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   Josef Macůrek, který pocházel z rolnické rodiny na valašském pomezí, patřil do generace českých historiografů let dvacátých a třicátých. Byl to asi literárně nejvíc činný žák historika Bidla; ten se například stal učitelem historika Zdeňka Hájka nebo Emanuela Janouška, kteří byli o něco starší než Bidlův asi nejslavnější žák.
   Na začátku bych uvedla Macůrkovu známou knihu týkající se historiografie, tedy Dějepisectví evropského východu (1946); dílo, v němž prosazoval svůj názor, že dějiny východní Evropy nestojí osamoceně, ale jsou nedílnou součástí dějin celé Evropy.
   Josef Macůrek se při studiu dějin východní Evropy opíral o vlastní výzkum zahraničních bohemik. Pročetl si prameny v sedmihradských archívech a knihovnách, a o svých poznatcích informoval roku 1924 a 1926 zainteresovanou veřejnost. 
   Roku 1927 vydal monografii o vlivech husitské revoluce v Moldavsku a Sedmihradsku- Husitství v rumunských zemích, v jejímž rámci uveřejnil i studii o byzantsko-slovanských vlivech ve státním a církevním zřízení, v literatuře a umění moldavském i valašském. Tyto jeho rané práce předznamenaly Macůrkovo zaujetí pro česko-rumunské vztahy. K této problematice  se vrátil po více než třiceti letech (roku 1963) recepcí českých jazykových a literárních prvků ve středověkých památkách. V roce 1930 vznikla kniha Rumunsko ve své minulosti a přítomnosti.
    Za svého studijního pobytu v Sedmihradsku Macůrek poznal, že je třeba zabývat se i uherskými dějinami,které v jazyce českém napsány nebyly. Roku 1934 tak vzniklo vůbec první soustavné dílo o uherských dějinách v české historické literatuře, nazvané Dějiny Maďarů a uherského státu. Zde jasně rozdělil národní dějiny Maďarů a dějiny vícenárodního uherského státu, navíc se zabýval i podílem nemaďarských národů na dějinách Uher. 
   Macůrek se věnoval i dějinám Polska v předbělohorském a bělohorském období. Jmenujme třeba příspěvky o dějinách české vojenské účasti v polské službě, pramenné studie o vztazích Polska s Habsburky, kteří chtěli získat polskou korunu a vytvořit protitureckou ligu. Zde se střetl jejich zájem o oblast Černého moře (Dozvuky polského bezkráloví z r. 1587, 1929; Zápas Polska a Habsburků o přístup k Černému moři na sklonku 16. století, 1931). 
   Ale vztahy Polska a Habsburků Macůrek záhy opustil a přešel k tématu mu bližšímu- vztahům Polska a Čech (studie České povstání r. 1618-1620 a Polsko, 1937; Čechové a Poláci v 2. polovině XVI.století,1948; sborník Češi a Poláci v minulosti I. a II.,1964 a 1967).
   Macůrek projevoval zájem i o poznání vlivu a funkce češtiny v neliterárních památkách východní a jihovýchodní Evropy, zabýval se vývojem východoevropské listiny a její diplomatickou formou. (K otázce české listiny a české kanceláře na dvoře uherském v 2. polovině 15. století v letech 1486-1490, 1958; K dějinám česko-ukrajinských a česko-rumunských vztahů 2. poloviny 14. a 1. poloviny 16. století,1960; K otázce spisovné češtiny v Polsku v 15. a počátku 16. století,1961). 
   Roku 1948 vydal Macůrek syntézu polských dějin pod názvem Dějiny polského národa, kde polské dějiny srovnával s dějinami českými. Byla to vysokoškolská učebnice, poprvé se tak studenti mohli dočíst o dějinách Polska od jeho prehistorického období. Rok předtím, tedy roku 1947, vyšla jeho třísvazková práce Dějiny východních Slovanů. 
   
   Padesátá léta znamenají pro Macůrka druhou etapu jeho práce. Politicky pronásledován nebyl, ale jeho díla o dějinách východní Evropy se oficiálním místům nezamlouvala. Respektovala ale jeho pojetí dějin, a uznávala jeho systematickou práci. Josef Macůrek mohl tedy dál zůstat na univerzitě v Brně, kde na Masarykově (Purkyňově) univerzitě působil jako profesor slovanských dějin.   
   Macůrek se v tomto období věnoval vztahům česko-slovenským, zejména v hospodářské a sociální oblasti v kontextu středoevropských dějin. Z jeho studia domácích archívů a bohemik ze zahraničních archívů vznikly práce analyticko-ediční.
   Oborem jeho zájmu se staly dějiny Moravy a Slezska. Tomuto tématu se Macůrek věnuje ve dvou studiích, a to Rok 1848 a Morava (1948) a Z problematiky vztahů moravsko-slovenských (1949). Macůrek si uvědomoval význam Moravy v dějinách, o čemž svědčí i jeho přispění k edici písemných pramenů nejstarších českých dějin a Velké Moravy Magnae Moraviae Fontes Historici (vycházela od roku 1966) a sborníku studií Magna Moravia (1965)o dějinném významu velkomoravské říše. 
   Uznáván je Macůrkův přínos k objasnění valašské kolonizace, tímto problémem se zabýval ve své práci Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století (1959). Za rok následovala studie K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu v zemědělství ve střední Evropě 16.-18. století (1960). Další prací týkající se vztahů česko-slovenských se stala kniha České země a Slovensko ve století před Bílou horou (1958), kde se autor ve velké míře věnuje zemědělství, řemeslům, obchodu a společné obraně před tureckým nebezpečím. Ve druhé knize, České země a Slovensko 1620-1750 (1969), pokračuje v tématu. V obou těchto dílech najdeme rozsáhlou edici archívních pramenů, jejichž význam Josef Macůrek v žádném svém díle nepodceňoval.
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