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Abstract. Following the directions regarding the elaboration of studies
which will comprise the Encyclopedia of Fundamental Works in Present-
Day Political Philosophy (1970- Present Day), the present article focuses
on Cornelius Castoriadis, Philosophy, Politics, Autonomy, in order to
approach the open context of pertinent interrogations, of argumentative
critique and of the constant appeal to the philosophical and political
presuppositions. The article certifies that Cornelius Castoriadis updates
the relation philosophy – political theory in order to establish that society
projects itself on three linked dimensions – representation, affect and
intention.
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Câteva note de întemeiere:
filosofia ºi politica – domenii de elucidare ale lumii

Receptiv, deopotrivã, la ideile presocraticilor, ca ºi la filosofia lui Platon,
Aristotel, Kant, Fichte, Hegel, Marx ºi Heidegger, dar ºi a lui Freud, MaxWeber,
Merleau-Ponty sau Georg Cantor, Cornelius Castoriadis este filosoful-model în
mãsurã sã elaboreze un corpus de lucrãri original-comprehensive ale filosofiei
europene din secolul al XX-lea, conceput ca un sistem care interfereazã filoso-
fia, teoria politicã, sociologia, istoria, economia, psihanaliza ºi filosofia ºtiinþei,
domenii considerate coordonate conjugate de „elucidare ale lumii“1.
Nãscut la Constantinopol, stabilit la Atena ºi specializat pe plan filosofic la

Paris, cu o biografie nu atât „tumultoasã“2, cât revoluþionarã (iniþial membru al
Partidului Comunist din Grecia, apoi al miºcãrii troþkiste, atent monitorizat de
comuniºti, dar ºi de dreapta generalului Metaxas), Castoriadis este unul dintre
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fondatorii grupului din jurul revistei Socialisme ou Barbarie (alãturi de Claude
Lefort, Jean-François Lyotard ºi Guy Debord) ºi autorul original (semnând ini-
þial cu diferite pseudonime – Paul Cardan, Pierre Chaulieu, Jean-Marc Coudray,
Jean Delvaux, Marc Noiraud – pânã la obþinerea cetãþeniei franceze, în anii ’70),
consacrat prin apariþia lucrãrii L’institution imaginaire de la société (1975).
Explorator al imaginaþiei sociale, gânditor politic, inspirator al evenimentelor

din Mai 1968, economist în cadrul Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã, psihanalist, sovietolog ºi critic al stângii (distanþat de troþkism ºi
marxism ºi devenit adept al unei critici radicale a birocraþiei), director al École
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Castoriadis a fost numit de Edgar Morin
un „titan al spiritului“, de libertarieni, un alt „Isaiah“ (aluzie la Isaiah Berlin) ºi
de comuniºtii francezi de la revista L’Humanité, „un disident esenþial“.
Rezistând tentaþiei de a se afilia mainstream-ului filosofic (în formulele sale

marxiste, structuraliste sau poststructuraliste), Castoriadis este, în egalã mãsurã,
un relativist ºi un revoluþionar delimitat de marxism3, sau, în viziunea lui J.
Habermas4, un gânditor tributar solipsismului, partizan al analizei de diferen-
þiere cvasimetafizicã dintre psihicul uman ºi societate.
Actualizând relaþia filosofiei cu teoria politicã, Cornelius Castoriadis defi-

neºte primul termen un „act de asumare a responsabilitãþii pentru totalitatea
actelor gândite“, o „formã extinsã a teoriei“ ºi situeazã politicul în descendenþa
modelului Greciei antice ºi al Europei primei Renaºteri (sec. XI-XII), estimate
ca proiecte de consiliere ale democraþiei ºi ale filosofiei, care ºi-au stabilit un
obiectiv central în „crearea de legi ºi nu în acceptarea celor deja existente“5.
Dacã în sistemul politicului nu existã vreo epistemã sau vreo modalitate ab-

solutã de cunoaºtere ºtiinþificã, modelul teoretic castoriadisian propune reîntoar-
cerea la doxã, la forþa opiniei ºi caracterizeazã politicul drept „activitate colec-
tivã care are ca obiect instituirea societãþii ca atare“6; dacã societatea ºi institu-
þiile sunt ºi ficþionale ºi funcþionale, armonizate prin proiecþie ºi praxis, ar exista,
potrivit lui Castoriadis, o „instituire imaginarã a societãþii“. Categoria social-is-
toricului presupune corelarea structurilor date (instituþii, opere) cu factorul care
structureazã, instituie, materializeazã. Individul social devine, astfel, nodul de
întâlnire al celor douã lumi – privatã ºi comunã – ºi a douã istorii – istoria lui
psyché (imaginaþie radicalã a inconºtientului) ºi acþiunea constantã ºi continuã a
societãþii asupra lui psyché.

O abordare – eseu: Filosofie, politicã, autonomie (1991)

Apãrutã la Oxford University Press în anul 1991, avându-l ca traducãtor ºi
editor pe David Ames Curtis, lucrarea Philosophy, Politics, Autonomy a ilustrat
tendinþa politicii arbitrare a editurii de a altera sensul prim al acesteia, prin
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ataºarea subtitlului (convenit iniþial Essays in the Self-Transformation of Huma-
nity ºi formulat ulterior, Essays in Philosophy and Politics) – Essays in Political
Philosophy, considerat redundant ºi orientat în contra-perspectivei lui Castoria-
dis, potrivit cãruia „filosofia politicã nu este altceva decât o formã de filosofie
care vorbeºte despre politicã, externalizând-o“ ºi, astfel, diluând ºi diminuând
intenþia operei de a arhitecturaliza proiectul autonomiei7.
Realizând zece abordãri (eseuri s.n.), cu interes în problematica istoriei ºi a

categoriei intelectualului, în analiza sfârºitului filosofiei, a reprezentãrilor socio-
istorice, a relaþiei individ-societate-real-istorie, a polisului grec, a naturii ºi
valorii egalitãþii, a crizei culturii ºi a statului sau a reflecþiilor asupra raþionalitãþii
ºi dezvoltãrii, Philosophy, Politics, Autonomy adoptã, ca strategie unitarã de cer-
cetare ºi studiu, „obiceiurile filosofiei tradiþionale“8 de a defini termenii propuºi
pentru a-i reamplasa în contextul deschis al chestionãrilor pertinente, al criticii
argumentative ºi al apelului constant la presupoziþii verificabile dintr-un dublu
sens, atât filosofic, cât ºi politic. Castoriadis coreleazã, teoretic, termenii de res-
ponsabilitate ºi de autolimitare ºi acordã istoriei importanþã transcendentalã, con-
firmându-i statutul de spaþiu (neexclusiv pozitiv sau cu valoare pozitivã) al con-
stituirilor ontologice, subliniind capacitatea fiinþei de a produce forme noi, ire-
ductibile de cele anterioare. Distanþându-se de limitele deterministe ale gândirii
occidentale, conceptul de autocreaþie devine argumentul utilizat de Castoriadis
pentru reinvestigarea ontologiei tradiþionale, pe care o plaseazã sub semnul ima-
ginaþiei ºi al imaginaþiei radicale, ºi o învesteºte cu capacitatea (pe urmele lui
Aristotel sau Kant) de a crea noi reprezentãri.

Autonomia, ca dimensiune terminologicã cu implicaþii filosofice ºi politice,
este conceptul vehiculat pentru clarificarea termenului de intelectual – categorie
proiectatã dincolo de perimetrul specializãrii, pretext de rediscutare a raportului
gânditorului cu comunitatea politicã, ilustrând, în acest sens, cazul lui Socrate –
filosoful din cetate – ºi al lui Platon – filosoful de deasupra cetãþii9. Un al doilea
palier al investigaþiei lansate are în vedere tendinþa de raþionalizare a realului, de
legitimare a sa (fiind vizate teoria stalinistã, doctrina nazistã sau ideile lui
Heidegger), concluzia formulatã din perspectiva autonomiei ºi a democraþiei,
fiind aceea potrivit cãreia, cetãþeanul este purtãtorul modurilor de instaurare a
imaginarului ºi subiectul activ al politicilor explicite. În nota de analizã propusã
de Castoriadis, originea comunã a filosofiei ºi a democraþiei (în arealul Greciei
Antice) nu este un act aleator, nici o coincidenþã întâmplãtoare, ci reprezintã un
demers favorizat de imaginarul societãþii greceºti ºi de atributul tragismului care
face din democraþie singurul sistem politic tragic conºtient de riscul permanent
al existenþei sale, acela de recãdere în abisul din care s-a desprins.
Coabitarea democraþiei ºi a filosofiei este logic indusã de mediul favorizant

al polisului, fiind generatã de libertatea democraþiei directe ateniene ºi întreþi-
nutã de fluxul confruntãrilor de idei: dacã Socrate este, deopotrivã, filosof ºi

3 PROIECTUL FILOSOFIC ªI POLITIC AL LUI CASTORIADIS 89

————————
7 Curtis, David Ames, „Preface to the Electronic Reprint of the 1989 Editor’s Foreword (2003)“,

http://www.kaloskaisophos.org.pagesperso-orange.fr/rt/rtdac/rtdactf/rtdactfppa.html.
8 Cornelius Castoriadis, Philosophy, Politics, Autonomy. Essays in Political Philosophy, traducãtor ºi

editor David Ames Curtis, Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 3.
9 Ibidem, p. 5.



cetãþean, „adept al unor practici care transgreseazã limitele a ceea ce democraþia
poate tolera“10, Platon îl reprezintã pe filosoful-etalon al declinului, artizan al
Ideii ºi al societãþii perfecte din afara polisului, arhitect al unei „cetãþi din afara
timpului ºi istoriei, guvernate de filosofi“, exemplificând categoria „intelectua-
lului care raþionalizeazã realul, legitimându-i puterea“11. Dacã democraþia este
„regimul politic fundamentat pe doxã, pe opinie, pe confruntarea opiniilor ºi pe
formarea unei opinii comune“, Socrate – interogând, radical, credinþele cetãþii12
– demonstreazã cã toate „doxele sunt eronate“ ºi cã „democraþia reprezintã un
miraj incoerent“. Sugerând arhitectura complexã a polisului grec, ca reper de
orientare în arealul istoriei ºi al politicii13, Castoriadis avertizeazã asupra a douã
coordonate opus-simetrice lansate de lumea modernã: Grecia Anticã – model,
paradigmã, prototip ºi dimensiune sociologizant-etnologizantã, permite interpre-
tarea care confirmã nu numai o anumitã imparþialitate afectivã, dar ºi o atitudine
obiectivã a cunoaºterii ºi a înþelegerii, stabilind cã dezbaterea filosoficã trebuie
sã demareze dupã cunoaºterea posibilitãþilor ºi a realitãþilor pe care le afirmã tra-
diþiile particular-istorice ºi nu înaintea acestora.
Pentru Castoriadis, Grecia Anticã nu este nici model, nici specimen, ci con-

stituie germenele politicii ºi al filosofiei: politica se confundã cu activitatea co-
lectivã de deliberare ºi de selectare a legilor, culminând cu investigarea explicitã
a reprezentãrii colectiv instituite asupra lumii; filosofia ºi politica se pot asocia
doar într-o lume care nu este perfect ordonatã. Astfel se promoveazã ideea de
acceptare a democraþiei drept sistem în care toþi cetãþenii au acces la o doxã co-
rectã ºi în care nimeni nu posedã o episteme a acþiunilor politice. Filosofia ºi
democraþia exprimã „refuzul heteronomiei“14, dar menþin operabile dezbaterea
ºi spiritul critic15. Sfârºitul filosofiei de sorginte poststructuralistã face referire
fãrã echivoc la „dispersarea generalizantã a amneziei ºi irelevanþei, la creºterea
incapacitãþii de a gestiona instituþiile existente“, etapã comparatã cu un alt reflex
ciclic16; de fapt, se intenþioneazã o reducere a criticismului la comentariul simplu,
destinat sã evidenþieze maniera în care filosofia este influenþatã de traiectoria ºi
evoluþia democraþiei: „decãderea democraþiei rigidizeazã filosofia“17.

Autocreaþia socialã redã o realitate imposibil de fixat, inclusã în registrul ima-
ginarului social, care este dependentã de universul natural-obiectiv-incognosci-
bil, cu condiþia de a admite cã socializarea indivizilor este un proces incomplet.
Dacã distincþia individ-societate se menþine nesoluþionabilã, autocreaþia socialã
nu semnificã altceva decât o predispoziþie heteronomicã.
Imaginarul radical presupune racordarea societãþii la istorie apelând, deopo-

trivã, la instituire (creaþie originalã a domeniului socio-istoric) ºi la actul de a fi
instituit. Susþinând cã subiectivitatea reprezintã agentul reflecþiei ºi al delibe-
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rãrii, Castoriadis completeazã conþinutul conceptului cu o nouã accepþie, aceea
de proiect extras din „nucleul monadei lui psyché“, ca „formulã a vieþii trãite
prin magma semnificaþiilor instituite“18.
Din aceastã perspectivã, societatea este reductibilã la inter-subiectivitate, fãrã

a permite operarea echivalenþelor care sã denote cã societatea monitorizeazã acu-
mularea situaþiilor de luare de contact direct, nefiind consideratã nici cooperare,
nici acþiune comunicativã, ci un mod „mereu instituit, o auto-creare ºi o capaci-
tate de autoalternare“. Individul este contingent în relaþie cu societatea, aceasta
din urmã extrãgându-ºi resortul din „fragmentarea, încarnarea ºi încorporarea
complementarã a instituþiilor ºi a semnificaþiilor imaginarului“19.
Aserþiunea-ipotezã pe care o enunþã Castoriadis susþine cã „societatea atenianã

nu este dintr-un anume sens, altceva decât suma atenienilor“, nomos al polis-ului.
Societatea îºi contureazã propria formã (eidos), singularã (neignorând influen-
þele, vestigiile istorice, continuitãþile ºi similaritãþile contemporane) prin care îºi
deconspirã abilitatea de multiplicare a procesului organizãrii ºi a formelor parti-
culare; de fapt, se afirmã un construct cu un timp ºi un spaþiu particulare, populat
de obiecte ºi entitãþi naturale ºi supranaturale, de fiinþe umane relaþionate în
funcþie de poziþia preconizatã în cadrul societãþii.
Preceptele universale pot fi precizate numai dupã clarificarea noþiunilor de

societate ºi de psyché, prin validarea efectivã (Geltung) sau pozitivã (în sensul
„legii pozitive“) a edificiilor instituite, care vizeazã palierul psihic ºi cel social,
ultimul referindu-se explicit la „întregul complex de instituþii în care fiinþa umanã
este înregimentatã imediat ce se naºte“, în accepþia grecescului paideia20.
Puterea se caracterizeazã prin capacitatea de instanþã (Instanz) personalã sau

impersonalã, ºi prin aptitudinea de a convinge pe cineva sã facã (sau sã se abþinã
de a face) un lucru sau o acþiune pe care nu ar fi fãcut-o în mod real, manifes-
tându-se ca demers derulat fãrã implicarea dominaþiei (Herrschaft) sau a actelor
de forþã explicite (Macht/Gewalt). Plasate în sfera puterii absolute, puterea ex-
plicitã ºi formele dominaþiei (concepte utilizate pentru clarificarea situaþiilor is-
torico-sociale specifice, în care diviziunea asimetricã ºi antagonicã a corpului
social este deja instituitã) sunt estimate de Castoriadis drept formule deficitare.
Schema operaþionalã conceputã de Castoriadis prezintã urmãtoarele consta-

tãri: 1. marcatã de subiectivism ºi receptivã la tentaþiile imaginarului, societatea
îºi creeazã „propria lume, învestitã cu interes propriu ºi în care magma sociali-
tãþii reabsorbe toate semnificaþiile imaginarului“21; 2. societatea produce indi-
vizi înzestraþi cu materialul prim al psihicului; 3. societatea nu este excepþionalã,
unicã sau izolatã; 4. societatea nu se poate detaºa ºi înstrãina de ea însãºi. Împo-
triva factorilor care tind sã o compromitã ºi sã o destabilizeze, societatea ripos-
teazã reuºind sã se protejeze prin apelul direcþionat spre omnipotenþa virtualã,
spre capacitatea universalistã de care dispune ºi spre magma semnificaþiilor22.
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Societatea se autoinstituie proiectându-se pe trei dimensiuni inseparabile – re-
prezentare, afect ºi intenþie.

Puterea explicitã se fundamenteazã pe necesitatea de a decide ce trebuie ºi ce
nu trebuie fãcut. Dacã puterea legislativã ºi cea executivã þin de personalizarea
instituþiei la care se referã ºi de internalizarea normelor intangibile, puterea judi-
ciarã ºi cea guvernamentalã se cer prezente explicit, indiferent de forma lor, de
îndatã ce societatea începe sã existe. Problema nomos-ului (a implementãrii me-
canice a puterii executive) poate fi substituitã de societate, demers neaplicabil ºi
în cazul celei judiciare sau guvernamentale23.
Existã, potrivit lui Castoriadis, o dimensiune de instituire a societãþii, cu refe-

rire la puterea explicitã, capabilã sã declanºeze ºi sã impunã acþiuni sancþiona-
bile, direcþie de acþiune numitã politicã; menþiunea absolut necesarã este enun-
þatã de ideea cã puterea explicitã nu este identicã cu Statul, acesta din urmã fiind
un eidos specific, o creaþie istoricã care suportã datãri ºi localizãri precise. Statul
reprezintã instanþa separatã de colectivitate, o „instituire de ordin secund“, apar-
þinând unei clase sau societãþi cu trãsãturi particulare.
„Grecii nu au inventat politicul în sensul dimensiunii puterii explicite pre-

zente astãzi în orice societate. Ei au inventat, sau, mai degrabã au creat politica,
ceea ce este cu totul altceva“24. Adevãrata politicã este o formulã de radicalitate
potenþialã comparabilã în formã cu ceea ce se poate denumi prin categoria „filo-
sofiei politice“25. Definind politica ca proiect al autonomiei individuale ºi sociale
(douã feþe ale aceleiaºi monede), conceptul de autonomie se cere postulat ºi pozi-
þionat în funcþie de reflexivitate, politica autonomiei implicând douã paliere con-
ceptuale: manifestarea imaginarului instituit ºi implicarea reflexivitãþii în activi-
tatea explicitã ºi în exerciþiul puterii26.
Castoriadis readuce în atenþie crizele culturii ºi ale statului27 ºi remarcã rezul-

tatele descompunerilor uºor de identificat în eºuarea politicilor aplicate domenii-
lor reprezentative ale societãþii: dacã societatea supravieþuieºte crizelor, meritul
absolut revine rezistenþei instituþiilor capitalist-liberale. De asemenea, este vizatã
criza economicã (întreþinutã de lipsa unor politici sau de disproporþionalitatea apli-
cãrii lor în domenii precum energetic, resurse, mediu înconjurãtor, ecologie) ºi
birocratizarea aparatului politic, cultivând un tip de autoritate inerþialã (nici raþio-
nalã, nici tradiþionalã, în termenii lui M.Weber, ghidatã de un tip de carismã, sino-
nimã, ca sens, cu talentul personal concretizat în gestionarea problemelor politice).
„Trãim înlãuntrul unei societãþi a lobby-urilor ºi a hobby-urilor“, ne someazã

Castoriadis, care denigreazã cultura contemporanã considerând-o o mixturã de
imposturã modernistã ºi de muzeism, sau un reflex de hiper socializare a vieþii
ºi a activitãþii umane. Sub semnul ideologiei progresului, fie el gradual (libera-
lism), fie de transformare calitativã (marxism/anarhism), interpretãrile istoriei
rãmân tributare progresismului mundan ºi progresului revoluþionar.
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Proiectul filosofic ºi politic castoriadisian: receptãri ºi reacþii

Deºi receptatã încã relativ modest în spaþiul românesc28, ca referinþã punc-
tualã sau ca insert polemic (G. M. Tamás – V. Tismãneanu), teoria politicã ºi filo-
soficã lansatã de Cornelius Castoriadis a declanºat critici ºi confruntãri ideatice.
Din seria atitudinilor critice, menþionãm excursul habermasian29, caracterizat
prin accentele distincte ale unei critici normative care sancþioneazã abilitatea lui
Castoriadis de a privilegia un tip de imaginar, în defavoarea altuia ºi de a-ºi de-
conspira ipostaza autoproductivã de demiurg social.

Dacã, pentru Habermas, cotitura lingvisticã a praxis-ului filosofic nu con-
duce la o schimbare de paradigmã, se poate constata cã, în cazul lui Castoriadis,
instituirea imaginarã a societãþii eºueazã tocmai în dimensiunea normativã a
praxis-ului intersubiectiv; dacã A. Honneth30 persevereazã pe linia criticã inau-
guratã de Habermas, N. Poirier31 remarcã teoria lui Castoriadis ºi propune ca
aceasta sã fie obligatoriu interpretatã în relaþie cu accepþiunea asupra praxis-ului
lui Marx ºi cu critica totalitarismului „a la Lefort“.
Inclus de Rorty32 romantismului politic (corelat cu opera filosofului brazilian

Roberto Mangabeira Unger), demersul lui Castoriadis este unul mai puþin de de-
construcþie ºi mai mult de actualizare ºi potenþare, de repunere în circuit a no-
þiunilor deja consacrate filosofic ºi politic. În acest mod pledeazã în favoarea eli-
berãrii de o anume filosofie resentimentalã prin referire la anti-naturalism, care
precizeazã cã imaginarul (social ºi psihic) este decretat drept condiþie logicã ºi
ontologicã a realului. Pentru Rorty, Castoriadis este filosoful care utilizeazã deli-
berat un vocabular în defavoarea altuia, ca instituire primordialã, considerând cã,
la un nivel identitar bine precizat, simpla logicã nu mai poate împrumuta forma
ºi fondul instituþiei a cãrei determinare a fost deja autofixatã.
Plasându-l pe Castoriadis în prelungirea lui Quine, Wittgenstein sau Dewey,

Rorty constatã cã temele majore – Omul, Societatea, Capitalul – rãmân singurele
capabile sã stabileascã dacã raportul dominat-dominant este unul natural sau
artificial. Liberalii trebuie, potrivit lui Rorty, sã accepte forþa argumentelor lui
Castoriadis, neeludând importanþa semnificaþiei jocurilor de limbaj, în sensul
unor „frozen politics“ („politici îngheþate“)33. Habermas descoperea în Castoria-
dis o mixturã între personalitatea lui Heidegger târziu ºi a lui Fichte de început,
profil conceput ºi înscris în moda marxistã, iar Rorty constata cã valenþa caracte-
ristic heideggerianã a lui Castoriadis este depistatã doar în registrul arhitecturi-
zãrii dezvrãjirii lumii, demonstrând cã acesta nu asimileazã modele, ci le oferã,
prin transfer (pe teren psihanalitic) lumii contemporane.
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Integratã de Évelyne Pisier34 capitolului IX al Istoriei ideilor politice, opera
lui Castoriadis este consideratã o „tentativã de înþelegere post-marxistã a revo-
luþiei“, urmând traseul de la „respingerea materialismului istoric“, pânã la „o nouã
concepþie despre raportul timp-societate“. În intenþia declaratã de a se debarasa
de marxism (etichetat inexact, periculos ºi inutil), ca filosofie eronatã a istoriei,
opinia castorisdisianã este una a „pesimismului lucid“, extrãgându-ºi neliniºtea
din tripla analizã conjugatã: societatea actualã a imbolizat temporalitatea, prin
negarea capacitãþii de autoinstituire ºi a aptitudinii autoinstituante; prãbuºirea
sistemului totalitar din Est nu consacrã modelul democratic occidental, ci preferã
unul cu accente de oligarhie liberalã, „regim nelegitim, bazat pe coexistenþa pu-
terii pãturilor dominante ºi pe contestaþie socialã permanentizatã“; societatea
contemporanã dispune de mãrci tipice precum supraabudenþa ocupaþiilor de plã-
cere, ascensiunea lipsei de valoare sau comercializarea destinului35.
Neconstrâns sã rezoneze la rentabilitatea procedeului de „a pãstra istoria ºi de

a refuza teoria“, demersul lui Castoriadis vizeazã înþelegerea ºi interpretarea pro-
priei societãþi prin relativizare, act revoluþionar care stabileºte cã „niciuna dintre
formele de alienare socialã existente nu se dovedeºte fatalã pentru omenire, de
vreme ce ele au existat dintotdeauna“. Dacã eºecul marxismului nu reclamã anu-
larea proiectului revoluþionar, atunci existã „o raþionalitate care acþioneazã în lu-
cruri“, totalitarismul sovietic neconstituind altceva decât aplicarea imperativului
unei „teorii adevãrate a istoriei“, iar democraþia „o concesie fãcutã slãbiciunilor
omeneºti ale conducãtorilor sau un procedeu pedagogic pe care doar ei înºiºi
sunt capabili a-l administra în doze corecte“, autoinstituirea democraþiei nepu-
tându-se realiza decât prin „negarea limitelor umane“.

Concluziv, toate aceste precizãri retuºeazã proiectul filosofic ºi politic casto-
riadisian al restituirii, deopotrivã, plurale, dar ºi indecise ale istoriei.
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