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Cuvânt înainte 
 
 

Viaţa cărturarului Vasile Netea a fost în întregime închinată 
studiului şi muncii intelectuale. A avut un suflet pur, curat, plin de dragoste 
pentru cei din jurul său. A dat dovadă de dragoste de ţară, militând tot 
timpul în interesul naţiunii româneşti, făcând acest lucru mai ales prin ceea 
ce a scris. Şi a scris mult şi a avut un deosebit succes. A dat dovadă de 
dragoste faţă de părinţi. Şi-a iubit părinţii ca pe lumina ochilor săi, cum de 
altfel l-au iubit şi părinţii pe el. Şi-a iubit satul şi pe toţi consătenii săi, şi-a 
iubit familia mai mult ca orice. A avut foarte mulţi prieteni, pretutindeni a 
fost înconjurat de prieteni. A ştiut să-şi facă prieteni, prin comportamentul 
său, prin maniera sa de a fi, s-a impus ca un model de om, a ştiut să se facă 
respectat, respectându-i pe ceilalţi, a iubit pe cei din jur, ca să fie la rândul 
său iubit de aceştia, ca să fie apreciat, a muncit serios pentru a se realiza pe 
plan intelectual şi a făcut-o cu un deosebit succes. Referindu-ne, aşa 
retrospectiv, la opera lui Vasile Netea, putem spune că acest cărturar a lăsat 
posterităţii o operă monumentală, o operă impresionantă atât prin 
dimensiunile sale cât şi prin profunzimea temelor pe care le abordează. 
          Vasile Netea, cărturarul nostru de pe Valea Mureşului a fost un om 
spiritual. A fost un cărturar apropiat de cele sfinte, apropiat de oamenii 
Bisericii, de marii ierarhi ai acesteia, s-a referit prin scrisul său la literatura 
religioasă, atribuindu-i acesteia rolul primordial în acţiunea de culturalizare 
a poporului român. Netea se apleacă cu pioşenie asupra marilor 
personalităţi din viaţa Bisericii Române, creatori de limbă şi cultură 
românească şi luptători pentru idealul naţional al românilor. În istoria 
culturii vechi româneşti, şi anume în perioada ei de plămădire, au ostenit cu 
râvnă vrednică de pomenire un şir lung de clerici luminaţi, iubitori de ţară, 
adevăraţi pionieri în vremuri de alegere a luminii de întuneric, ctitori de 
limbă, de cultură şi de unitate românească. Numele lor a fost căutat cu 
pasiune şi migală, a fost descifrat de cercetători pe frontispicii sau pe 
margini de manuscrise şi de cărţi şi a intrat de mult în patrimoniul naţional. 
A-i aminti iară şi iar, e ca o rugăciune senină de laudă şi de mulţumire, ca o 
cântare Patriei, în care ei sunt refrenul ce revine în ritm de respiraţie în 
eternitate. Printre aceşti cercetători care se apleacă asupra activităţii 
Bisericii şi a membrilor ei, se află la loc de cinste şi Vasile Netea. Prin 
scrisul său, Netea scoate în evidenţă marile realizări ale Bisericii, de-a 
lungul timpului.    
             În preocupările cărturarului Vasile Netea se regăseşte şi folclorul 
nostru românesc, ba mai mult Netea scrie destul de mult şi extrem de 
elogios despre acest fenomen al folclorismului mureşean, evidenţiind pe 



 
 

6

reprezentanţii săi de seamă, de aici noi putând desprinde concluzia că între 
Vasile Netea şi satul românesc, folclorul românesc şi tot ceea ce exprimă 
spirit şi trăire românească, a existat o legătură care niciodată nu s-a redus la 
puţin, ci tot timpul a fost trainică, ceea ce denotă faptul că acest cărturar din 
Deda Mureşului, şi el provenind din părinţi ţărani, a fost extrem de legat de 
pământul strămoşesc, românesc, de datinile, tradiţiile, obiceiurile acestui 
neam care i-au încântat sufletul în toată viaţa sa, un loc important ocupând 
în sufletul lui Vasile Netea, Valea Mureşului Superior, de unde s-a ridicat şi 
a urcat, pe piscurile societăţii româneşti, dar nici o clipă nu a uitat de unde a 
plecat, totdeauna şi-a întors privirea cu dragoste în urmă, spre cei care i-au 
fost atât de dragi, părinţii, prietenii, cunoscuţii, rudele, el însuşi fiind foarte 
bucuros că s-a născut român, creştin ortodox, pe aceste mirifice meleaguri 
mureşene care au primit binecuvântarea lui Dumnezeu, fiind ocrotite de-a 
lungul timpului.  
           Între preocupările de căpătâi ale lui Vasile Netea se numără şi una 
de maximă importanţă: învăţământul românesc. Vasile Netea îşi dă seama 
din plin de importanţa procesului de învăţământ. De învăţământ depinde 
viitorul ţării. Învăţătorii erau cei care aveau rolul principal în formarea 
oamenilor. De modul în care sunt formaţi aceşti oameni depinde felul în 
care ei vor acţiona mai departe în societatea românească şi implicit de acest 
lucru depinde şi viitorul ţării. În cadrul acestui proces de învăţământ, Vasile 
Netea surprinde rolul pe care l-a avut şi îl are cartea ca manifestare şi 
mărturie permanentă a culturii şi a unităţii naţionale româneşti. Timp de 
secole, pentru toţi călătorii care au străbătut pământul românesc, mărturia 
cea mai la îndemână --- şi totodată cea mai sigură --- pentru a constata şi 
înregistra romanitatea poporului român, a fost limba sa vorbită, aceeaşi pe 
ambele versante ale Carpaţilor. Se desprinde cu certitudine o implicare 
profundă a cărturarului Vasile Netea în învăţământul românesc, atât prin 
modul său de a activa (a îndeplinit onorantele funcţii de învăţător şi 
profesor), cât şi prin maniera de a scrie, referindu-se în scrisul său la toate 
marile realizări şi marile personalităţi ale învăţătorimii. Vasile Netea, prin 
tot ceea ce a făcut, conştientizând din plin misiunea sa şi rolul pe care îl are 
dascălul în societate, a acţionat cu toată puterea sa intelectuală în sprijinul 
ideii de culturalizare a poporului român.  
         Vasile Netea, prin vasta sa operă, vorbeşte despre întreaga istorie a 
poporului român, analizând toate epocile istoriei noastre, începând de la 
rolul pe care l-au jucat pe acest teritoriu strămoşii noştri dacii, continuând 
firul istoriei până în ziua în care a trăit, fiind tot timpul extrem de 
documentat şi de pregătit, aşa cum stă în firea unui adevărat cărturar şi 
istoric. Vasile Netea, în formaţia sa de istoric, se ocupă de evenimentele 
majore ale istoriei noastre, în mod accentuat de cele mai importante, 
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evocând şi rolul pe care l-au jucat la momentul respectiv personalităţile 
vremii. Evocă revoluţia de la 1848-1849, care prin rezultatele sale a scris o 
frumoasă pagină în istoria poporului român, croind acestui neam un drum 
extrem de luminos în perioada care a urmat. Istoricul din Deda Mureşului 
evocă şi războiul de independenţă din 1877, unde poporul român, luptând 
până la sacrificiu, a obţinut ceea ce de mult şi-a dorit: independenţa de stat, 
fapt care a însemnat enorm în realizarea marelui ideal al românilor, fiind un 
pas mai mult decât hotărâtor în această privinţă. Netea, prin scrisul său, 
evocă Memorandumul, de asemenea prezintă şi evenimentele primului 
război mondial, pentru ca toate acestea să ducă la realizarea Unirii celei 
Mari, a unirii tuturor românilor într-un singur stat liber şi independent, 
eveniment care se regăseşte foarte pe larg în opera cărturarului Vasile 
Netea, acesta prezentând cu de-amănuntul toate aspectele importante legate 
de Unirea cea Mare. Cărturarul Vasile Netea este unul dintre cei mai mari 
istorici ai unităţii naţionale a poporului român.             
          Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii 
aduse personalităţilor importante ale culturii şi ale istoriei poporului român. 
Evocă activitatea unor personalităţi care şi-au adus o contribuţie importantă 
la realizarea marilor momente fericite ale istoriei. De asemenea, vorbeşte în 
cuvinte elogioase şi despre unele personalităţi pe care le-a cunoscut şi cu 
care a avut relaţii de prietenie, evocă personalitatea unor oameni născuţi ca 
şi el pe Valea Mureşului, analizează, făcând precizări elogioase, scrisul 
acestor oameni. Panoplia de mari personalităţi ale vieţii culturale, istorice şi 
sociale, pe care Vasile Netea le elogiază în mod deosebit este foarte vastă. 
Netea surprinde rolul important pe care aceste personalităţi l-au jucat în 
angrenajul vieţii româneşti pe toate planurile şi observăm că aceste 
persoane sunt de primă mărime care au avut un rol hotărâtor la scrierea 
istoriei noastre, Vasile Netea acordând fiecăruia meritul care i se cuvine, 
scriind cuvinte extrem de frumoase la adresa tuturora, pe unii chiar 
cunoscându-i, fiind contemporani.  
           Din tot ceea ce a scris cărturarul Vasile Netea, se distinge clar 
patriotismul său, numărându-se printre cei care au militat şi luptat pe toate 
căile pentru libertatea poporului român, pentru integritatea teritorială a 
României, din activitatea sa reiese clar dorinţa de linişte şi pace care trebuie 
să domnească între toţi românii. Vasile Netea se dovedeşte a fi un patriot 
desăvârşit, acest lucru rezultând mai ales din scrierile sale. Într-un mod 
original prezintă Vasile Netea ideea unităţii naţionale, idee care este 
prezentă în fiecare moment al istoriei, tot timpul militându-se pentru 
realizarea acestui mare ideal al tuturor românilor de pretutindeni. Marea 
Unire --- spune Vasile Netea --- nu a fost rezultatul unei conjuncturi, după 
cum nu a fost opera unui singur partid politic, a unei singure clase sau 
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pături sociale, ci a fost scopul întregii naţiuni române: pentru acest ideal au 
acţionat toate forţele poporului român. Deşi scrise şi rostite în împrejurări 
diferite, lucrările şi studiile lui Netea sunt strâns legate între ele prin firul 
roşu care le străbate de la un capăt la altul: ideea originii comune a tuturor 
românilor locuitori în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, a 
continuităţii lor neântrerupte. Această idee a fost timp de secole ideea 
fundamentală a tuturor cărturarilor şi luptătorilor patrioţi din toate ţările 
româneşti, ea fiind mărturisită pretutindeni.  
           Se cuvine să mai amintim şi faptul că sectorul publicistic al 
activităţii lui Vasile Netea este unul bogat şi variat. Netea a întreprins şi în 
acest domeniu o activitate titanică, scriind un număr impresionant de 
articole de revistă. Stilul său este unul propriu, original. Opera aceasta de 
publicist a lui Vasile Netea se întinde pe o perioadă de timp foarte 
îndelungată, începând din frageda tinereţe şi mergând până în momentul în 
care firul vieţii sale s-a întrerupt. În activitatea publicistică Netea dă dovadă 
de clarviziune şi precizie. Este foarte documentat de fiecare dată. Cărturarul 
Vasile Netea a cultivat, de asemenea şi interviul. Interviul, de al cărui 
farmec a fost captivat încă din adolescenţă Vasile Netea, constituie una din 
cele mai spontane şi mai directe şi totodată una din cele mai utilizate forme 
de mărturisire publică a unui scriitor, de informare asupra existenţei, 
activităţii şi proiectelor sale.  
          Cărturarul Vasile Netea a fost şi un ilustru reprezentant al Astrei 
atât prin scrisul său cât şi prin ceea ce a întreprins şi prin acţiunile la care a 
luat parte. Vasile Netea scria despre Astra, că fără aceasta (Astra), fără 
adunările ei generale, fără despărţămintele şi fără cercurile ei culturale, fără 
publicaţiile şi fără bibliotecile ei, fără oamenii ei sdraveni, entuziaşti, buni 
români şi buni creştini şi tot pe atât de străluciţi cărturari şi luptători 
naţionali, greu ne-am putea îndeplini întreg progresul cultural al neamului 
românesc din Transilvania, care, sub raportul educării şi instruirii maselor 
populare, sta adeseori mai bine decât înşişi fraţii din ţara liberă. Activitatea 
şi rezultatele culturale ale Astrei constituie cea mai frumoasă şi cea mai 
trainică biruinţă a strădaniilor intelectualilor ardeleni de a ridica nivelul 
satelor noastre şi a le îndrepta cu hotărâre şi devotament pe căile culturii şi 
ale civilizaţiei. De fapt Vasile Netea are studii întregi, în care elogiază 
acţiunile Astrei, al cărui membru marcant a fost şi în cadrul căreia a 
desfăşurat o intensă şi prestigioasă activitate culturală.  
           Remarcând că opera cărturarului din Deda Mureşului, Vasile 
Netea, este de dimensiuni impresionante, dar în acelaşi timp şi de o calitate 
şi profunzime deosebite, afirmăm că Vasile Netea acoperă prin scrisul său 
domenii foarte importante ale culturii româneşti. Prin tot ceea ce a scris şi 
prin conferinţele pe care le-a susţinut, Netea s-a dovedit a fi un scriitor 
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foarte profund, dând dovadă de o seriozitate ireproşabilă de-a lungul întregii 
sale cariere. A susţinut şi foarte multe conferinţe, remarcându-se ca un 
adevărat orator, lucru semnalat îndeosebi de cei care l-au ascultat. Netea a 
vorbit şi a scris enorm. Se impune ca un adevărat cărturar al poporului 
român. Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea a scris o pagină de aur, a 
însemnat şi înseamnă pentru istoriografia românească un reper demn de 
urmat. 
            Considerăm că apariţia acestui volum de Memorii al lui Vasile 
Netea reprezintă un prilej emoţionant de aducere aminte de ilustrul nostru 
cărturar născut pe Valea Mureşului Superior şi în acelaşi timp este şi o 
recunoaştere din partea tuturora asupra plurivalenţei personalităţii celui care 
a fost unul dintre cei mai mari istorici ai neamului românesc. Este în acelaşi 
timp şi un îndemn pentru toţi oamenii de cultură de a continua cercetarea 
asupra vieţii şi a vastei activităţi a cărturarului mureşean.  
                                    

                                                                    Dr. FLORIN BENGEAN                
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