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Există o bună şi binevenită tradiţie a şcolii istorice clujene, aceea de a-şi sărbători 
profesorii ajunşi la vârsta plenitudinii ştiinţifice, la o vârstă la care rezultatele 
ştiinţifice sunt convingătoare şi profilul istoricului este de-acum unul bine conturat. 
Generaţii după generaţii şi-au cinstit prin contribuţii ştiinţifice omagiale profesorii 
şi colegii ajunşi la împliniri profesionale indiscutabile.

Rit de trecere şi rit consacratoriu, care panteonizează 
şi consacră, volumele omagiale spun multe lucruri despre 
personajul omagiat, dar spun în egală măsură despre 
impactul operei istoriografice şi despre receparea acesteia, 
ca şi despre personalitatea istoriografică a personajului 
omagiat în peisajul istoriografic contemporan, despre 
influenţa sa asupra noilor generaţii de istorici. Pentru ca 
povestea să continue, povestea trebue spusă şi re-spusă, 
povestea trebue trecută de la o generaţie la alta.

Dedicăm acest număr al revistei noastre, alături de laudele şi omagiul unei 
vârste istoriografice împlinite, şi care trebue s-o spun de la început, le merită cu 
prisosinţă, unei personalităţi de excepţie, istoricului, profesorului, diplomatului şi 
omului politic Liviu Maior.

*
Transilvănean prin origine, prin formaţie, opţiune şi vocaţie, profesorul Liviu 

Maior a fost şi a rămas un intelectual dedicat istoriei şi meseriei de istoric, un 
intelectual care preţuieşte, slujeşte şi respectă instituţia academică de cel mai mare 
prestiugiu – universitatea. Acestei meserii şi acestei instituţii profesorul Liviu Maior 
i s-a dedicat şi i-a dedicat o frumoasă activitate ştiinţifică, astăzi precum se vede, 
împlinită, ca şi profundul său respect şi dăruirea unei cariere de excepţie. Dacă 
ar fi să-i definim raporturile cu universitatea, cu siguranţă că profesorului nostru 
i se potriveşte cel mai bine sintagma de slujitor fidel şi dezinteresat al instituţiei 
universitare, cu deosebire a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj şi în ultima parte 
a carierei, a Universităţii din Bucureşti.
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După studii liceale la Beclean şi la Dej, cariera ştiinţifică a profesorului Liviu 
Maior începe acum un număr impresionant de ani, ca student al Facultăţii de 
Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj. Atmosfera anilor 60 în 
Clujul academic era dominată de o relativă deschidere culturală, care făcea posibilă 
apariţia Echinox-ului, revistă studenţească ce a catalizat opţiunile intelectuale ale 
unei întregi tinere generaţii, beneficiara deschiderilor ideologice, prin ieşirea din 
stalinism, şi prin restaurarea unora din valorile naţionale, multă vreme trecute la 
index în bibliotecile şi seminariile universităţii.

Peisajul istoriografic clujean era dominat la acea dată de personaje academice 
şi culturale de excepţie, care şi-au pus amprenta pe devenirea universităţii şi a 
istoriografiei clujene: Constantin Daicoviciu, decan şi rector al Universităţii, la istoria 
veche, Virgil Vătăşianu, la istoria artei, David Prodan şi Stefan Pascu, ultimul, 
recent reintegrat universităţii, după un lung periplu, în afara şi în marginea ei, la 
istorie medievală şi modernă, dar şi mai tinerii profesori, care aveau să marcheze 
cu personalităţile lor destinul unor noi generaţii de istorici, profesorii Hadrian 
Daicoviciu şi Pompiliu Teodor.

Finalizează studiile de istorie cu o cercetare monografică dedicată istoriei 
moderne, pentru a se regăsi apoi ca tânăr asistent şi lector la catedra de istorie 
a universităţii clujene. Anii 70 au fost pentru viitorul istoric ani de formare şi 
acumulare intelectuală, care i-au permis să deschidă şantierele ştiinţifice şi 
problematicile cărora le-a consacrat întreg interesul său ştiinţific.

Se înscrie la doctorat cu teza Mişcarea naţională românească din Transilvania 
1900-1914, sub conducerea profesorului Stefan Pascu. Teza este finalizată în 1974, 
devenind pe baza ei doctor în istorie, şi va fi publicată la editura Dacia din Cluj, 
devenind o lucrare de referinţă asupra mişcării naţionale la începutul secolului XX.

Anii 80 ai secolului trecut îl găsesc la catedra de istorie, ca asistent şi lector, dar 
şi ca visiting professor la prestigioase universităţi americane, Ann Harbor, Illinois, 
etc, experienţa americană oferindu-i un larg orizont istoriografic, şi contactul cu 
o istoriografie în care interesul pentru istoria Europei central-orientale era unul 
consistent şi prolific.

Din 1990 devine profesor titular la catedra de istorie modernă a Universităţii din 
Cluj, propunând cursuri şi seminarii speciale dedicate istoriei moderne româneşti, 
revoluţiei de la 1848-49 în Transilvania şi în imperiul habsburgic, mişcării naţionale 
a românilor din monarhia habsburgică, etc. In noul climat deschis de restructurările 
din 1989, participă la renovarea instituţională a universităţii, devenind primul 
director al Centrului de studii transilvane, instituţie de cercetare care reînvie o tradiţie 
stiinţifică interbelică. Participă cu noi soluţii la inovarea ştiinţifică şi instituţională 
a universităţii şi a Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

A exercitat în anii 90 funcţia de şef al catedrei de istorie modernă, la Facultatea 
de Istorie şi Filosofie, iar apoi, între 1992-1996, pe cea de ministru al Educaţiei 
Naţionale. Intelectual angajat, urmând exemplul marilor profesori ai universităţii 
clujene interbelice, profesorul Liviu Maior a desfăşurat o intensă activitate politică, 
a fost senator, iar apoi, între anii 2000-2005, a intrat în diplomaţie, devenind 
ambasador extraordinar şi plenipontenţiar al României în Canada.
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A parcurs aşa cum se poate constata, un cursus honorum, onorant şi onorabil, 
bazat pe o activitatea ştiinţifică şi intelectuală de excepţie, pe ataşament instituţional 
şi solidaritate intelectuală profundă şi înţelegătoare faţă de toate generaţiile de 
istorici, dar resimţită în mod constant de către tinerii istorici din ambianţa şcolii 
clujene. În timp, profesorul Liviu Maior şi-a conturat un profil istoriografic ale cărui 
etape şi coordonate încercăm să le evidenţiem în rândurile următoare.

*
Chiar şi la o primă privire asupra operei istoriografice, frapează în primul rând 

interesul istoricului asupra spaţiului său de origine. Istoria Transilvaniei moderne 
şi a românilor ardeleni a ocupat şi ocupă mereu un loc de suflet în preocupările 
sale ştiinţifice. Problemele istorice ale Transilvaniei l-au preocupat deja din anii 
studenţiei şi ai debutului academic, spre a-i deveni apoi, o preocupare care i-a stat 
mereu la suflet şi pe care a cultivat-o cu stăruinţă şi interes pe tot parcursul carierei 
sale ştiinţifice. Chiar şi atunci când s-a preocupat de marea istorie, de sinteze şi 
interpretări general româneşti, problematica transilvană marchează ca un fir roşu 
opera sa istorică. Dacă urmărim bibliografia operei, vedem mereu o carte sau un 
studiu dedicat(e) Transilvaniei natale.

Istoric al naţionalismului modern şi al mişcării naţionale 

Istoricul Liviu Maior şi-a câştigat aşadar titlurile sale de excelenţă în istoria 
modernă a românilor, în mod special a celor din Transilvania. Temele cultivate cu 
asiduitate şi consecvenţă sunt istoria revoluţiei de la 1848-1849 în Transilvania, 
istoria luptelor şi mişcărilor de emancipare naţională a românilor din Transilvania, 
de la 1848 la marea unire din 1918.

Istoria mişcării naţionale a românilor din Transilvania a reprezentat o preocupare 
constantă a profesorului Liviu Maior. De la primele stdii şi articole, la teza de 
doctorat, şi apoi la diferite etape ale mişcării naţionale ardelene, istoricul s-a 
aplecat cu pasiune şi spirit critic asupra subiectului. Teza de doctorat, Mişcarea 
naţională românească din Transilvania 1900-1914, a reprezentat o primă sinteză 
asupra neo-activismului în mişcarea românilor ardeleni, urmată apoi de cercetări 
care coborau spre originile fenomenelor, în secolul al XIX-lea. Atât prin publicarea 
unor importante documente ale mişcării naţionale româneşti din monarhia austro-
ungară, (Corespondenţa lui Ioan Raţiu cu George Bariţiu (1861-1892), Cluj, Edit. 
Dacia, 1970, 253 p. [În colaborare cu Keith Hitchins], Avram Iancu. Scrisori, Cluj, 
Edit. Dacia, 1972, 125 p.), cât mai ales prin sinteze care propuneau interpretări noi 
şi clarificatoare asupra strategiilor politice în lupta naţională. Din acest punct de 
vedere sunt edificatoare analizele Memorialului din 1880, dar mai ales analiza de 
mare acuitate făcută documentelor programatice ale Memorandului (Memorandul. 
Filosofia politico-istorică a petiţionalismului românesc, Cluj-Napoca, Edit. Fundaţiei 
Culturale Române, 1992, 301 p.; Memorandul 1892-1894. Ideologie şi acţiune politică 
românească, Bucureşti, Edit. Progresul Românesc, 1992, 287 p. [în colaborare]).

Prin cercetările realizate de profesurlui Liviu Maior, toate marile momente ale 
luptelor naţionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, şi-au găsit istoriograful 
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competent, echilibrat, deţinător al unei culturi istoriografice care i-a permis să 
situeze mişcarea naţională a românilor ardeleni în contextul frământărilor interne 
şi în relaţie cu România, dar şi printr-un comparatism fecund, în relaţie cu situaţia 
din imperiu, cu celelalte naţionalităţi din Ungaria, precum şi cu factorii politici 
decidenţi din monarhia dunăreană.

*

Istoric al revoluţiei de la 1848-1849

Una din problematicile care au stat mereu aproape istoricului Liviu Maior pe 
parcursul unei importante perioade de timp a fost revoluţia de la 1848-1849, cu 
deosebire, evenimentele revoluţionare din Transilvania 
şi Ungaria, în contextul mai larg al revoluţiei din imperiul 
Habsburgilor. Acestui eveniment din istoria modernă 
a Transilvaniei şi a Europei Centrale, Liviu Maior i-a 
dedicat laborioase cercetări concretizate în numeroase 
şi percutante studii, aplecate spre restituirea surselor 
memorialistice, (vezi corespondeţa lui Avram Iancu, 
efort dedicat corespondenţei craiului munţilor), dar mai 
ales dedicate restituirii climatului mental al revoluţiei 
şi războiului civil, dar şi mentalităţii revoluţionare 
în principala sinteză în care istoricul, uzând de cele 
mai moderne instrumente de cercetare şi perspective 
metodologice, mentalităţile şi imaginarul, restitue o 
panoramă modernă asupra revoluţiei. Aceste studii au 
repus într-o altă paradigmă istoriografică fenomenul revoluţionar de la 1848-1849 
din Transilvania, conferindu-i alte dimensiuni istorice şi istoriografice.

Pe urmele lui Silviu Dragomir, istoricul reia problematica revoluţiei dar lectura 
propusă este una cu totul nouă. După publicarea scrisorilor lui Avram Iancu, şi 
după un număr de studii dedicate fenomenului revoluţionar, istoricul oferă o vastă 
monografie acestei problematici. (1848-1849. Români şi unguri în revoluţie, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 1998, 414p). Grila de lectură propusă de Liviu Maior este 
una cu totul modernă, novatoare, care încorporează în restituţia fenomenului 
revoluţionar, cele mai noi achiziţii, legate de istoria mentalităţilor colective, de 
istoria imaginarului social şi de ultimele abordări de antropologie istorică. Istoricul 
analizează clişeele care au grevat o înţelegere adecvată a revoluţiei, după care aplică 
o lectură novatoare şi curajoasă.

Analiza începe cu restituirea mentalităţii revoluţionare, rolul sacrului şi al 
profanului în relaţia dintre români şi curtea imperială, relaţia acestora cu persoana 
sacrosanctă a împăratului, spre a stărui asupra opţiunilor sociale şi politice ale 
românilor în primăvara lui 1848, de la primele adunări, la marea adunare naţională 
de la Blaj. Un loc important în economia restituţiei revoluţiei, ocupă realităţile din 
cealaltă tabără, revoluţia maghiară şi dezideratul ˝uniunii˝ . Urmează apoi analiza 
unor multiple paliere, raportul dintre legalism şi revoluţie, ţărani şi soldaţi, aristocraţie 
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şi ţărani, în climatul revoluţionar, ca şi sentimentul de spaimă şi insecuritate 
care începe să domine atmosfera din întreaga Transilvanie. Un rol important este 
rezervat crizei loialităţilor, raporturilor dintre soldaţi şi ofiţeri, raporturilor confuze 
şi contradictorii dintre austrieci, unguri şi români în toamna anului 1948.Ultima 
parte a cercetării este dedicată demersului panromânesc şi războiul civil, încheiat 
cu intervenţia rusă şi pacificarea, care încheie în fapt revoluţia.

Aşa cum o poate constata oricine se apleacă cu interes asupra cărţii scrise de Liviu 
Maior despre revoluţia paşoptistă din Transilvania, Ungaria şi imperiul habsburgic, 
restituţia făcută fenomenului este una complexă, clară, convingătoare. Istoricul 
reface resorturile profunde ale percepţiei reciproce dintre români şi maghiari, ca şi 
maniera specifică în care ambele popoare se raportau la habsburgi.

 La fel de clarificatoare se dovedesc apoi concluziile cercetării, subliniind faptul 
că evenimentele sângeroase de la 1848-1849 au marcat într-o manieră profundă, pe 
multiple planuri, raporturile din planul real al acţiunilor politice, şi planul imaginar 
al percepţiilor reciproce, dintre cele două naţiuni şi popoare ale Europei central-
orientale, românii şi ungurii. ˝Anul marilor speranţe, 1848 în spaţiul românesc a 
avut consecinţe remarcabile pentru modernizarea societăţii în ansamblul ei, deşi 
regimul instaurat de revoluţionari a fost eliminat brutal ca urmare a intervenţiei 
străine, în cazul nostru, cea maghiară…. In plan politic, constituţionalismul 
nu a supravieţuit decât până în 1851 dar, la 1860, Imperiul s-a reorganizat prin 
instaurarea regimului liberal…. Naţionalismul a învins la 1848 în competiţia sa cu 
liberalismul, a devenit vehiculul facil al comunicării cu populaţia, în majoritatea 
sa analfabetă. Mesajul naţional, simplu şi penetrant conţinea deopotrivă elemente 
liberale sau social democrate absorbite într-o perioadă scurtă. Dezideratul limpede 
formulat la 1848, al unităţii naţionale sau autonomiei, a constituit mobilul mişcărilor 
politice de până la 1918…. In planul ralaţiilor interetnice, revoluţia de la 1848 a 
deschis o rană greu vindecabilă, un clivaj al societăţii ardelelene, caracterizat de 
lipsa comunicării dintre români şi unguri…Urmele cele mai grave le-a lăsat, fără 
îndoială, confruntarea româno-maghiară, soldată cu peste 40 000 de morţi, sate 
întregi distruse, peste 200 de biserici arse şi alte pagube materiale greu de evaluat. 
Din acest moment românii şi ungurii au întors spatele dialogului, acuzându-se 
reciproc. Teama, bănuiala, neîcrederea va marca pentru mult timp relaţiile dintre 
ei.˝ (pp.407-408).

Istoric al monarhiei habsburgice

Istoria românilor din monarhia Habsburgică şi apoi din cea Austro-Ungară a 
făcut obiectul preocupărilor constante ale istoricului Liviu Maior. Pe de o parte, 
faptul se explică prin aceea că istoricul a înţeles că era imposibil de situat într-
un cadru de referinţe adecvat istoria românilor ardeleni, pe de alta, că istoricul 
a făcut o adevărată pasiune pentru istoria unui imperiu care a lăsat urme adânci 
în istoria tuturor popoarelor din Europa central-orientală, şi în cea a românilor 
ardeleni cu deosebire. Ca atare, istoria habsburgilor şi a românilor a rămas mereu 
o preocupare pentru istoricul clujean. Problematica ei face obiectivul unui bun 
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număr de cărţi, studii, articole şi cercetări. Contribuţia 
esenţială a istoricului Liviu Maior constă în fapt, în 
reinterpretarea şi repunerea într-o ecuaţie adecvată a 
istoriei românilor cu cea a habsburgilor şi a imperiului 
austro-ungar, după ce fusese distorsionată de lecturile 
tendenţioase ale anilor '50.

Una dintre contribuţiile esenţiale este reprezentată de 
cartea Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la 
identitate naţională, (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
2006, 284 p). Refăcând istoria raporturilor dintre 
habsburgi şi români, istoricul îşi plasează analiza nu la 
nivelul instituţiilor, ci la cel al mentalităţilor colective 
şi al imaginarului social. După ce decenii de-a rândul, 
noţiuni precum loialism şi fidelitate dinastică fuseseră prohibite din limbajul 
istoricilor, în relaţia dintre românii ardeleni şi monarhia habsburgică, Liviu Maior 
redeschide o problematică de mare importanţă, esenţială pentru explicarea şi 
înţelegerea mecanismelor mentale care au reglat relaţiile românilor cu dinastia, şi fără 
de care nu se poate explica coerent şi convingător întreaga mişcare de emancipare 
naţională a românilor ardeleni, de la unirea cu biserica romană, la Inochentie Micu, 
trecând prin Supplex, prin revoluţia de la 1848 şi prin Memorandum, până la 1 
decembrie 1918.

Cartea reface o lungă istorie a relaţiilor speciale ale românilor cu dinastia, 
mecanismele care au reglat sentimentul de loialitate dinastică, cum a funcţionat 
acesta de-a lungul unei istorii de peste 200 de ani, ca şi 
modul în care loialismul se dizolvă în circumstanţele 
marelui război mondial când identitatea naţională 
ajunge să infrângă dinasticismul.

Pe parcursul demonstraţiei, istoricul Liviu Maior 
reface structurile instituţionale pe care s-a construit 
loialismul şi dinasticismul. Românii în armata imperială, 
reprezintă un capitol esenţial al demonstraţiei, care 
a făcut de altfel obiectul unei cercetări deosebite 
(vezi cartea Românii în armata habsburgică, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 2004, 214p. apărută şi în 
versiune engleză în acelaşi an). Istoricul reface trecutul 
formării unui corp românesc de elită, starea militară 
sau societatea militară românească a Transilvaniei, şi 
episoadele semnificative în care acest sentiment profund şi durabil au fost puse 
la încercare, şi demonstrate cu jertfe şi sânge, în războaiele antinapoleoniene, la 
1848, ca şi pe parcursul ultimelor decenii ale monarhiei, precum analizează şi 
criza loialităţilor, manifestă odată cu izbucnirea primului război mondial şi cu 
experienţele trăite de mii şi mii de români pe toate câmpurile de bătălie în slujba 
monarhiei.
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Alte capitole au în vedere loialismul la nivelul administraţiei şi justiţiei, loialismul 
şi dinasticismul în cazul confesiunilor româneşti, rolul şcolii şi al educaţiei în 
construirea sentimentelor dinastice, dar şi în constituirea noii identităţi româneşti 
moderne, identitatea naţională, care va ieşi învingătoare la sfârşitul marelui război. 
Prin cercetările sale dedicate monarhiei, Liviu Maior contribuie nu numai la mai 
buna situare şi restituire a istoriei românilor ardeleni, dar în egală măsură, devine 
un eminent specialist al istoriei imperiului, în ultimele stadii ale evoluţiei sale.

Alexandru Vaida Voevod între Belvedere şi Versailles – via Bucureşti

Alexandru Vaida Voevod, intelectualul şi omul politic, a fost personajul de 
care profesorul Liviu Maior s-a apropiat cel mai mult şi faţă de care putem bănui 
afinităţi multiple. Inainte de toate, o anume afinitate de 
loc, Vaida trăgându-se din aceiaşi zonă de la confluenţa 
Someşurilor, apoi afinităţi confesional-religioase, 
profesorul mărturisind convingerile sale greco-catolice, 
asemenea înaintaşului său. In plus, cred că din pleiada de 
oameni politici transilvani, de care s-a ocupat ca istoric 
al mişcării naţionale, Iuliu Maniu, Ioan Raţiu, George 
Pop de Băseşti, Octavian Tăslăuanu sau Octavian Goga, 
profesorul Maior s-a simţit poate cel mai în largul său 
alături şi în proximitatea lui Alexandru Vaida-Voevod, 
şi probabil în egală măsură alături de un alt mare austro-
român, Aurel C. Popovici.

Aşa se explică faptul că asupra lui s-a aplecat cu cea 
mai mare pasiune, dedicându-i nu mai puţin de două 
studii cvasi-monografice. Prima lucrare, Alexandru-
Vaida Voevod între Belvedere şi Versailles, apărută la editura Sincron, 1993, reprezintă 
prima încercare monografică asupra unui personaj care a participat la marea istorie 
românească în context european, Vaida fiind probabil personajul politic din noua 
generaţie de tineri ardeleni care s-a mişcat cu cea mai mare nonşalanţă în lumea 
politică de la crepusculul imperiului austro-ungar, cunoscut fiind faptul că a fost 
unul dintre membrii de vază ai cercului de la Belvedre, şi că era bine valorizat în 
mediile din jurul arhiducelui Franz-Ferdinand, moştenitorul tronului, aşa cum s-a 
mişcat cu destulă lejeritate în lumea complicată a diplomaţilor de la Congresul de 
pace de la Versailles. Nu-i apoi mai puţin adevărat, că acelaşi Alexandru Vaida-
Voevod nu avea deloc complexe faţă de magnaţii parlamentului şi a cercurilor 
politice din Pesta, precum nu s-a complexat deloc faţă de morga boierilor moldavi 
şi valahi în politica de la Bucureşti.

Este vorba de un personaj care a reuşit performanţa rarissimă, aceea de a da glas 
Declaraţiei de independenţă a naţiunii române din Ungaria modernă, sub chiar 
cupola parlamentului maghiar, şi care şi-a pus semnătura, ca prim-ministru al 
României, pe tratatul de pace care consacra frontierele României întregite. Or, un 
asemenea om nu putea să nu-l fascineze şi să nu-l atragă pe istoricul Liviu Maior. 
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Prima carte dedicată lui Alexandru Vaida-Voevod, reface astfel itinerariul acestui 
fascinant personaj în meandrele mişcării naţionale ale românilor ardeleni, din epoca 
de dinainte de primul război mondial, când odată cu relansarea activismului politic 
îl regăsim alături de Iuliu Maniu şi de întreaga generaţie a unirii, în parlamentul din 
Pesta, şi în cafenelele Vienei, căutând cu înfrigurare dar şi cu curajul unui adevărat 
bărbat de stat, soluţii pentru problema românească într-un imperiu multinaţional, 
ce părea greu dacă nu imposibil de reformat, în jurul arhiducelui Franz-Ferdinand 
şi a altor reformatori din cercul de la Belvedere. Profesorul reface apoi avatarururile 
războiului, urmarea nenorocită a atentatului de la Sarajevo, care a năruit atâtea 
iluzii, dar şi pe fronturile războiului, când în tranşeele de pe frontul italian, galiţian 
şi românesc, încep să renască speranţele izbăvirii neamului românesc din Ungaria.

Cel de-al doilea volum, Alexandru Vaida Voevod. Putere şi defăimare, este 
dedicat în fapt ultimilor ani din viaţa personajului şi vine cumva să întregească 
întregul periplu. Fructificând importante documente de arhivă, inaccesibile înainte, 
Liviu Maior reia ultimele capitole din viaţa omului politic, şi încearcă să răspundă 
speculaţiilor legate de faptul că spre deosebire de corifeii generaţiei sale, făuritorii 
României mari, miniştrii şi demnitari care au binemeritat ani grei şi chiar sfârşitul 
în închisorile comuniste, Vaida a evitat această dramatică soartă. Investigaţia 
profesorului Maior ne aduce la lumină dincolo de speculaţii, un adevăr simplu, 
poate prea simplu pentru aşteptările istoricilor sau a generaţiilor următoare. Fără să 
scape de umilinţele impuse de noul regim tuturor celor care înfăptuiseră mare vis 
naţional, (dormind câteva nopţi în celulele jandarmeriei din Sibiu, şi fiind consemnat 
la domiciliu forţat în locuinţa sa din Sibiu), Al Vaida-Voevod a scăpat de temniţele 
comuniste decedând la timp, chiar în anul 1950…

*
Nu poate fi istoric şi cu atât mai puţin profesor de istorie (în sensul plenar, 

autentic al termenului) cel care nu este dispus la dăruire de sine şi la acte de 
generozitate. Or, din acest punct de vedere, generozitatea este cuvântul cheie care-l 
poate caracteriza cel mai bine şi evident, îl caracterizează, pe profesorul Liviu Maior. 
Multe generaţii de studenţi, profesori, colegi şi colaboratori mai apoi, au profitat 
din plin, de bunătatea şi de generozitatea sinceră şi nedisimulată a profesorului.

Caracter disciplinat, a slujit cu pasiune şi generozitate, fără orgoliul atât de 
caracteristic tagmei intelectuale, instituţiile academice. A exercitat ani îndelungaţi 
un adevărat magisteriu asupra multor generaţii de studenţi de la Facultatea de istorie 
a universităţii clujene, patronând cursurile, seminariile dar şi practicile în producţie 
alături de toţi studenţii facultăţii, iar după căderea comunismului s-a implicat ca 
nimeni altul în activitatea de reorganizare, modernizarea şi reformarea studiilor de 
istorie, sau a altor instituţii de învăţământ şi cercetare.

Numărul de faţă al revistei noastre, prin valoarea contribuţiilor adunate între 
coperţile sale, reprezintă, un modest dar sincer şi binemeritat omagiu, alături de 
cea mai aleasă preţuire, aduse istoricului şi profesorului Liviu Maior, la vârsta 
împlinirilor ştiinţifice şi profesionale, de către o parte dintre studenţii, tinerii 
cercetătotori şi admiratorii operei sale istoriografice.
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