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Ajuns la vârsta de 86 de ani, arhitectul Alexandru Budişteanu a decis sǎ lase 

o mǎrturie a unei vieţi complexe, pline de emoţii şi privaţiuni, dar şi de succese şi 

mari satisfacţii. 

Nǎscut în 1928 în localitatea Pârliţa-Târg din Basarabia, autorul provenea 

dintr-o familie de ţǎrani români ortodocşi. Pǎrinţii sǎi au fost intelectuali: tata - 

profesor de fizicǎ şi chimie, mama - profesoarǎ de limba francezǎ. 

În 1932 familia s-a mutat în Bucureşti, iar dupǎ doi ani, în 1934, au revenit 

în Basarabia, la Bǎlţi. Ca urmare, copilul Alexandru Budişteanu a trǎit experienţa 

de elev în Basarabia. 

A cunoscut regimul democratic, apoi pe cel carlist din perioada interbelicǎ. 

In 1940 a trǎit momentul ocupaţiei  sovietice, vǎzând cu ochii sǎi retragerea 

militarilor români din oraşul Bǎlţi: “Unii pe cai, alţii pe jos. Se mişcau cu privirile 

în pǎmânt”. A asistat “la un spectacol oribil. Soldaţii români, dintre care 

majoritatea erau cǎlare, erau huinduţi şi insultaţi de evreii agitaţi care îşi 

demonstrau fericirea cǎ erau <eliberaţi> de sovietici  şi sub ochii încântaţi ai 

acestora, îşi arǎtau ataşamentul faţǎ de noua putere [...] Mǎ uitam la feţele pline de 

urǎ ale evreilor şi la cele încântate ale soldaţilor sovietici [...] Iar evreii se 

repezeau la soldaţii români, apucându-i de uniforme, de picioare şi de cǎpestrele 

cailor, fluierând şi strigând: <Hoţilor! Huo! Tiganilor! Huo!”  (p. 92).  Tânǎrul 

elev de liceu, ca şi ceilalţi români, privea nedumerit la aceastǎ ”rǎbufnire de 

revoltǎ a unei populaţii care pǎrea cǎ suferise îngrozitor sub stǎpânirea 

româneascǎ şi se putea în sfârşit bucura de o <eliberare>, care i se oferea şi care în 

mod evident pǎrea cǎ fusese aşteptatǎ cu ardoare” (p. 93). 
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Peste câteva luni, evreii, confruntându-se cu noua realitate, mǎrturiseau: 

”Rǎu ne-am pǎcǎlit!”  Ocupantul a procedat la deportarea foarte multor 

basarabeni, în locul lor fiind aduşi rusofoni din spaţiul sovietic. În 1941 mai 

rǎmǎseserǎ în oraşul Bǎlţi doar trei evrei. 

Elevul Alexandru Budişteanu şi-a continuat şcoala în limba rusǎ şi a devenit 

pionier sovietic. În iunie 1941 a  trǎit momentul eliberării Basarabiei: “ Armata 

românǎ cu arma în mânǎ îşi spǎla onoarea. Îmi venea sǎ merg la ei şi sǎ-i sǎrut” 

(p. 118). 

Dupǎ trei ani, ca urmare a evoluţiei frontului, în martie 1944, familia 

Budişteanu s-a refugiat în România, stabilindu-se mai întâi în oraşul Alba Iulia, 

unde a fost încartiruitǎ în casa unui profesor. Tânǎrul elev a constatat un fapt greu 

de imaginat: membrii familiei acestuia nu ştiau româneşte: “Am înţeles motivaţia 

necunoaşterii limbii române: ura neîmpǎcatǎ a profesorului şi a familiei sale faţǎ 

de tot ce însemna România sau românii” (p. 131).  Servitoarea, unguroaicǎ, dar 

cunoscând bine limba românǎ, i-a relatat cǎ în cǎmara profesorului se afla un 

steag românesc şi cǎ “din când în când, membrii familiei M. se duc acolo şi scuipǎ 

steagul, plecând mulţumiţi” (p. 133). 

Din 1944, Basarabia a rǎmas sub ocupaţia sovieticǎ, dar exista speranţa 

întoarcerii românilor refugiaţi din nordul Transilvaniei cedat Ungariei prin 

dictatul de la Viena din august 1940,  eliberat în octombrie 1944 de armatele 

române şi sovietice. Aceştia au plecat “plini de entiziasm” la casele lor, dar peste 

puţin timp  au trebuit sǎ plece “revoltaţi şi profund şocaţi”. Noile autoritǎţi 

instalate acolo, “formate din evrei şi unguri locali”, le-au declarat cǎ Ardelul de 

nord va fi probabil independent şi oricum românul nu are drepturi acolo” (p. 140). 

Familia Budişteanu s-a mutat la Ploieşti, tatǎl lucrând la rafinǎria “Dacia-

Românǎ” . Întrega producţie de petrol lua calea URSS, fiind transportatǎ cu 

vagoane cisternǎ, care erau apoi confiscate de sovietici.   

Dupǎ ce Alexandru şi-a încheiat studiile liceale, în 1948 a intrat la Institutul 

de Arhitecturǎ “Ion Mincu” din Bucureşti. În anul urmǎtor, 1949, Alexandru 

Budişteanu a devenit membru al UTM, organizaţie din care avea sǎ fie exclus în 

1952, ca fiind “greşit încadrat” (nǎscut în Basarabia, URSS). 

A absolvit Institutul în 1955, cu lucrarea de diplomǎ “Sistematizarea staţiunii 

Eforie-Sud”. Memorialistul precizeazǎ cǎ subiectul se referea la domeniul de 

activitate al conducǎtorului ştiinţific Cezar Lǎzǎrescu, “şeful Atelierului 

Constanţa”, dar a omis sǎ menţioneze cǎ era vorba de un amplu program vizând 

amenajarea litoralului românesc al Mǎrii Negre, care pânǎ atunci avea puţine plaje 

amenajate şi doar câteva zeci de locuri pentru cazare în hoteluri.  

La puţin timp dupǎ absolvirea Institutului, proaspǎtului arhitect Alexandru 

Budişteanu  i s-a propus sǎ meargǎ la aspiranturǎ în URSS. Memorialistul susţine 

cǎ a cerut timp de gândire, deoarece avea o problemǎ de conştiinţǎ: dacǎ pleca, 

însemna cǎ acceptǎ regimul sovietic, iar dacǎ refuza, adoptând o “opoziţie totalǎ” 
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faţǎ de respectivul regim, putea sǎ aibǎ neplǎceri.  A decis sǎ plece, “ adicǎ am 

fost în principiu contra lui [a regimului sovietic], dar în practicǎ l-am acceptat” (p. 

166).   

Din relatarea prezenţei sale la Moscova nu rezultǎ nici o clipǎ cǎ ar fi fost 

contra regimului sovietic. Apreciazǎ cǎ “învǎţǎmântul sovietic la nivel universitar 

era de calitate”, cazarea era asiguratǎ în “condiţii excelente”, la fel masa - 

“puteam sǎ mǎ alimentez destul de bine şi chiar mǎ obişnuisem sǎ mǎnânc 

aproape zilnic icre de Manciuria” (p.196). 

A fǎcut cǎlǎtorii anuale de studii, “vizitând Rusia, Ucraina şi Belorusia, 

republicile din Asia Centralǎ şi Caucazul”, reuşind chiar sǎ înşele vigilenţa 

oficialitǎţilor sovietice şi sǎ viziteze Basarabia, inclusiv oraşul Bǎlţi. 

La Moscova a participat la “reuniuni dansante”, prilej cu care a cunoscut 

mentalitatea tinerelor rusoaice: “Dupǎ a doua sau a cel mult a treia întâlnire, se 

culca cu tine. Dupǎ încǎ douǎ sau trei sǎptǎmâni te întreaba: <Când mergem sǎ ne 

semnǎm?>  Tu spui: <Unde?>  Ea îţi rǎspunde: <Cum unde? La ZAGS!  (Adicǎ la 

oficiul stǎrii civile>. Românul rǎmâne stupefiat, iar fata face o crizǎ de plânsete: < 

De ce crezi cǎ m-am culcat cu tine? Ai crezut cǎ sunt o curvǎ? Trebuie sǎ ne 

cǎsǎtorim imediat! Tu auzi? >” (p. 174).  In acel context, românul Alexandru 

Budişteanu a cunoscut o frumoasǎ profesoarǎ de gimnasticǎ, specializatǎ în 

patinaj artistic, cǎreia i-a promis cǎ o ia de soţie. 

Teza de candidat în ştiinţe elaboratǎ la Moscova de aspirantul Budişteanu s-a 

referit la “Amenajarea zonelor de curǎ, odihnǎ şi turism în cadrul teritoriului 

preorǎşenesc al marilor oraşe, având ca studiu de caz oraşul Bucureşti”. Autorul 

nu menţioneazǎ ce contribuţii ştiinţifice a adus, dar recunoaşte cǎ tema avea sǎ-i 

fie utilǎ peste 17 ani, când a devenit arhitectul şef al Capitalei.  

Alexandru Budişteanu s-a întors de la Moscova în 1960, nu numai cu 

diploma de candidat în ştiinţe (doctor), ci şi cu un frigider “Zil” şi cu un scuter 

“Viatka”. În 1961 s-a cǎsǎtorit cu frumoasa profesoarǎ, care a venit în România cu 

un autoturism marca “Moskvici”. Cǎsǎtoria nu a durat decât pânǎ în 1963, când 

cei doi s-au despǎrţit “în mod civilizat”. 

În Bucureşti a fost repartizat la Comitetul de Stat pentru Construcţii, 

Arhitecturǎ şi Sistematizare în funcţia de arhitect principal. Corect şi pricipial, 

Alexandru Budişteanu a devenit în 1963 membru al PMR (PCR). 

Fiind considerat un “om de încredere” al regimului, arhitectul Budişteanu a 

fost trimis în mai multe delegaţi în strǎinǎtate, fiind propus în 1966 sǎ devinǎ 

funcţionar internaţional în cadrul Secretariatului ONU din New York.   

Scrie Budişteanu în memoriile sale cǎ s-a ivit o problemǎ de conştiinţǎ: “De 

ce am acceptat sǎ reprezint statul român comunist în acea perioadǎ?”  De acestǎ 

datǎ rǎspunsul n-a mai fost ezitant: România avea un prestigiu internaţional şi 

“trebuia sǎ se audǎ vocea noastrǎ” (p. 206).  
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Memorialistul afirmǎ cǎ iniţiativa acestei propuneri a aparţinut ministrului de 

Externe adjunct Mircea Maliţa, dar a “uitat” sǎ menţioneze cǎ un asemenea post 

nu putea fi ocupat fǎrǎ aprobarea scrisǎ a preşedintelui Consiliului de Miniştri, Ion 

Gheorghe Maurer şi a preşedintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceauşescu. 

Una dintre cerinţele regimului era ce cel trimis sǎ ocupe o funcţie în 

strǎinǎtate sǎ fie cǎsǎtorit, astfel cǎ arhitectul “a dat sfoarǎ în ţarǎ” pentru a-şi gǎsi 

consoarta. Aleasa a fost întâlnitǎ la o seratǎ dansantǎ organizatǎ la sediul Uniunii 

Arhiecţilor: “o tânǎrǎ fatǎ frumoasǎ, înaltǎ, care arǎta ca un manechin şi care 

dansa minunat. Ca detaliu, avea pǎrul vopsit... în verde” (p.209). Se numea 

Victoria şi era studentǎ în ultimul an la Politehnicǎ, cu 16 ani mai tânǎrǎ, dar 

“plinǎ de spirit practic”. Când a aflat cǎ o aştepta perspectiva de a pleca la New 

York “a acceptat pe loc”, iar cǎsǎtoria s-a oficiat în decembrie 1966. 

Alexandru şi Victoria Budişteanu au plecat în SUA în iulie 1967. Soţul a 

semnat contract pe timp de cinci ani cu Centrul ONU pentru Locuinţe, Construcţii 

şi Urbanism, iar doamna s-a înscris la Universitatea Columbia.  

În carte este relatatǎ activitatea în cadul ONU, unde arhitectul Alexandru 

Budişteanu era respectat atât ca specialist, dar şi pentru cǎ în acei ani “a fi 

cetǎţean român era un element de mândrie în lume” ( p.217). 

Este de subliniat sinceritatea autorului: “Cine declarǎ cǎ a plecat în 

strǎinǎtate, în special pe termen lung, şi nu a avut de-a face cu Securitatea - 

minte”. În primul rând, pentru cǎ Securitatea dǎdea avizul pentru deplasare. Apoi 

se cereau informǎri scrise pe linia Ministerului de Externe şi a Ministerului de 

Interne: “Deci, toţi am scris informǎri pe ambele linii în timpul şederii în 

strǎinǎtate”  (pp. 224-225).  

Personal am ferma convingere cǎ în toate statele se procedeazǎ la fel, 

cetǎţenii aflaţi în strǎinǎtate constituind o importantǎ sursǎ de informare şi de 

promovare a intereselor naţionale.  

Autorul descrie cu pasiune şi adesea cu multe amǎnunte cǎlǎtoriile pe care 

le-a fǎcut în calitate de înalt funcţionar al ONU în numeroase state ale lumii, din 

America Latinǎ, Orientul Mijlociu, Africa, Asia etc. 

Evident, a observat şi viaţa americanilor. Automobilul fiind un obiect 

indispensabil, arhitectul Budişteanu şi-a cumpǎrat şi dânsul un astfel de mijloc de 

transport.  

Şi-a închiriat un apartament, iar peste puţin timp o persoanǎ de la 

administraţia blocului i-a spus cǎ “a venit cineva, care s-a legitimat, fiind de la un 

serviciu special american şi s-a interesat, de ce am fost la ei! Nu a întrebat cine 

eram eu, deoarece era evident cǎ ştia foarte bine cine sunt! I s-a pus, fǎrǎ 

probleme, la dispoziţie contractul meu şi persoana şi-a notat datele respective din 

contract, dupǎ care s-a retras, mulţumind pentru cooperare. Trebuie sǎ recunosc cǎ 

nu simţeam nimic, dar iatǎ cǎ eram urmǎrit. Am apreciat din nou operativitatea 

americanǎ” (p. 213).  
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Un alt element important:  în SUA “nu se cer bani cu împrumut. De la 

nimeni. Nici mǎcar de la prieteni. Face o impresie proastǎ... Dacǎ ai nevoie de 

bani, te duci şi te împrumuţi de la o bancǎ” (p. 222).  

Memorialistul evocǎ atât blocurile zgârie-nori  şi eleganţa personalului cu 

care lucra, cât şi pe acei oameni din preajma impozantei clǎdiri a ONU, “amǎrâţi 

dormind pe jos lipiţi de grilaje, ca sǎ profite de cǎldura care ieşea din garaj” 

(p.251).  

A constatat cǎ la New York “70% din medici sunt evrei”, iar pacientul 

trebuie “sǎ execute fǎrǎ crâcnire ceea ce i se prescrie sau i se cere sǎ facǎ” (p.255). 

Alexandru Budişteanu se referǎ la vizita lui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei 

Ceauşescu la New York în 1971, doar prin prisma faptului cǎ a fost tratat cu 

indiferenţǎ de “prima doamnǎ” . A condus-o cu maşina prin oraş, dar aceasta nu s-

a arǎtat interesatǎ de explicaţiile oferite, şi  a declarat cǎ “se cheltuieşte prea mult 

cu chiriile pentru locuinţele diplomaţilor români din oraş” (p. 259).  Aprecierea 

avea sǎ fie contrazisǎ de autor peste 17 pagini, când scrie cǎ a fost propus în 

funcţia de arhitect şef al Capitalei la sugestia Elenei Ceauşescu.  Ar fi fost de 

aşteptat sǎ se prezinte în acestă carte câte ceva despre semnificaţia acestei vizite, 

care s-a desfǎşurat într-o vreme când politica externǎ a României, a preşedintelui 

Ceauşescu se bucurau de un larg ecou şi prestigiu internaţional. 

În preajma încheierii misiunii sale la ONU, Alexandru Budişteanu a fost 

anunţat de soţie cǎ a decis sǎ nu se mai întoarcǎ în România. I-a acceptat 

argumentele, şi chiar i-a închiriat un mic apartament, asigurându-i chiria pe timp 

de un an, i-a completat “frumoasa colecţie de haine, inclusiv blǎnuri” (p.261) şi s-

au despǎrţit în condiţii amiabile.  

Sentinţa de divorţ s-a pronunţat în 1972. 

Revenit în ţarǎ, Alexandru Budişteanu a devenit în 1973 şeful Secţiei 

Sistematizare, iar în 1974 şeful Centrului Naţional de Sistematizare.  

În aceastǎ calitate a participat la consfǎtuirea din 22 martie 1974, organizatǎ 

din iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu, la care s-a analizat situaţia Capitalei dupǎ 

devastatorul cutremur din 4 martie 1974. Cu acel prilej a fost reluat “Planul 

director de sistematizare a municipiului Bucureşti”, adoptat la 9 mai 1935 şi 

avizat de regele Carol al II-lea. Acel plan privea o zonǎ întinsǎ din Bucureşti, 

cuprinsǎ între Dealul Arsenalului, Calea Cǎlǎraşi şi Calea Dudeşti. Pe Dealul 

Arsenalului se preconiza construirea clădirii Parlamentului României Mari. Se 

intenţiona şi crearea unui ax major de circulaţiue pe direcţia  Est-Vest.   

La acea consfǎtuire a luat cuvântul şi Alexandru  Budişteanu, care a observat 

cǎ în timp ce vorbea, “tovarǎşa s-a uitat atent la mine. M-a arǎtat de câteva ori lui 

Ceauşescu, spunându-i ceva. Deci mǎ recunoscuse. Iar atitudinea ei pǎrea 

binevoitoare” (p.275). Câteva pagini mai încolo, afirmǎ : ” Elena Ceauşescu mǎ 

cunoscuse, atunci când cuplul prezidenţial fusese la New York în 1971 şi probabil 

cǎ avusese un cuvânt hotǎrâtor în numirea mea” (p. 280). 
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Într-adevǎr, în ziua de 5 iulie 1974, Alexandru Budişteanu a fost invitat la o 

discuţie cu Nicolae Ceauşescu, liderul PCR vorbindu-i “cu dragoste de acest oraş, 

despre viaţa interbelicǎ de aici... dar în special despre necesitatea de a reconstrui 

oraşul acum dupǎ cutremur şi de a-l transforma într-o capitalǎ modernǎ” (p. 275).  

În final, Ceauşescu l-a întrebat dacǎ “v-aş phrpune sǎ deveniţi arhitectul şef al 

capitalei aţi accepta?”. A rǎspuns “fǎrǎ ezitare: <Da>” (p.276).  

Am observat cǎ, aşa cum o fǎcuse şi în relatarea despre întâlnirea cu Elena 

Ceauşescu, de aceastǎ datǎ autorul a ţinut sǎ-l minimalizeze pe Nicolae 

Ceauşescu, scriind cǎ acesta a pronunţat “phopune” în loc de “propune”. Evident,  

domnul arhitect nu a ţinut seama de aceastǎ gravǎ problemǎ de dicţie a 

secretarului general şi a acceptat funcţia oferitǎ de acesta, fiind animat de dorinţa 

de a “contribui la acestǎ viziune pozitivǎ” (p. 275).  

A ocupat funcţia de arhitect şef al Capitalei timp de şase ani şi o lunǎ. Cred 

cǎ, dacǎ s-ar face o statisticǎ, se va putea constata cǎ Alexandru Budişteanu a fost 

cel mai longeviv arhitect şef al Capitalei. În timpul mandatului sǎu au fost 

schimbaţi trei primari generali. 

În legǎturǎ cu realizarea concretǎ a acelui plan, Alexandru Budşteanu ţine cǎ 

precizeze cǎ la concurs s-au prezentat mai mulţi arhitecţi, iar cei care n-au câştigat 

au devenit, dupǎ 1989, mari critici, “blamând puternic activitatea specificǎ de 

arhitecturǎ şi urbanism din perioada dictaturii. Ei şi-au concentrat eforturile de 

denigrarea a soluţiei adoptate şi a modului de realizare a acesteia privind zona în 

cauzǎ, incluzând actualul Palat al Parlamentului". Aceştia nu ştiau - sau se făceau 

că nu ştiau - despre planul aprobat de Carol al II-lea şi aplicat, în esenţa lui, de 

Nicolae Ceauşescu. 

Alexandru Budişteanu apreciazǎ cǎ în acei ani s-au realizat proiecte necesare 

pentru dezvoltarea urbanisticǎ şi arhitecturalǎ a Bucureştiului. Între acestea 

citeazǎ “noi mari cartiere de locuinţe”, construindu-se între 30 şi 40 de mii de 

apartamente pe an,  deschiderea şi reconstruirea unor noi artere, precum Calea 

Moşilor, Pantelimon, Militari, Ştefan cel Mare,  realizarea Podului Grant, 

amenajarea cursului Dâmboviţei, inaugurarea a mai multor linii de metrou.  

Arhitectul relateazǎ cǎ, sub pretextul cǎ trebuia deschisǎ o gurǎ de metrou în 

Piaţa Victoriei, a fost mutatǎ statuia "Ostaşul Sovietic Eliberator" inauguratǎ de 

regele Mihai în ziua de 9 mai 1945. Alexandru Budişteanu menţioneazǎ cǎ 

Ceauşescu l-a întrebat: “De ce nu aţi pus o ieşire şi pe latura cealaltǎ a 

bulevardului [Aviatorilor]?”  Arhitectul a rǎspuns: “Nu se poate lucra acolo, 

deoarece acolo se gǎseşte monumentul soldatului sovietic”.  Reacţia lui 

Ceauşescu: “Ocupǎ-te dumneata de ieşirea din staţia de methou, iah eu am sǎ mǎ 

ocup de statuia soldatului” (p. 308). 

Şi de aceastǎ datǎ, pentru a diminua semnificaţia acestei decizii, Alexandru 

Budişteanu scrie cǎ Ceauşescu pronunţa “methou”  în loc de metrou şi “iah”  în 

loc de iar. Într-un alt loc, memorialistul se coboarǎ la nivelul gazetǎriei ieftine, 



 

 

156 Recenzii. Note – Reviews, Notes  

scriind despre “porunca unui tiran semidoct şi a soţiei sale analfabete” (p. 331). 

Cu  mai multe pagini înainte îl lăudase pe Ceauşescu şi apreciase realizările din 

timpul său, şi  scrisese cǎ datoritǎ Elenei Ceauşescu a  obţinut funcţia de arhitect 

şef al Capitalei. 

Tot astfel, arhitectul afirmǎ cǎ Nicolae Ceauşescu i-ar fi cerut lui Mihail 

Gorbaciov o “intervenţie armatǎ pentru salvarea socialismului” (p. 328) în 

Polonia, apreciere cu totul falsă, preluată din arsenalul unor ziarişti de duzină. 

Pe de altǎ parte, meritǎ reţinutǎ concluzia arhitectului : “Dacǎ nu ar fi existat 

acţiunea lui Ceauşescu este clar cǎ Bucureştiul s-ar fi dezvoltat în continuarea ca 

un oraş dezorganizat, ajungând o mare aglomerare urbanǎ haoticǎ, lipsindu-i cele 

câteva axe noi de dezvoltare, care îl apropie de ideea de metropolǎ contemporanǎ“ 

(p. 282). 

Interesante sunt relatǎrile privind implicarea lui Nicolae Ceauşescu în 

realizarea noului centru civic al Capitalei (mergând pânǎ la a i se prezenta 

machete în mǎrime naturalǎ, amenajate în vestibulul pe douǎ niveluri al sǎlii 

Plenarelor din cadrul clǎdirii CC al PCR), şi vizitele pe şantierul Casei Poporului, 

prilej cu care dǎdea indicaţii constructorilor şi arhitecţilor, pe care aceştia se 

gǎbeau sǎ le traducǎ în realitate.  

Arhitectul Alexandru Budişteanu precizeazǎ cǎ Nicolae Ceauşescu accepta 

unele propuneri, dacǎ acestea erau susţinute cu argumente. Astfel, a renunţat la 

planul iniţial de a se demola biserica Sfântu Gheorghe Nou, când Buduşteanu i-a 

spus cǎ acolo se afla mormântul lui Constantin Brâncoveanu. Tot astfel, a salvat 

biserica Sfântu Elefterie Vechi, pe care voia s-o dǎrâme un secretar de partid de la 

Capitalǎ, argumentându-i cǎ numai tovarǎşul “este cel care hotǎrǎşte demolǎrile” 

(p. 307).  De asemenea, arhitectul i-a sesizat lui Ion Dincǎ, primarul general al 

Capitalei, cǎ de pe soclul Monumentului “Leul” fuseserǎ şterse cuvintele “Pentru 

întregirea neamului”. Dincǎ a discutat cu Nicolae Ceauşescu, iar acesta “şi-a dat 

acordul pentru revenirea la inscripţia originalǎ” (p. 314). 

Multe dintre actele lui Ceauşescu aveau un caracter subiectiv şi inadecvat, 

urmǎrind sǎ aplice în România ceea ce vedea în statele dezvoltate, fiind animat de 

ideea accelerǎrii  procesului de modernizare a României. Alexandru Budişteanu 

scrie cǎ acesta “dorea sǎ facǎ bine cu de-a sila poporului român” (p. 317), şi 

“credea cǎ numai el are dreptate”, iar roadele “se vor vedea în viitor, el oricum 

fiind cel care ştie cel mai bine ce-i trebuie poporului” (p. 330). 

Dupǎ o muncǎ de şase ani, Alexadru Budişteanu şi-a dat demisia din funcţia 

de arhitect  şef al Capitalei.  

Privind retrospectiv propria-i activitate, dar şi la 25 de ani de la împuşcarea 

lui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei Ceauşescu, arhitectul nu mai este atât de acid ca 

în cartea Între istorie şi judecara posteritǎţii, scrisǎ în dialog cu Flori Bǎlǎnescu şi 

publicatǎ în 2010. 
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De aceastǎ datǎ a luat în calcul faptul cǎ actuala clǎdire a Parlamentului 

României ”este una dintre cele mai mari şi mai impresionante clǎdiri din lume, 

fiind obiectivul turistic numǎrul unu al Capitalei, atrǎgând aprecieri pozitive din 

partea tuturor vizitatorilor importanţi. Iar  marea arterǎ denumitǎ în prezent 

Bulevardul Unirii, împreunǎ cu Bulevardul Libertǎţii şi Piaţa Constituţiei din faţa 

Palatului Parlamentului au devenit coloana vertebralǎ a Capitalei, care împreunǎ 

cu celelalte mari artere şi complexe realizate în perioada despre care discutǎm, 

sunt elementele definitorii care confirmǎ caracterul de metropolǎ, pe care îl are 

Capitala la ora actualǎ” (p. 324). 

În 1979, Alexandru Budişteanu s-a cǎsǎtorit, pentru a treia oarǎ, de aceastǎ 

datǎ cu o colegǎ de muncǎ, arhitect urbanist, cu 11 ani mai tânǎrǎ. 

A revenit în 1983 în funcţia de şef al Centrului Naţional de Sistematizare, 

calitate în care a putut constata insistenţa lui Nicolae Ceauşescu de a se asigura 

modernizarea localitǎţilor României, inclusiv a satelor prin construirea de locuinţe 

noi, cu “confort şi dotare tehnicǎ adecvatǎ” (p. 333).  

Acest fapt a generat o amplǎ mişcare de protest pe plan european, 

susţinându-se cǎ Ceauşescu demola casele aparţinând minoritǎţilor maghiarǎ şi 

germanǎ din Transilvania. În fapt, nu a fost demolată nici o locuinţă aparţinând 

acestor minorităţi, iar această campanie se înscria  în programul oamenilor politici 

occidentali, precum şi a celor maghiari, vizând diabolizarea liderului de la 

Bucureşti. 

Dupǎ 1989, Alexandru Budişteanu a îndeplinit funcţiile de expert 

parlamentar, consilier ministerial, a desfǎşurat o amplǎ activitate în cadrul Uniunii 

Vorbitorilor de Limbǎ Englezǎ, ajungând chiar preşedintele Consiliului Director 

al organizaţiei.  În aceastǎ calitate a putut cǎlǎtori din nou, ca pe vremea când era 

funcţionar internaţional la ONU. 

O intensǎ activitate a desfǎşurat la Institutul Naţional pentru Studiul 

Totalitarismului, în cadrul cǎruia a publicat şi cartea de faţǎ. Este vicepreşedinte 

executiv al Fundaţiei “Panteonul României”. 

 Basarabeanul Alexandru Budişteanu se mândreşte cu titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universitǎţii “Alecu Russo” din oraşul Bǎlţi şi cu faptul cǎ a 

instituit un premiu, care îi poartǎ numele, pentru premianţii de onoare ai Liceului 

“Ion Creangǎ” din aceeaşi localitate. 

Fǎcând un bilanţ al celor 86 ani de viaţǎ, pe care-i considerǎ “un succes 

biologic” (p.427), Alexandru Budişteanu prezintǎ realizǎrile, dar şi neîmplinirile, 

într-un spirit excesiv de autocritic: “am fǎcut destule compromisuri pentru a-mi 

asigura o existenţǎ convenabilǎ în cadrul sistemului comunist” (p.432), şi cǎ acest 

compromis este “condamnabil” (p.434), conchizând cǎ dacǎ nu ar fi existat cei 

care au ieşit în stradǎ “am fi fost şi astǎzi sub acelaşi regim totalitar comunist” (p. 

434).  
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Asemenea aprecieri, la 25 de ani de la cǎderea acelui regim, fǎcute de un 

intelectual de elitǎ, sunt cu totul regretabile. Regimul socialist-totalitar a fost 

instaurat în România, ca şi în statele din aceastǎ zonǎ geograficǎ, într-un anumit 

context istoric, fiind impus de Stalin cu complicitatea lui Churchill şi Roosevelt. 

Acel regim s-a prǎbuşit într-un alt context istoric, când URSS era în pragul 

colapsului, iar SUA devenise singura supraputere mondialǎ.  

Aşa dar, a susţine cǎ şi în 2014 când a apǎrut cartea, s-ar fi putut menţine în 

România “regimul comunist” este o licenţǎ  inacceptabilǎ. 

În Mesajul de încheiere arhitectul Budişteanu susţine, cu deplin temei, cǎ 

interesul României ca ţarǎ “este foarte clar: realizarea idealului naţional, cel al 

unirii tuturor românilor într-un singur stat” (p. 443), şi chiar dacǎ ar fi condamnat 

la moarte, înainte de a cǎdea ar striga: ”TRĂIASCA ROMÂNIA MARE!”  

Un mesaj frumos şi mobilizator, lǎsat de o conştiinţǎ naţionalǎ  româneascǎ, 

la vârsta de 86 ani. 

         

                                                                                   Ioan Scurtu 

 


