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Liviu Maior, Un părinte fondator al României Mari. Alexandru Vaida Voevod,
Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2018, 256 p.

Cartea distinsului profesor universitar clujean, 
Liviu Maior, reprezintă o evidentă celebrare a 
unei mari personalități politice: Alexandru Vaida 
Voevod (1872-1950), cel care și-a petrecut viața în-
tr-o epocă de frământări, de convulsii socio-politi-
ce majore. Intenția de la care a pornit scrirea cărți a 
fost „prelungirea” unei cărți, tipărite în 1993,la care 
a adăugat o serie de studii dedicate marelui poli-
tician ardelean. Față de cartea cu titlul Alexandru 
Vaida Voevod. Putere și defăimare, publicată în 2010, 
cea pe care o recenzăm este o excepțională analiză 
a caracterului și perseverenței lui Vaida Voevod 
într-o lume schimbătoare, cu oameni politici mai 
apropiați sau mai distanți de fi rea sa. 

Chiar din primele fraze din „Introducerea” căr-
ții Un părinte fondator al României Mari. Alexandru 
Vaida Voevod, autorul portretizează chipul unui om care a străbătut valuri de schimbări 
majore. Al. Vaida Voevod a fost „o prezentă aparte în miezul fi erbinte al evenimen-
telor Marelui Război, colapsul a trei Imperii Central Est europene, făurirea României 
Mari și modernizarea ei, apoi a doua confl agrație mondială, bolșevizarea „Europei de 
Mijloc” (p. 7). Un om politic care a înțeles și valoarea tradiției și importanța schimbări-
lor modernizatoare, un spirit elevat, care a avut curajul unor acțiuni și decizii, pentru 
care a plătit scump după 1945. Controversele, disputele și învinuirile, de toate tipurile, 
notează autorul, specifi ce atât regimului de după 1945, cât și celui interbelic, au ajuns 
să pună în umbră rolul său excepțional în desăvârșirea procesului de formare a statu-
lui român, de după 1918” (p. 7). 

Traseul biografi c al lui Vaida Voevod începe, desigur, de la momentele copilăriei, 
ale educației și ambianței familiale, la formarea școlară, intelectuală și politică. Acest 
profi l biografi c are ca scop prezentarea personajului în „tumultul vieții politice din 
Ungaria” sfârșitului de secol al XIX-lea și începutul secolului XX. Profesorul Maior ne 
dezvăluie treptele maturizării lui Vaida Voevod în mijlocul unei generații în care nu 
exista indiferență față de chestiunile naționale, în care solidaritatea elitei studențești 
vieneze, cu revendicările politice memorandiste, au ridicat o pleiadă de politicieni ar-
deleni, ca Aurel C. Popovici și Iuliu Maniu. Primul deceniu al veacului al secolului 
XX a însemnat pentru Vaida Voevod intrarea în vârtejul politic, explorarea tuturor 
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orizonturilor politice interne, maghiare și austriece, care i-au grăbit maturizarea și i-au 
deschis forța de a frecventa cele mai înalte cercuri politice și diplomatice (p. 46). Două 
capitole din carte („Arhiducele Franz Ferdinand” și „Sfârșitul Imperiului. Vaida la 
Viena, Berlin și Budapesta”) sunt o analiză, – demnă de un istoric care stăpânește fi e-
care detaliu istoric – asupra efortului excepțional al lui Vaida Voevod de a-și limpezi, 
de a „sintetiza”, de a-și motiva, cu onestitate, toate variantele unor drumuri afl ate la 
răscruce (p. 71). Toate în folosul, mai ales, al ardelenilor, basarabenilor, bucovineni-
lor, afl ați în momente de mari nenorociri (lipsa unor drepturi politice, apoi pericole-
le Marelui Război și ale bolșevismului), care cereau decizii mari. „Alexandru Vaida 
Voevod, cu experiența sa politică, formată la Viena și Budapesta, observa cu atenție 
cursul evenimentelor, afl ate în curs de desfășurare”, în 1918 (p. 162). În „Toamna anu-
lui 1918. De la Declarația din 12 octombrie la Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia”, autorul îl prezintă pe Vaida Voevod în momentele „cruciale”, care au dus 
la 1 decembrie și proclamarea Unirii cu România (p. 175). A fost o culme a carierei 
sale, o acțiune de anvergură, pe care a urmat-o și după 1 decembrie 1918 în Consiliul 
Dirigent, apoi în Guvernele României Mari. A urmat rolul său „La Conferința de Pace 
de la Paris (1919-1920). Recunoașterea internațională a României Mari și problemele 
ei” (p. 197). Îmbinând detaliile cu refl ecțiile istoricul Liviu Maior ne introduce în mij-
locul unei lumi politice tulburate de diversitatea opiniilor, luată prin surprindere de 
probleme mari, de rupturi politice (p. 242). Cariera lui Vaida Voevod a intrat în impas 
după 1940, paradoxal, odată cu soarta, tot mai dezechilibrată de ideologiile contradic-
torii din Regatul României, sfâșiat de Dictatul de la Viena. 

Chiar dacă jocul ideologic al bolșevismul a încercat să pună „lințoliul” pe amintirea 
Vaida Voevod rămâne un mare om (medic, de formație, politician, memorialist, publi-
cist), care, alături de marii decidenți ai politicii noastre întregitoare, a fost părinte fon-
dator al României întregite. După părerea istoricului Liviu Maior, trecutul nu trebuie 
abordat cu superfi cialitate, pentru că el arată, cu multă claritate soarta, destinul unor 
oameni și al unei națiuni, în momente favorabile sau mai puțin favorabile.
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