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PREFAŢĂ

Dinu Zamfirescu1

Cartea pe care o aveţi în faţă este astăzi singura care prezintă 
publicului românesc, după trei decenii, ceea ce a însemnat „Operaţia 
satelor românești”, umplând astfel un gol istoriografic, și reamintind 
un episod din istoria noastră mult prea recentă și mult prea intensă, 
pentru a nu stârni interesul la ora actuală. Faptele sunt, desigur, mult mai 
cunoscute în străinătate, acolo unde ea a luat fiinţă, și mai ales pentru 

1 Gabriel Toma Nicolae Constantin Dinu ZAMFIRESCU (n. 26 iunie 1929), este un 
politician român, fost deținut politic, exilat politic în Franța din 1975. A fost arestat în 
mai multe rânduri: prima dată pe 8 noiembrie 1945, în urma participării la marele miting 
în favoarea Regelui Mihai I, urmând alte patru arestări, ultima la Cluj, în 1956, pe fondul 
represaliilor legate de Revoluția din Ungaria. Între arestări, a încercat să își continue 
educația, dar a fost exmatriculat. Din ianuarie 1972 reîncep persecuțiile Securității, după 
ce sora sa, Dina Brătianu, căsătorită Missirliu, emigrase. Abia în 1973 a reușit să absolve 
Facultatea de Drept a Universității din București. În exil, a devenit corespondentul Secției 
Române a postului britanic BBC la Paris, unde a fondat prima asociație a foștilor deținuți 
politici din România (împreună cu Radu Câmpeanu, viitorul președinte al PNL, și Liviu 
Nicola); a înființat „Clubul de gândire și acțiune liberală” (împreună cu Radu Câmpeanu 
și Ion Vitez); ca publicist, a contribuit la presa exilului românesc (B.I.R.E., Lupta, Dialog, 
Curierul Românesc, BBC, Europa Liberă, Vocea Americii, Radio France International); a 
fost membru în Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, cu sediul la Paris; 
a militat în cadrul acțiunii „Villages Roumains”, pentru salvarea satelor din România; a 
fost membru fondator al Asociației Pro‑Basarabia și Bucovina. Pe 29 decembrie 1989, 
a revenit în țara natală, unde a participat la reînființarea Partidului Național Liberal. 
Dinu Zamfirescu a deţinut funcţia de președinte al Institutului Naţional pentru Memoria 
Exilului Românesc (INMER), de la înfiinţare, în 2003, până în 2010, când a avut loc 
comasarea cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR).
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miile de oameni implicaţi din mai multe ţări europene care păstrează încă 
vie amintirea participării la operațiune. 

Sunt unul dintre participanții direcți la această mișcare, este motivul 
pentru care rămân atașat de lupta noastră din exil, atât pentru salvarea 
satelor românești, ca și pentru instaurarea unei vieți normale și democratice 
în România, fapt de care generația noastră, născută în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, nu a prea avut parte… La acea vreme 
(1988–1989), mă aflam în exil la Paris încă din anul 1975, unde eram 
activ politic, în cadrul bine‑cunoscutei Ligi pentru Apărarea Drepturilor 
Omului în România, cu sediul la Paris; lucram de asemenea pentru secția 
română a BBC de la Paris, și eram nelipsit de la diversele evenimente și 
manifestații organizate în exil. În perioada în care în Occident a izbucnit 
scandalul privind satele românești, eram câțiva români inimoși în exil, 
care ne câștigasem faima de „românii de serviciu”, și care ne străduiam, 
prin mijloacele de care dispuneam, să facem lumea occidentală, în 
mijlocul căreia trăiam, să conștientizeze abuzurile unui regim dictatorial, 
din care noi reușisem să ne salvăm. Așadar, ca unul dintre participanţi și 
deci cunoscător al întregii probleme, ţin de la bun început să evidențiez 
valoarea acestui volum, care a reușit să prezinte fenomenul, pe baza unei 
documentări impresionante, chiar de la sursa a ceea ce a însemnat „OVR”. 

Este important de subliniat faptul că până acum nu a fost cunoscut 
pentru publicul din ţară că înjghebarea operaţiei a avut de fapt două 
principale izvoare românești: unul pornind de la cei câțiva exilaţi români 
din Franţa (mai precis din Paris), celălalt provenind de la disidenta 
noastră de onoare, Doina Cornea. Acestea au fost primele două izvoare de 
la care, în străinătate, s‑au mobilizat ulterior energiile a mii de oameni în 
ţări ca Belgia, apoi din Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Olanda, și, într‑o 
mai mică proporţie, din Norvegia, Danemarca și Ungaria. 

Totul a început de la câţiva români exilaţi de la Paris, cu ceva vreme 
înainte, încă de prin anii 1985–1986. Mă vedeam, destul de des, cu prietenul 
Ștefan Gane, arhitect, care primea documente și fotografii ce înfăţișau 
etapele distrugerii Bucureștiului de către așa‑zisul plan de sistematizare 
iniţiat, încă din 1973, de către Nicolae Ceaușescu, efectuat de Institutul  
„Proiect‑București”. Planul a întârziat mai bine de un deceniu, începând 
să fie pus în aplicare mai întâi în orașe și în capitală, iar mai târziu la 
sate. Cum spuneam mai înainte, discutam, la Paris, cu Ștefan Gane și ne 
întrebam cum am putea interveni pentru a încerca, cel puţin, să înfăţișăm 
în Occident, urmările pe care le‑ar avea pentru cei din ţară prin aplicarea 
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lui. Ceea ce a declanșat reacţia noastră mai violentă a fost atunci când Gane 
a primit, din partea scriitorului Bujor Nedelcovici, patru fotografii care 
înfăţișau toate fazele distrugerii cu buldozerul a Bisericii „Alba Postăvari” 
(a doua biserică ca vechime din București), situată în perimetrul viitoarei 
Case a Poporului, actualul Parlament. În acest context, nu știam cum să 
reacţionăm mai eficace. Nu dispuneam de prea multe mijloace pecuniare 
pentru a organiza o expoziţie, la Paris, pornind de la documentele pe care 
le deţinea Gane. La discuţiile noastre referitoare la salvarea patrimoniului 
românesc, s‑au alăturat Mihnea Berindei, Matei Cazacu, Antonia 
Constantinescu, Mihai Korne și, mai târziu, Neagu Djuvara, Adrian 
Niculescu. Primul rezultat al acestora a fost crearea unei asociaţii pentru 
prezervarea patrimoniului arhitectural din România, intitulată „Asociația 
Internațională pentru Protecția Monumentelor și Siturilor Istorice din 
România”. Ca asociaţie franceză, ne puteam adresa mult mai eficace unor 
organisme similare. 

La Paris mai exista și „Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în 
România”, din care, în afară de mine, făceau parte Mihnea Berindei, ca 
vicepreședinte, Mihai Korne, Matei Cazacu și Adrian Niculescu. Ștefan 
Gane luase contact cu organizaţiile de arhitecţi, iar noi cei din Ligă făceam 
demersuri pe lângă diversele organisme privind drepturile omului. Din 
această Ligă mai făcea parte, deși nu era româncă, Edith Lhomel, o prietenă 
a românilor din exil, care la acea vreme lucra în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe francez. 

Între timp, independent de acțiunile noastre, la Cluj, disidenta 
Doina Cornea reușea, în august 1988, să îl abordeze pe ziaristul belgian 
Josy Dubié, care i‑a luat acesteia un interviu, în care a prezentat dezastrul 
ce începuse deja în câteva orașe românești. Evident, noi, cei din Paris, 
n‑am aflat decât foarte târziu de acest interviu, atunci când a apărut în 
mediile străine. Impactul interviului a fost deosebit de puternic resimţit 
de opinia publică din Belgia. Este momentul în care devenim și noi parte 
din povestea, ce începuse deja să se concretizeze într‑o mișcare contra 
demolării satelor. Într‑o după‑amiază, primesc un telefon de la Mihnea 
Berindei, prin care mă ruga să trec pe la el, deoarece niște tineri belgieni 
doreau să discutăm despre aceste proiecte demenţiale ale lui Ceaușescu. 
Ajuns la Mihnea, îi găsesc pe Edith Lhomel și încă doi tineri care s‑au 
recomandat: Paul Hermant și Daniel Wathelet. Discuţia a început imediat, 
belgienii explicându‑ne, în linii mari, planul lor de adoptare a celor peste 
13.000 de sate românești de către tot atâtea comune din Occident. La 
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propunerea lor, ca noi, românii din exil să fim în fruntea acestei operaţii, 
am explicat că nu noi putem fi plasați în capul unei asemenea operaţii, 
căci suntem necunoscuţi de marele public și că ei trebuie să conducă 
operaţiile, iar noi să le furnizăm datele necesare, fapt cu care au fost de 
acord. Întreaga desfășurare o veţi afla în cadrul volumului de faţă. 

Interesant este că, după declanșarea fenomenului, autorităţile 
din România s‑au mobilizat să împiedice protestele populaţiei și să‑i 
pedepsească pe eventualii colaboratori. Din documentele pe care le‑am 
studiat în Arhivele C.N.S.A.S., am găsit o documentare clară în această 
privinţă pentru 19 judeţe din cele 42 existente. Ceea ce m‑a uluit a fost 
însă numărul de informatori folosiţi de Securitate pentru a contracara 
atât protestele populaţiei, cât și iniţiativele care veneau din Occident. 
Doar în 19 judeţe, au fost folosiţi 28.191 de informatori! Alte cuvinte ar  
fi de prisos… 



INTRODUCERE

Sistematizarea urbană, prima fază a programului lui 
Ceaușescu. La început a fost Bucureștiul… 

Nu putem vorbi de sistematizarea satelor, fără să precizăm din capul 
locului că mai întâi a fost demolarea Bucureștiului. Aceasta a constituit 
una dintre cele mai arzătoare chestiuni asupra căreia Exilul românesc a 
tras semnale de alarmă în Occident în repetate rânduri, începând cu anul 
1984. Nu putem trece cu vederea subiectul, din moment ce în București a 
fost demolat un patrimoniu de o valoare infinit mai mare decât oriunde 
altundeva în țară. Când a izbucnit chestiunea satelor, contextul era matur 
tocmai datorită precedentului reprezentat de demolările din Capitală. În 
perioada demolărilor din București, începuse să se spună, cu putere, în 
Occident, adevărul despre esența despotică a regimului din România. 
Pe la mijlocul anilor 1980, se făceau pregătiri pentru etapa a doua a 
sistematizării, cea din mediul rural; până atunci orașele fuseseră deja 
„modernizate”. Ceaușescu avea în plan ca până în anul 2000, întreaga 
națiune va locui în orașe unde nu va mai fi rămas aproape nimic din istoria 
țării și din civilizația ei tradițională. Ținând cont de faptul că România, 
datorită întârzierii sale istorice în modernizare și a subdezvoltării sale 
endemice tradiționale, avea poate, cea mai mare populație rurală din 
Europa, circa 50% din populația totală, în anii 1970, cuvântul de ordine 
al regimului era „depășirea diferențelor sat‑oraș”, care, este adevărat, erau 
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flagrante – însă, mai mult ca sigur, nu aceasta era soluția, voluntarismul, 
distrugerile, ci diferențele s‑ar fi estompat de la sine printr‑o normală 
economie de piață, oarecum ca‑n țările occidentale, dacă am fi avut 
parte de așa ceva… Structura și aria clădită a orașelor din România 
au fost distruse în proporție de 85–90%, fiind înlocuite cu blocuri de 
apartamente de un caracter total diferit. Orașele mari și mici au fost 
deopotrivă atinse de valul demolărilor. Istoricul Dinu Giurescu2 vorbea 
de o „calamitate” impusă prin autoritatea statului și despre un experiment 
social nemaiîntâlnit până atunci în istoria Europei3. Sistematizarea satelor 
este de fapt un proces complex, ce viza toate localitățile țării, începând cu 
capitala și până la cel mai neînsemnat cătun din zonele îndepărtate. Era 
o gravă atingere adusă identității naționale și culturale a națiunii române, 
precum și minorităților, care urmau a fi asimilate. 

Industrializarea (începută în perioada 1948–1950) făcuse ca mili‑
oane de oameni să se mute de la sate la orașe, ceea ce creștea nevoia de 
locuințe noi. La sfârșitul anilor 1950, Partidul Muncitoresc Român (noua 
denumire a Partidului Comunist Român între 1948–1965) lansa un 
program extins de construcții de locuințe, pentru a acoperi cererea. Între 
anii 1955–1970, s‑au construit cartiere întregi de blocuri noi la periferia 
orașelor, pe terenuri virane, de‑a lungul unor bulevarde de centură și al 
șoselelor de acces în orașe (Drumul Taberei, Balta Albă, Titan, Militari, 
Berceni etc.). Până la începutul anilor 1970, centrele istorice nu au prea 
fost afectate4. Cutremurul din 1977 a deschis calea pentru blocurile 
noi, un pretext a fost acela că vechea arhitectură fusese avariată. În mai 
1977, a fost demolată Biserica Enei din București (datând din 1724). 

2 Născut în București în 1927, absolvent al Facultății de Istorie din București, unde 
tatăl și bunicul său, eminenți istorici, ambii membri ai Academiei Române (este primul 
caz de la noi, de membri ai Academiei Române pe trei generații), au desfășurat o vastă 
activitate didactică și de cercetare, Dinu Giurescu a fost profesor de istoria civilizației 
europene la Institutul de Arte Plastice din București, muzeograf la Muzeul de Artă al 
României, emigrează în aprilie 1988 în S.U.A.  Între 1980 și 1985, a semnat mai multe 
proteste împotriva distrugerii unor monumente istorice. A decedat în aprilie 2018, la 
București.

3 Dinu C.  Giurescu, Distrugerea trecutului României, Editura Museion, București, 
1994, p. 9. Cartea lui Dinu Giurescu „The Razing of Romania’s Past”, publicată în exil în 
1989, a însemnat un semnal de alarmă din partea unui român trăitor în SUA. Volumul a 
apărut sub auspiciile Comitetului național american ICOMOS (Consiliul Internațional al 
monumentelor și siturilor) și al Fundației Kress. Lucrarea era un raport științific asupra 
politicii de conservare și restaurare din România. 

4 Ibidem, p. 13.
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În aprilie‑mai 1977, era hotărâtă o a doua demolare pe Calea Victoriei, 
colț cu strada Sevastopol, o clădire neogotică, opera arhitectului Grigore 
Cerchez5, pe atunci Institutul de Istorie al Artelor. În 1980, noul centru 
civic al Bucureștiului a fost anunțat cu surle și trâmbițe, ca o realizare 
unică, ce avea să marcheze o epocă, cel mai important – și mai delirant – 
proiect de sistematizare, construcție și arhitectură întreprins vreodată pe 
teritoriul României6.

Începând din anul 1984, zone întinse din centrul capitalei au fost 
complet demolate pentru a fi reconstruite potrivit unor scheme ce nu aveau 
nicio legătură cu trecutul. Câteva edificii înscrise pe lista monumentelor 
istorice au fost integrate sau translatate (distrugându‑se, însă, astfel, situl 
istoric!) în noile structuri sau au fost ascunse în spatele acestora. În 1984, 
demolarea radicală și reconstrucția au început într‑o arie rezidențială a 
capitalei, mărginită de Dâmbovița (la nord), Bulevardul George Coșbuc și 
Calea Rahovei (la est), strada Sabinelor (la sud) și Izvor și 13 Septembrie 
(la vest). A fost dărâmat totul: case boierești, vile, grădinile acestora, 
mici clădiri cu 3 sau 4 apartamente, clădiri publice, biserici, dar mai ales 
monumente istorice (mănăstirea Mihai Vodă, turnul clopotniță au fost 
mutate în 1986, fiind singurele monumente care au supraviețuit demolării, 
dar fără situl lor, și au ajuns în spatele unui bloc). O întreagă zonă, extrem 
de caracteristică pentru patrimoniul românesc, dealul Uranus, a fost 
demolat cu tot cu fostul Arsenal al Armatei, cu Muzeul Militar Central, 
una dintre cele mai importante arii istorice ale capitalei. Un an mai târziu, 
în 1985, distrugerile au avansat spre Piața Unirii, bulevardul Mărășești, 
Calea Dudești, Calea Călărași. În 1986, au continuat pe latura de est a 
zonei istorice centrale, între Dristor, bulevardul Mihai Bravu; în 1987 au 
urmat zona situată între străzile Știrbei Vodă, Berzei, Calea Plevnei… 
Bisericile și monumentele distruse sau translatate au fost cel puțin 247. 

5 Ibidem, p. 41.
6 Ibidem, p. 50.
7 Biserica Enei și Casa Cerchez (în 1977), biserica Albă Postăvari, Biserica Spirea 

Veche, Izvorul Tămăduirii, Gherghiceni, Mănăstirea Cotroceni (datând din secolele  
XVI–XVIII), Casa Soare (din 1914, construită de arhitectul Petre Antonescu, reprezentativă 
pentru stilul neoromânesc), Hanul Galben, Ruinele Curții Arse (reședință domnească 
datând din 1775). Toate acestea au fost demolate în anul 1984. În 1985, au fost demolate: 
Spitalul Brâncovenesc (construit în 1835–1837, cel mai vechi spital modern românesc), 
Biserica Pantelimon (1750), Capela Sf. Mina și tot Institutul Medico Legal Mina Minovici, 
Biserica Sfântul Nicolae Sârbi (sec. XVII). În 1986 au urmat: Biserica Sf. Nicolae Jitnița 
(1711–1718), Mănăstirea Văcărești (1716–1722), cu întregul complex monastic, cel mai 
vechi așezământ post bizantin, și care tocmai fusese renovat în anii 1970. În 1987: Biserica 
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În 1984–1985, au existat trei scrisori de protest înaintate de specialiști 
în patrimoniu către C.C. al P.C.R., în favoarea Mănăstirilor Văcărești 
și Mihai Vodă etc., rămase însă fără răspuns8, semnate de puțini, dar 
curajoși istorici, istorici de artă și arhitecți, printre care: Vasile Drăguț, 
arh. Grigore Ionescu, cunoscut istoric al arhitecturii bucureștene, Răzvan 
Teodorescu (ce protestase și împotriva demolării Bisericii Enei în 1977, 
fiind dat afară, astfel, din directoratul Institutului de Istorie a Artei), 
reputatul istoric D. M. Pippidi, ginerele lui Nicolae Iorga, profesorul Dinu 
Giurescu însuși, venerabila arhitectă Anna Gibory Delavrancea (care se 
însărcinase cu remiterea către autorități a protestelor), arh. conf. Prișcu, 
istoricul Andrei Pippidi etc. 

În septembrie 1985, s‑a anunțat oficial că în 1990, 90–95% din 
populația Bucureștiului va locui în blocuri noi, slujind drept model 
pentru alte orașe românești. Se anunța în același timp că reconstrucția 
satelor trebuie încheiată în următorii 15 ani9. Pentru ridicarea Centrului 
Civic, s‑au demolat 5,9 kilometri pătrați, o suprafață egală cu cea a 
Veneției. La sfârșitul anului 1989, când cădea regimul Ceaușescu, cel 
puțin 29 de orașe (Suceava, Botoșani, Pașcani, Iași, Roman, Piatra‑Neamț, 
Bacău, Vaslui, Huși, Bârlad, Tecuci, Focșani, Galați, Râmnicu Sărat, 
Buzău, Mizil, Ploiești, Pitești, Slatina, Craiova, Râmnicu‑Vâlcea, Giurgiu, 
Slobozia, Călărași, Medgidia, Tulcea, Constanța, Mangalia, Baia Mare)10 
fuseseră aproape complet restructurate, 37 erau în curs de restructurare, 
iar sistematizarea rurală începuse prin demolarea primelor sate de la 
nord de București11. Arhitectura tradițională și structura urbană au fost 
rase și înlocuite de clădiri colective cu un mare număr de apartamente 
și de o rețea de străzi diferită. A apărut o altă lume urbană, opusă celei 
anterioare, dar cu monumente istorice izolate și alte câteva clădiri păstrate 
și uneori ascunse printre noile construcții. În paralel cu demolările, 
mass‑media aclama realizările din întreaga țară, precum și condițiilor 
de viață îmbunătățite oferite de noile construcții12. Nu doar clădiri vechi 
și biserici erau distruse, dar și rețeaua stradală, fiind afectată structura 

Doamna Oltea, celebra biserică Sfânta Vineri Herasca (1644–1645), Biserica Olteni  
(sec. XVII), Biserica Sf. Spridon Vechi (sec. XVII), Biserica Bradu Staicu (1804), Sfânta 
Treime Dudești (1804), Casa Bellu – fostul sediu al Institutului de Literatură George 
Călinescu, de la intersecția Căii Moșilor cu actualul bulevard Carol (fost Republicii).

8 Ibidem, p. 51–54.
9 Ibidem, p. 13.
10 Ibidem, p. 50.
11 Ibidem, p. 11.
12 Ibidem, p. 50.
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orașelor. Exista convingerea că arhitectura secolelor al XIX‑lea și al 
XX‑lea nu are nicio valoare și că singura cale spre progres era densitatea 
prin ridicarea înălțimii construcțiilor. Arhitectura urbană tradițională 
românească are clădiri civile datând din secolul XIX și din perioada 
interbelică, în stil neoclasic, neogotic, eclectic, neoromânesc, Bauhaus și 
cubist. Arhitectura tradițională din România cuprinde și satele și orașele 
sașilor și secuilor din Transilvania, localitățile germane fiind înconjurate 
cu ziduri de incintă și turnuri de apărare13. Arhitectura tradițională a 
Transilvaniei este un vast ambient alcătuit din: monumente istorice – 
biserici (în stil gotic, renascentist sau baroc), case din secolele XV–XVIII, 
dar mai ales după 1800 (în stil baroc, neoclasic, eclectic și Secession), 
și construcții interbelice. Ele formează un patrimoniu artistic, parte a  
patrimoniului european14. 

„Este oare o soluție demolarea în masă, urmată de o reconstrucție 
integrală?” se întreba Dinu Giurescu în studiu său „Distrugerea trecutului 
României”, în care apăra structura arhitectonică existentă, ca „mărturie 
grăitoare a istoriei”15. „Blocul de locuințe cu multe etaje, este oare, singura 
cale spre progres? Este, oare, înălțimea un simbol al modernității?”16 
Giurescu recomanda o serie de principii raționale, precum: reconsiderarea 
unor arii urbane pe baza unor criterii istorice, artistice, arhitectonice, 
culturale, economice și arheologice; modernizarea clădirilor existente; 
o abordare multidisciplinară și o dezbatere publică largă pentru a 
cunoaște reacția oamenilor la procesul de restructurare. El vorbea de 
integrarea centrelor istorice în viața contemporană activă prin restaurare 
și modernizare, arătând chiar că păstrarea lor este mult mai ieftină decât 
demolarea totală și reconstrucția. „Patrimoniul arhitectural tradițional nu 
este negociabil, scria istoricul român. El trebuie păstrat și ocrotit”17.

În exil, a existat o bună mobilizare, mai ales în privința bisericilor 
și a monumentelor demolate în București. În 1984, se înființa la Paris, 
„Comisia Monumentelor Istorice” (înființată de N. Iorga pe la 1890, când 
devenise acută problematica monumentelor istorice, nu doar la noi, ci în 
toată Europa, care fusese desființată în țară de către regimul comunist în 
1948), creată de tânărul arhitect în exil Matei Beldiman, la care s‑a asociat 
și arh. Ștefan Gane. Pe 1 martie 1985, se înființa la Paris, „Asociația 

13 Ibidem, p. 14.
14 Ibidem, p. 15.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 71.
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Internațională pentru protecția monumentelor și siturilor istorice din 
România”, cu scopul de a informa publicul și asociațiile guvernamentale și 
neguvernamentale, naționale și internaționale, cerându‑li‑se sprijinul în 
apărarea monumentelor și ansamblurilor rurale și urbane din România. 
Asociația atrăgea atenția asupra demolărilor din țară, prin participarea 
la diverse simpozioane și manifestații cu profil arhitectural. Tot aceasta 
a informat, de asemenea, de cele ce se petreceau în țară, organizațiile 
UNESCO (cu foarte puțin succes) și ICOMOS (cu mai mult succes), în 
1986 și 1987, au alertat conducerea Keston College din Marea Britanie, 
Uniunea Internațională a Arhitecților etc. Între noiembrie 1984 și ianuarie 
1988, aproximativ 19 articole și analize pe aceeași temă au fost întocmite 
și publicate de departamentul de cercetare de la Radio Europa Liberă, 
în care se vorbea despre sistematizarea capitalei și despre monumentele 
demolate aici. Alte zeci și chiar sute de articole au fost publicate în S.U.A., 
Franța, Germania Federală, Marea Britanie, Elveția, Belgia, Spania, Italia, 
Canada, Brazilia18, în ziare și reviste de mare circulație (Le Monde, Le 
Matin, Libèration, L’Express, Le Point etc., din Franța; Le Soir, La Libre 
Belgique din Belgia; Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Avanti!, 
La Repubblica, săptămânale precum Epoca, Panorama, L’Europeo etc., din 
Italia, Die Welt, Frankfurter Allgemaine Zeitung, Der Spiegel, din Germania; 
Die Presse, Austria; The Times, The Guardian (Anglia), Time Magazine, 
NewsWeek (U.S.A.), Neuer Zuricher Zeitung, Tribune de Genève, (Elveția). 

Unul dintre românii care și‑au dat toată silința să sprijine salvarea 
satelor a fost arhitectul Ștefan Gane. Începând cu 1974 alegea libertatea, 
în Germania Federală, la Aachen, după care vreme de 9 ani a fost 
profesor de arhitectură în Alger. Din 1983 a decis să se mute în Franța. 
Stabilirea lui la Paris a coincis cu declanșarea campaniei de distrugere 
din țară asupra patrimoniului arhitectural românesc, capitala României 
fiind puternic lovită de demolări. Meritul său este că s‑a angajat cu toată 
energia în apărarea acestui patrimoniu și în denunțarea măsurilor luate de 
Ceaușescu. Încă din 1985, Ștefan Gane se asociase cu alți arhitecți, istorici 
și intelectuali români din Franța (istoricul Mihnea Berindei, Mihai Korne 
și Antonia Constantinescu, editorii revistei „Lupta”, Dinu Zamfirescu, 
Matei Cazacu, cărora li s‑au alăturat în scurt timp Neagu Djuvara, Adrian 
Niculescu, Ion Vianu etc.), înființând Asociația despre care am menționat 
mai sus, îndeplinind și funcția de președinte al acesteia. Prin nenumăratele 
conferințe organizate de el, prin articolele de presă, manifestațiile de stradă, 

18 Ibidem, p. 54–55.
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emisiunile de radio și televiziune, sesizări, prin contacte directe cu foruri 
de specialitate și Cancelarii, Ștefan Gane a reușit să sensibilizeze nu doar 
opinia publică, dar și organisme precum Parlamentul European, Senatul și 
Camera Deputaților din Franța, Senatul și Camera Deputaților din Italia 
(31 din totalul de 945…) etc., sau ambasadorii acreditați la UNESCO (au 
răspuns doar…5 din 120: Vatican, Turcia, Canada, Portugalia – cu regretatul 
ambasador Jose Augusto Seabra19, și Franța – cu recent dispăruta Giselle 
Halimi)20, cu privire la demolările de monumente istorice din București 
și din alte orașe ale țării, dar și cu privire la distrugerea satului românesc. 
În august 1988, exilul românesc deplângea dispariția sa prematură ca pe 
o mare pierdere pentru misiunile exilului în ceea ce privește patrimoniul 
arhitectural21. Gane reușise să mobilizeze la Paris specialiști și amatori, 
români exilați sau străini, creând un grup de presiune în scopul de a salva 
ce se mai putea salva din patrimoniul cultural din România. În discursul 
funerar redat în ziarul „Românul Liber”, Ion‑Alexandru Ghika, amintea 
despre lupta lui Gane pentru „îndepărtarea buldozerelor distrugătoare”. 
„Să‑i urmăm calea croită, să ne apărăm bunurile spirituale, juvaierele 
artistice care au mai rămas și să ne apărăm satele. Să‑i urmăm curajul, 
tenacitatea și eficacitatea, exemplul pe care ni l‑a dat acest om efectiv 
care și‑a apărat Țara și civilizația ei”22. Din nefericire, Gane nu a mai 
trăit să vadă mobilizarea extraordinară din cadrul Operațiunii Villages 
Roumanis, ori căderea regimului comunist din decembrie 1989; putem 
spune însă că, prin ceea ce a creat începând din 1985, a pus bazele a ceea 
ce avea să urmeze. A fost așadar un deschizător de drumuri în apărarea 
patrimoniului arhitectural românesc în exil. 

Satele românești, în atenția lumii

Astfel se prezenta situația atunci când a izbucnit chestiunea satelor, 
exista deja în Lumea Liberă un precedent de condamnare a politicii 
ceaușiste în privința patrimoniului arhitectural, pornind de la demolarea 
capitalei. Strigătele exilului românesc nu avuseseră însă același impact, 
pe care îl vor avea în cazul distrugerii satelor, pe de o parte din cauza 
contextului, pe de altă parte pentru că ceea ce urma a se întâmpla la sate 
avea să aibă efecte mult mai dramatice, din cauză că proiectul presupunea 

19 Devenit, la finele anilor `90, ambasador la București.
20 Apud Adrian Niculescu.
21 Dinu Zamfirescu, Ștefan Gane, în „Dialog”, Nr. 91, sept. 1988, p. 32.
22 Ștefan Gane, în „Românul Liber”, Anul IV, Nr. 1, ian. 1988, p. 4
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raderea completă a circa jumătate din localitățile rurale. Numai ideea 
de mutare forțată a unei populații în sine avea să inflameze spiritele, 
amintind de cele mai negre momente din istoria recentă europeană; este 
motivul pentru care sistematizarea lui Ceaușescu a fost percepută drept 
un genocid cultural. În momentul declanșării scandalului privind satele 
românești, în Occident contextul era total diferit în comparație de ceea 
ce fusese înainte: Ceaușescu nu mai era de ceva vreme copilul rebel al 
blocului Estic, găsindu‑se izolat (și dezagreat), atât în cadrul Pactului de la 
Varșovia, cât și în relația cu țările occidentale. În statele din jur, se simțea 
un vânt de schimbare. Curentul de liberalizare dinspre Uniunea Sovietică, 
prin intermediul Perestroikăi, condusă de Mihail Gorbaciov începând 
cu 1985, se concretiza în demararea reformelor politice în țările satelite. 
Printr‑un astfel de proiect, precum sistematizarea satelor, România părea 
a se orienta anacronic și în totală contratendință în raport cu celelalte țări 
surori, iar regimul devenea pe zi ce trece mai intransigent, cu o înclinare 
vădit stalinistă. 

Despre ce era vorba, în linii mari? Proiectul de sistematizare a satelor, 
care avea să șocheze în Occident, și pe care Ceaușescu îl impulsiona tot 
mai mult în 1988, era formulat în termeni „științifici”, și calculat cu multă 
precizie. El consta în demolarea a 7–8.000 de sate din cele 13.123 existente 
și comasarea lor în centre agro‑industriale. Ar fi fost ca și cum aceste sate 
nu ar fi existat niciodată, ele urmând a fi rase de pe suprafața pământului. 
Populația rezultată în urma demolărilor era mutată în „blocuri sătești”, 
ce erau menite să asigure un mod de locuire situat între locuirea rurală 
individuală și cea colectivă de tip urban. Centrele agro‑industriale erau 
menite a deveni orășele‑model, în care se desfășurau deopotrivă activități 
industriale și agricole, și care urmau a fi dotate cu instituţii administrative, 
comerciale, de sănătate, de învățământ. Până în 1995 trebuia să se realizeze 
cel puțin două‑trei asemenea centre în fiecare județ, iar până în anul 2000 
să se încheie construirea celor 558 de centre orășenești agroindustriale 
la nivelul întregii țări23. Măsura avea ca scop oficial recuperarea de teren 
pentru agricultură, obiectivul fiind de a elibera aproximativ 300.000 ha teren 
arabil, adică 3,3% din terenul arabil al țării24. Doar că acel 3,3% era strict 
derizoriu și nu ar fi rezolvat în niciun caz situația alimentară deplorabilă 
din România, mai ales că terenurile recuperate pe seama vetrelor de sat, 

23 Cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în „România Liberă”, An XLVI, Nr. 13 
475, 4 martie 1988, p. 2.

24 Arhitectura, nr. 3, 1980, pp. 10–11. 
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aveau nevoie de cel puțin o sută de ani pentru a deveni productive. Drept 
consecință, proiectul era complet utopic. Pe termen lung, efectul avea să 
fie devastator: era vorba de dezrădăcinarea unei populații din mediul său 
ancestral și mutarea ei forțată, de distrugerea patrimoniului arhitectural 
și cultural, a relațiilor tradiţionale din cadrul comunităților sătești și de 
uniformizarea populației. Sistematizarea satelor însemna o ultimă etapă 
ce avea ca obiectiv final crearea societății socialiste multilateral dezvoltate 
și a omului nou comunist. Comunismul s‑a pretins o civilizație nouă, o 
concepție utopică, bazată pe visul suprimării proprietății private și pe 
construirea unui univers al egalității totale. Condiții de viață egale la 
sate și la oraș – acesta era argumentul în favoarea sistematizării rurale. 
Desigur, în teorie, căci în practică noile construcții sătești s‑au dovedit 
a avea multe neajunsuri, care le făceau greu de locuit. Totalitarismul este 
un regim care neagă drepturile umane și subordonează individul entității 
colective a partidului/stat25. Este ceea ce se dorea a se pune în practică prin 
acest proiect faraonic. Pentru dictatorul de la București, proiectul avea o 
semnificație aparte, privindu‑l ca pe o încununare a „epocii” Ceaușescu și, 
implicit, ca pe un succes personal al său. 

Ideea de a demola localităţi vechi de sute de ani împreună cu 
patrimoniul lor, precum și nerespectarea drepturilor omului au stârnit în 
lumea occidentală un val de proteste. Privită din Occident, sistematizarea 
– așa cum era gândită de Ceaușescu – era o adevărată tragedie. Toată 
această indignare s‑a concretizat în februarie 1989, când se lansa oficial în 
Belgia „Opération Villages Roumains” (OVR), mișcare de protest contra 
politicii de distrugere a satelor românești. Mișcarea a pornit din Belgia 
în februarie 1989, grație unui grup de tineri cu inițiativă, extinzându‑se 
în lunile următoare în celelalte țări europene. Acţiunea pornită spontan 
avea să depășească cu mult așteptările fondatorilor săi, bucurându‑se de 
deschiderea opiniei publice occidentale. Oameni politici, mass‑media, 
diverse asociații cu profil umanitar, arhitectural sau rural, dar mai ales 
administrațiile locale și locuitorii comunelor occidentale – cu toții au 
înțeles că era vorba de un proiect de inginerie socială de tip totalitar, care, 
dacă ar fi fost pus în practică, ar fi avut efecte irecuperabile. Începând 
din luna martie a anului 1989, s‑a trecut la constituirea de comitete OVR 
și în: Franţa, Olanda, Elveţia, Marea Britanie, Italia, Spania, Norvegia, 
Danemarca. Comitetul care coordona celelalte „filiale” europene rămânea 

25 Vladimir Tismăneanu, Comisia prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din 
România, Raport final, București, 2006, p. 9. 
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însă în continuare cu sediul la Bruxelles. Capacitatea OVR de sensibilizare 
a opiniei publice occidentale a avut ca rezultat numărul mare de oameni 
care s‑au mobilizat în salvarea satelor românești: în decembrie 1989, cu 
doar câteva ore înainte de căderea regimului Ceaușescu, OVR număra 
2.200 de comune occidentale adoptive, ceea ce însemna circa 30 de 
milioane de cetățeni europeni implicați. 

Lucrarea de față urmărește povestea acestei mișcări europene de 
solidaritate, ce rămâne în istoria continentului European o acțiune 
fără precedent, pornită dintr‑un sentiment de revoltă contra unui 
proiect ce friza absurdul. Obiectivul principal constă în a merge pe firul 
evenimentelor, și a înțelege în ce constă ineditul operațiunii, analizând 
fiecare element în parte care o face să fie excepțională. Tot ce este legat de 
Operațiunea Villages Roumains stă sub semnul ineditului, începând cu 
însăși înființarea sa pornită dintr‑o indignare, până la modul surprinzător 
în care s‑a derulat pe parcurs. În primul rând, contextul în sine părea 
pregătit pentru o acțiune de acest tip: despre anul 1989 s‑a spus că este 
annus mirabilis (anul miraculos), în sensul semnalelor evidente asupra 
destrămării blocului comunist. Europa privea cu interes aceste schimbări 
din lumea Estică, fiind intrigată de modul în care se întâmplau lucrurile 
în România. Fiecare capitol aduce cu sine elemente ale ineditului mișcării. 
Faptul că una din țările „surori” a fost prima care a tras un semnal de 
alarmă (în acest caz Ungaria), este ieșit din comun. Ea a ajutat, prin 
canalele specifice unui stat, la alertarea unor foruri europene, guverne, 
asociații, oameni politici și mass‑media. Toate protestele la nivel înalt din 
lumea occidentală, culminând cu crearea operațiunii în februarie 1989, 
și cu extinderea rapidă în celelalte țări europene, poartă în sine ineditul. 
Maniera în care operațiunea s‑a adaptat în fiecare țară este unică. Până 
atunci nu mai existase o astfel de mișcare, având la bază o metodologie 
inedită prin originalitatea sa. Volumul surprinde un fragment din ultimii 
doi ani ai regimului, când situația, atât internă, cât și internațională, 
devenise atât de tensionată, încât se simțea parcă, iminența unei schimbări 
la nivel politic. Modul în care operațiunea a înțeles să se transforme după 
căderea regimului, pornind de la primele contacte, pline de emoție, dintre 
români și străini, și continuând cu următorii ani, în care occidentalii au 
încercat să ridice nivelul de trai la sate – stă din nou sub semnul ineditului. 
România este singura țară europeană față de care a existat o mobilizare 
populară în Occident înainte și imediat după 1989, singura în care s‑a 
investit enorm prin eforturile OVR, atât material, cât și emoțional. Cel mai 
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probabil, și din cauză că aici a existat unul dintre cele mai dure regimuri 
comuniste. Tocmai de aceea, România a fost singurul membru al blocului 
răsăritean a cărui Revoluție a dus la prăbușirea comunismului prin 
violență. Este explicația pentru valul de compasiune care s‑a manifestat 
pentru țara noastră după 22 decembrie 1989, ceea ce nu a existat pentru 
alte țări comuniste. 

Inedit este succesul pe care operațiunea l‑a avut, în contextul în 
care denunțarea devenise o evidență; devenise flagrantă discrepanța 
între regimurile comuniste care încercau să schimbe ceva, și România, 
care făcea toate eforturile să nu se schimbe. Ineditul OVR rezidă în 
însuși conceptul său: este unul dintre puținele cazuri când se făcea apel la 
cetățeni (alături de mobilizarea difuză pentru Polonia, după suprimarea 
Solidarnosc din 1981), pentru o cauză ce avea legătură cu o țară de dincolo 
de Cortina de Fier. La fel de inedită este participarea exilului românesc, 
a cărui voce s‑a făcut mai ascultată ca niciodată în istorie. Răspunsul 
locuitorilor comunelor occidentale este impresionant, la fel ca cel al 
diferitelor asociații, partide politice și foruri internaționale. Faptul că o 
mână de oameni, tineri fără o experiență în domeniul asociativ, au reușit să 
mobilizeze câteva milioane de cetățeni europeni, este la fel de spectaculos. 
Tot aici se încadrează și curajul unor disidenți precum Doina Cornea, sau 
a unor jurnaliști și turiști străini, care și‑au riscat pielea, vizitând România 
sub acoperire în acele vremuri. Toate acestea au fost posibile datorită 
timpului matur în care se găsea Europa occidentală a anului 1989. OVR 
a dat o lecție de pragmatism și de idealism înglobate în aceeași capsulă: 
echipa fondatoare a avut ca impuls idealismul, adică ceea ce le‑a permis 
să își mențină încrederea pe tot parcursul anului 1989, în ciuda faptului 
că România era o țară totalitară și că eforturile lor, fiind unilaterale, nu 
puteau fi cuantificate în sate salvate la modul concret. 

Operațiunea Villages Roumains a avut o formulă originală: o mișcare 
civico‑politică, situată în afara partidelor politice, vom vedea mai târziu 
ce înseamnă acest lucru. Nu putea fi altfel decât politică, din moment ce 
programul de sistematizare în sine era unul politic! Este important de 
subliniat că nu a pornit din inițiativa factorului politic, ci a fost o mișcare 
cetățenească. Succesul rezidă în caracterul său democratic, prin antrenarea 
locuitorilor comunelor occidentale, alături de persoane din spectrul 
politic, cultural, asociativ, al breslelor profesionale etc. Sistematizarea 
avea ca scop principal crearea Omului Nou comunist, care nu avea nevoie 
de memorie, tradiție sau patrimoniu. Omul nou acceptă pasiv politicile 
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impuse de partid, crede ficțiunile înaintate de presa oficială, nu își pune 
întrebări, ci primește cu gratitudine și obediență ceea ce se decide pentru 
el. În analiza noastră, vom vedea că există o continuitate a măsurilor luate 
de regimul Ceaușescu, acesta mergând în direcția desăvârșirii omului nou 
de la sate începută încă din 1949. 

OVR este povestea a două sisteme puse față în față în ultimul 
an înainte de căderea regimurilor comuniste: unul totalitar și celălalt 
democratic, într‑un moment în care jocul de domino începuse deja să 
cadă în Răsărit. Reiese imposibilitatea comunismului de a oferi ceea ce 
promisese inițial: o societate mai bună și mai dreaptă decât cea pe care 
o distrusese prin revoluția proletară. Vom vedea un regim depășit de 
epocă, o lume în mișcare, o solidaritate umană impresionantă, și în final 
o Românie tulburată și confuză revenind la Europa, după o separare 
de peste patru decenii. Operațiunea Villages Roumains a fost mult mai 
cunoscută în epocă în Occident, decât la noi în țară, chiar și la trei decenii 
de la căderea regimului, este prea puțin adusă în discuție. Satul românesc 
în comunism, ca subiect în sine, a fost prea puțin studiat după căderea 
regimului26. Publicul român merită să cunoască această acțiune care a 
vizat țara noastră, într‑un moment istoric de cotitură. Este important să 
se știe că în anul 1989, România a fost unul dintre subiectele principale de 
politică internațională, că Europa era cu atenția îndreptată asupra noastră 
și că a existat o mișcare de protest concretă care a mobilizat milioane de 
europeni, ce se repercutează până astăzi. 

Analiza se bazează pe o serie de surse, care au existat din abundență, și 
care se completează excelent în conturarea unui tablou general al OVR. Pe 
lângă presa vremii („Scânteia”, „Agricultura socialistă”, „Flacăra”), au fost 
consultate documente publicate în exil (din presa din exil și din rapoartele 
Radio Europa Liberă), care explică motivele din spatele proiectului, pe 
care membrii exilului românesc le‑au intuit rapid. Exilul românesc a avut 
rolul de liant în cadrul operațiunii, ei fiind cei care au pus la dispoziția 
belgienilor documentația necesară înțelegerii dedesubturilor programului, 
și tot ei au fost elementul de legătură în diseminarea internațională a 
mesajului operațiunii. Arhiva OVR, care se află la Centrul de Arhive 
Mundaneum27 (Mons, în Belgia), reprezintă suportul de bază al lucrării, 
furnizând extrase din presa locală și centrală a epocii, corespondență, 

26 Majoritatea studiilor se concentrează pe colectivizare, prea puțin pe perioada 
ultimului deceniu comunist.

27 Arhiva donată de Paul Hermant, liderul mișcării, neclasificată încă. Este motivul 
pentru care documentele sunt trecute fără număr de filă, după titlul lor.
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documente interne ale operațiunii. Arhivele Naționale Centrale de la 
București completează informația privind proiectul de sistematizare 
cu date exacte, putând înțelege astfel: că proiectul era discutat încă din 
1986, că în ianuarie 1989 existau deja (cel puțin teoretic) schițele de 
sistematizare rurală la nivel național, și că era preconizat a se începe în 
forță din martie 1989. Dacă nu s‑a realizat acest lucru (decât în câteva 
localități), principala explicație ar fi presiunea exercitată pe toate căile 
prin Operațiunea Villages Roumains. Documentele din arhiva CNSAS 
s‑au dovedit extrem de prețioase atunci când a fost vorba de a se vedea 
modul în care regimul a reacționat în fața torentelor de critici din afară. 
Toate aceste date sunt completate de interviuri sau simple discuții cu cei 
care au participat direct și activ la acțiune, fie că sunt români din exil, 
membri fondatori ai mișcării, participanți din comunele occidentale, sau 
români din țară care au fost cooptați după 1990. Interviurile reprezintă una 
din sursele cele mai vii și mai expresive, evocând perspectiva personală 
a celor ce au trăit episodul, fiecare de pe meridianul unde se afla. Prin 
intermediul interviurilor, am avut șansa de a‑i cunoaște personal pe mulți 
dintre actanții principali, precum: Josy Dubié, Paul Hermant, Daniel 
Wathelet, Vinciane Demoustier, Michel de Backer, Edith Lhomel, Sorin 
Alexandrescu, Ion Vianu, Dinu Zamfirescu, Adrian Niculescu, alături de 
mulți alții, iar faptul că au ieșit în întâmpinarea demersului nostru este un 
lucru pentru care le suntem recunoscători. Nemaivorbind de stima pe care 
o merită pentru toate eforturile lor din epoca la care facem referire. După 
cum se va vedea, OVR este o mare familie, din care fac parte: belgieni, 
francezi, elvețieni, britanici etc., români din exil, români din țară, oameni 
care s‑au raliat înainte și după 22 decembrie 1989. Această carte este un 
omagiu adus celor care, într‑o perioadă atât de complicată, și‑au dedicat 
timpul și energia unei cauze geografic destul de îndepărtată, dar pe care 
au simțit‑o aproape.




