POLITICIENI KARAOKE

Zilele de concediu din această vară mi-au permis să parcurg cu nesaţ paginile
unei cărţi cu o mare densitate de idei exprimate cu o eleganţă intelectuală deosebită.
Este vorba de cartea profesorului Andrei Pleşu „Despre frumuseţea uitată a vieţii”
apărută la Editura „Humanitas” în anul 2011. Mi-a rămas în minte modul relaxat, simplu,
dar în acelaşi timp profund şi sincer de abordare a diferitelor aspecte ale vieţii cotidiene
din societatea românească. Autorul ne oferă o perspectivă pe care o acceptăm cu
uşurinţă şi în care, în cvasitotalitatea situaţiilor, ne identificăm şi părerile proprii într-o
dezvoltare narativă plină de farmec şi rafinament.
Nu intenţionez, în cele ce urmează, să dezvolt elemente ale unei recenzii pentru
această carte, neavând calitatea de a face o astfel de întreprindere, ci doar, luând ca
repere câteva din ideile exprimate de autorul menţionat, să fac câteva reflecţii personale
privitoare la viaţa comunităţii mureşene.
Competiţia electorală viitoare, aflată deja la un orizont de timp nu foarte
îndepărtat, generează valuri de opinii enunţate atât într-un cadru formal cât şi informal.
Se încearcă, mai mult sau mai puţin discret, cu mijloace aparţinând de marketingul
politic promovarea imaginii unor potenţiali candidaţi pentru diferitele funcţii ce urmează
a fi alese. În sine acest lucru nu are nimic nociv în măsura în care demersul este unul
sincer şi nu are elemente de contrafacere.
Concitadinii noştrii, indiferent de opţiunile politice la care au aderat, care doresc
să-şi asume responsabilităţi în viaţa comunităţii mureşene consider că merită, în
principiu, aprecierea noastră. Decizia acestora este, în mod firesc, în prima etapă,
rezultatul unui proces de autoevaluare a capacităţii lor de a face faţă exigenţelor
nivelului de responsabilitate publică la care aspiră. Următoarea etapă de evaluare este
făcută la nivelul formaţiunilor politice sub culorile cărora vor intra în competiţia
electorală. Acest filtru va tria o bună parte din competitori cu condiţia firească ca
criteriile şi procedurile utilizate să fie adecvate, corecte şi nediscriminatorii. Viaţa a
demonstrat că acest proces, chiar desfăşurat în mai multe iteraţii, are, în bună măsură,
puternice doze de subiectivism.

În cele de mai sus am menţionat necesitatea utilizării unor criterii de selecţie
adecvate. Aceste criterii trebuie să aibă în vedere evaluarea candidaţilor din diferite
puncte

de

vedere:

al

pregătirii

profesionale,

al

calităţilor

mangeriale,

al

comportamentului social şi familial, al fidelităţii politico-doctrinare, al posibilităţilor de
exprimare şi comunicare în spaţiu public ş.a. Personal apreciez că trebuie luate în
considerare, cu prioritate, calităţile deja demonstrate şi apoi cele care sunt doar
potenţiale. Aşa cum apreciem calificarea unui pilot după numărul de ore de zbor real
efectuate, respectiv un conducător auto după numărul de kilometrii parcuşi, tot pe
acelaşi principiu trebuie să apreciem şi oamenii care ne vor conduce destinele
comunităţii locale după performanţele profesionale şi mangeriale anterioare. Ne vine
greu să acceptăm să urcăm într-un avion al cărui căpitan are la activ doar câteva ore de
zbor iar copilotul este şi el începător.
În spaţiul politic naţional, precum şi în cel local, activează un mare număr de
oameni care au demonstrat că au calităţile şi cunoştinţele necesare unei asemenea
activităţi responsabile. Alături de aceştia se află însă un număr şi mai mare de
„politicieni karaoke” (sintagma nu-mi aparţine), adică acei oameni politici care se
prezintă în spaţiul politic şi social cu „texte, melodii şi interpretări„ care au alţi autori,
mimând, mai mult sau mai puţin reuşit, „originalele” şi care emit pretenţii de a fi apreciaţi
fără rezerve. Dacă la nivel de divertisment putem accepta această modalitate de
afirmare, în viaţa socială reală, cu complexitatea şi duritatea puternic accentuate de
criza economică actuală, acest lucru nu poate funcţiona fără a accepta şi riscurile
majore inerente. Sunt convins că alegătorii mureşeni au capacitatea şi discernământul
necesar să facă diferenţa dintre oamenii politici veritabili şi „oamenii politici karaoke” şi-i
vor alege pe cei îndreptăţiţi să le reprezinte, cu adevărat, interesele în noul ciclu
electoral.
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