τ
 τυ8αV�.
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41. S. CARAMELLA, La valutazione storica di Platone in G. B. Vico, Saggi e ricerche in
memoria di E. U. Gotti, Παλ%ρµ� 1961, σ. 5-14.

42. Vita, σ. 26: «Fino a questi tempi il Vico ammirava due soli sopra tutti gli altri dotti,
che furono Platone e Tacito; perché con una mente metafisica incomparabile Tacito
contempla l’uomo qual è, Platone qual dee essere; e come Platone con quella scienza
universale si diffonde in tutte le parti dell’onestà che compiono l’uom sapiente d’idea, così
Tacito discende a tutti i consigli dell’utilità, perché tra gl’infiniti irregolari eventi della
malizia e della fortuna si conduca a bene l’uom sapiente di pratica».

43. T
 πρ�σων�µι� αLτ
 τ�* Πλ�τωνα ~ταν σ�νηθες στ�4ς WΙταλ�4ς νε�πλατωνικ��ς.
44. GO Croce παρατηρεV Zτι � πλατωνισµ
ς τ�* Vico δια<α'νεται ;κ5µη καD ;π
 τ
 γε-

γ�ν
ς Zτι � Bacon, π�4 συγκαταλ%γεται καD αLτ
ς στDς ;<ετηρ'ες τ�ς 3ικιαν�ς σκ%ψης,
εdναι \δωµ%ν�ς µ� τρ5π� περισσ5τερ� πλατωνικ5. Βλ. B. CROCE, La filosofia di G.B. Vico,
Ρ9µη-Μπ�ρι, Laterza, 1922, σ. 35.

45. Κατ/ τ
ν Croce, � Vico συγ8%ει τ
ν Z�νωνα τ
ν WEλε�τη µ� τ
ν Z�νωνα τ
ν  Kι-
τι%α, 3λ. La filosofia di G.B.Vico, σ. 145.

46. Gh M. AGRIMI,Vico e la tradizione «platonica». «La filosofia dell’umanità e la storia
universale delle nazioni», J.π., σ. 66, πρ�σπαθεV ν/ συνδ%σει τDς 3ικιαν�ς ;ντιλ�ψεις µ�
:κεVνες τ�* Leibniz γι/ τDς µ�ν�δες.

47. A. PONS, «Histoire idéale éternelle» et «histoire universelle» chez Vico, Noesis, La
«Scienza nuova» de Giambattista Vico, σσ. 7-31.

48. Scienza nuova, in �pere, Paolo Rossi (:πιµ.), Μιλ�ν�, Rizzoli, 22008, σ. 544. Π3.
στ
ν Τ9µαι� (360 c1, 44 c7) καD στ�4ς Ν,µ�υς (3ι3λ'α Ι�, �).



GΗ ;ντ'ληψ� τ�υ αLτ� πρ�%ρ8εται ;π
 τ�ν \δεατ� δικαι�σ�νη τ�ς Π�λιτε9-
ας, @ �π�'α τ
ν �δ�γησε σ’ kνα \δεατ
 α\9νι� δ'και� π��, 8ωρDς ν/ καταρ-
γεV τ�ν :λευθερ'α τ�* ;νθρ9π�υ, διατηρεV τDς δυνατ5τητες :πιλ�γ�ς τ�υ,
;<�ν�ντ�ς τ�ν #τσι :λε�θερ� ν/ 8αρ�Cει τ
ν πρ�σωπικ5 τ�υ δρ5µ� στ
ν
3'� τ�υ. GΩστ5σ�, � Vico εd8ε :π'γνωση τ�ς ;π5στασης π�4 8ωρ'?ει τ�ν
πλατωνικ� π�λιτε'α ;π
 τDς κ�ινων'ες τ�* καιρ�* τ�υ, γεγ�ν
ς π�4 ;π�δ'-
δει στ�ν Rγν�ια π�4 εd8ε � Πλ�των τ�ς 8ριστιανικ�ς διδασκαλ'ας περD τ�ς
πτ9σης τ�* πρ9τ�υ ;νθρ9π�υ49.

Καθcς � Vico ;π�µακρ�νεται ;π
 τ
 πρ5τυπ� τ�ς µαθηµατικ�ς 3ε3αι5-
τητας, � Πλ�των δ�ν συνιστt γι/ αLτ
ν τ
ν µετα<υσικ5 <ιλ5σ�<� σ�µ<ω-
να µ� τ
ν �π�V� τ/ µαθηµατικ/ κατευθ�ν�υν τ
ν Rνθρωπ� στ
 ν/ συλλ�-
3ει τ
ν ν�ητ
 κ5σµ� καD τ� µ�ναδικ� ;π5λυτη ;λ�θεια50, ;λλ/ εdναι :κε'-
ν�ς π�4 δι%3λεψε τ� θρησκευτικ� δι�σταση τ�* ;νθρ9π�υ καD τ�ν τ�ση
τ�ς ;νθρωπ5τητας πρ
ς τ
 ;γαθ
 ;ν�γ�ντας µ� τ
ν τρ5π� αLτ
ν τ�ν
;ρ8� τ�* κ5σµ�υ στ� θε'α δηµι�υργ'α51. WΕνστερν'?εται τ
ν πλατωνικ

�ρισµ
 τ�ς σω<ρ�σ�νης ;π
 τ
ν �Αλκι>ι"δη52, nς τ
 στ�ι8εV� :κεVν� π�4
τελει�π�ιεV τ
ν Rνθρωπ� πρtγµα π�4 :πιτυγ8�νεται µ� τ� γν9ση τ.ν πι

jψηλ.ν :νν�ι.ν ;να<�ρικ/ µ� τ
ν Θε
 @ �π�'α µtς ;π�καλ�πτει τ�ν
πρ�ν�ητικ5τητ� τ�υ53. Μ�λιστα συµπληρ9νει τ
ν συλλ�γισµ5 τ�υ λ%γ�-
ντας, Zτι, :πειδ� � Πλ�των ;π%δειCε αLτ� τ�ν \δι5τητα τ�* Θε�*, τ�*
�ρµ5?ει ν/ ;π�καλεVται θεϊκ5ς54. WΑπ�δ%8εται ;κ5µη τ� δυνατ5τητα τ�*
;νθρ9π�υ ν/ στηρ'?εται στDς α\σθ�σεις τ�υ γι/ τ�ν καταν5ηση τ.ν <υ-
σικ.ν <αιν�µ%νων+ Zσ�ν ;<�ρt στ
ν ν�ητ
 κ5σµ�, :µπιστε�εται µι/ν
α\9νια ;ρ8�, @ �π�'α δηµι�υργεV τ/ πρ�γµατα π�4 :µπερι%8�νται :ντ5ς τ�υ
καD τ/ στηρ'?ει. Παραδ%8εται, Zτι jπ�ρ8�υν α\9νιες ;λ�θειες, τDς �π�Vες
δ�ν µπ�ρ�*µε ν/ παρα3λ%ψ�υµε+ <%ρνει :δ. nς παρ�δειγµα π�λι τ
ν
Πλ�τωνα π��, 8ωρDς καµι/ jπ5θεση, ;π�δεικν�ει τ�ν α\9νια \δ%α τ�ς γν9-
σης καD τ�ς συνε'δησης τ�* Sαυτ�* µας nς ;ρ8� Zλων τ.ν πραγµ�των55.

�ωρDς ν/ πρ�σπαθεV ν/ δ9σει µι/ν Sρµηνε'α τ.ν πλατωνικ.ν \δε.ν στ�
θε9ρηση τ�ς π�ρε'ας τ�ς &στ�ρ'ας, τDς µετατρ%πει σ� µ%σ� στ�ν πρ�σπ�θει�
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49. J. CHAIX-RUY, La formation de la pensée philosophique de G. B. Vico, Παρ'σι,
P.U.F., 1943, Αrno Press, 21979, σ. 51.

50. Vita, σσ. 11-12.
51. J. MILBANK, The Religious Dimension in the Thought of Giambattista Vico, 1668-

1744, Lewiston ΝΥ, Lampeter,The Edwin Mellen Press, 1991 σε 2 τ5µ�υς.
52. ΠΛΑΤΩΝOΣ, �Αλκι>ι"δης, 124 b-130 e. Π3. M. DONZELLI, «Sapientia», «sagesse» et

«science» dans la philosophie de Vico, Noesis, La «Scienza nuova» de Giambattista Vico,
σσ. 111-124.

53. Scienza nuova, σ. 145.
54. ?Eνθ� $ν., σ. 146: «Τalché la metafisica dee essenzialmente adoperarsi a bene del

gener umano, il quale si conserva sopra questo senso universale: che sia, la divinità,
provvedente; onde forse Platone che la dimostra, merit
 il titolo di divino».

55. Vita, σ. 16.



τ�υ ν/ Sρµηνε�σει τ�ν «πρωτ5γ�νη ν��τρ�π'α» τ.ν πρ9των ;νθρ9πων καD
τ� µετ�3ασ� τ�υς στ
ν π�λιτισµ5. sOπως πρ�κειµ%ν�υ ν/ περιγρ�ψει τ�ν
καταγωγ� τ�ς θρησκε'ας, τ�ς π�'ησης καD τ�ς γλ9σσας56 :νστερν'?εται στ�ι-
8εVα ;π
 τ/ �µηρικ/ #πη, τ
 eδι� :πιτυγ8�νει µ� τ�4ς πλατωνικ�4ς διαλ5-
γ�υς στ�ν :Cιστ5ρηση τ�ς gθικ�ς καD τ�ς π�λιτικ�ς :C%λιCης τ�* ;νθρωπ'ν�υ
γ%ν�υς. WΑναγνωρ'?ει Zτι τ5σ� � Πλ�των Zσ� καD � sOµηρ�ς57 εdναι πρ�κ�τ�-
8�' τ�υ στ�ν περιγρα<� τ.ν πρ9των πατ%ρων τ�* κ5σµ�υ π�4 ~σαν Κ�κλω-
πες καD τ�4ς �π�'�υς 8αρακτηριστικ/ ;π�καλεV Π�λ�<ηµ�υς (ne’ Polifemi,
ne’ quali altrove rincontra i primi padri di famiglia del mondo)58. Πρ�γµατι
µ'αν ;ναπ5δραστη σ�νδεση :ντ�π'?ει � Vico µεταC4 µυθ�λ�γ'ας καD ;ρ-
8α'ων GΕλλ�νων <ιλ�σ5<ων, �& �π�V�ι κατ5ρθωσαν ν/ :νν��σ�υν καD ν/
;ναπτ�C�υν <ιλ�σ�<ικ/ ?ητ�µατα µ� παραδε'γµατα παρµ%να ;π
 τ�4ς µ�-
θ�υς. WΙδια'τερ� :νδια<%ρ�ν παρ�υσι�?ει @ 8ρ�ση π�4 κ�νει � eδι�ς � Vico
τ�* µ�θ�υ τ�* GΗρ5ς, � �π�V�ς συνιστt τ
ν :π'λ�γ� τ�ς Π�λιτε9ας καD π�4 �
WΑθηναV�ς <ιλ5σ�<�ς συν%θεσε µ� τ� 3��θεια τ�ς fρ<ικ�ς καD τ�ς πυθαγ�-
ρε'�υ παρ�δ�σης, :πιθυµ9ντας ν/ δ9σει µι/ν gθικ� διδα8� σ8ετικ/ µ� τ�ν
ψυ8� τ�* δικα'�υ καD τ�* ;δ'κ�υ ;νθρ9π�υ59.

GΗ «ν%α :πιστ�µη» τ�ν �π�'α πρ�τε'νει � Vico περιλαµ3�νει :π'σης τ�ν
;ν�λυση τ�ς γλ9σσας, @ καταγωγ� τ�ς �π�'ας δ�ν πρ�%ρ8εται ;π
 τ
ν
Θε5, �rτε ;π�τελεV συνθ�κη µεταC4 τ.ν ;νθρ9πων60. h& γλ.σσες, nς ση-
µαντικ5τερες µαρτυρ'ες τ.ν παλαι.ν gθ.ν τ.ν λα.ν καD τ�ς :C%λιC�ς
τ�υς, ;ναδ��νται µ� <υσικ
 τρ5π� ;π
 τDς διαλ%κτ�υς µ%σα ;π
 τ� µυθ�-
λ�γ'α61 καD τ
ν π�ιητικ
 λ5γ�, στηρι?�µ%νες στ
ν συσ8ετισµ
 fν�µ�των
καD πραγµατικ5τητας62. Παραπ%µπει στDς ;ναλ�σεις τ�* πλατωνικ�* Κρα-
τ�λ�υ63, ;π�δε85µεν�ς τ� µυθικ� καD π�ιητικ� καταγωγ� τ�ς γλ9σσας.
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56. Βλ. K. O. APEL, Die Idee der Sprache in der Tradition der Humanismus von Dante
bis Vico, Bonn, Βouvier, Archiv fur Begriffsgeschichte, 1963.

57. GO sOµηρ�ς ;π�τελεV κ�µ3ικ� µ�ρ<� στDς ;να?ητ�σεις τ�* Vico+ τ�* ;<ιερ9νει τ

3ι3λ'� ΙΙΙ τ�ς Scienza nuova, µε τ'τλ� «Della discoverta del vero Omero», Zπ�υ ;π�δει-
κν�ει Zτι τ/ �µηρικ/ #πη ;π�τελ�*ν πηγ�ς γι/ τ�ν ;ν'8νευση τ�* <υσικ�* δικα'�υ στ�4ς
;ρ8α'�υς sEλληνες. Π3. B. CROCE, La filosofia di G. B. Vico, σσ. 191-206 καθcς καD
G. MAZZOTTA, La nuova mappa del mondo. La filosofia poetica di Giambattista Vico, T�-
ρ'ν�, Einaudi, 1999, σσ. 144-147.

58. Scienza nuova, σ. 118. Π3. N,µ�ι ΙΙΙ, 678 c-681 e.
59. ΠΛΑΤΩΝOΣ, Π�λιτε9α �, 614 a-621 b. Βλ. :π'σης Γ. Ε. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ, ΓιατD � Πλ�-

τωνας 8ρησιµ�π�ιεV µ�θ�υς;, Νε;σις 17, 2008, σσ. 115-149.
60. R. SALOMONE, Lingua e linguaggio nella filosofia di Giambattista Vico, Ρ9µη,

edizioni dell’Αteneo, 1984.
61. Μ. HORKHEIMER, Les débuts de la philosophie bourgeoise de l’histoire, τ
 κε<�-

λαι� «Vico et la mythologie», σσ. 113-136.
62. Scienza nuova, σ. 86.
63. ?Eνθ� $ν., σ. 215. Γι/ τ
 περιε85µεν� καD τ� δ�µ� τ�* Κρατ�λ�υ, 3λ. M. W. RILEY,

Plato’s Cratylus: Argument, Form, and Structure, Amsterdam, Rodopi, 2005.



WΑπ�σκ�π9ντας ν/ ;νακαλ�ψει µ%σα ;π
 τ�ν ;ν�λυση τ�ς γλ9σσας τ�ν
καταγωγ� τ.ν \δε.ν, � Vico πρ�8ωρεV συνεπ.ς στ� γλωσσικ� ;π�τ�πωση
τ�ς πραγµατικ5τητας, :ν. ;ντιθ%τως � Πλ�των εd8ε ;ρνηθεV τ�ν ;ντ'ληψη
Zτι τ/ fν5µατα �δηγ�*ν στ� γν9ση τ.ν πραγµ�των καθcς διαστρ%<�υν
τ�ν ;ληθιν� τ�υς <�ση. Στ�ν #ρευν� τ�υ γι/ τDς ;παρ8�ς τ�ς λατινικ�ς
γλ9σσας, � Vico πρ�τ'µησε π�λι ν/ ;κ�λ�υθ�σει τ� µ%θ�δ� τ�* πλατωνι-
κ�* αLτ�* διαλ5γ�υ, µ� τ�ν α\τι�λ�γ'α Zτι �& γραµµατ�λ�γικ�ς :τυµ�λ�γ'ες
δ�ν τ
ν &καν�π�ι�*σαν64.

GΩστ5σ� καD Rλλες σηµαντικ�ς δια<�ρ�ς j<'στανται ;ν�µεσα στ� 3ι-
κιαν� καD τ�ν πλατωνικ� κ�σµ�θεωρ'α. Gh Vico ;ντικρ��ει σ� ;ρκετ/ ση-
µεVα ;π5ψεις τ�* Πλ�τωνα, Zπως σ8ετικ/ µ� τ�ν παιδαγωγικ� ;C'α τ�ς
π�'ησης. WΑντικε'µεν5 τ�υ ;π�τελεV @ ;π�κατ�σταση τ�* π�ιητικ�* λ5γ�υ
nς δι�σταση τ�* ;νθρωπ'ν�υ πνε�µατ�ς, ;ντιστρατευ5µεν�ς ;ν�λ�γες
;π5ψεις τ�* fρθ�λ�γισµ�* τ�* δεκ�τ�υ S3δ5µ�υ α\9να65. sOπως γνωρ'-
?�υµε, � Πλ�των στ
ν πρ9ιµ� δι�λ�γ5 τ�υ ?Iωνα καD στ�ν Π�λιτε9α66,
;Cι�λ�γ9ντας τ
 περιε85µεν� τ�ς π�ιητικ�ς δηµι�υργ'ας, ;π�ρρ'πτει ;π

τ�ν ψυ8ικ� δι�πλαση τ.ν ν%ων τ�4ς π�ιητ%ς, �& �π�V�ι δ'8ως ν/ σ%3�νται
τ�4ς θε��ς, παραπλαν�*ν µ� τ/ ψε�δη τ.ν π�ιητικ.ν τ�υς συνθ%σεων67+
;Cι9νει µ�λιστα τ�ν ;π�π�µπ� τ.ν π�ιητ.ν, ;κ5µη καD τ�* WΗσι5δ�υ καD
τ�* Ghµ�ρ�υ, ;π
 τ�ν fρθ� π�λιτε'α68. WΑντ'θετα, � Vico δ%8εται ;π
 τ
 δι-
κ5 τ�υ πρ'σµα Zτι @ π�'ηση κατ%8ει Cε8ωριστ
 :κπαιδευτικ
 ρ5λ� καD ε\δικ/
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64. Vita, σ. 35: «Frattanto il Vico, con la lezione del più ingegnoso e dotto che vero
trattato di Bacone da Verulamio De sapientia veterum, si dest
 a ricercarne più in là i
princìpi che nelle favole de’ poeti, muovendolo a far ci
 l’auttorità di Platone, ch’era andato
nel Cratilo ad investigargli dentro le origini della lingua greca; e, promuovendolo la
disposizione, nella quale era già entrato, che l’incominciavano a dispiacere l’etimologie de’
grammatici, s’applic
 a rintracciargli dentro le origini delle voci latine […]». Π3. Β. CROCE,
La filosofia di G. B.Vico, σ. 47.

65. M. LOLLINI, Le muse, le maschere e il sublime. G.B.Vico e la poesia nell’età della
“Ragione spiegata”, N�π�λη, Guida, 1994; G. PATELLA, Senso, Corpo, Poesia. G. B. Vico e
l’origine dell’estetica moderna, Mιλ�ν�, Guerini e Associati, 1995.

66. ΠΛΑΤΩΝ, Π�λιτε9α, 606 d, 603 b, 598 e. Π3. P. MURRAY, Plato on Poetry: Ion;
Republic 376 e-398 b9; Republic 595-608 b10, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

67. GO K. I. ∆εσπ�τ5π�υλ�ς στ�ν Π�λιτικ� �ιλ�σ��9α τ�; Πλ"των�ς, σσ. 106-107 ;να-
λ�ει µ� :µπεριστατωµ%ν� τρ5π� τ�ν ;π5ρριψη τ.ν π�ιητ.ν καD τ.ν µυθ�π�ι.ν ;π
 τ
ν
Πλ�τωνα στ
 πλα'σι� τ�* συσ8ετισµ�* π�λιτισµ�* καD :C�υσ'ας. Βλ. :π'σης TOY I∆IOY,
Μελετ�µατα �ιλ�σ��9ας, ΙΙ, WΑθ�να, Παπα?�ση, 1980, ε\δικ5τερα τ
 κε<�λαι� «GΗ κριτικ�
τ�* Πλ�των�ς γι/ τ�ν π�'ηση», σσ. 41-85.

68. Παρ5τι fν�µ�?ει � Πλ�των τ
ν sOµηρ� «τελευταV� µ%γιστ� τ.ν π�ιητ.ν» καD
«πρ.τ� ;ν�µεσα στ�4ς τραγικ��ς» (Π�λιτε9α 607 a), π3. I. MURDOCH, The Fire and the
Sun. Why Plato Banished the Artists, Λ�νδVν�, Chato & Windus, 1977. WΕπ'σης Στ. ΡAMΦOY,
�Η M�ρ9α τ�ν π�ιητ�ν, WΑθ�να, 1978.



τ/ �µηρικ/ #πη ;π�τελ�*ν πηγ� γι/ τ� γν9ση τ.ν ;ρ8α'ων κ�ινωνι.ν69.
GΕστι�?ει τ
 :νδια<%ρ�ν τ�υ στ�ν ;π�κατ�σταση τ�* <αντασιακ�* π�4
τ5σ� εd8ε ;παCι9σει @ fρθ�λ�γιστικ� παρ�δ�ση, σ�µ<ωνα µ� τ�ν �π�'α @
<αντασ'α κατ%8ει kναν ρ5λ� ;µελητ%� στ� σ8%ση της µ� τ� γν9ση. Σ� πλ�-
ρη ;ντιπαρ�θεση µ� τ
ν fρθ�λ�γισµ5, � Vico θεωρεV τ� <αντασ'α αLτ�
καθεαυτ�+ ;να<ερ5µεν�ς στDς Sλληνικ�ς ρ'?ες τ�* Zρ�υ π�ιητ�ς, :ντ�π'?ει
στ�ν π�ιητικ� &καν5τητα τ.ν πρ9των ;νθρ9πων, τ.ν ν%ων (fanciulli) τ�ς
;νθρωπ5τητας Zπως τ�4ς ;π�καλεV, τ� δηµι�υργικ� τ�υς π�ιητικ� &καν5-
τητα70. Πι
 συγκεκριµ%να, στ
 3ι3λ'� ΙΙ τ�ς Scienza nuova, µε τ'τλ� Della
sapienza poetica, � Vico διαπραγµατε�εται τ
 θ%µα τ�ς π�'ησης καD δηλ9-
νει Zτι ;ν9τερ�ς στ58�ς της εdναι ν/ πρ�σδ9σει ν5ηµα καD εLαισθησ'α στ/
πρ�γµατα71, Zπως αLτ
 συµ3α'νει µ� τ/ παιδι/ π�4 πα'ρν�υν Rψυ8α ;ντι-
κε'µενα στ/ 8%ρια τ�υς καD τ�4ς µιλ�*ν σ/ν ν/ πρ5κειται γι/ ?ωνταν/
zντα72. WΕπειδ� �& Rνθρωπ�ι εdναι :κ <�σεως jπ%ρ�8�ι π�ιητ�ς καD διαθ%-
τ�υν kνα πνε*µα ;περι5ριστ�, ;ναγνωρ'?ει Zτι, Zταν ;κ5µη jπ�π'πτ�υν σ�
πλ�νη δηµι�υργ�*ν µ5ν�ι τ�υς kνα δικ5 τ�υς σ�µπαν. sOσ�ι ;γν��*ν τ/
<υσικ/ αeτια καD ;δυνατ�*ν ν/ δ9σ�υν µι/ν :C�γηση σ� αLτ�, τ/ 8αρα-
κτηρ'?�υν µ� 3�ση τ�ν δικ� τ�υς <�ση. }Eτσι, � Rνθρωπ�ς ;π
 τ
ν eδι�
τ�υ τ
ν Sαυτ
 δηµι��ργησε kναν �λ5κληρ� κ5σµ� (di sé stesso ha fatto un
intiero mondo) :γγεν� στDς δικ%ς τ�υ διαν�ητικ�ς δυνατ5τητες73.

WΑρνεVται :πD πλ%�ν Zτι στ
 ;ρ8ικ5 τ�υς στ�δι� τ/ π�λιτικ/ καθεστ.τα
πρ��λθαν ;π
 τ�ν jπερ'σ8υση τ�ς δ�ναµης καD τ�ς ;π�της74. ∆ηµ�κρατικ5-
τερ�ς τ�* Πλ�τωνα, ;π�ρρ'πτει :π'σης τ�ν Rπ�ψη Zτι τ/ µ�ρ<ωτικ/ ;γαθ/
πρ��ρ'?�νται µ5ν� γι/ τ�4ς Rρ8�ντες, π�4 πρ%πει ν/ γ'ν�υν <ιλ5σ�<�ι,
wστε ν/ �\κ�δ�µ�σ�υν τ�ν «;ρ'στη π5λη». Τ�ν πλατωνικ� θεωρ'α γι/ τ�4ς
<ιλ�σ5<�υς π�4 γ'ν�νται κ�τ�8�ι τ�ς π�λιτικ�ς :C�υσ'ας, τ�ν ;ν�γει � Vico
σ� µι/ ;ρ8α'α παραδ�8� @ �π�'α πρ%σ3ευε Zτι �& πρ.τ�ι 3ασιλεVς jπ�ρCαν
σ�<�'+ πιστε�ει, συνεπ.ς, Zτι µ�ταια ;ναπ�λ�*σε � Πλ�των τ�ν :π�8� κατ/
τ�ν �π�'α �& <ιλ5σ�<�ι 3ασ'λευαν � <ιλ�σ�<�*σαν �& 3ασιλεVς75. WAνα<ερ5-
µεν�ς στ�ν ;ντ'ληψη τ�ς πλατωνικ�ς ;ριστ�κρατ'ας τ.ν γραµµ�των76, δ�ν
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69. B. CROCE, La filosofia di G. B. Vico, σσ. 191-206, Zπ�υ ;να<%ρεται στ
ν sOµηρ�
καD τ�ν πρωτ5γ�νη π�'ηση. Π3. G. A. BIANCA, Il concetto di poesia in Giambattista Vico,
Mεσσ'νη, D’Anna, 1967 (Biblioteca di cultura contemporanea, 99).

70. Scienza nuova, σ. 156.
71. J.-R. ROUGER, La poésie et la formation de la cité (Platon-Vico), L’enseignement

philosophique, 44, 1993, σσ. 11-27.
72. Scienza nuova, σ. 95.
73. ?Eνθ� $ν., σ. 174.
74. ?Eνθ� $ν., 108.
75. ?Eνθ� $ν., Π3. Π�λιτε9α 473 c-d.
76. Γι/ τ�ν πλατωνικ� αLτ� ;ντ'ληψη, 3λ. K. R. POPPER, The Open Society and Its

Enemies, vol. I The Spell of Plato, Λ�νδVν�, Routledge & Kegan Paul, 1974, σσ. 138-156. Π3.



τ�ν ;π�δ%8εται nς Cε8ωριστ� κ�ινωνικ� τ�Cη+ εdναι πεπεισµ%ν�ς Zτι @ π�λι-
τε'α τ.ν γραµµ�των πρ%πει ν/ τρ�<�δ�τεVται ;π
 Zλα τ/ κ�ινωνικ/ στρ9-
µατα µ%σα ;π
 τDς διαδικασ'ες τ�ς παιδε'ας καD τ�ς :κπα'δευσης77.

Μ� τ�ν πρ�δρ�µικ� αLτ� µ�ρ<� τ�ς νεωτερικ5τητας �Lσιαστικ/ κλε'-
νει τ
 κε<�λαι� τ�ς σ8�λαστικ�ς µετα<υσικ�ς στ�ν WΙταλ'α καD ;ν�'γ�νται
ν%�ι ;νθρωπ�κεντρικ�D καD κ�ινωνι�λ�γικ�D �ρ'?�ντες στ
ν 8.ρ� τ.ν
;νθρωπιστικ.ν :πιστηµ.ν78. M� τ�ν ;ν�δυση αLτ� τ�* πλατωνισµ�* µπ�-
ρ�*µε ν/ π�*µε Zτι :κεVν� π�4 :π'σης :κ<ρ�?ει � στ�8ασµ
ς τ�* Vico
εdναι @ :κκ�σµικευµ%νη µετ�3αση ;π
 τ
 δεσπ�τικ
 στ
 ;νθρωπ�κεντρικ

κ�σµ�σ�στηµα, π�4 f<ε'λεται στ� διαπ'στωση Sν
ς \δεαλιστικ�* :λλε'µ-
µατ�ς στDς <ιλ�σ�<ικ�ς τ�σεις τ�ς :π�8�ς τ�υ. GΗ \δια'τερη πρ��πτικ� µ%-
σα στ�ν �π�'α κινεVται εdναι � :παναπρ�σδι�ρισµ
ς τ�* πλατωνισµ�* στ

µ%τρ� π�4 λειτ�υργεV nς ρυθµιστικ
 \δε.δες. GΗ διαπ'στωση αLτ� µtς ;ν�-
γει σ� µι/ παρ�µετρ� τ�* στ�8ασµ�* τ�* Vico, @ �π�'α ;<�ρt στDς σ8%σεις
νεωτερικ5τητας καD πλατωνισµ�*. Πρ5κειται, nστ5σ�, γι/ µ'α στ�ση @
�π�'α σ�µ<ωνα µ� kνα διπ�λικ
 τρ5π� σκ%ψης, :νδ%8εται ν/ :πικριθεV nς
;συµ3'3αστη µ� τ� νεωτερικ5τητα. WΑπ
 τ
 γεγ�ν
ς Zµως, Zτι τ�π�θετεVται
σ� µι/ :Cελικτικ� ε\κ5να τ�ς ;νθρωπ�κεντρικ�ς &στ�ρ'ας πρ�3�λλεται @
ν%α πν�� π�4 πρ�σ%δωσε @ πλατωνικ� παρ�δ�ση στ
ν εLρωπαϊκ
 π�λιτι-
σµ
 καD στ� διαµ5ρ<ωση τ�* ;νθρ9πιν�υ πνε�µατ�ς. GH νεωτερικ5τητα
στ�ν περ'πτωση αLτ� δ�ν ;π�τελεV τ� λ�θη τ�* παρελθ5ντ�ς ;λλ/ τ�ν
;ναγ%ννησ� τ�υ µ%σα σ� kνα καιν��ργι� µεθ�δ�λ�γικ
 �ρ'?�ντα στ� διαδι-
κασ'α τ�ς ;να?�τησης τ�ς ;λ�θειας.

PωC�νη APΓYPOΠOYΛOY

(WAθ�να)
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Κ. Ι. ∆ΕΣΠhΤhΠhΥΛhY, Π�λιτικ� �ιλ�σ��9α τ�; Πλ"των�ς, σσ. 131-137 καθcς καD Μ.-P.
EDMOND, Le philosophe-roi. Platon et la politique, Παρ'σι, Payot, 2006, σσ. 59-71.

77. WEντ��τ�ις � Πλ�των (Π�λιτε9α, 415 b-415 c) δ�ν ;ρνεVται τ�ν κινητικ5τητα ;ν�µε-
σα στDς τ�Cεις+ στ� θεωρ'α τ�* γεννα'�υ ψε�δ�υς πρ�σθ%τει Zτι στ�ν \δανικ� π�λιτε'α kνα
παιδD π�4 γεννι%ται δια<�ρετικ
 ;π
 τ�4ς γ�νεVς τ�υ, πρ%πει ν/ σταλεV στ�ν τ�Cη στ�ν
�π�'α πραγµατικ/ ;ν�κει.

78. Th. GONTIER, Science de l’histoire ou métaphysique de l’esprit? L’interprétation
actualiste de la «Science Nouvelle», Noesis, La «Scienza nuova» de Giambattista Vico, σσ.
81-98.


