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Legitimitatea — variabile politice ºi variabilele civice

Legitimitatea, înþeleasã ca fundament ºi atribut al puterii, ca resursã esenþialã
a autoritãþii, este rezultatul unui proces acceptat ºi adoptat care se finalizeazã
prin parcurgerea unor etape succesive considerate în bunã mãsurã definitorii ºi
necesare. În abordãrile teoretice actuale, pe lângã orientãrile conservatoare ºi
neoconservatoare care susþin „deconvenþionalizarea“ vieþii sociale sau, la extre-
ma cealaltã, radicalii care extind aria convenþionalismului, existã puncte de ve-
dere care evidenþiazã „natura gradualã a legitimitãþii“ sau care pun accentul pe
„caracterul relativ“ al legitimitãþii în baza „consimþãmântului raþional al cetãþe-
nilor“1 ºi al faptului cã ceea ce o întemeiazã „poate fi oricând îndoielnic“ ºi „sus-
ceptibil de a fi sacrificat“2.
Luând în considerare aceste precizãri putem defini legitimitatea ca legãtura

dintre regimul politic ºi comunitatea care îi autorizeazã funcþionarea în virtutea
convingerii cã puterea acþioneazã în concordanþã cu opþiunile ºi aºteptãrile celor
chemaþi sã i se supunã. Astfel, existã „o reciprocitate tacitã ºi liber consimþitã“,
dar una dinamicã ºi revizuibilã care îºi pune amprenta asupra conþinutului legiti-
mitãþii vãzutã ca „mãsurã a relaþiilor politice“ ºi a nivelului de încredere ºi de
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credinþã comunã în actul de guvernare3. Exemplificând, legitimitatea deciziei
politice depinde în egalã mãsurã atât de guvernanþi, cât ºi de guvernaþi, respectiv
de valoarea argumentelor invocate ºi de sistemul instituþional implicat, dar ºi de
calitatea prestaþiei politice a cetãþenilor sau de ceea ce s-a numit „variabila ci-
vicã“. Astfel, legitimitatea devine „produsul“ respectãrii „datoriei civice a reci-
procitãþii“, o datorie care se sprijinã pe îndreptãþirea ºi raþionalitatea actelor de
putere ºi, deopotrivã, pe consensul celor care o susþin.
Evaluarea legitimitãþii puterii presupune acceptare ºi susþinere, erodare ºi

contestare, toate cu un spectru larg de manifestare, anume „de la sprijin, consim-
þãmânt, conformare, la declin, erodare, pierdere“, astfel încât legitimitatea nu are
nimic comun cu mult invocata unanimitate din regimurile nedemocratice sau to-
talitare4. Criteriile de evaluare a legitimitãþii, explicit a modalitãþilor de dobân-
dire ºi de exprimare la nivelul relaþiilor de putere ºi al mecanismelor de exerci-
tare a puterii în raport cu programele politice adoptate vizeazã, pe de o parte, ca-
litatea ºi capacitatea puterii de a fi recunoscutã în baza consimþãmântului ºi de
a-ºi exercita eficient atribuþiile, implicit compatibilitatea exerciþiului puterii cu
sistemul de valori acceptat. Pe de altã parte, aceste criterii vizeazã încrederea in-
vestitã în sistemul instituþional ºi în deciziile adoptate, încredere raportatã la or-
dine, legalitate ºi la performanþa de a da sens pozitiv sistemului politic, transfor-
mând promisiunile în fapte.
Ca sursã a autoritãþii puterii care obligã fãrã a constrânge, legitimitatea este

„generatoare de încredere socialã ºi ordine instituþionalã“, dar este ºi vulnerabilã
în faþa propriilor „slãbiciuni“ sau a provocãrilor ºi crizelor care ameninþã stabili-
tatea sistemului. Astfel, se recunoaºte faptul cã existã o largã susþinere ºi multi-
ple argumente care presupun, printre altele: latura proceduralã ºi normativã, re-
prezentativitatea în raport cu exigenþa respectãrii principiilor dreptãþii ºi echi-
tãþii, eficacitatea exercitãrii autoritãþii cuantificabilã la nivel teritorial prin deci-
zii agreate ºi politici susþinute ºi, nu în puþine cazuri— prezente ºi în regimurile
democratice incipiente sau neconsolidate—, abilitãþile ºi carisma unor lideri po-
litici care legitimeazã, de regulã, guverne etichetate drept populiste, mai ales în
perioade critice marcate de miºcãri sociale sau de instabilitate5.

Criza de încredere ºi de legitimitate

Democraþia înseamnã mai mult decât o sumã de principii sau un ansamblu in-
stituþional ancorat în sistemul de drept. Într-o viziune mai largã ºi nuanþatã aceasta
desemneazã „o formã de viaþã“ ºi „un stil“ de a exista împreunã cu ceilalþi, un
tip de societate a cãrei sarcinã este sã permitã afirmarea oamenilor ºi „sã facã po-
sibilã viaþa în toate expresiile ºi manifestãrile ei“6.
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Nefiind un proces ºi un produs natural, rezultat al evoluþiei fireºti al socie-
tãþii, democraþia este intrinsec antagonicã ºi conflictualã. De aceea, întreg siste-
mul de norme, reguli, convenþii ºi instituþii sunt subsumate respectului faþã de
drepturile fundamentale ale omului, solidaritãþii autentice în raport cu nevoile
esenþiale ºi angajãrii în acþiuni cerute de participarea la viaþa comunitãþii. Toate
aceste direcþii sintetizeazã ceea ce s-a numit „afirmarea vieþii ca multiplicitate“
ºi identificã democraþia cu „un proces continuu de participare“, mai ales în con-
textul apariþiei crizei reprezentativitãþii ºi a erodãrii încrederii în alegeri ºi în sis-
temul politic în general. Marea provocare ºi, totodatã, ºansã a democraþiei ºi a
reconfirmãrii legitimitãþii ei o reprezintã deschiderea scenei politice cu acþiuni
responsabile ºi distincte de vocea unicã a majoritãþii7.
La nivelul experienþei trãite ºi a practicii îndelungate a democraþiei asistãm

la o crizã de încredere ºi de legitimitate manifestate sub forma crizei de identi-
tate, a crizei mecanismelor de reglare economicã ºi politicã— o crizã alimentatã
ºi de dificultãþile generate de globalizare — sau a crizei instituþionale ºi morale
determinate, nu în puþine cazuri, de „colonizarea“ instituþiilor cu indivizi ºi gru-
puri de interese sau de lipsa de fermitate ºi profesionalism a factorilor decidenþi.
În faþa acestor provocãri care „întunecã“ orizontul politic ºi lezeazã grav legiti-
mitatea democraþiei, teoreticieni consacraþi în analiza ºi evaluarea democraþiei
încearcã sã identifice cauzele ºi sã gãseascã remediile. Aceasta cu atât mai mult
cu cât o notã specificã a regimului democratic este „natura sa irevocabil proble-
maticã ºi pluralistã“. Aceastã naturã face ca puterea legitimã sã fie „deschisã
conflictelor dintre persoane ºi competiþiei dintre idei“. Altfel spus, democraþia
face imposibilã „funcþionarea nestingheritã a unui principu de legitimitate neted
ºi univoc“ ºi permite sensibilizarea a ceea ce Claude Lefort numeºte „nehotãrârea
radicalã a politicului“. Asistãm la o schimbare pe care unii preferã sã o numeascã
„recompunere a politicului“, la o modificare a proceselor democratice în funcþie
de raporturi dintre adunãrile reprezentative ºi asociaþiile cetãþeneºti ºi, deopotrivã,
la o deplasare spre noi alternative de implicare ºi angajament civic ºi politic care
pot reclãdi sau consolida legitimitatea democraþiei8.
Într-o exprimare generalã, motivaþia de fond o reprezintã impasul în care se

aflã democraþia, respectiv criza de încredere ºi legitimitate. Aceastã stare este
provocatã de alterarea sensului autentic al politicului, de ambiguitãþile inevita-
bile ºi de declinul dimensiunii critice a democraþiei, care riscã sã se transforme
tot mai mult într-o „platitudine universalã“ ºi, nu în ultimul rând, „de ideologi-
zarea excesivã a acestui tip de regim politic“ devenit un „ideal“ conservator ºi
un „model hegemonic“. De asemenea, criza legitimitãþii democraþiei certificã
erodarea încrederii în politicieni ºi discreditarea partidelor politice care, nesoco-
tind aºteptãrile oamenilor, s-au rezumat „la o administrare cotidianã, de zi cu zi,
a problemelor «obiºnuite»“ ºi, în consecinþã, la înlocuirea politicii cu „politica
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anti-politicii“9. Aceastã constatare confirmã teza cã democraþia nu este reducti-
bilã la o anume strategie politicã ºi nu reprezintã nici un tip de apologie, fie ea
ºi una care vizeazã „ordinea instituþionalã“. Democraþia este, aºa cum susþine ºi
Pierre Rosanvallon, asemeni unui „organism viu supus schimbãrii ºi adaptãrii“
printr-o continuã „ajustare a balanþei dintre libertatea indiviualã ºi ordinea de
drept“10. În acelaºi registru de analizã a democraþiei, Claude Lefort subliniazã
faptul cã democraþia nu trebuie evaluatã doar în funcþie de virtuþile ei, ci ºi de li-
mitele sau „viciile“ care îi vulnerabilizeazã legitimitatea. De altfel, democraþia
identificã în totalitarism ºi, am spune în scepticii ºi oponenþii ei, „o putere adversã,
dar pe care o poartã în sine însãºi“ ºi pe care o poate combate nu prin cultivarea
iluziilor ºi a ficþiunilor, ci printr-o „reinventare“ serioasã ºi responsabilã11. Un
pas necesar ºi edificator vizeazã statutul puterii înþeles nu doar ca „un simplu or-
gan de dominaþie, ci o instanþã a legitimitãþii ºi identitãþii“. Puterea, scrie Claude
Lefort, „riscã sã-ºi vadã anulatã funcþia simbolicã, sã decadã în reprezentãrile
colective la nivelul realului, a contingentului atunci când conflictele se exacer-
beazã ºi aduc societatea în pragul fracturãrii“. În consecinþã, aceastã putere poli-
ticã „localizatã în societate“ îºi pierde autoritatea, fiind „expusã ameninþãrii de
a se confunda în particularitate“ ºi de a provoca dispreþul, pe care Machiavelli îl
considera a fi mult mai periculos12.

Modalitãþi complementare de legitimare a democraþiei

Democraþia presupune intrinsec putere legitimã. Într-un univers politic total
schimbat, victoria sau criza acestei forme de guvernare este, în consecinþã, reuºita
sau eºecul principiului legitimitãþii, mai ales în situaþia în care nu sunt activate
ºi alte resurse ºi interese sau modalitãþi complementare de susþinere, afirmare ºi
consolidare.
Principiul legitimitãþii atestã faptul cã puterea politicã se exercitã în baza

dreptului conferit de cetãþeni guvernanþilor ºi în virtutea unei înþelegeri legife-
rate. Analizatã ca fenomen social, legitimitatea în democraþie se raporteazã la
modul în care societatea convine asupra dreptului puterii de a conduce, respectiv
asupra autoritãþii ºi legalitãþii guvernãrii ºi, în egalã mãsurã, vizeazã gradul de
încredere ºi satisfacþie a celor care au contribuit la instituirea puterii. Se poate
spune cã o putere nu-ºi exercitã prerogativele în mod legitim ºi eficient ºi nu rãs-
punde cerinþelor atunci când nu produce efectele sociale conforme aºteptãrilor
guvernaþilor, când calitatea guvernãrii contrazice principiile ºi procedurile ge-
neral acceptate ºi recunoscute de cei mai mulþi cetãþeni, când politicienii nu înce-
teazã sã obþinã profituri personale din „recursul la sectorul guvernamental“ ºi,
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mai ales, atunci când democraþia nu reuºeºte sã determine indivizii sã vadã gu-
vernul „printr-o paradigmã a consimþãmântului“13. În aceste condiþii se impun
mãsuri de intervenþie ºi corecþie pentru a preîntâmpina un eºec devastator al de-
mocraþiei ºi al principiului legitimitãþii cu consecinþe greu de gestionat. Impli-
carea întregului sistem politic, a tuturor forþelor ºi instituþiilor politice poate fi
insuficientã ºi chiar amãgitoare dacã avem în vedere faptul cã politica se struc-
tureazã în baza relaþiei de interdependenþã dintre guvernanþi ºi guvernaþi. Prin
urmare, un rol important revine ºi cetãþenilor prin capacitatea lor de a acþiona ºi
reacþiona, de a-ºi exprima opiniile ºi de a-ºi asuma responsabilitãþile faþã de gu-
vernarea societãþii ºi faþã de efectele guvernãrii asupra vieþii lor.
Îmbunãtãþirea mecanismului democraþiei, întãrirea legitimitãþii ºi extinderea

totodatã a ariei de exprimare a democraþiei prin alte forme de organizare institu-
þionalã în vederea „agregãrii interesului public sau general“ sau a unor interese
specifice diverselor grupuri sociale sau socio-profesionale, reprezintã încercãri
de remediere a unor dificultãþi pe care le traverseazã azi acest tip de regim po-
litic. Pe aceastã linie, experienþa politicã a iniþiativelor civice, concret a societãþii
civile, pluralismul grupurilor de interese regãsit în acþiuni diverse cu impact so-
cial ºi politic, dialogul, negocierea sau deliberarea, în cazuri speciale chiar nesu-
punerea civicã, acþiunea concertatã a forþelor de supraveghere ºi de rezistenþã,
toate pot fi încadrate în categoria modalitãþilor complementare de refundamen-
tare ºi redefinire a legitimitãþii democraþiei. Ceea ce se remarcã în mod deosebit
este extinderea mecanismelor reprezentãrii ºi asocierea „voinþei generale“ cu
dinamica ºi voturile unei majoritãþi motivate ºi determinate sã-ºi negocieze foarte
bine interesele. De asemenea, creºterea nemulþumirilor ºi multiplicarea revendi-
cãrilor venite din zone sociale tot mai numeroase a impus completarea „repre-
zentãrii pur politice a cetãþenilor în corpul legislativ“ cu reprezentarea intereselor
sociale sau de altã naturã14.
Democraþia, subliniazã în mod repetat Pierre Rosanvallon, s-a prezentat în-

totdeauna ca fiind „o promisiune“ a asigurãrii ºi garantãrii permanente a respec-
tãrii drepturilor fundamentale ale indivizilor ºi, în acelaºi timp, „o problemã“ în
ceea ce priveºte împlinirea acestui deziderat, explicit o problemã legatã de deca-
lajul ºi tensiunile dintre proiectele teoretice ºi politicile concrete. Preocupat, ase-
menea altor teoreticieni, de criza democraþiei ºi a principiului legitimitãþii, de
consecinþele asupra echilibrului politic ºi asupra viitorului societãþii ºi, totodatã,
convins cã existã resurse suficiente pentru redresarea ºi consolidarea democra-
þiei, autorul francez analizeazã acest fenomen din perspectiva reacþiilor societã-
þii, a acelor forþe sociale neimplicate politic, dar nu ºi indiferente faþã de deciziile
ºi acþiunile politice, respectiv din direcþia scãderii nivelului de încredere ºi a in-
tensificãrii ariei nemulþumirilor, reticenþelor ºi a rezistenþei faþã de politicile de-
mocratice15.
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Tensiunile structurale pe care le traverseazã „democraþia electoral-reprezen-
tativã“ au impus schimbãri importante atât la nivel teoretic conceptual, cât ºi la
nivelul angajamentelor ºi acþiunilor politice. Astfel, în aceastã perioadã dificilã,
se pune un accent deosebit pe descentralizare ºi pe valorificarea unui spaþiu ge-
neros al implicãrii societãþii, spaþiu situat între „puterea informalã a opiniilor“ ºi
puterea constituþionalã. Totodatã, democraþia, confirmându-ºi capacitatea de adap-
tare ºi schimbare, îºi deschide noi ºantiere de analizã, dobândind titulatura de „de-
mocraþie participativã“ ºi „democraþia deliberativã“. În acest context, Rosanvallon
se concentreazã asupra contrademocraþiei vãzutã nu ca o alternativã, ci ca o parte
constitutivã ºi complementarã a democraþiei. Contrademocraþia reprezintã mai
exact un pilon de rezistenþã ºi de referinþã al democraþiei alãturi de democraþia
electoral-reprezentativã — cu toate mecanismele ei de funcþionare ºi validare —
ºi de întreg procesul de reconstrucþie ºi relegitimare a democraþiei16.

Reconstrucþia legitimitãþii

Principala direcþie de analizã, relevantã ºi pentru înþelegerea resurselor ine-
puizabile ale democraþiei, se axeazã pe de o parte pe abordarea tensiunii dintre
acest regim politic ºi realitatea socialã pe care o guverneazã, iar pe de altã parte
pe reconstrucþia legitimitãþii, prin valorificarea potenþialului democratic al for-
melor alternative ºi complementare de putere, forme care evidenþiazã potenþialul
spiritului de asociere ºi al iniþiativei civice. De asemenea, pentru autorul francez,
interesante ºi utile sunt ºi reflecþiile asupra dezechilibrului care afecteazã demo-
craþia ca urmare a dispariþiei comunismului, „referenþialul sãu negativ“, asupra
creºterii neîncrederii în progres, dar ºi asupra pericolului provocat de „de-su-
biectivizarea politicului“17.
Raportul încredere-legitimitate deþine rolul esenþial în funcþionarea optimã a

democraþiei. De altfel, încrederea reprezintã garantul legitimitãþii autentice a pu-
terii democratice ºi este înþeleasã ca o „instituþie invizibilã“, în expresia lui
Kenneth Arrow, care exercitã trei funcþii importante: de a extinde ºi întãri natura
proceduralã cu o „dimensiune moralã“ ºi una „substanþialã“, privind interesul pentru
„binele comun“, o funcþie cu rol temporal prin care legitimitatea dobândeºte in-
tegritate, stabilitate ºi consistenþã ºi de a reprezenta „o modalitate de economi-
sire instituþionalã“ care ar presupune, altfel, recursul la probe sau alte mecanis-
me costisitoare de verificare ºi validare.
În condiþiile actuale asistãm la o disociere din ce în ce mai mare a legitimitãþii

de încredere ºi la transformarea societãþii într-o „societate a neîncrederii“. Pierre
Rosanvallon apreciazã cã alãturi de procedeele care presupun întãrirea demo-
craþiei electorale se impun urgent „mãsuri de compensare a diminuãrii încre-
derii“ prin „organizarea neîncrederii“. Astfel, forþele care acþioneazã se grupeazã
în trei contraputeri care desemneazã ceea ce Rosanvallon numeºte contrademo-
craþie sau „democraþia neîncrederii organizate“. Aceste trei contraputeri sau di-
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mensiuni ale contrademocraþiei sunt puterile de supraveghere, forþele de re-
zistenþã ºi dreptul cetãþenilor de a judeca actul politic. Fiecare în parte ºi toate
acþionând împreunã au rolul de a atenþiona ºi controla puterea ºi, mai ales, de a
denunþa ºi stopa devierile ºi abuzurile puterii care-i pun sub semnul îndoielii le-
gitimitatea18
Cele trei contraputeri þin de participarea neconvenþionalã a cetãþenilor la viaþa

politicã, participare care, fiind consideratã „o mutaþie“ în zona expresiei implicã-
rii ºi intervenþiei ºi nu un declin al cetãþeniei, pune sub semnul îndoielii „mitul
cetãþeanului pasiv“19.
Puterile de supraveghere, prin acþiuni care presupun vigilenþã, denunþ ºi eva-

luare, au rolul de a þine sub control „aritmiile politice“ ºi de a trezi din apatie
„poporul adormit“. Dacã vigilenþa deplaseazã accentul mai mult pe „creºterea
diferitelor forme de atenþie socialã“, transformând publicul „într-un fel de termo-
stat regulator al deciziilor politice“20, denunþul ºi evaluarea contribuie la întãri-
rea legitimitãþii democraþiei prin „verificarea reputaþiei“ ºi prin „dezvãluirea sau
prin semnalarea argumentatã a calitãþilor dar ºi a incompetenþei politicienilor“21.
Un loc bine delimitat în cadrul puterii de supraveghe îl deþin agenþiile de presã,

de evaluare ºi de control, respectiv autoritãþile independente ºi comisiile de ex-
perþi, toate încadrate în ceea ce Pierre Rosanvallon numeºte „un terþ vigilent al
democraþiei“22.
Forþele ºi formele de rezistenþã, asociate acþiunilor de obstrucþie, definesc ºi

ele în interpretarea teoreticianului francez „universul contrademocraþiei“ ºi
nuanþeazã legitimitatea democraþiei structuratã în baza consimþãmântului popular.
În fapt, aceste forþe se raporteazã la un alt mod de manifestare a neîncrederii
care, spre exemplu, prin puterile de obstrucþie, realizeazã „trecerea de la o formã
de rezistenþã ultimã ºi radicalã“ la una „integratã într-o arhitecturã normalã a pu-
terilor“23. În aceste condiþii, puterea de obstrucþie capãtã un rol pozitiv în conso-
lidarea legitimitãþii democraþiei, devenind o „alternativã la politica trãitã ca osci-
laþie între consimþãmântul pasiv ºi revolta cetãþenilor“24.
Problema reprezentãrii ºi suveranitãþii poporului impune corelarea puterii

electorale a majoritãþii cu puterea de supraveghere ºi forþele de rezistenþã. Ca ur-
mare, cunoscând „metamorfozele“ opoziþiei, asistãm la transformarea ei într-un
„rezervor“ de neîncredere faþã de putere, dar ºi într-un factor dinamizator al su-
veranitãþii critice. Rolul opoziþiei ºi al dizidenþei se remarcã prin eforturile ºi ac-
þiunile conjugate de a tempera avântul majoritãþii ºi de a apãra interesele celor-
lalte grupuri minoritare, de a controla ºi limita excesele puterii ºi, nu în ultimul
rând, de a canaliza „contraputerea difuzã a opiniei publice“ în direcþia mobili-
zãrii tuturor energiilor pozitive capabile sã producã schimbare.

70 ADELA DELIU 7

————————
18 A se vedea Pierre Rosanvallon, op. cit., pp. 21-26.
19 Ibidem, pp. 36-37.
20 Ibidem, p. 58.
21 A se vedea în acest sens Pierre Rosanvallon, op. cit, pp. 61-71.
22 Ibidem, p. 91.
23 Ibidem, p. 147.
24 Ibidem, p. 154.



Analizatã în contextul factorilor care influenþeazã decizia politicã, opinia pu-
blicã este subevaluatã de anumiþi teoreticieni, precum Walter Lippmann, care,
minimalizând rolul cetãþenilor vulnerabili la manipulare ºi consideraþi „outsideri“
în raport cu experþii, contestã teza iluministã privind rolul ºi „infailibilitatea opi-
niei publice“. Pe o poziþie complementarã se aflã John Dewey, care apreciazã
publicul ca fiind „cosubstanþial democraþiei“ prin implicarea efectivã „atât în de-
finirea problemei cât ºi în conturarea soluþiilor dezirabile“25. Ceea ce este de re-
marcat este faptul cã democraþia se legitimeazã deopotrivã prin decizii funda-
mentate pe informarea ºi argumentarea corectã a specialiºtilor (Walter Lippmann),
dar ºi prin angajarea dezbaterilor ºi consultarea opiniei publice (John Dewey). În
contextul actual al democraþiei „libertatea de opinie ºi multiplele sale corolare
au sarcina sã menþinã societatea într-o stare de efervescenþã între douã alegeri“,
sã mobilizeze mai ales acele forþe care stau departe de spaþiul public sã-ºi valo-
rifice statutul de instrument al practicii politice ºi de „mijloc de control social“26.
În acest tip de practicã politicã, dizidenþa constituie „modalitatea unei rezis-

tenþe cu puternice conotaþii morale“ care nu poate fi relaþionatã cu un segment
al realitãþii sociale sau cu o categorie socialã anume ºi nici asociatã cu o conjunc-
turã istoricã. Rolul disidentului în ansamblul forþelor de rezistenþã nu este unul
neglijabil. Acesta este considerat „omul în plus“ care analizeazã cu atenþie ºi res-
ponsabilitate politicile guvernamentale sau „vestitorul unei antipolitici“ care
contestã puterea, îi criticã ideologia ºi instaleazã neîncrederea în politicieni27.
În contextul mecanismelor de rezistenþã ºi obstrucþie, un rol important îl deþi-

ne ºi nesupunerea civicã apreciatã de Hannah Arendt a fi „cel mai bun remediu
pentru un eºec al controlului judiciar“28. Consideratã un „act fãþiº de provocare
la adresa Constituþiei sau a ordinii de drept“, nesupunerea civicã survine fie
atunci când un numãr de cetãþeni au convingerea cã „mecanismele normale ale
evoluþiei“ sunt blocate sau cã revendicãrile lor sunt ignorate, fie când guvernul
îºi pierd credibilitatea29. În esenþã, trebuie spus cã nesupunerea civicã nu poate
fi asociatã cu o delicvenþã ci cã reprezintã un „indicator“ al scãderii autoritãþii
legii, respectiv o modalitate de reclãdire a legitimitãþii puterii cu accent pe func-
þia politicã de reglare a consimþãmântului (nu în sensul de acceptare fãrã rezerve
a unei decizii, ci în sensul unei susþineri active ºi al implicãrii în problemele de
interes comun)30.
Nesupunerea civicã implicã mijloace de protest nonviolente ºi trimite la sim-

þul dreptãþii ºi la capacitatea cetãþenilor de a evalua programele ºi consecinþele
acþiunilor politice. Situatã între legalitate (prin respectarea drepturilor individuale)
ºi legitimitate (prin respectarea procedurilor democratice), nesupunerea civicã
este „un mijloc de reafirmare a legãturilor dintre societatea civilã ºi cea poli-
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ticã... în momentul în care încercãrile primeia de a o influenþa pe cea de a doua
au eºuat ºi toate celelalte opþiuni au fost epuizate“. Scopul declarat al acestui fe-
nomen social ºi politic „este de a convinge opinia publicã ºi mai ales cetãþenii
interesaþi cã o lege sau o politicã publicã particularã este nelegitimã ºi, în conse-
cinþã, cã schimbarea este necesarã“31.
Cea de-a treia contraputere angajatã în procesul de reconstrucþie a legiti-

mitãþii democraþiei, de care vorbea Pierre Rosanvallon în lucrarea sa Contrade-
mocraþia, se referã la rolul democratic al judecãþii, ca parte din „exerciþiul suspi-
ciunii“ ºi din evaluarea criticã a acþiunilor politice. Acest rol al judecãþii care nu
trebuie înþeles ca fiind „un indicator al unei propensiuni patologice cãtre con-
tencios“ se reflectã, deopotrivã, în întãrirea legãturii dintre guvernanþi ºi gu-
vernaþi ºi în posibilitatea de a corecta disfuncþiile puterii ºi dezechilibrele dintre
majoritate ºi minoritate32. Este adevãrat cã în unele situaþii cauzate de dimi-
nuarea responsabilitãþii politice ºi de „activarea responsabilitãþii penale“ s-a
ajuns la transformarea, din nefericire, a „democraþiilor de confruntare ºi repre-
zentare“ în „democraþii de imputare“33. Soluþia evitãrii fenomenului de „juridici-
zare a politicului“ este instituirea dialogului dintre „universul contrademocratic
al supravegherii ºi universul electoral-reprezentativ“ atât la nivelul susþinerii
teoretice, cât ºi în procesul de implementare a deciziilor stabilite“34.
Legitimitatea puterii democratice este, aºadar, nemijlocit legatã de actul fun-

damentãrii puterii, de investirea puterii cu atributul autoritãþii, de compatibili-
tatea puterii cu sistemul de valori propus ºi acceptat ºi, mai ales, cu disponibili-
tatea de a servi interesele cetãþenilor ºi de a rãspunde aºteptãrilor exprimate. Pro-
blema legitimitãþii democraþiei, abordatã din perspectiva reacþiilor societãþii, a
modului de organizare ºi de implicare a forþelor neguvernamentale care compun
„universul contrademocraþiei“, relevã existenþa unui proces complex, cu o diver-
sitate de aspecte ºi cu o multitudine de implicaþii care reprezintã un important
punct de plecare în reevaluarea ºi reconsiderarea problemei. Interesul pentru
legitimitatea democraþiei este alimentat ºi susþinut de necesitatea de a da un nou
impuls ºi un nou contur democraþiei în acord cu schimbãrile pe care le traver-
seazã societatea actualã. Întrucât democraþia înseamnã mai mult decât oricând
participare ºi deliberare, capacitatea de evaluare ºi determinarea de a riposta în
mod raþional ºi organizat întãresc conºtiinþa ºi încrederea cetãþenilor în puterea
lor, ca principali beneficiari ai democraþiei ºi ca parte a unui proces pe care-l sus-
þin ºi, atunci când se impune, îl contestã.
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