Exilul românesc și Proiectul de
sistematizare rurală

Exilul și Regimul de la București
•

Pentru românii din exil, regimul de la București era echivalentul imposturii, a
falsului în care valori și idealuri ancestrale ca libertatea, adevărul, iubirea, spiritul
de sacrificiu, credința, erau încălcate. Regimul era privit ca find purtător al unei
false filosofii, străină de spiritualitatea autentică. Întrebarea care revine frecvent
în atenția românilor exilați este : „ce putem face noi, cei care trăim în Lumea
Liberă, pentru a-i ajuta pe frații noștri care-și trăiesc de azi pe mâine calvarul unei
vieți batjocorite în închisoarea fără gratii a României de astăzi?” „Rostul nostru”, în Lumea
Liberă, săptămânal independent al tuturor românilor, Anul unu, Nr. 1, 8 oct. 1988, p. 2, Arhiva IICCMER, Lumea Liberă, vol. Nr. 1

Cum se vedea țara din exil
• Din exil se observa că țara suferea din cauza lipsei de dialog dintre conducere și
populație. Exilul românesc era conștient că partidul comunist își pierduse enorm
din popularitate și în interiorul țării, datorită prăpastiei tot mai mari dintre
program și realitate, a standardului de viață foarte scăzut al populației și a
metodelor brutale de guvernare. În opinia membrilor exilului, țara se afunda tot
mai mult din cauza erorilor cauzate de conducerea Partidului Comunist Român, pe
care nimic nu le mai putea întrerupe.

În special în ultimul deceniu al regimului, nemulțumirile
exilului erau îndreptate împotriva lui Ceaușescu
•

Despre Ceaușescu se spunea în exil că este paranoic. „Care român normal,
se întrebau românii din exil, ar îndrăzni să distrugă monumentele istorice,
bisericile, să înfometeze țara, să distrugă satele și să numească epoca

mizeră și destructivă „Epoca de aur?”
•

(Ion Ion, Germania, Paranoicul, în „Românul Liber”, Anul IV, Nr. 12, Decembrie 1988, p. 4)

•

Exilul prezenta chestiunea sistematizării rurale ca fiind „o anomalie a
istoriei contemporane, iscată și întreținută de o dictatură din ce în ce mai
ridicolă și mai periculoasă”, „un regim definitiv discreditat în România, în
comunitatea socialistă, în comunitatea internațională, în fața opiniei
publice internaționale, un regim care și-a pierdut orice legitimitate”. (C.
Munteanu, Pick of Domestic Bloc, 1 jul. 1988, în Idem, f. 22)

• Imediat după celebrul discurs al lui Ceaușescu din martie 1988,
prin care solicita impulsionarea proiectului de sistematizare
teritorială, în rândul emigrației române aveau loc dezbateri în
jurul acestei chestiuni. În numărul din iulie-august 1988 al revistei
Dialog, Ion Solacolu își exprima îngrijorarea cu privire la intențiile
regimului față de satele din România. La Londra, Românul Liber
relata despre același subiect. Rapoartele Radio Free Europe
dezbăteau subiectul. Revistele din exil au fost un element de
coagulare a exilului românesc. Una dintre revistele cele mai active
în plan politic este Dialog, ce era editată în Germania. Dialog avea
ca scop ținerea la curent cu situația din țară și cu evenimentele
internaționale. Revista era foarte apreciată printre românii din
exil, în special în mediile intelectuale care se interesau de
politică; desigur activitatea publicației era anticomunistă. Cele
mai multe articole referitoare la activitatea OVR au fost publicate
aici, majoritatea având ca autor pe Dinu Zamfirescu, care a fost
foarte implicat în echipa care a acționat pentru salvarea satelor
românești. Revista Dialog era apreciată pentru obiectivitate,
corectitudine, claritate și profunzime analitică, considerată ca un
sprijin moral pentru victimele regimului comunist.

Sistematizarea văzută prin ochii exilului românesc
• Pentru exil, proiectul regimului de la București echivala cu
ruperea de rădăcinile poporului român. Înființarea a 558 de
centre urbane agro-industriale, schimbarea stilului de viață
și mutarea forțată a unei populații de 10 milioane de oameni
la bloc, demolarea de sate, ideea de a se câștiga teren
pentru agricultură în acest mod – provoca îngrijorare și
indignare în rândul membrilor exilului. Exilații înțelegeau că
gospodăriile particulare au fost dintotdeauna ca un ghimpe
în ochii regimului, pentru productivitatea lor mult mai mare
în comparație cu cea a sectorului agricol de stat și că
regimul dorea dominarea acestei categorii sociale care mai
dispunea încă de oarecare autonomie economică față de
regim, prin ceea ce se producea în cadrul gospodăriei.

Sistematizarea văzută prin ochii exilului
• Membrii activi ai exilului se documentau referitor la
argumentele sistematizării, pe care le demontau cu
argumente logice, cu date și cifre exacte. Ei arătau că de
fapt capacitatea agricolă a României era excelentă și că
problema era managementul prost al regimului și măsurile
păguboase adoptate de-a lungul timpului.
• Românii din străinătate explicau cu orice prilej motivele ce
se ascundeau în spatele absurdului proiectelor inițiate de
Conducător. Obsesia lui Ceaușescu pentru o industrializare
rapidă era pusă pe seama megalomaniei personale, intenția
sa fiind ca Epoca Ceaușescu să rămână în istorie ca o
perioadă de unică și totală transformare. Graba cu care era
forțată plata datoriilor țării era privită ca fiind irațională.
Dar cel mai important motiv găsit de românii din exil era
acela că Ceaușescu dorea să lase o amprentă nepieritoare în
istorie.
N. Stroescu, Situation Report, Radio Free Europe, 15 aug. 1987,

Exilul punea în lumină rațiunile ce stau în spatele
acțiunii de sistematizare.
• Românii din exil explicau că nu se poate face agricultură pe
suprafețe pe care a existat timp de sute de ani vatra satului,
ideea de bază (de a se câștiga terenuri pentru agricultură)
nefiind rentabilă. Ei vorbeau de accelerarea creării omului
nou colectivizat până în sânul intimității sale familiale,
forțat acum să trăiască în cuburi de beton, privat de
minimele posibilități ale libertății și de supravegherea
sporită a masei umane. Sistematizarea însemna în viziunea
lor o nouă lovitură moralului unei întregi populații extenuată
fizic și psihic iar eliminarea lăcașurilor sfinte și a satelor,
însemna pierderea unui alt fragment al memoriei naționale.
Ei arătau că locuința țăranului este cel mai prețios tezaur al
culturii naționale, pentru că ea poartă semne de istorie și
cultură, este locul continuității tradițiilor, simbol și adăpost
al familiei și rădăcinilor sale. E. Hurezeanu, Romanian Domestic Bloc, 12 Jul 1988,f. 190-193

Postul de radio Europa Liberă aducea românilor din țară informații reale preluate
din media occidentală, pe care presa oficială românească în nici un caz nu le-ar fi
transmis. Despre ceea ce se scria în presa străină despre regimul din țară, dar și
despre acțiunile de protest ale exilului, românii aflau prin intermediul acestui post
de radio, ale cărui unde de frecvență treceau dincolo de sârma ghimpată a
frontierelor.

•

Postul de radio de la München se
bucura de o audiență deosebită în
țară, constituind pentru românii
de acasă o legătură cu exteriorul,
dar și un spijin moral pentru
perioada în care România era
închisă
contactelor
cu
străinătatea.

•

Foro: preluată din Filmul „Dezastru Rosșu”, realizat de Josy
Dubié în 198-89.

Raport Radio Europa Liberă Martie 1989

(din Arhiva IICCMER)

Prezența opozanților români stabiliți în afara țării la manifestări politice și spirituale
internaționale a contribuit la conștientizarea în lumea liberă a degradării din România. Membrii
Exilului participau la Colocvii, Conferințe, interviuri, emisiuni, dezbateri – în cadrul cărora
vorbeau despre realitatea din țară și despre proiectul de sistematizare rurală.

•

Printre românii care s-au implicat
în promovarea în Occident a
salvării satelor românești de la
distrugere cel mai important a
fost Mihnea Berindei,
vicepreședinte al Ligii pentru
Apărarea Drepturilor Omului din
România. La invitația Partidului
Socialist Italian adresată LDHR de
a participa la congresul său, M.
Berdinei împreună cu Adrian
Niculescu, Dinu Zamfirescu și
Ariadna Combes, au luat parte la
lucrările acestui congres la Milano
între 13 și 18 mai 1989.

•

În august 1989, la Rimini în Italia
avea loc mitingul organizației
creștine „Comuniune și
Eliberare”. Printre invitații străini
au fost și trei români : Ion
Culianu, Ariadna Combes și
Mihnea Berindei. Ariadna Combes
a vorbit despre personalitatea
Doinei Cornea. Ea a prezentat
„Scrisoarea celor care n-au
renunțat să gândească”, în care
Doina Cornea vorbea de dispariția
valorilor culturale și spirituale. La
revenirea lor la Paris, cei doi
vicepreședinți ai Ligii pentru
Apărarea Drepturilor Omului din
România (cu sediul la Paris) au
dat declarații pentru postul de
radio BBC secția română.

•

Dinu Zamfirescu, Prezențe la manifestări internaționale, în Dialog, Nr.
103/104, sept.-oct. 1989, p. 27

Mihnea Berindei (1948-2016), unul dintre cei mai activi români în Exil. Foarte implicat
în denunțarea abuzurilor regimului Ceaușescu. Membru fondator al Comitetului Francez
pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, creat în 1977 și membru al Ligii cu
același nume cu sediul la Paris, căreia i-a fost constant purtător de cuvânt și
vicepreședinte în ultimii ani. Imagine preluată din filmul „Dezastrul Roșu”, realzat de RTBF în 1989.

Românii din exil deveneau tot mai activi în Occident
Unul dintre românii care și-au dat toată silința să sprijine salvarea satelor a
fost arhitectul Ștefan Gane (la Paris), prin Asociația Internațională pentru
Apărarea Monumentelor și Locurilor Istorice din România. Prin nenumăratele
conferințe organizate de el, prin articolele de presă, manifestațiile de stradă,
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 UNESCO, Parlamentul European, Senatul
francez, cu privire la demolările de monumente istorice din București și din
alte orașe ale țării. Din păcate s-a stins în 1988, înainte ca problema satelor
să ia amploare în Occident. Istoricul Dinu Giurescu este o voce a românilor
care se face auzită din exilul american. El susținea conservarea satelor tipice
și așezărilor istorice. În Marea Britanie se remarcă prin actițiunile sale Ion
Rațiu și Iolanda Costide (Strănescu) de la ACARDA, Asociația Culturală a
Românilor din Anglia. În Elveția, cel mai activ a fost Ion Vianu. În Elveția,
printre românii din exil care s-au implicat în Operațiunea de salvare a satelor
și înainte, dar și după 1989 a fost Sanda Budiș, iar în Olanda, Sorin
Alexandrescu, profesor la Universitatea din Amsterdam și vicepreședintele
Comitetului olandez pentru România.

Și după lansarea Operațiunii Villages Roumains, românii din exil au fost foarte
activi.

•

Ariadna Combes, Dinu
Zamfirescu, Sanda Stolojan,
Mihnea Berindei, alături de alți
români din exil, erau invitați la
serile dedicate informării
publicului occidental despre
satele românești. Ei vorbeau
despre mijloace concrete de
ajutorare a românilor, precum
adoptarea de sate românești de
către comune occidentale,
crearea unei rețele de
solidaritate între familii
occidentale și familii din
România, prin transmiterea de
pachete cu alimente,
medicamente și alte produse de
strictă necesitate.

•

În cadrul constituirii OVR echipa
de români a avut un rol esențial,
ei au constituit de fapt legătura
cu țara care era închisă
contactelor cu exteriorul. Cei mai
activi au fost românii din Paris,
constituiți în Liga pentru
Apărarea Drepturilor Omului din
România, cu sediul la Paris.
Aceștia au activat în strânsă
colaborare cu Operațiunea
belgiană de adoptare a satelor. Ei
s-au ocupat de crearea unui fișier
care să cuprindă toate cele
13.123 de sate din țară. Fiecare
sat urma a avea o fișă de 1-2
pagini redactată de preferință în
limba franceză, cu date despre
satul respectiv.

Membrii exilului românesc erau invitați la seri dedicate României și satelor
românești pentru a lua cuvântul la dezbateri. Afiș de organizare a unei astfel
de seri.

Pe lângă luările de poziție în presă, în cadrul unor conferințe internaționale, colocvii, etc.,
românii din afara granițelor organizau acțiuni de protest în fața ambasadelor în țările de
adopție. La acestea luau parte și românii din afara sferei politice.
•

•
•
•

În seara zilei de 14 septembrie 1988 avea loc în fața Ambasadei române din Paris o
manifestație împotriva demolării satelor din România. Cel care se ocupase de
organizarea ei era Cicerone Ionițiu, unul dintre membrii Partidului Național
Țărănesc în exil. În cuvântarea pe care a citit-o cu această ocazie, acesta cerea să
se înceteze așa-zisul program de sistematizare impus țării de Nicolae Ceaușescu,
împotriva voinței poporului român. El solicita tuturor guvernelor occidentale să
boicoteze produsele agro-alimentare din România.
La München avea loc, tot pe 15 noiembrie 1988, o manifestație de solidaritate cu
românii din țară. Manifestația reunea aproximativ 2.000 de persoane.
Pe 12 noiembrie 1988 se organiza la Los Angeles un marș de protest al românilor.
La Viena, avea loc în fața ambasadei române în ziua de 15 noiembrie 1988, o
manifestație. Pe pancarte era scrise numele unor localități rurale amenințate de
planul lui Ceaușescu. Retragerea s-a făcut la lumina torțelor. (Fapte și comentarii, în Universul,
Anul IV, Nr. 87, 18 nov. 1988, p. 6)

•

În aceeași zi de 15 noiembrie era organizată la Londra o demonstrație, pentru a
comemora revolta muncitorească de la Brașov din 1987, pentru salvarea
patrimoniului României și pentru eliberarea Doinei Cornea. Demonstrația era
organizată de ACARDA cu ajutorul Filialei UMRL Anglia, Londra. (Românul Liber, Anul IV, Nr. 12,
decembrie 1988, p. 3)

Prin evenimentele pe care le crea, Exilul făcea vizibilă
chestiunea satelor româneștii.
• O demonstrație era organizată la Munchen la data de 23
ianuarie 1989, unde sute de români cu torțe aprinse și alte
pancarte, au mers pe străzile orașului până la piața Odeon.
Pe pancarte erau scrise mesaje precum „Un comunist
domnește cu sceptru”, „Ceaușescu – ultimul prinț feudal al
Europei”, „Nu uitați, și Românii sunt europeni”. Manifestația
avea ca scop solidaritatea cu cei de acasă. Marșul din
Munchen la care au participat sute de români a început cu
„Deșteaptă-te române” și s-a încheiat tot cu acest imn. Alte
manifestații erau organizate la 1 februarie la Londra, pe 24
ianuarie la Los Angeles, pe 21 ianuarie la Paris în fața
Amabasadei RSR chiar în timpul în care înăuntru se dădea o
recepție în cinstea zilei de naștere a lui Nicolae Ceaușescu.
Toate aceste acțiuni aveau rolul de a trage un semnal de
alarmă ce se adresa țărilor occidentale.
•

M. Carp, Human rights demonstration in Munich, f. 306

Expoziția despre patrimoniul rural organizată la ICOMOS Paris cu sprijinul românilor
din exil

Presa din exil

Cuvântul românesc, An 13, Nr. 146, iunie 1989

Universul, Anul V, Nr. 76, iunie 1988

Lumea Liberă, Nr. 11, 17 dec. 1988

• Românii din exil nu dispuneau de pârghii prin care puteau face o
schimbare în ceea ce privește politica dusă de regimul comunist.
De aceea, mulțumirea era cu atât mai mare atunci când aceștia
constatau că problema României se internaționaliza în primul rând
la nivelul mediilor de informare. Exilul pleda pentru o schimbare la
conducerea țării, și în consecință susținea cu entuziasm
demersurile occidentale de a exercita presiuni pentru ca drepturile
omului să fie respectate în România. Mesajul transmis regimului
din țară pe calea undelor, ca și prin presa din exil, este „clar și
răspicat că țările europene numai sunt dispuse să asiste pasiv la
toate câte își permite Ceaușescu!’’
• De aceea orice critică sau comentariu ce vine din partea țărilor
occidentale se află în atenția exilaților. Faptul de a fi stârnit
simpatiile multor oameni din Occident era pentru acea mică și
îndrăzneață Românie pe care o constituia exilul, un semn pozitiv.
International press on Romania, f. 215

•

Imaginea mediatică a lui Ceaușescu era tot mai mult compromisă pe plan
internațional. Membrii exilului se bucurau că presa internațională dădea
atenție cazului românesc. Ei își spuneau că în acest context nimeni numai
putea spune cu inocență ,,nu știu” sau ,,despre asta nu se spune nimic”.
Văzând întețirea protestelor din Occident, se gândeau că totuși,
Ceaușescu nu va putea opri Europa și lumea civilizată în acțiunea de
solidarizare cu poporul român amenințat cu demolarea. România se afla,
după momentul noiembrie 1987, în atenția lumii întregi – drama
românească intra sub reflectoarele actualității și era prezentă pe pagina
întâi. Suferințele românilor deveneau dintr-o dată publice, ceea ce
provoca un val de compasiune în lumea occidentală. Prin intermediul
filmelor difuzate și a imaginilor de presă, publicul occidental a putut afla
despre frigul, foamea, mizeria, întunericul din țară, precum și despre
demolări. După ce presa internațională a început să facă publice abuzurile
regimului din România, reușind să creeze o stare de spirit de solidaritate
în Occident, ulterior s-au pus în mișcare și factorii de decizie politică. La 9
martie 1989, Comisia ONU pentru drepturile omului, cu sediul la Geneva,
condamna România pentru gravele violări ale drepturilor omului.

Campania din presa occidentală
• În anii 1988-1989, presa occidentală, dar în special cea franceză a
lansat o campanie virulentă împotriva regimului Ceaușescu:
L’evenement de jeudi, Le Monde, Le Nouvel Economiste, L’Express,
Le Nouvel Observateur, Le Canard Enchainé, Pėlerin Magazine, Le
Quotidien de Paris, Le Point, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Neue Zeitung, La Croix, Agenția France Presse, Corriere
della Sera, La Libre Belgique, The Times, etc., alături de canalele
de televiziune naționale. Toată această campanie din presa
occidentală a creat o stare de compasiune față de chestiunea
satelor românești în opinia publică occidentală, înlesnind ceea ce
avea să devină o mișcare de protest care a cuprins toată Europa –
Operațiunea Villages Roumains.

În Ungaria a exista o campanie puternică împotriva proiectului de sistematizare a
satelor românești. Maghiarii din Ungaria se temeau că primele sate care vor fi
demolate vor fi cele cu etnici maghiari din Transilvania. În realitate, toate satele
din România se aflau în pericol, indiferent de componența etincă sau de zona
geografică. Pe 27 iunie 1988, s-a desfășurat o demonstrație la Budapesta la care au
participat 20.000 de oameni, în semn de protest față de proiectul lui Ceaușescu .(Le
Point, 4-10 juillet 1988)

