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Poetry: primitive form of language in the 
philosophy of Giambattista Vico 

[Poezia: forma primitivă a limbii în filosofia lui 
Giambattista Vico] 

 
Ph.D. Gabriela LUNGU1  

 
Abstract 
The text contains an interpretation of two major aspects present in the 

work of the Italian philosopher, Giambattista Vico: language and poetry, as well as 
of the connections found between these two. Between language and poetry 
there is an identity report, valid only for the first people of the humanity, who 
were thought to be poets, and in fact creators. Poetry is pure creation and not a 
representation of concepts with denotative purpose. The language pf poetry is 
nothing more but the first language of man, through which he creates his world.  
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În Logica poetică, Vico expune concepţia sa despre poezie care, aşa cum 
remarca Croce  în lucrarea La filosofia di Giambattista Vico, în acele timpuri era şi a 
rămas încă o perioadă mare de timp îndrăzneaţă şi revoluţionară prin noutatea sa 
(1997:168). Dar, pentru a aprecia ideile lui Vico, este necesar să le încadrăm în 
epoca respectivă şi să urmărim influenţa lor ulterioară. O idee care depăşeşte 
epoca lui este aceea că limba şi poezia au origine comună.; într-o epocă 
dominată de logicism, raţionalism, ideea că limba are şi un aspect creator (fiind 
nu numai repetiţie, ci şi creaţie) era, fără îndoială o noutate. Spre deosebire de 
contemporanii săi, Vico priveşte limba ca pe un obiect autonom al reflexiei şi 
cercetării, adică această autonomie metodică deosebeşte filosofia limbajului lui Vico de 
întreaga filosofie a limbii, tratată mai înainte. Pentru prima dată este privită limba în sine şi 
pentru sine şi nu în legătură cu altceva (Coşeriu, 1999:90). Diferit de toţi înaintaşii şi 
contemporanii săi, Vico priveşte semnul ca o entitate autonomă; obiectul 
reflexiei este cuvântul ca atare, în autonomia sa proprie. Acest aspect este 
considerat de către Coşeriu ca un mare merit a lui Vico: Nu relaţia signum-
obiect(noţiune) este aici obiectul de reflecţie, ci semnul însuşi, adică signum, limba ca atare 
(Coşeriu, 1999:92) filosoful din Napoli nu se mai întreabă precum filosofii greci 
dacă cuvântul este adevărat sau fals, dacă este just sau nu (Platon), dacă 
corespunde în întregime sau parţial cunoaşterii obiective (Locke, Leibniz), ci 
care este propriul lui adevăr.  

Vico pune altfel problema decât raţionaliştii şi empiriştii epocii, pentru 
care limba era interpretată în special ca instrument de cunoaştere. După părerea 
lui limba nu este instrument de cunoaştere, ci este ea însăşi o formă de 
cunoaştere. Limba nu poate fi văzută ca instrument al gândirii sau ca formă 
exterioară a acesteia, căci ea însăşi este o formă de gândire prelogică. Acest lucru 
se explică prin faptul că, limba ca gândire şi cunoaştere este prelogică pentru că, 
ea nu este un  produs al raţiunii, ci un produs al intuiţiei sau fanteziei sau, altfel 
spus, este obiectivarea intuiţiei. Limba, ca formă autonomă şi primară a 
umanităţii, a izvorât din forţa creatoare a fanteziei din care şi poezia şi mitos-ul 
au izvorât. Mai mult decât atât: la origine, limba, poezia şi mitul nu sunt trei 
forme ale cunoaşterii intuitive, ci una singură. El concepe poezia ca formă 
primitivă a limbii. Corolarul ideii că limba este prelogică se poate explica prin 
faptul că, la origine, nu putea să urmeze logica raţională şi nici să exprime 
universaliile logice. Ca şi poezia şi mitul, limba are la origine propria ei logică şi 
universaliile ei proprii, adică universali fantastici sau poetici. Prin aceste universalii 
speciale, limba îşi are propriul ei adevăr, propria ei individualitate. 

Venind din antichitatea târzie prin Evul Mediu, cultivată şi în Renaştere, 
ideea pedagogică de poezie ca ingegnoso rivestimento popolare a unor sublime 
concepte filosofice şi teologice, persista chiar şi în perioada filosofului italian. 
Alături de aceasta, deşi în măsură mai mică, alta care considera poezia ca produs 
sau mijloc de divertisment şi plăcere. Aceste concepţii aveau să altereze, potrivit 
lui Vico până şi sensul original al tratatului aristotelic, Poetica, în care au fost 
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introduse şi citite ca şi cum Aristotel le-ar  fi gândit şi scris. Nici cartezianismul 
nu rectifică, ci mai curând (cum era de aşteptat, dată fiind tendinţa generală) 
atenuează sau anulează obiectul acelor definiţii, ca lucruri fără valoare sau cu 
valoare neglijabilă. Atitudinea lui Vico faţă toate cele trei concepţii privitoare la 
poezie - ca esornatrice (ornament) şi mediatoare de adevăruri intelectuale, ca lucru 
făcut din plăcere curată, şi ca exercitare ingenioasă a celui care putea fără  talent 
să o facă din nimic - este una critică. Poezia, spune filosoful din Napoli, nu este 
sapienza riposta nu presupune logica intelectuală, nu conţine subtilităţi filosofice: 
filosofii care găsesc astfel de lucruri în poezie, le-au introdus ei înşişi fără să-şi 
dea seama.  

Poezia nu se naşte dintr-un capriciu de plăcere, ci din necesitatea, 
deoarece: puterea de judecată a omului fiind neîndestulătoare, s-a născut poezia, 
şi aceasta a fost atât de sublimă încât nimic din tot ce a urmat, filosofie, artă 
poetică şi critică, şi nimic din ceea ce a derivat din ele, nu a izbutit să-i fie egal şi 
cu atât mai puţin superior ei (Vico, 1968:234). Poezia cu atât mai puţin este 
superfluă şi eliminabilă că, în lipsa ei nu se naşte gândirea: este prima operaţie a 
minţii umane. Omul, înainte de a fi în măsură să formeze universali, forma 
fantasme, înainte de a reflecta cu mintea pură, percepea cu sufletul perturbato e 
comosso; înainte de a articula, cânta; înainte de a vorbi în fraze, vorbea în 
versuri; înainte de a utiliza termeni tehnici, metaforiza şi vorbirea sa prin 
metafore este tot atât de proprie ca aceea căreia i se  zice proprie. 

Înainte de a fi modalitate de divulgare a metafizicii, poezia este distinctă 
şi opusă acesteia: una eliberează mintea de simţuri, alta o scufundă şi răstoarnă 
înapoi; una se apropie de perfecţiune cu cât se înalţă la universali, alta cu cât se 
apropie de particular; una slăbeşte fantezia, alta o cere mai robustă; sentinţele 
poetice sunt alcătuite din simţuri şi pasiuni, cele filosofice din reflecţii care, 
folosite în poezie o fac să devină rece şi falsă: niciodată, dea lungul timpurilor, 
acelaşi om nu a fost în acelaşi timp mare metafizician şi mare poet. Poeţii sunt il 
senso, metafizicienii, l’inteletto umanităţii. Această concepţie despre poezie 
întrevede calitatea naturală a limbajului: problemă  foarte puţin investigată şi ca 
atare, nu foarte bine rezolvată până la acel timp. Limbajul se obişnuia, fie să fie 
confundat cu logica sau coborându-l la simplu semn extrinsec şi convenţional 
sau, prin disperare, declarându-l de origine divină. Vico înţelege că originea 
divină era în acest caz un refugiu pentru cei comozi şi că limbajul nu este nici 
logicitate, nici arbitrarietate şi, în acelaşi fel cu poezia, nu este nici produsul 
înţelepciunii străvechi, nici al convenţionalismului. 

Limbajul se naşte în mod natural: în prima lui formă oamenii se explicau 
con atti muti adică prin semne, şi con corpi aventi naturali rapporti alle idee che volevano 
significare (Vico, 1968:168), adică prin obiecte simbolice. Dar, chiar şi limbajele 
utilizate de limbile vulgare au semnificaţii naturale şi nu convenţionale aşa cum 
con tropo di buona fede au considerat filologii. În limba latină, ca şi în alte limbi, se 
observa că aproape toate cuvintele sunt formate pe baza unor proprietăţi 
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naturale sau prin  transferuri; partea cea mai mare din corpul limbilor, aproape la 
toate naţiunile, este constituit din metafore. Opinia diferită derivă din ignoranţa 
gramaticienilor, care, depăşiţi de numărul mare de cuvinte ce ofereau idei 
confuze şi indistincte, necunoscând originile unde au fost un timp luminoase şi 
distincte, născoceau doctrina convenţionalităţii; i-au atras de parte lor pe 
Aristotel şi Galen îndreptându-i împotriva lui Platon şi Iamblichos. În acest sens 
citim la Vico următoarele afirmaţii:  

Dar toţi filologii au admis cu prea multă bună-credinţă că limbile 
comune ar fi avut sensuri stabilite în mod convenţional; de fapt, originile acestor 
limbi fiind naturale, ele trebuie să însemne ceva în mod tot atât de natural. 
Lucrul acesta poate fi observat cu uşurinţă în limba comună latină (care este mai 
eroică decât greaca comună, şi deci pe atât de robustă pe cât este aceasta de 
delicată); în limba comună latină, aşadar, aproape toate cuvintele sunt metafore 
luate din natură, fie din însuşiri naturale ale lucrurilor, fie din efectele lor asupra 
simţurilor; şi în mod general metaforele constituie partea cea mai importantă a 
limbilor la toate naţiunile. Dar gramaticienii, întâlnind un mare număr de cuvinte 
care dau despre lucruri idei confuze şi nedistincte, şi necunoscând originile lor, 
care desigur le-au făcut să fie clare şi distincte la început, au căutat să se 
resemneze în această ignoranţă a lor, şi au formulat maxima universal acceptată, 
după care cuvintele omeneşti articulate ar avea înţelesuri convenţional stabilite; 
ei au invocat într-aceasta autoritatea lui Aristotel, a lui Galen şi a altor filosofi, 
făcându-i să se războiască împotriva lui Platon şi a lui Iamblichos (Vico, 
1972:263). În ceea ce priveşte originea limbajului, am văzut că Vico respinge atât 
poziţiile care făceau apel la originea divină, cît şi cele ineist-raţionaliste, precum 
şi cele convenţionaliste (acceptând în acelaşi timp unele elemente din acestea), şi 
argumentează teza despre originea naturală a limbajului. Filosoful din Napoli, 
reconfirmă deci originea tuturor limbilor posibile din actul poetic, care include 
sarcina de a anula presupusa dualitate dintre poezie şi limbaj. Vico se deosebeşte 
de concepţiile lingvistice formulate înaintea sa, prin felul în care încorporează şi 
regândeşte diverse aspecte din ele. Noutatea teoriei lingvistice vichiene, potrivit 
lui Croce este identificabilă în două presupuneri: pe de o parte existenţa unei 
logici poetice care se află la baza originii limbajului, pe de altă parte teza potrivit 
căreia „la poesia e la prima forma delle mente, anteriore all’ intelletto e libero da 
riflessione e raziocini (Corce, 1997:56).2 

Gravele dificultăţi care se ridică împotriva originii naturale a limbajului şi 
în favoarea convenţionalităţii, diversitatea de limbi vulgare se rezolvă prin 
considerarea faptului că popoarele, prin varietatea climelor, temperamentelor şi 
obiceiurilor, privesc aceeaşi utilitate sau necesitate a vieţii sub aspecte diferite şi 
de aceea au produs limbi diferite; aşa cum a fost confirmat în acelaşi fel de 
proverbe, care sunt maxime despre viaţa umană în mod substanţial identică, 
                                                 
2 „poezia este prima formă a minţii, anterioară intelectului şi independentă de reflecţii şi 
raţionamente”. 
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chiar dacă explicate în moduri diferite câte naţiuni au fost. Cu totul deosebită 
este insistenţa cu care Vico vorbeşte despre faptul că a găsit adevăratele origini 
ale limbilor nei principi della  poesia: cu această descoperire el restabileşte originea 
spontană şi fantastică a limbajului şi, pe de altă parte, dacă nu explicit, sigur 
atunci implicit, se tinde spre suprimarea dualităţii limbaj-poezie. 

În aceste principii ale poeziei, Vico găseşte nu numai originea limbilor, 
dar şi aceea a literelor, declarând drept eroare a gramaticienilor separarea făcută 
între cele două origini, care sunt unite prin natură şi care se prezintă ca un singur 
lucru în limba primitivă mută, prin semne şi prin obiecte.  

Dificultatea problemei-originea limbilor şi a literelor, adică-decurge din 
faptul că toţi învăţaţii au socotit drept lucruri diferite originea literelor şi originea 
limbilor, care prin natura lor erau legate una de alta; deşi cunoscând cele două 
cuvinte „gramatică” şi „caractere”, ei ar fi trebuit să-şi dea seama de lucrul 
acesta. Într-adevăr, cuvântul „gramatică” înseamnă „artă de a vorbi”, dar 
γράμμάτά înseamnă literele, aşa încât ar trebui să o definim ca „artă de a scrie”, 
cum a definit-o Aristotel şi cum a apărut de altfel la început, după cum se va 
arăta aici; căci toţi oamenii fiind, la început, muţi, ei au vorbit mai întâi scriind. 
Pe de altă parte, cuvântul „caractere” înseamnă „idee”, „forme”, „modele”, şi 
este sigur că au existat mai întâi caracterele poetice şi abia după aceea caracterele 
reprezentând sunetele articulate; Josephus susţine cu toată energia, împotriva 
gramaticului grec Appion, că în timpul lui Homer nu se inventaseră încă literele 
aşa-zise „vulgare”. În afară de aceasta, dacă literele ar fi fost forma de 
reprezentare a sunetelor articulate şi nu semne stabilite în mod convenţional, ele 
ar fi trebuit să fie identice la toate naţiunile, aşa cum sunt identice sunetele 
articulate. Nefiind aşadar nicio speranţă de a cunoaşte originile scrisului, nu s-a 
înţeles în ce fel şi-au manifestat ele vorbirea prin fabule şi scrierea prin 
hieroglife: acestea trebuie să fie, însă, principiile, certe prin însăşi natura lor, atât 
în filosofie, prin cunoaşterea ideilor oamenilor, cât şi în filologie pentru 
cunoaşterea cuvintelor omeneşti, şi de ele trebuia să se ţină seama (Vico, 
1997:254). 

Înţelepciunea străveche şi convenţionalitatea nu au loc nici aici: 
hieroglifele nu au fost un instrument al filosofilor pentru a ascunde în ele 
mistere ale ideilor lor măreţe, ci naturale şi comune necesităţi ale tuturor 
primelor popoare; numai scrierea alfabetică apare printre popoarele deja 
civilizate. 

Trebuie să smulgem acea falsă părere după care hieroglifele ar fi fost 
descoperite de către filosofi cu scopul de a închide în ele misterele unei 
înţelepciuni a lor raţionale, aşa cum s-a spus despre egipteni. De fapt este vorba 
de o nevoie naturală şi comună tuturor naţiunilor primitive de a vorbi în 
hieroglife (...) (Vico, 1997:258). 

Cu alte cuvinte se poate spune că Vico distinge, chiar dacă destul de 
confuz, între aşa-zisele scrieri, acea parte care este în mod  propriu scritture şi de 
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aceea convenţie, de o alta care este în schimb exprimare directă şi de aceea 
limbaj, mit, poezie, pictură. Caracteristica acestor scrittture espressive sau limbaje 
este inseparabilitatea conţinutului de formă: raţiunea poetică este toată aici: că 
favola şi l’espressione sunt un singur lucru, adică o metaforă comună poeţilor şi 
pictorilor, astfel că, un mut fără exprimare verbală poate să-l picteze.Vico aduce 
ca exemple unele anecdote tradiţionale, precum cele cinci cuvinte, simboluri 
materiale cu care Idantura, regele sciţilor îi răspunde lui Darius cel Mare care-i 
declarase război; iar aceste cuvinte sunt: un şoarece, o broscuţă, o pasăre, un 
dinte de plug şi un arc de săgeată. Un alt exemplu este cel cuprins în istoria 
romană despre unele tradiţii referitoare la latini: răspunsul eroic şi mut pe care 
Tarquinius Superbus îl trimite fiului său Gabies, atunci când, în faţa solului, el se 
apucă să taie capetele macilor cu beţişorul pe care îl ţinea în mâini; lucru care s-a 
crezut că l-a făcut din mândrie, când era vorba,de fapt, numai de un limbaj 
ascuns. În Franţa, spune Vico, mai exact în nord, a existat o vorbire hieroglifică, 
care trebuie să fi fost, ca şi în Germania, o vorbire prin lucruri, adică folosind hieroglifele lui 
Idantura (Vico, 1997:256). 

Nici cercetările privitoare la limbă, întreprinse înaintea lui, nu-l 
mulţumesc pe filosoful  italian. Nu-l mulţumeşte nici Platon şi, cu atât mai puţin 
modernii Volfango Lazio şi Massimo Scaligeroi. Cu privire la litere, refuză 
originea divină ce era susţinută de Mallinckrot şi de Ingewald Elingius şi nu 
numai, care socoteau că originea acestora neputând să fie înţeleasă atunci sigur 
este divină. O astfel de părere, trebuie să-l facă atent pe cititor, astfel încât să 
privească ceea ce va spune Vico cu privire la această problemă nu numai cu 
indiferenţa celui care se interesează doar de noutatea celor afirmate ci cu atenţia 
celui care meditează asupra lor, socotindu-le, ceea ce şi trebuie să fie, adică 
principii ale întregii ştiinţe omeneşti şi divine ale lumii păgâne (Vico, 1997:255). 

Toţi filosofii şi toţi filologii - spune Vico - trebuiau să înceapă a trata 
despre originea limbilor şi a literelor pornind de la anumite principii, şi anume: 
că primii oameni ai lumii păgâne nu puteau să-şi formeze ideile lor despre lucruri 
decât sub aparenţe fantastice, de substanţe însufleţite, şi că, fiind muţi, ei nu 
puteau să se exprime decât prin gesturi sau corpuri care să fie într-un raport 
natural cu ideile (spre exemplu acţiunea de a secera de trei ori, sau trei spice 
pentru a spune ‚trei ani’) şi astfel să se exprime printr-o limbă care să însemne în 
mod natural ideile, limbă despre care Platon şi Iamblichos spuneau că s-ar fi 
vorbit odată în lume(...) . Aceste două lucruri, legate între ele prin natura lor, 
după cum am spus, învăţaţii le-au tratat separat, şi de aceea a fost atât de grea 
pentru ei cercetarea asupra originii literelor, care prezenta aceleaşi greutăţi ca şi 
aceea privind originea limbilor, problemă care însă nu i-a preocupat de loc sau 
foarte puţin (Vico, 1997:255). 

Vico nu spune doar că forma poetică este prima operaţie a minţii, că ea 
este constituită de simţuri şi pasiuni, este toată fantastică, lipsită de concepte şi 
reflecţii; dar va ajunge să spună că poezia, diferit de istorie, reprezintă adevărul 

LUNGU, G., (2010) Poetry: primitive form of language in the philosophy of Giambattista Vico, 
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Year 2, No. 3, April, pp: 27-35



Revista Românească pentru 
Educaţie Multidimensională 
 

 
33 

 

în ideea sa optimă. Mai  mult, în opinia filosofului italian, poezia are ca scop 
l’animazione dell’inanimato, având ca sarcină să dea viaţă şi sens lucrurile 
neînsufleţite. Poezia nu este altceva decât imitaţie, şi de aceea, copiii sunt poeţi, 
şi că oamenii primitivi, fanciulli del genero umano au fost în acelaşi timp sublimi 
poeţi. Poezia are ca material propriu l’impossibile credibile, deoarece primii oameni 
au crezut, de exemplu, că cerul tunând este Jupiter. 

Poezia s-a născut din sărăcie şi este în acelaşi timp, un efect al 
incapacităţii spiritului, pentru că omul sălbatic, optuz şi cu mintea slabă nu putea 
satisface nevoia de a demonstra generalul şi universalul, închipuia prin 
substituţie genuri fantastice, universali sau caractere poetice. În consecinţă, 
adevărul poeţilor şi adevărul filosofilor este acelaşi: unul abstract şi altul rivestito 
di imagini, una o metafizică raţională, alta o metafizică simţită şi imaginată, 
adecvată la înţelegerea populară. La fel din sărăcie, adică din incapacitatea de a 
articula, s-a fi născut cântecul, şi de aceea muţii şi bâlbâiţii emiteau sunete care 
sunt cântece; şi din incapacitatea de a semnifica lucrurile în mod propriu, 
metaforele. 

Dincolo de incoerenţele şi erorile pe care le face există constant la el 
ideea că poezia este prima formă a minţii, anterioară intelectului. Cum nu ştie, 
folosindu-se de principiul său capital, să distingă şi să-l acorde cu altele cu privire 
la natura poeziei, existente în tradiţia ştiinţifică, sau erau de el inventate, tot aşa 
nu reuşeşte să se elibereze de tirania clasificărilor empirice, vechi şi noi. În 
schimb se străduieşte să le filosofeze. Astfel, deduce diverse forme de poezie, 
epică, lirică, dramatică; despre vers metric, iambic, spondaic, prozoic; despre 
vorbirea figurată, metafora, metonimia, sinecdoca, ironia; despre părţile 
discursului, despre onomatopee, interjecţii, pronume, particole, nume, verbe, 
moduri şi timpuri ale verbelor; despre scrieri, hieroglife, simbolice, alfabetice; 
despre limbi după complexitatea lor crescândă, care merge de la cuvinte 
monosilabice la compuse şi de la prevalenţa vocalelor şi diftongilor la prevalenţa 
consoanelor. În aceste tentative distinge pretutindeni interpretări noi şi parţial 
adevărate de fapte particulare; dar nu a ajuns şi nu putea să ajungă la 
sistematizare ştiinţifică. Şi nici nu vede clar relaţia dintre poezie cu alte arte, pe 
care câteodată le unifică cu ea, ca atunci când consideră intrinsecă  pictura şi 
poezia, şi notează analogia dintre poezie şi pictura din Evul Mediu. 
Parafrazându-l pe Croce spunem că, aceste incoerenţe şi erori derivă, în parte 
din slaba capacitatea de elaborare şi distingere a lui Vico dar, în cea mai mare 
parte se datorează viciului fundamental al Ştiinţei Noi. Mai exact, datorită 
schimbului pe care îl face Vico între conceptul filosofic al formei poetice a spiritului şi 
conceptul empiric al formei barbarice a civilizaţiei (Croce, 1997:179). Poezia este gestul 
poetic şi actul lingvistic, graţie cărora lumea este creată, în sensul specific de 
umanizare a naturii: ea este semnalul de naştere a umanităţii şi, în acelaşi timp, 
cauza acestei naşteri. Croce recunoaşte geniului lui Vico descoperirea 
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dell’autonomia del mondo estetico (Croce, 1997:180) dar nu observă corelaţia cu 
apariţia obiceiurilor civile. 
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