
CANDIDATUL MARII ADUNÃRI NAÞIONALE.
TIPOLOGII ªI PORTRETE

NICOLAE ÞÎBRIGAN*

DIANA MORARU**

Abstract: The following paper brings into discussion the elections of the
communist legislative branch named The Great National Gathering (Marea
Adunare Naþionalã (MAN)). Unfortunately, the socialist electoral system
present in Romania between the years 1948-1989, did not receive sufficient
attention from experts, which brings us to the conclusion that there is not
an objective scientific analysis on this subject. Can one study the present
development or, what we like to call, the post-communist transition,
without knowing exactly the origin of the information? Was the socialist
system a „hilarious“ model of democracy? At a limit, could we affirm that
a real electoral system didn’t even exist and neither a real vote. Still,
voting was an essential element of the Romanian society in that period and
for bringing new light upon this matter, we propose to focus our attention
on the values and leadership typologies promoted by the regime at the
level of the population using the written press-newspapers.
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Introducere

Lipsa unor studii reale despre votul în „epoca de aur“ a comunismului a adus
în spaþiul public discuþii despre inexistenþa unui vot real sau a falsificãrii scruti-
nului aºa cum se întâmplase la primele alegeri comuniste din anul 1948. Astãzi,
alegerile din regimul comunist sunt considerate ca fiind „improprii“, mai ales
din cauza lipsei pluripartidismului ºi a competiþiei reale dintre candidaþi (aceºtia
fiind desemnaþi direct de un organism pretins apolitic). Forþând nota, am putea
considera chiar cã nu exista niciun mecanism electoral real în socialism, iar în
anul 1990 democraþia în România pleca de la zero. Totuºi, sociologul Alfred
Bulai considerã cã votul a reprezentat mai degrabã un element definitoriu al
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societãþii socialiste, mai ales datoritã caracteristicii sale de fenomen social, ce nu
putea fi redus la cenzurã sau control politic.1 De fapt, conteazã puþin acest as-
pect, iar ceea ce e cu adevãrat definitoriu pentru acest tip de sistem electoral þine
de câmpul valoric ºi modelele culturale promovate la nivelul populaþiei prin
intermediul candidaþilor. Iatã de ce, la primele alegeri post-decembriste (în mai
1990), populaþia nu a fãcut altceva decât sã-ºi asume aceste modele. Iar în primii
ani de dupã Revoluþie, populaþia a reprodus modelele, iniþiind chiar adevãrate
miºcãri pentru schimbarea conducerii întreprinderilor, asumându-ºi, mai
degrabã roluri, de „electori ai PCR-ului“ pentru desemnarea organizaþiilor de
„bazã“ ale Frontului Salvãrii Naþionale (FSN). Este momentul apariþiei primelor
„partide“, dacã le putem numi aºa, unele considerate istorice, iar altele fiind de-a
dreptul hilare.2 Ieºirea din aceste modele s-a produs lent, sfârºindu-se odatã cu
alegerile prezidenþiale din 2004. Totuºi, anumite reziduuri sociale pot fi identifi-
cate ºi astãzi, ceea ce demonstreazã cã abandonarea totalã a modelelor culturale
propuse de regimul trecut nu poate fi posibilã.

Un alt aspect, ce nu trebuie omis, se referã ºi la dimensiunea ritualicã a votu-
lui în socialism – o experienþã caracteristicã tuturor statelor europene din fostul
bloc comunist. De altfel, s-a ajuns la concluzia cã milioane de români mergeau
la vot dintr-un imbold mai degrabã ritualic, iar puterea comunistã a ºtiut sã
gestioneze destul de bine acest proces.3 Din pãcate, nu avem la dispoziþie inves-
tigaþii calitative care sã releve motivarea comportamentului electoral al popu-
laþiei din acea vreme, însã o analizã de conþinut a oficioaselor de partid poate
aduce luminã asupra câtorva ipoteze privind caracteristica votului ca suport al
puterii comuniste.

Am ales drept subiect al studiului de caz ultimele alegeri pentru Marea Adu-
nare Naþionalã (MAN) desfãºurate în Republica Popularã Românã (RPR) pe 7
martie 1965 ºi câºtigate de Frontul Democraþiei Populare (FDP)4 cu 99,85% ºi
465 de mandate (câte un deputat la 40 000 locuitori). Scorul covârºitor nu ar tre-
bui sã ne uimeascã, mai ales cã Partidului Muncitoresc Român (PMR) valoriza,
în primul rând, alegerea reprezentanþilor ºi delegarea publicã a responsabilitãþii
fãrã participarea directã a cetãþenilor la alegerea forului superior al MAN
(aºa-numitul „Prezidiu“)5. Mesajul era inoculat populaþiei prin intermediul unei
campanii de propagandã extrem de active. Totodatã, aºa-numita „campanie elec-
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dinte, doi vicepreºedinþi, un secretar ºi treisprezece membri. Componenþa „Prezidiului“ era desemnatã prin vot
secret de cãtre membrii MAN. Ca ºi în zilele noastre, este posibil ca accederea la funcþii sã se fi fãcut în urma
unor aranjamente, pe care istoricii nu le exclud.



toralã“ pentru alegerile populare ale MAN nu a însemnat introducerea unor noi
tehnici de persuasiune a maselor, candidaþii erau propuºi de partid, apoi înscriºi
pe listele electorale ºi votaþi de cetãþeni pentru o perioadã de 4 ani. Dincolo de
forma sa ritualicã, scrutinul înregistra ºi un anumit gen de competiþie deoarece
pe liste erau prezenþi, de regulã, mai mulþi candidaþi, iar electorii alegeau în mod
real între aceºtia. Candidaþii aveau întâlniri cu alegãtorii pe la locuinþele aces-
tora, uzine, fabrici, ºcoli, case de culturã etc. Competitorii nu promiteau mari
transformãri sau schimbãri decât cele permise de politica partidului. Într-o for-
mulã mai profundã, putem sã ne punem urmãtoarele întrebãri: Cine totuºi erau
aceºti candidaþi? Ce fel de atmosferã se crea în cadrul întâlnirilor cu alegãtorii?
Cum erau vãzuþi de alegãtori? Care era imaginea femeii în cadrul campaniei de
propagandã? Care este raportul imaginilor în oglindã „femeia candidat“ versus
„bãrbatul candidat“? De asemenea, ce valori indicã raportul analizei compara-
tive între anii electorali 1961 ºi 1965 privind mandatul consecutiv al candidatu-
lui? Toate aceste întrebãri au servit drept repere în elaborarea demersului nostru
ºtiinþific.

Pentru documentare, ne-am folosit de datele oferite de Buletinul Oficial al
Republicii Populare Române din 1961, rezultatele finale ale alegerilor publicate
în oficiosul Scînteia, precum ºi articole publicate în alte oficioase ale partidului,
cum ar fi Romînia Liberã sau Contemporanul, de altfel utile în identificarea tipo-
logiilor de candidaþi.

Decorul democratic al alegerilor
pentru Marea Adunare Naþionalã (MAN)

Alegerile pentru Marea Adunare Naþionalã, desfãºurate în martie 1965, au
avut o semnificaþie aparte pentru istoria comunismului românesc – este ultimul
scrutin organizat în Republica Popularã Românã, urmând adoptarea noii
Constituþii, proclamarea Republicii Socialiste România (RSR) ºi schimbarea de-
numirii partidului din Partidul Muncitoresc Român (PMR) în Partidul Comunist
Român (PCR). De asemenea, anul 1965 a marcat o schimbare a cursului istoric6

prin încheierea unui ciclu al experienþei comuniste. Pornind de la principiul de
bazã al regimului, care instituia prin Constituþiile din 1948 ºi 1952 „dictatura
proletariatului“, toate pârghiile statului se aflau sub conducerea PMR: „Partidul
Muncitoresc Român este forþa conducãtoare atât a organizaþiilor celor ce mun-
cesc, cât ºi a organelor ºi instituþiilor de stat. În jurul lui se strâng laolaltã toate
organizaþiile celor ce muncesc din Republica Popularã Românã“ (Art. 86).7 Pen-
tru a-i conferi credibilitate regimului de democraþie popularã, sistemul electoral
permitea participarea diverselor categorii de muncitori ºi meseriaºi. Iatã ce stipula
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7 „Constituþia Republicii Populare Române din 1952“, Camera Deputaþilor [Online]. Disponibil pe: http://
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Art. 100 (Capitolul 8) din Constituþie: „Candidaturile pentru alegerea deputaþilor
se depun pe circumscripþii electorale, dupã normele stabilite prin lege. Dreptul
de a depune candidaturi este asigurat tuturor organizaþiilor oamenilor muncii:
organizaþiilor Partidului Muncitoresc Român, sindicatelor profesionale, coope-
rativelor, organizaþiilor de tineret ºi altor organizaþii de masã, precum ºi asocia-
þiilor culturale“. Potrivit democraþiei socialiste, „deputaþii în Marea Adunare Na-
þionalã ºi Sfaturile populare erau aleºi din oameni ai muncii din toate domeniile
de activitate: muncitori, tehnicieni, ingineri, þãrani cooperatori, oameni de ºtiinþã,
de culturã, de artã, reprezentaþi ai tineretului, femei, reprezentanþi ai minoritã-
þilor naþionale“.8 În ciuda faptului cã Art. 101 amintea deputatului cã „trebuie sã
dea socotealã în faþa alegãtorilor de activitatea sa“ ºi cã i se poate retrage oricând
mandatul „în urma hotãrârii majoritãþii alegãtorilor“ ºi în conformitate cu o
procedurã fixatã prin lege organicã, totuºi articolul respectiv nu fusese niciodatã
invocat la nivel de circumscripþii electorale. De ce? În primul rând pentru cã nu
exista nicio formã de „protest activ“ faþã de deciziile luate în cadrul organiza-
þiilor FDP ºi nicio alternativã politicã în raport cu PMR.

Astfel, se înscriau în cursa electoralã doar cetãþenii care aveau o prestaþie
bunã, prezentau un exemplu pentru ceilalþi sau din considerente inexplicabile ale
politicii partidului. La nivel înalt, „deputaþii ºi cadrele de conducere din comite-
tele executive ale Sfaturilor Populare erau selecþionaþi înainte de alegeri de cãtre
organele locale de partid“.9 În spatele cortinei, rotirea cadrelor era asiguratã prin
„recomandarea“ unui candidat din partid, urmând ca mai apoi sã se realizeze o
listã finalã a acestora. Cu alte cuvinte, ºansele de a fi nominalizat ca ºi candidat
în MAN din partea organizaþiei creºteau direct proporþional cu capitalul social
acumulat. Deºi candidaturile se propuneau din timp, propaganda electoralã con-
tinua în toate regiunile, raioanele, comunele ºi satele, organizându-se mai multe
acþiuni, cum ar fi întâlnirile directe cu alegãtorii, de cele mai multe ori în incinta
unor uzine sau fabrici, ºcoli etc. Exercitarea dreptului de vot reprezenta în RPR
o datorie obligatorie, consideratã de presa partidului drept „o înaltã îndatorire
cetãþeneascã“10. Astfel, alegerile în cele 465 de circumscripþii electorale erau di-
vizate în patru categorii: „a) Marea Adunare Naþionalã, b) sfaturile populare re-
gionale, c) sfaturile populare raionale, d) sfaturile populare comunale ºi respec-
tiv orãºeneºti“.11 Pentru fiecare nivel se alegea câte un deputat pentru MAN, un
deputat pentru sfatul popular orãºenesc din respectiva circumscripþie, în cazul
unui raion se mai alegea un deputat pentru sfatul popular al raionului sau pentru
regiune, ºi, într-un final, se mai alegea un reprezentant pentru comunã sau sat.
Existau 16 sfaturi populare regionale, 46 de sfaturi populare ale oraºelor regio-
nale, dintre care separat erau sfaturile populare orãºeneºti Bucureºti ºi Constanþa,
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142 de sfaturi populare raionale, inclusiv 8 sfaturi populare ale raioanelor ºi ca-
pitalei, 135 sfaturi populare ale oraºelor raionale din întreaga þarã.

Cu o participare de peste 99%, rezultatele finale înregistrau atât voturi împo-
trivã (Bucureºti, Braºov, Cluj ºi Maramureº, Mureº Autonomia Maghiarã), cât ºi
voturi anulate (Braºov ºi Iaºi). La scrutinul din primãvara anului 1965, cele mai
multe voturi împotrivã se înregistraserã la nivelul sfaturilor populare regionale –
17 830, iar voturile anulate fusese predominante la sfaturile populare comunale
– 2 547. Desigur cã, raportat la întreg corpul electoral12, ponderea acestor
categorii de votanþi este nesemnificativã (0,19%), însã ca fenomen social, aceste
tipologii de electori corespund, mai degrabã, „reactivilor nemulþumiþi“, centraþi
pe putere13, care manifestau, mai degrabã, o formã pasivã „de protest“, decât o
„nemulþumire generalã“. Iatã o relatare emblematicã a acestui tip de atitudine
prezentatã de antropologul român, Vintilã Mihãilescu: „Am o singurã amintire,
genericã, imposibil de plasat în timp sau spaþiu [despre alegerile din comunism].
Mergeam cu soþia puþin înainte de prânz, luam buletinul de vot ºi ºtampila,
intram în cabina de vot, ne uitam cu grijã de jur împrejur, apoi…tãiam tot. Calmi,
depuneam buletinul bine împãturit în urnã ºi, cu jumãtate de zâmbet pe buze,
mergeam la cârciuma din colþ. Alegerile însemnau cã-mi scot nevasta în oraº“.14

Totodatã, decorul democratic era acompaniat ºi de o campanie propagandis-
ticã agresivã în vederea mobilizãrii maselor, mai ales la nivel local, reprezentând
un fenomen social al „întrecerii patriotice pe þarã“. Agitatorii erau selectaþi atent,
dupã anumite criterii, din rândul celor mai buni membri de partid. Pentru „spiri-
tul comunist“ al vremii, campania electoralã reprezenta un aspect destul de im-
portant atât în viaþa politicã, cât ºi în activitatea cotidianã a cetãþenilor, aceasta
fiind descrisã de presa vremii ca fenomen ce a „mobilizat noi energii ºi a sti-
mulat iniþiativa creatoare a celor ce muncesc“.15 Desigur cã mecanimsul de mo-
bilizare electoralã era unul complex, consumând energii ºi bani publici.

Agenda electoralã: locul ºi atmosfera întâlnirilor cu alegãtorii

Majoritatea activitãþilor de propagandã aveau loc fie în cãmine culturale sau
ºcoli, fie în incinta uzinelor, fabricilor, combinatelor ºi ºantierelor. Însã, pe toatã
durata scrutinului, în marea majoritate a localitãþilor erau deschise adevãrate
„case ale alegãtorilor“, considerate de agitatorii comuniºti modelul ideal „al
casei pentru familia muncitoare comunistã“. Casele alegãtorului erau dotate cu
mobilier, echipamente radio sau televizor, creându-se o atmosferã familialã,
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13 Pentru mai multe detalii despre matricea complexã a relaþiilor dintre centrare – orientare a votului vezi
Alfred Bulai, op. cit, pp. 39-42.

14 Blog Think Outside the Box, „Cum se vota în comunism“ [Online]. Disponibil pe: http://totb.ro/cum-
se-vota-in-comunism/ [Accesat la data de 18.06.2015].

15 „Puternicã ºi entuziastã manifestare a unitãþii întregului popor în jurul partidului ºi a poporului“,
Romînia Liberã, An XXIII, nr.6344, p. 3.



unde electorii se puteau întâlni seara, dupã programul de muncã, pentru a discuta
subiecte de interes comun, sau de a asculta cele mai importante ºtiri, respectiv
„marile realizãri“ ºi „transformãri“ ale partidului. Pe lângã discuþii mai mult in-
formale, candidaþii aveau ocazia sã þinã ºi câteva discursuri, conferinþe, recitaluri
de poezii patriotice etc. Iatã cum este reflectat un astfel de episod ce a avut loc
în oraºul Baia Mare: „Programele artistice, conferinþele, filmele documentare ºi
artistice ce se prezintã aici, stârnesc un larg interes în rândul cetãþenilor. Do-
vadã numãrul mare de auditori întâlniþi în fiecare searã. Totodatã, vizitatorii au
la dispoziþie numeroase materiale documentare, broºuri, afiºe, fotomontaje din
care pot lua cunoºtinþã de înfãptuirile poporului nostru în anii democraþiei, în
toate domeniile de activitate.“16 Totuºi, cert e cã la astfel de „serate“ electorale
puteau participa doar un numãr restrâns de persoane, iar rolul primordial al
presei consta în a le reflecta într-o manierã cât mai fastuoasã ºi exageratã – toate
acestea cu scopul de a mima o campanie de „conºtientizare ºi cultivare“ a electo-
rilor: „Orice conferinþã care se þine aici la «casa alegãtorului» (ºi se þine aproape
în fiecare searã), este exemplificatã în modul cel mai viu cu putinþã de însãºi
prezenþa vie ºi edificatoare a orãºelului acesta rãsãrit peste noapte, peste
vechea ºi obscura cale a negustorilor“.17

Cum se desfãºurau aceste campanii electorale? Atât în Scînteia cât ºi în
Romînia Liberã identificãm articole ale rubricilor ca „Agendã electoralã“, „Þara
se pregãteºte de alegeri“, „Candidaþi în mijlocul alegãtorilor“ etc., care descriu
atmosfera, prezintã pãreri despre candidaþi, realizãrile ºi obiectivele acestora,
însoþite adesea de imagini în care personajele principale sunt înconjurate de un
mic grup, acestea explicând, demonstrând ceva, sau pur ºi simplu captând atenþia
celor prezenþi (Figura 1). În acelaºi registru, am reuºit sã gãsim fotografii jurna-
listice cu întâlniri populare ale unor circumscripþii mai mari, desfãºurate în sãli
mari ºi arhipline, fãrã a accentua prezenþa protagonistului – viitorul candidat
(Figura 2), evidenþiind în schimb numãrul „electorilor activi“ ºi rolul coordona-
tor al „prezidiului“. Cele mai întâlnite imagini din ziarele oficioase reprezintã
imagini ale „candidaþilor muncitori“ surprinºi în activitatea lor zilnicã (Figura
3). Comparativ cu scrutinul precedent din 1961, oficioasele din 1965 (inclusiv
ziarul Scînteia) afiºau, de aceastã datã, într-un singur numãr doar patru18 foto-
grafii de mici dimensiuni ale candidaþilor, ºi acestea însoþite de scurte descrieri.
Marea majoritate a întâlnirilor cu „aleºii poporului“ erau prezentate sub forma
unor informaþii generale, cu referiri exacerbate la progresul economiei comu-
niste ºi câteva propuneri ale locuitorilor unor circumscripþii din mediile urban ºi
rural. Evident cã peisajul e completat de candidatul care ascultã cu atenþie,
fãcându-ºi notiþe în carnet: „Zãboveºte peste tot. În carnetul sãu personal sunt
tot felul de însãmnãri zilnice. Urmãrite riguros“19. Desigur cã, problemele abor-
date trebuiau sã se refere la obiective asumate la nivel local sau regional (con-
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5 martie 1961 – ziua alegerilor pentru MAN.
19 Idem, Scînteia, an. XXXIV, nr. 6551, martie 1965, p. 2.
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Figura 1. Candidatul MAN
în „casa alegãtorului“

Figura 4. Femeia candidat pentru MAN îºi înconjoarã susþinãtorii

Figura 3. Candidaþii-muncitori. De la strung la MAN

Figura 2. ªedinþele
din circumscripþiile regionale



struirea unor magazine universale, construirea unor ºcoli sau cãmine culturale,
etc.) în dependenþã de bugetul stabilit ºi modificãrile minore stabilite în planul
cincinal, fãrã a atinge însã, nici mãcar tangenþial, aspecte privind dezvoltarea
economicã naþionalã sau contextul internaþional – aceste domenii revenind în
sarcina exclusivã a partidului ºi a forumului superior din stat.

În majoritatea cazurilor, problemele þineau de înfrumuseþarea faþadelor blo-
curilor sau a satelor, salubrizarea strãzilor, amenajarea terenurilor de joacã pen-
tru copii etc.: „un vrednic ºi priceput agricultor, dar ºi un cetãþean preocupat ce
contribuie la aspectul satelor, la buna lor gospodãrie“.20

Unii candidaþi laudã atmosfera în care s-a desfãºurat agitaþia electoralã: „în
perioada campaniei electorale am avut prilejul sã mã sfãtuiesc deseori cu ce-
tãþenii“.21

Multe din articolele din presa partidului descriu starea de entuziasm ºi acti-
vism cetãþenesc a alegãtorilor în cadrul acestor adunãri: „Ne-am apropiat de
grupul de cetãþeni care fãceau cerc în jurul lui. Intervenþii spontane, comentarii
de moment, aluzii glumeþe, gânduri spuse cu voce tare. ºi din toate acestea se
conturau idei, propuneri pentru activitatea corporativei...“.22 Unele întâlniri cu
alegãtorii au dezvãluit ºi situaþii în care noii candidaþi nu erau mulþumiþi de
realizãri, aceºtia aducând critici ºi sugerând noi modalitãþi de control a calitãþii
producþiei, materialelor sau a construcþiilor, depãºirea bugetului stabilit etc.:
„analizând activitatea depusã în domeniul construcþiilor, unii invitaþi ºi deputaþi
la sesiune, printre care Mircea Ramba, Traian Blai ºi alþii au criticat comitetele
executive ale sfaturilor populare Petroºeni, Hunedoara“.23 Evident cã aceste
critici erau special regizate pentru a menþine atmosfera de control asupra activi-
tãþii organizaþiilor din FDP.

Tipuri de candidaþi. Femeia în activitatea politicã comunistã

Politica partidului sugera cum ar trebui sã fie un cadidat, în general cum ar
trebui sã arate un cetãþean comunist „exemplar“. Folosind mecanimsele propa-
gandei, activiºtii de partid au creat prototipul „cetãþeanului cinstit, harnic, cu
care se mândreºte þara“. Candidaþii erau aleºi cu mare grijã pentru cã prezentau
modele pentru alegãtorii lor, iar cetãþenii, la rândul lor, erau preocupaþi de pro-
blemele ce þineau doar de aria lor de competenþã profesionalã, gatã sã mun-
ceascã, în acelaºi timp, sã îndemne oamenii la o muncã de interes comun. Cine
candidau? La aceastã „întrecere a aleºilor“ participau tineri absolvenþi, munci-
tori „în floarea vârstei“, precum ºi candidaþi câºtigãtori la scrutinele anterioare.
Era, dacã doriþi, ºi o modalitate de a valorifica importanþa ºi rolul de categorie
privilegiatã a „clasei muncitoare“ în constituirea unui stat „al oamenilor muncii
de la oraºe ºi sate“. Mai jos avem mesajul unui candidat la prima întâlnire pe care
o avusese cu alegãtorii din circumscripþie: „m-aþi ales acum, dar sprijiniþi-mã sã
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înmulþim averea obºteascã“.24 Nu putem vorbi de un marketing politic, ci de
modele ºi mituri politice, pentru a-i angrena pe cetãþeni într-un „ritual“ al legiti-
mãrii forului superior al aparatului de stat. Aºadar, democraþia popularã româ-
neascã pleda pentru urmãtoarele modele: „candidaþii de zi sunt oameni ai muncii
intelectuale ºi nu «nepoþi» ºi filfisoni incapabili, carieriºti preocupaþi sã-ºi facã
din mandatul de ales al poporului izvor de venituri ilicite, ipochimeni strãini de
aspiraþiile ºi nevoile mulþimilor. Fiecare candidat propus astãzi este un cetãþean
cu merite recunoscute de ceilalþi semeni ai sãi, un membru al partidului muncii
sau un progresist recunoscut de opinia publicã, om de o þinutã ireproºabilã,
cinstit, destoinic, activ ºi dedicat cu tot sufletul binelui patriei“.25

În baza materialelor studiate am dedus câteva tipuri de candidaþi pentru MAN
la scrutinul din martie 1965.
• Meseriaºul priceput– În aceastã categorie sunt incluºi candidaþii pricepuþi

ºi responsabili în ceea ce fac, „maieºtrii“ cu meserii de lãcãtuº mecanic, sudor,
cazangiu, ingineri, tehnicieni, etc.; aceºtia fiind cunoscuþi, mai degrabã, ca niºte
„tovarãºi cu iniþiativã“, „buni gospodari“, gata oricând sã-ºi ofere un ajutor sau
sfat. Iatã un astfel de model, dispus sã rãmânã peste program pentru a asigura o
bunã funcþionare a tehnologiei, lãcãtuºul mecanic, candidat din circumscripþia
electoralã nr. 4 din Medgidia, Nicolae Carciog: „Deodatã i se pãru cã zumzetul
acela atât de cunoscut se subþia, semn cã undeva un utilaj încetase sã mai
funcþioneze. A mai ascultat o datã. Nu se înºela. ªi-a îmbrãcat repede halatul,
intrând din nou în secþie. [...] ºtia fiecare ce-i de fãcut, dar experienþa ºi înde-
mânarea lui nea Nicolae le-a fost de mare folos“.26

• Muncitorul fruntaº/stahanovist – Dacã ne orientãm dupã datele statistice ale
propagandiºtilor, cam toþi candidaþii pot fi încadraþi în aceastã categorie. Pentru
a face o diferenþã, i-am inclus doar pe acei candidaþi ce poartã titlul de „Eroi ai
Muncii Socialiste – RPR“.27 „Fruntaº la locul sãu de muncã, dar ºi un bun gos-
podar al treburilor obºteºti [...] ca deputat aici, s-a situat în fruntea acþiunilor
de gospodãrie a cartierului“.28

• Realizatorii/progresiºtii – Mãreþele transformãri din societate, ºcoli, blocuri
renovate se datoreazã implicãrilor acestor candidaþi care au mai avut cel puþin un
mandat anterior. „Bun gospodar ºi om de iniþiativã, inginerul Vasile Titorenco
este prezent deopotrivã la toate acþiunile cetãþeneºti. Locuitorii din Sulina îºi
amintesc de contribuþia inginerului adusã la modernizarea falezei, asfaltarea
strãzilor, la construirea casei de culturã“.29 Un alt caz reflectã figura unei
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28 Romînia Liberã, An XXIII, nr. 6300, p. 2.
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candidate implicate activ în treburile cetãþeneºti, fãrã a se deosebi de ceilalþi prin
statutul sãu. Colegii de muncã ºi alþi membri din colectivele cetãþeneºti din Ga-
laþi o descriau: „Maria Olteanu a mai fost deputata noastrã, ea ne-a ajutat, ea
ne-a antrenat la treabã, a muncit cot la cot cu noi. N-a promis niciodatã nimic,
dar în schimb a fãcut treabã bunã, pentru care îi mulþumim [...] Oricine poate
vedea realizãrile din circumscripþia noastrã. [...] În urma insistenþei deputatei
noatre ºi ajutorului dat de cetãþeni s-au fãcut reparaþii capitale la multe clã-
diri“30.
• Candidatul intelectual – În acestã categorie sunt incluse persoanele din

domeniul cultural, ºtiinþific, ca poeþi, scriitori, profesori, artiºti, cercetãtori din
cadrul unor institute de profil tehnic etc. Sunt fii de þãrani, având un dosar curat
(„sãnãtos“): „Directorul [candidatul] munceºte cu pasiune ºi perseverenþã pen-
tru întãrirea legãturii dintre ºcoalã ºi pãrinþii copiilor, îndrumã cu competenþã
cadrele didactice în folosirea celor mai bune metode instructiv-educative“. Acest
tip de candidat, cu toate cã are o înclinaþie mai mult creatoare, dispune ºi de
alte calitãþi necesare pentru a-l înfãþiºa asemenea celorlalþi muncitori: „Poetul
Demostene Botez, ºtie sã-ºi îmbine calitatea sa de om de culturã cu o rodnicã
activitate obºteascã“.31

• Candidaþii continuatori – În acestã categorie includem candidaþi care s-au
înscris în cursa electoarã pentru al doilea sau mai multe mandate. De obicei,
candidaþii de acest tip vin cu noi propuneri pentru urmãtorul mandat. „Ne-am
propus sã terminãm amenajarea ºi înfrumuseþarea parcului. [...] Vom construi
prin contribuþie voluntarã un local de ºcoalã ºi în Filipeºti“.32

În aceastã ultimã categorie intrã ºi deputaþi care candideazã cu mai mult de
trei mandate consecutive, precum ºi alþii care ºi-au depus candidatura odatã cu
instaurarea Republicii Populare Române (RPR) în anul 1952, fiind întâmpinaþi,
de multe ori, cu mare bucurie de susþinãtori, aºa cum a fost în cazul unui „munci-
tor ºtanþor care îºi desfãºoarã activitatea de deputat de 10 ani“33. La nivel raio-
nal, longevitatea politicã a candidaþilor din cadrul comunelor putea reprezenta ºi
ºase mandate consecutive, iar la întrebarea: de ce anume aceastã candidaturã?
Rãspunsul trimite direct la o listã bogatã de activitãþi „în folosul comunitãþii“ din
circumscripþie.

Din datele preluate din Buletinul Oficial al Republicii Populare Române (RPR)
pentru anul 1961 ºi respectiv 1965, observãm cã ponderea mandatelor obþinute
de bãrbaþi este de 87%, iar ponderea deputaþilor-femei este de doar 13%, ceea ce
ne determinã sã afirmãm cã femeile erau slab reprezentate în forul legislativ
comunist ºi asta în ciuda ideologiei comuniste care avansa ideea egalitãþii dintre
femei ºi bãrbaþi.

Totodatã, raportându-ne la variabilele „candidaþi cu mandate consecutive“ ºi
„candidaþi noi“ pentru categoria bãrbaþi, putem observa o dicrepanþã majorã la
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nivelul ponderilor: grupul dominant rãmâne a fi cel al „candidaþilor noi“
(57,63%), comparativ cu cel al „candidaþilor cu mandate consecutive“ (29,46%).
Aici am mai putea adãuga faptul cã dincolo de caracterul monopolist al PMR, la
nivelul de bazã al MAN se realiza o anumitã circulaþie a elitei reprezentative
pentru „clasa conducãtoare“ – muncitorimea.

Astfel, cei mai mulþi deputaþi pentru anul 1965, rãmaºi din listele anterioare,
sunt din regiunea Argeº ºi regiunea Bucureºti cu o pondere constantã de 3,01%,
urmând apoi regiunile Oltenia, Ploieºti cu 2,36%. Regiunile Braºov, Bacãu, Do-
brogea, Mureº Autonomia Maghiarã cu 1,05%. Ponderea cea mai micã a „candi-
daþilor continuatori“ o regãsim pe listele din Galaþi cu 0,86% – o pondere relativ
egalã cu cea din Constanþa (0,43%) – cu doar 4 ºi respectiv 2 candidaþi cu
mandate consecutive. Cei mai mulþi dintre candidaþii care participã pentru prima
datã la alegerile legislative apar pe listele organizaþiilor din regiunea Oltenia cu
5,16% ºi Cluj cu 4,30%, iar ponderea acestora în regiunile Dobrogea ºi Mara-
mureº nu depãºeºte 2% (vezi Tabelele 1 ºi 2).

În ceea ce priveºte candidatura femeii la funcþia de deputat al MAN, calculul
reprezintã ponderi foarte mici. Pe de altã parte, analizând datele ºi comparându-le
cu rezultatele alegerilor din 1961, vom gãsi regiuni în care „candidata conti-
nuitoare“ va domina anume în acele circumscripþii în care deputata candideazã
pentru un alt mandat consecutiv, dar fãrã un contracandidat. Un caz similar a fost
identificat în circumspripþia din Cluj, când, din cele 5 candidate care figurau pe
listele din 1961, pentru cursa electoralã din 1965 rãmãsese doar douã candidate
(Tabelul 2).

În general, dacã vom compara candidatura femeii din anul electoral 1965 faþã
de cel anterior observãm o uºoarã descreºtere la nivelul celor 465 de circum-
scripþii, nesemnificativã din punct de vedere statistic, dacã o transformãm în pro-
cente, aproape de 2% (vezi Figurile 5 ºi 6). Excepþie face circumscripþia Con-
stanþa, care nu a dat nicio femeie-deputat în urma celor douã scrutine din 1961
ºi 1965. În cursa electoralã din 1961, numãrul deputatelor în MAN era de 64,
comparativ cu anul 1965, când numãrul acestora ajunge la 60. De asemenea, din
cele 12,9% scaune ocupate de femei, doar 2,15% au fost alese pentru un mandat
consecutiv (Figura 6).

Desigur cã, raportându-ne la distribuþia pe sexe a mandatelor din MAN, dacã
pentru primul scrutin comunist din 1948 puteam vorbi de doar 31 deputate alese,
treptat ponderea femeilor-deputat creºte simþitor pe tot parcursul celor nouã
legislaturi, reuºind sã atingã raportul de peste 34% la ultimele alegeri legislative
din România comunistã.34

Revenind la alegerile din 1965, cele mai multe scaune de deputat au fost
ocupate în circumscripþia regionalã Bucureºti – care a dat 4 femei-deputat. Un
numãr constant de deputate s-a înregistrat la nivelul regiunilor Cluj ºi Criºana (2
mandate), alte douã circumscripþii electorale, cu o singurã candidatã ºi cu un alt
mandat consecutiv, au fost înregistrate în Suceava ºi în Bucureºti, restul de cir-
cumscripþii aveau în frunte candidate noi.
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• Femeia consilier psihologic – tipul de candidatã înzestratã cu niºte calitãþi
de pshiholog sau consilier familial, profund interesatã ca viaþa personalã a celor
din jurul ei sã corespundã valorilor impuse de regim (Figura 4). În exemplul de
mai jos, amintim de o candidatã din Bacãu, care oferã sfaturi ºi încurajeazã per-
soanele ce manifestã un comportament deviant faþã de valorile „orânduirii socia-
liste“ de atunci. În primul caz se vorbeºte despre o tânãrã introvertitã, care, în
acelaºi timp, intrã în conflict cu vecinii sau colegii de la muncã. Candidata a
identificat cauzele acestui comportament nefiresc, iar intervenþia ei ar fi fost
decisivã în schimbarea comportamentului anti-social: „A fost de ajuns ca Elena
Hãidãuº sã-i vorbeascã prieteneºte, cu cãldurã, pentru ca sufletul tinerei sã se
deschidã ca petalele unei flori la lumina binefãcãtoare a soarelui. Astãzi, Maria
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Regiuni
Nr. candidaþi

mandate
consecutive

Procente
(%)

Nr. candidaþi
noi

Procente
(%)

Argeº 14 3.01 14 3.01

Bacãu 5 1.07 18 3.87

Banat 7 1.50 20 4.30

Braºov 5 1.05 19 4.08

Bucureºti 14 3.01 19 4.08

Cluj 8 1.72 20 4.30

Criºana 7 1.50 11 2.36

Dobrogea 5 1.05 5 1.05

Galaþi 4 0.86 19 4.08

Hunedoara 5 1.05 10 2.15

Iaºi 8 1.72 13 2.79

Maramureº 6 1.29 9 1.93

Mureº Aut.
Maghiarã

5 1.05 14 3.01

Oltenia 11 2.36 24 5.16

Ploieºti 11 2.36 19 4.08

Suceava 8 1.72 12 2.58

Oraºul
Bucureºti

11 2.36 20 4.30

Oraºul
Constanþa

2 0.43 2 0.43

Total 137 29.46 268 57.63

Regiuni Nr. femei

Argeº 1

Bacãu 4

Banat 4

Braºov 2

Bucureºti 9

Cluj 2

Criºana 4

Dobrogea 2

Galaþi 4

Hunedoara 1

Iaºi 5

Maramureº 4

Mureº Aut.
Maghiarã

1

Oltenia 4

Ploieºti 5

Suceava 5

Oraºul
Bucureºti

3

Oraºul
Constanþa

0

Tabelul 1. Ponderea candidaþilor-bãrbaþi
din totalul de 465 mandate

Tabelul 2. Numãrul
candidaþilor-femei pentru
465 mandate în MAN

Sursa: „Romînia Liberã“ – 7 martie 1965, An. XXIII, nr. 6341.



C. este o tânãrã cu care cei din circumscripþie se mândresc“.35 Un alt caz cu care
se confruntã candidata în calitatea sa de psiholog, sfãtuitor, reprezintã persoana
unui tovarãº mereu implicat în certuri, absent de la locul de muncã din cauza
dependenþei de alcool. Intervenþia femeii-deputat ºi încurajarea muncitorului,
catalogându-l drept muncitor iscusit de care are nevoie societatea, l-ar fi ajutat
pe acesta sã-ºi schimbe atitudinea faþã de locul de muncã: „Ilie M. era bucuros
ºi mândru în acelaºi timp cã deputata venise sã-i cearã pãrerea tocmai lui.[...]
ºi aºa, antrenat în avalanºa activitãþilor obºteºti începu sã uite drumul bodegii.
ªi odatã cu aceasta liniºtea ºi buna înþelegere revenirã din nou în casa cu nu-
mãrul 127. Iar la fabricã, Ilie M. a început sã devinã un muncitor apreciat“.36

• Femeia conducãtor – în aceastã categorie sunt incluse candidatele ce deþin
funcþii de conducere pe lângã cea de deputat, fie brigadier, ºefe ale unor coope-
rative, vicepreºedinte al sfatului popular regional sau orãºenesc, femei care sunt
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vãzute ca fiind bune organizatoare, responsabile, manifestând o atitudine înþele-
gãtoare faþã de colegii de muncã etc. „În calitatea sa de vicepreºedintã a comite-
tului executiv, candidata propusã a muncit cu râvnã pentru traducerea în viaþã
a hotãrârilor luate în vederea dezvoltãrii comunei“37.

• Candidata-mamã – Femeia candidatã cu un simþ dezvoltat al grijei faþã de
cei mai mici sau neajutoraþi. „În viaþa de toate zilele, Cecilia Antonaº e mamã a
...80 copii. Asta se referã la funcþia pe care o are: conducãtoare a creºei blocu-
rilor Floreasca. Asemeni sutelor de mii de activiºti din întreaga þarã, ºi-a dãruit
o parte însemnatã a timpului ei ºi activitãþii în comitetul strãzii“.38

Cum este vãzutã o femeie candidatã? În mediul urban, candidatele ascultã cu
atenþie ºi îºi noteazã în carnetele lor toate propunerile venite din partea cetãþe-
nilor sosiþi la „casa alegãtorilor“. În schimb, cele care sunt pentru prima datã
propuse în calitate de deputat, sau reprezintã o comunã sunt, de regulã, mult mai
sensibile în faþa doleanþelor venite din partea cetãþenilor, desigur cã într-o ma-
nierã simplã „de la om la om“. Un articol din Scînteia redã atât aspectul feminin
al candidatei, cât ºi imaginea acesteia de „om obiºnuit“, capabil sã înþeleagã mai
bine problemele interlocutorilor. Deºi nu avea o calitate oratoricã remarcabilã,
totuºi reuºeºte sã-i convingã pe alegãtori, recurgând la diverse relatãri despre
realizãrile partidului ºi probleme din localitate. Rezultatul e unul previzibil, ale-
gãtorii îºi dau acordul în a o susþine la alegeri. Interesant e cã ºi autorul artico-
lului încearcã sã empatizeze cu candidata, întrebându-se cu ce ar putea începe
pentru a atrage atenþia „tovarãºilor muncitori“: „Mica Asinefta, o femeie robustã
cu obrajii arºi de soare ºi de vînt. Venind la adunare era puþin emoþionatã, luase
cuvântul ºi se vedea cã nu are „darul“ discursurilor. Dar asta nu înseamnã nimic
deoarece vorbele ei sunau simplu, direct, ajungând astfel la inimile oamenilor“.39

Calitãþile canditatului reflectate în oficioasele comuniste

Cum trebuie sã fie vãzut un candidat din perspectiva alegãtorilor? Candidaþii
propuºi de partid, pentru a se înscrie în cursa electoralã, trebuie sã fie, în primul
rând, „cunoscuþi“ la nivelul colectivelor de muncã, circumscripþiei, localitãþii
etc. „Sub ochii mei a crescut ºi ºtiu cât de harnic ºi priceput este nu numai în
muncã, pe ogor, dar ºi pentru bunul mers al treburilor obºteºti“.40

Candidatul trebuie neapãrat sã posede calitãþi de om harnic ºi devotat muncii,
aºa cum îl caracterizeazã tovarãºii, dupã un model descris în oficioase – atent ºi
responsabil, mereu implicat în activitãþi obºteºti: „Oamenii îl cunosc ºi îl pre-
þuiesc dupã fapte. S-au obiºnuit de câþiva ani sã-l vadã din zori pînã în amurg ba
pe cîmp, controlînd arãtura, ba la fermele zootehnice, sau la sfatul popular“41.

Uneori, candidaþii pot primi din partea alegãtorilor, pe lângã vot, ºi multe
mesaje de „recunoºtinþã“ publicate în ziarele partidului, sau „aprecieri“ pentru
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munca depusã. Aºa s-a ajuns cã numai „gospodarii destoinici“ primeau recunoº-
tinþã din partea alegãtorilor, cei din urmã fiind convinºi cã deputatul lor va
coordona direct „progresul planificat de partid“ în localitate sau circumscripþia
de care þine. Dupã cum am menþionat anterior, doar acei care se deosebeau prin
muncã ºi „notorietate“, atât în localitate, cât ºi la nivelul organizaþiei, puteau de-
veni cu adevãrat „lideri“ sau, mai bine spus, membri al nomenclaturii supe-
rioare: „Omul acesta întors din Indii, era privit acum de cãtre ai sãi – cetãþeni,
tovarãºi de muncã, prieteni – ca unul care, încã înainte de a fi investit cu un
mandat obºtesc, îl reprezentase cu cinste peste hotarele þãrii“.42

De altfel, electoratul era îndemnat „sã se mândreascã“ cu candidaþii lor,
pentru cã ºi aceºtia ar fi „îndrumaþi“ sau „ajutaþi“ de cãtre conducerea partidului.
Aºadar, printre calitãþile definitorii ale deputatului MAN amintim: „harnic“,
„onest“, „cinstit“, „bun gospodar“. Termenii sunt des întâlniþi în textele propa-
gandistice din oficioasele Scînteia ºi Romînia Liberã, ceea ce ne face de multe
ori sã ne întrebãm dacã acele episoade idealiste de unde am extras tipologiile de
candidaþi au fost reale sau au fost pure invenþii jurnalistice pentru a promova ºi
prezerva mituri politice, în concordanþã cu ideologia partidului.

Concluzii

Deºi alegerile erau catalogate ca fiind „simbolice pentru realizãrile României
comuniste“43 statul le oferea candidaþilor, deveniþi adevãraþi activiºti de partid,
o mai mare stabilitate a poziþiilor ocupate, o evaluare a performanþelor lor pe cri-
terii clare, precum ºi alocãri stabile de fonduri pentru organizaþiile de care rãs-
pundeau (organizaþiile de tineri, fabrici, uzine etc). Prin cooperarea grupurilor
sociale, este înlãturat conflictul sau „opoziþia“, iar grupurile de interes la nivel
local obþin, prin intermediul alegerii membrilor „organului suprem al puterii de
stat“, un acces instituþionalizat la o decizie de nivel de bazã. Astfel, utilizând
materialele avute la dispoziþie, am reuºit sã identificãm opt tipologii de candidaþi
pentru legislativul comunist al anilor ’60. Valorizând o culturã politicã de supu-
nere, electorii aveau ocazia sã participe la singura „competiþie politicã“ asiguratã
de un sistem electoral majoritar uninominal cu un tur. Fenomenul de „case ale
alegãtorului“ a pus în prim-plan rolul agitatorilor (sau activiºtilor de partid),
creând totodatã ºi un ideal-tip al „casei pentru familia muncitoare comunistã“.
Candidaþii erau selectaþi cu mare atenþie de cãtre partid, deoarece trebuiau sã re-
prezinte un model social nu numai în rândul partidului, ci ºi pentru toþi cetãþenii
þãrii, iar diferenþa dintre ponderea „candidaþilor noi“ ºi a celor „cu mandate con-
secutive“, de 57,63% ºi, respectiv, de 29,46% reprezintã un indicator clar a fap-
tului cã am putea vorbi ºi de o circulaþie realã a elitelor politice. Evident cã pro-
cesul se reducea doar la nivelul deputaþilor din MAN, fãrã a atinge eºalonul su-
perior al aparatului de partid, cum ar fi Prezidiul, Consiliul de Miniºtri, Consiliul
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de Stat etc. Desigur, nu se pune problema unei competiþii, nici mãcar formale,
pentru aceste ultime categorii de funcþii.

În final, dorim sã subliniem faptul cã, într-un context de control politic tota-
litar, imaginea candidatului rãmânea totuºi a fi una ireproºabilã, fruntaºii comu-
nitãþii bucurându-se doar de „stimã, laude ºi recunoºtinþã“ din partea alegãtorilor
deposedaþi, la rândul lor, de un mecanism real de control al activitãþii aleºilor.
Votul din socialism rãmânea a fi la fel ca ºi cel din mai 1990, deoarece, ca fe-
nomen social, acesta funcþiona asemãnãtor.
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