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O importantă contribuție la mișcarea națională din Transilvania de la sfârșitul se-
colului al XIX-lea și începutul secolului XX și-a adus și marea masă a țăranilor români 
ardeleni. De aceea, o preocupare majoră și constantă a intelectualității transilvane a 
fost aceea de consolidare economică a satului românesc, de educare și înarmare a țără-
nimii cu sufi ciente cunoștințe care să-i permită trecerea peste suferințele și lipsurile de 
care avea parte. Zestrea culturală și spirituală a locuitorilor satelor transilvănene a fost 
păstrată și transmisă, din generație în generație, mai ales de cărturarii școlilor din Blaj, 
printre care s-a numărat și Alexandru Lupeanu- Melin.

Publicistica literară este începută de Alexandru Lupeanu în ultima clasă de gimna-
ziu,când devine un colaborator permanent al revistei „Răvașul”, din Cluj, condusă de 
dr. Elie Dăianu, care de altfel,îi atribuie și pseudonimul literar de Melin. Colaborarea 
la această revistă, considerată „o vatră de viață românească din Cluj”, deși limitată ca 
durată, din 13 aprilie 1907, până la 10 decembrie 1910, când publicația și-a încetat apa-
riția, a constituit pentru Alexandru Lupeanu o adevărata „ucenicie literară”, o perioa-
dă preliminară în perspectiva devenirii sale ca un „iscusit muncitor în ogorul literar al 
neamului”.1 Ulterior, va colabora la o mulțime de gazete românești dintre care menți-
onăm: „Unirea” din Blaj, „Revista Politică și Literară” din Blaj, „Gazeta Transilvaniei”, 
din Brașov, „Tribuna” din Arad, „Poporul Român” din Budapesta, „Cosânzeana” din 
Orăștie, „Solia Satelor” din Cluj, „Unirea Poporului” din Blaj, „Ramuri” din Craiova, 
„Amicul Tinerimii” din București, „Cultura Creștină” din Blaj, „Luceafărul” din Sibiu, 

1 Elie Dăianu, „Cuvântul revistei Răvașul”, Unirea Poporului, XIX, nr. 42, 17 oct. 1937, f. 1, pp. 
4-5.
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„Foaia Școlastică” din Blaj, „Românul” din Arad, „Spre Lumină” din Iași, „Drapelul” 
din Lugoj, „Convorbiri Literare”, „Dacia”, „Cuvântul, „Adevărul”, „Societatea de 
Mâine”, din București, „Cele Trei Crișuri” din Oradea etc.2 În virtutea acestor nece-
sității de a deveni util locuitorilor satului transilvănean, Alexandru Lupeanu, ca un 
intelectual devotat poporului său, redactează împreună cu Valentin Drăganu, în anii 
1912-1913, gazeta pentru țărani „Solia Satelor”. Cu trei săptămâni înainte de apari-
ția primului număr al noii gazete, „Solia Satelor”, Alexandru Lupeanu publică un 
apel-program către viitorii cititori și abonați ai gazetei, în care expune principiile care 
stau la baza „Soliei Satelor”, crezul său de scriitor și publicist care își pune întreaga sa 
pricepere și măiestrie jurnalistică în scopul ridicării nivelului cultural și material al ță-
rănimii ardelene, rămasă într-un greu și de neînțeles întuneric. „În vremurile grele de 
astăzi, nota Lupeanu în apelul său, când înaintarea pe toate tărâmurile este o condiție 
a existenței, au înțeles toate neamurile, și trebuie să înțelegem mai ales noi românii din 
această țară că grija de popor, temeiul și tăria unui neam, trebuie să fi e o preocupare 
de căpetenie, o preocupare statornică, pentru cei care conduc, pentru toți slujitorii gân-
dului, ai cărții. Trebuie să înțelegem, mai mult decât oricând, că avem o datorie mare 
față de acea parte a neamului nostru prin care trăiește el, față de părinții și frații noștri, 
care brăzdează ogoarele și poartă sapa prin bătaia vântului și a ploilor; trebuie să sim-
țim, adânc și stăruitor, că se cuvine să ne apropiem tot mai mult de acest popor năcăjit 
și apăsat, că e vremea să ne întoarcem cu dragoste spre el și ca niște fi i ce-i suntem, să-i 
ridicăm ochii spre soare, spre lumină, arătându-i calea largă, măreață care-l duce spre 
destinele lui de veacuri”.3

Apărut la Cluj, la 1 ianuarie 1912, într-o perioadă de puternice frământări interne și 
internaționale, ziarul se va situa pe poziții naționale ferme, apărând interesele legitime 
ale poporului român, chiar dacă rămâne doar o „gazetă poporală”. Pe întreaga durată 
a apariției sale, gazeta a avut o poziție critică față de evenimentele sociale, politice sau 
culturale ale vremii. „Solia Satelor” se ridică în apărarea școlilor românești ostracizate 
de faimoasa lege școlară a ministrului Apponyi susținând argumentat interesele „celor 
2.668 de scoli românești cu un număr de 2.840 de învățători, care, alături de cele câteva 
extrem de puține licee, preparandii și seminarii și alte câteva publicații periodice, au 
fost singurele instituții culturale românești din întregul imperiu, la care aveau acces fi ii 
țăranilor români majoritari din Transilvania. „A le apăra, constata Alexandru Lupeanu, 
înseamnă a apăra singurul nostru edifi ciu cultural, sens în care este nevoie de o adâncă 
și nezdruncinată unitate confesională și politică a tuturor obștilor românești”.4

Chiar redusă la condiția de „gazetă poporală”, „Solia Satelor” manifestă o poziție 
incisivă și în ceea ce privește mișcarea națională din Transilvania, ca urmare a no-
ilor regrupări de forțe, cât și a altor momente importante de luptă pentru drepturi 
politice și unitate națională, refl ectând în totalitate evenimentele politice și naționale, 

2 Mircea Popa, Presa clujeană de la începuturi până azi (170 de ani), Cluj-Napoca, 2014, p. 12.
3 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, fond Al. Lupeanu Melin, dosar 42, f. 2.
4 Ibidem, dosar 145, f. 1-2.
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și formulând opinii curajoase asupra acestora. „În această privință, stăm neclintiți și 
cu adevărat pe temeiul programului nostru național, al cărui credincioși suntem și 
vom fi  întotdeauna”.5Un larg ecou își găsesc în paginile gazetei, acțiunile petrecute în 
sânul conducerii Partidului Național Român, respectiv concilierea liderilor grupați la 
„Tribuna” și „Românul”, contopirea redacțiilor celor două gazete, tratativele dintre 
conducerea Partidului Național Român și guvernanții maghiari, noua linie de condu-
ită a partidului național, comunicatul ofi cial privind tactica de luptă etc. În confi gura-
rea liniei proprii a gazetei rolul decisiv l-a avut Alexandru Lupeanu care, prin articole-
le de fond, cât și prin celelalte materiale semnate de el, stabilește conduita publicației, 
mai ales in privința mersului mișcării naționale, când își depășește programul propus, 
dovedind în același timp multă maleabilitate față de multitudinea subiectelor luate 
în discuție. Apărut în faza inițială, ca foaie săptămânală în format de patru pagini, în 
scurtă vreme, începând cu a opta apariție a sa, ziarul se tipărește în opt pagini datorită 
numărului ridicat de colaboratori cât și sporirii informațiilor transmise. La o jumătate 
de an de la apariție, în numărul 26 din 27 iunie 1912, redacția face o trecere în revistă a 
rezultatelor obținute, sub titlul sugestiv „La jumătatea anului” specifi cându-se motive-
le care i-au determinat să pornească o inițiativă atât de îndrăzneață, fi ind determinați 
la drum „de dorul nepotolit al sufl etelor noastre tinere, de a trimite învățături și cuvin-
te de bine satelor noastre românești, sămănate în adâncuri de văi. Soli am vrut sa ne 
facem, soli ai vremurilor noastre de astăzi, pentru părinții și frații noștri rămași acasă 
la coasă și sapă … Toți trebuie să ne silim a-i ridica pe aceștia, a le aduce la cunoștință 
învățăturile, dacă vrem ca neamul nostru să-și țină locul pe care i l-a dat Dumnezeu în 
mijlocul altor popoare. Munca tuturor și gândul curat, iată mântuirea zilelor de astăzi. 
Pe baza acestor considerente dar și cunoscând succesul obținut la public, mersul înain-
te al ziarului nu era necesar ci fi resc, acesta „are îndreptățirea să trăiască”.6

„Solia Satelor” nu rămâne mai prejos față de marile cotidiene românești ale vremii, 
fi ind receptivă la toate evenimentele importante, informându-și cititorii asupra realită-
ților cotidiene, a faptelor interne și externe, ultimele privind mai ales tatonările politice 
și diplomatice internaționale care au premers războiului mondial, sau prezentarea des-
fășurărilor militare din timpul războaielor balcanice. Echipa redacțională a gazetei era 
tânără, entuziastă și curajoasă, gata să lupte cu toată puterea faptei și a cuvântului pen-
tru atingerea scopurilor urmărite și anume ridicarea materială și spirituală a poporului 
român de la sate: „Trebuie să muncim, trebuie să punem mâna pe rănile care ne stănje-
nesc mersul, trebuie sa luptăm cu toții, deopotrivă pentru cultură, pentru întărire mora-
lă și materială, fără de care tot efortul, tot zbuciumul nostru, cu necazul și cu dușmanii 
este zadarnic”.7 Despre noua gazetă de la Cluj, publicațiile vremii au doar cuvinte de 
laudă, pentru ceea ce se pretinde a fi  o gazetă poporală. „Solia Satelor, scrie „Cultura 
creștină” din Blaj, dă o îngrijire până acum neobișnuită și neajunsă la noi limbii române, 

5 Ibidem, dosar 42, f. 1.
6 Alexandru Lupeanu, „La jumătatea anului”, Solia Satelor, I, nr. 26, 27 iunie 1912, p. 1.
7 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, fond Al. Lupeanu Melin, dosar 42, f. 2.
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care până in cele din urmă cuvinte este o limbă cu adevărat poporală, dar în aceiași vre-
me foarte frumoasă și îngrijită și de aceea ne rugăm de cititorii noștri, să răspândească 
în popor după puteri, excelentul organ poporal de la Cluj. Cu cea mai mare sinceritate 
ne spunem convingerea, sprijinită pe numerele apărute până acum. O merită”.8

Încurajat de fi rea prietenoasă a mai vârstnicului Valentin Drăgan, proprietarul 
editor și redactorul responsabil al ziarului, Lupeanu Melin, devenit „îngrijitorul” ga-
zetei, se încadrează perfect muncii redacționale. Având deja o bogată experiență pu-
blicistică, Lupeanu abordează în paginile publicației chestiuni diverse de politică, li-
teratură, limbă sau istorie. Întreaga activitate desfășurată de Alexandru Lupeanu la 
„Solia Satelor”, pusă în slujba idealului national, era menită să mențină mereu trează 
conștiința neamului, spiritul românesc activ, să păstreze vie fl acăra culturii, a limbii, 
care să permită conservarea și dezvoltarea fi inței naționale. Aceasta, în condițiile unei 
aspre politici de deznaționalizare promovată de autorități, de persecuții și procese po-
litice, de violări fl agrante ale libertăților publice, de amestec direct în viața culturală, 
școlară, bisericească.9 Vestea că guvernul maghiar, la sugestia liderului politic Tisza 
Istvàn, ceruse și obținuse de la scaunul papal autorizarea înfi ințării, la Hajdúdorog, a 
unei episcopii greco-catolice cu limbă liturgică maghiară, în zona de vest a teritoriului 
populat de români, un nou instrument de maghiarizare forțată, a stârnit o profundă 
nemulțumire în rândul populației autohtone majoritare din Transilvania. Aceasta și-a 
exprimat protestul prin, impresionante adunări populare și prin puternice campanii 
de presă. „Solia Satelor” prezintă pe larg, într-un articol de fond, marea adunare de 
protest de la Alba Iulia din 27 mai 1912, deschisă de Gheorghe Pop de Băsești, liderul 
politic al românilor ardeleni. Între vorbitori, gazeta îi mai amintește pe Iuliu Maniu, 
Alexandru Vaida Voevod, Elie Dăianu, Vasile Lucaciu, Victor Bontescu, Ștefan Cicio 
Pop, Octavian Domide. Manifestația rămâne impresionantă, prin numărul mare al 
participanților, de peste 15.000 de români, veniți din toate părțile Transilvaniei, din 
Sătmar, Maramureș, Rodna, Cluj, Huedin, Oradea, Gherla, de pe Târnave și Mureș. 
La sfârșitul adunării este prezentată mulțimii, telegrama de protest adresată Sanctității 
papale de la Roma, în care se menționa faptul că „Toți credincioșii, preoții și laicii din 
provincia mitropolitană de Alba Iulia și Făgăraș adunați în această cetate veche și ves-
tită a Transilvaniei în număr foarte mare pentru apărarea drepturilor Bisericii lor, date 
și aprobate de Scaunul apostolic, protestează în această adunare obștească, cu cea mai 
adâncă închinare și aștern supărarea lor la picioarele Fericitului Părinte, cerându-i cu 
umilință scutul său părintesc și binecuvântarea apostolică”.10

În ciuda acestor mari manifestații românești, acțiunea inițiată de guvernanții ma-
ghiari s-a concretizat la 8 iunie 1912 în urma publicării Bulei papale Christi fi deles 
graeci, care transferă, de sub jurisdicția Bisericii Române Unite din Transilvania 83 de 

8 „Cărți și reviste”, Cultura creștină, II, nr. 8, 25 aprilie 1912, pp. 254-255.
9 Manciu Luca, Presa românească din Cluj (1845-1 decembrie 1918), Cluj-Napoca: Editura Napoca 

Star, 2001, pp. 81-83.
10 „Marea Adunare de la Bălgrad”, Solia Satelor, I, nr. 21, 2 iunie 1912, p. 2. 
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parohii (44 din dieceza de Oradea, 35 din arhidieceza Blajului și 4 parohii din dieceza 
de Gherla) cu 73 255 de credincioși români greco-catolici sub jurisdicția Episcopiei de 
la Hajdúdorog. În două numere consecutive ale ziarului, în articole de fond, „Solia 
Satelor” atacă dur această nouă măsură abuzivă a regimului dualist de a rupe cele 90 
de sate românești din vestul Transilvaniei de biserica română și a le maghiariza și prin 
intermediul religiei.11„Ne afl ăm, nota cu tristețe Lupeanu, în fața unui fapt împlinit, 
care nu mai poate fi  schimbat și vedem cu durere că toată dreapta noastră împotri-
vire nu a ajutat cu nimic. Deci trebuie să ne dăm seama de această nouă înfrângere a 
noastră. De acum, este vremea faptelor, tânguirile nu ne mai ajută. Dacă preoții din 
parohiile noastre își vor face datoria, dacă vor ține trează în credincioșii lor, dragostea 
față de limba lor maternă, care numai cea română poate fi , dacă vor cultiva-o mereu 
prin instrucția din școală, prin cateheze, prin atâtea și atâtea mijloace legale, atunci nici 
această nouă primejdie ridicată asupra neamului nostru prin biserică, nimica nu ne 
poate strica graiul și sufl etul nostru. Deși încorporați de formă într-o dieceză străină, 
noi vom rămâne mereu ceea ce am fost: români”.12

Credincioșii români uniți au continuat însă lupta pentru repararea acestei injustiții 
deși, la 6 octombrie 1912 noua episcopie devine realitate prin instalarea episcopului de 
Hajdúdorog. „Nu a putut ajuta cu nimic agitația presei noastre, scria „Solia Satelor” 
la 8 octombrie 1912, n-a ajutat cu nimic rezistența hotărâtă și vrednică. Făgăduielile 
episcopilor noștri au rămas zadarnice, temnițele n-au putut înlătura cu nimic lovitura 
violentă. Baionetele s-au dovedit slabe de a schimba credințele și de a impune să-ți 
schimbi la poruncă tot ce-ai moștenit din moși-strămoși, și a învins, vremelnic, totuși 
nedreptatea, a învins conducerea acestei țări, care niciodată nu și-a uitat a ne jertfi  pe 
câmpurile de luptă. A învins pentru moment fărădelegea! S-a făcut mare sărbătoare 
pentru a se încorona o înfrângere. S-a făcut sărbătoare, sărbătoarea de înmormântare a 
Românilor din Hajdúdorog. Românii din Hajdúdorog au fost învinși doar aparent, dar 
oricum ar fi  lupta lor, le face cinste. Și va fi  și mai dârză de aici înainte!.13

În corespondențe trimise frecvent din Budapesta (a se vedea condiția redactoru-
lui, de student la Facultatea de Filosofi e și Litere din capitala Ungariei), Alexandru 
Lupeanu își informa cititorii, în măsura in care cenzura îi îngăduia, despre starea lu-
crurilor politico-culturale, despre aspecte din viața cotidiană a orașului, despre acțiu-
nile fruntașilor politici români, căile și mijloacele comune încercate de reprezentanții 
naționalităților din Imperiu, pentru reușita mișcării de autodeterminare totală. Ca o 
primă etapă a autodeterminării totale,care în condițiile date era imposibilă, redacția 
„Solia Satelor” preconiza obținerea unei autonomii a Transilvaniei: „Neglijența și ui-
tarea în care a fost lăsat Ardealul, ruina economică și proasta administrație, mizeria în 

11 „Poporul”, Solia Satelor, I, nr. 22, 9 iunie 1912.
12 „Episcopia Greco-catolică maghiară fapt împlinit”, Solia Satelor, I, nr. 28, 21 iulie 1912, p. 1. 

Vezi și Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Bihor, fond Episcopia Romano Catolică, nr. 
248 Seria Religionaria, dosar 40 Hajdúdorog.

13 „Instalarea episcopului de Hajdúdorog”, Solia Satelor, I, nr. 41, 8 octombrie 1912, p. 3.
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care trăiește populația majoritară, ne îndeamnă să deschidem o luptă cât mai conști-
entă pentru obținerea autonomiei Transilvaniei, ba mai mult o autonomie națională, 
este singura garanție pentru salvarea integrității etnice a națiunii noastre”.14 Cititorii 
ziarului erau înștiințați despre dezbaterile din parlamentul budapestan, despre inter-
vențiile deputaților români în diferite chestiuni de natură social-politică ori cultura-
lă, pentru a contracara deznaționalizarea forțată, promovată de autoritățile maghiare. 
Sunt aprecieri elogioase asupra combativității și intransigenței unora dintre aceștia, 
chiar dacă efectul intervențiilor lor a fost departe de-a putea opri suita de măsuri apli-
cate de regimul dualist în plan national. „Oricât foile noastre naționale și bisericești, 
scrie cu amărăciune Lupeanu, referindu-se la asemenea aprinse dezbateri, în care na-
ționalitățile își spun păsul fără însă de-a primi în practică recunoașterea legitimității 
drepturilor lor, vor preamări vorbirile din casa magnaților și vor povesti de înălțătoare 
câștiguri morale, acestea sunt povești frumoase, cuvioase, și politicoase. Dar, față cu 
toate acestea rămâne faptul curat și adevărat că-n casa magnaților nu s-a câștigat ni-
mic, nedreptatea a rămas îmbrăcată în haina legii”.15

Cu inerente lipsuri, generate uneori de lacunare surse informaționale sau cu unele 
exagerări specifi c gazetărești, articolele transmise de Lupeanu, pentru „Solia Satelor”, 
depășesc în multe situații condiția modestă a gazetei. Mintea sa inteligentă, care for-
mulează un scris remarcabil, prin plasticitatea expresiilor și accesibilitate la public, îl 
lansează până în vârful piramidei scrisului angajant, de unde și solicitările insistente 
privind angajarea sa în redacțiile marilor cotidiene ale vremii. Colaborează frecvent 
la gazetele „Românul” din Arad, „Poporul român” de la Budapesta, „Cosânzeana” 
din Orăștie, „Unirea” din Blaj, „Cultura creștină” din Blaj, „Luceafărul” din Sibiu etc. 
Tot din Budapesta, comunică punctele de vedere proprii asupra mersului războaielor 
balcanice din 1912-1913, explicând în termeni cât mai simpli, pe înțelesul cititorilor 
țărani, înlănțuirea logică în pas cu evenimentele militare, întregul mers al confl icte-
lor, de la preliminarii până la deznodământ, cu treceri succesive prin cauze, pretext, 
caracter. A se vedea corespondența purtată cu diferiți redactori și patroni de gazete 
pentru colaborare publicistică. Se arată că lupta de eliberare și de închegare a statelor 
naționale la sârbi, greci, bulgari, muntenegreni, era privită cu interes de marile pu-
teri europene datorită repercursiunilor asupra confi gurației politice și a raportului de 
forțe din zonă. Afl ată în imediata apropiere a confl ictului, România urmărea cu aten-
ție evoluția evenimentelor, precizându-și poziția, anume că orice modifi care a hărții 
politice stabilită la Congresul de Pace de la Berlin trebuie să fi e făcută și cu acordul 
guvernului de la București.16

Gazeta salută cu mult entuziasm intrarea României în al doilea Război Balcanic 
publicând pe prima pagină la 13 iunie 1913, ordinul de mobilizare al armatei româ-

14 „Pustiirea Ardealului”, Gazeta Transilvaniei, LXXVI, nr. 184, 16 iulie 1913, p. 2.
15 „Neâncredere și pasivitate”, Solia Satelor, II, nr. 24, 9 iunie 1913, p. 2.
16 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, fond Biblioteca Centrală din Blaj, dosar 252, f. 

205-267. 
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ne. În același număr Alexandru Lupeanu, în articolul de fond intitulat „Trec voinicii 
Dunărea…”, își exprimă bucuria pentru înfăptuirea unei necesități istorice pentru nea-
mul românesc, și anume revendicarea Cadrilaterului. „De la Mihai Viteazul, se arată 
în articol, care trecuse Dunărea într-un zbor năpraznic ca să apere creștinătatea și cel 
din urmă zid al ei neamul românesc, împotriva turcului păgân și împilător, nu mai 
pătrunse veacuri de-a rândul peste Dunăre steagul românesc decât la 20 august 1877 
și acum la 10 iulie 1913 ca să asigure țării cu sabia dreptul neatârnării și moștenirea 
lui Mircea cel Bătrân peste întreaga Dobroge românească”.17 În numărul din 17 august 
1913 este prezentat textul integral al păcii de la București care pune capăt confl ictului 
balcanic. Se considera că această pace a reprezentat primul moment important în re-
lațiile internaționale în care Marile Puteri n-au avut cuvânt de spus în ceea ce privește 
hotărârile luate în cadrul ei, iar „biruința cea mai mare și cea mai strălucită a întregului 
război o constituie condițiile păcii de la București, o mare biruință a Românilor”.18

„Solia Satelor” evidențiază, cu orice prilej de natură politică, economică ori cultu-
rală, evenimentele petrecute în România independentă, dând cititorilor săi ideea că 
într-o perspectivă oarecare, mai apropiată sau mai îndepărtată, unirea Transilvaniei 
cu România de peste munți, va deveni realitate. Gazeta, în numărul său din 20 ia-
nuarie 1913, face o prezentare a fi lmului românesc Războiul de independență din 1877-
1878, prezentând 12 fotocopii zise chipuri, din acest fi lm, cu diferite scene din război, 
de la mobilizarea armatei române până la capitularea otomanilor la Plevna. Filmul în 
sine, realizat în 1912, a fost prezentat în mai multe orașe din Transilvania, iar la Cluj a 
rulat la cinematograful Urania. Comentând succesul fi lmului în rândul spectatorilor, 
„Solia Satelor” menționa că „de trei ori pe zi teatrul era tot mai plin și mulțimea privea 
cu uimire și cu plăcere și asculta muzică românească, hore, sârbe, marșuri românești. 
Vitejia românească punând la respect pe toată lumea”.19

În anii în care redactează la Cluj „Solia Satelor” Alexandru Lupeanu Melin des-
fășoară și o bogată muncă propagandistică, fi ind prezent ca reprezentant al gazetei 
și ca membru al „Astrei” transilvane,la majoritatea manifestațiilor populare prileju-
ite de sărbători și aniversări scumpe românilor ardeleni. Participă la sărbătoarea de 
la Jucul de Jos din 12 mai 1912, prilejuită de centenarul nașterii marelui cărturar pa-
șoptist George Barițiu, manifestare desfășurată sub patronajul „Astrei” clujene. În cu-
vântul său Alexandru Lupeanu, vorbind „într-un plăcut și ales grai popular, partici-
panții nesăturându-se să-l tot asculte”, își începe „Apostolia lui George Barițiu” prin 
elogierea luptătorului național printr-un citat semnifi cativ crezului marelui bărbat
omagiat: „Deșteaptă-te și tu române / Căci vremea mare a sosit”, fapt pentru care nu-
mele tânărului gazetar apare pe prima pagină a multor gazete românești, care-i evi-

17 „Trec voinicii Dunărea”, Solia Satelor, II, nr. 27, 13 iulie 1913, p. 1.
18 „Pacea de la București”, Solia Satelor II, nr. 32, 17 august 1913, p. 1.
19 A. Lupeanu, „George Barițiu la 100 de ani de la naștere”, Transilvania, LXXV, nr. 100, 21 mai 

1912, p. 1.
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dențiază marele atașament la lupta dreaptă a neamului său. Meritul marelui Barițiu, 
evidențiază vorbitorul, „a fost acela de îndrumător pe cărările de intrare a luminii la 
neamul nostru. Un apostol a fost Barițiu, care la fel ca apostolii Domnului care au răs-
pândit cuvântul veșnic al Evangheliei, așa a vestit și el cuvântul izbăvitor al deșteptării 
la poporul românesc din care s-a născut. O mare inimă de vâlvătaie, care a luminat și a 
încălzit viața noastră națională mai bine de o jumătate de veac. Barițiu a fost omul tri-
mis nouă de Ocrotirea Dumnezeiască, care a rostit mai întâi puternicul strigăt de mân-
tuire: Deșteaptă-te și tu, române! Și tot el a fost acela, care o viață întreagă a reprezen-
tat pe ostașul statornic și neobosit al acestei deșteptări”.20 În aceiași zi de 12 mai 1912 
„Solia Satelor” apare într-un număr festiv, închinat în exclusivitate memoriei marelui 
luptător național George Barițiu „om al cărții și apostol prin învățătură și gazetărie, al 
neamului nostru.”18 Sunt publicate o serie de articole care-i evidențiază imensa-i ac-
tivitate pe tărâm politic, național, cultural, jurnalistic (George Barițiu fi ind considerat 
întemeietorul jurnalisticii în Transilvania.) De asemenea, ziarul publică fotografi i ale 
celui omagiat, fotografi i ale părinților săi, cât și a casei natale și a bisericii din sat. De 
remarcat e faptul că la serbarea de la Jucul de Jos, Alexandru Lupeanu distribuie parti-
cipanților la eveniment 300 de exemplare din numărul omagial al „Soliei Satelor” cât și 
400 de exemplare din „Călindarul” de la Cluj redactat de aceiași Alexandru Lupeanu 
și Valentin Drăganu.21 Aniversarea revoluției române de la 1848 îi prilejuiește lui 
Lupeanu de fi ecare data redactarea unor impresionante articole, pătrunse de un cald 
patriotism, urmărind în permanență prezentarea antitetică trecut-prezent, prin care 
generația sa, să se inspire din pilda glorioșilor înaintași. Nu uita, la asemenea aniver-
sări să plaseze în centrul evenimentelor trecute, oamenii de frunte ai Blajului, „martiri 
ai dezrobirii și deșteptării noastre”, apoi școlile Blajului, „care au dat tinerimea cu car-
te, sufl etul vremurilor de trezire și de lumină de la 1848”.22

În mai 1913, la aniversarea celor 65 de ani de la evenimentele petrecute în 1848, 
„Solia Satelor” apare în două numere de excepție închinate revoluției transilvane de la 
1848-1849. Sunt publicate o seamă de articole privind marele eveniment, sunt repro-
duce documente inedite aparținând unor fruntași revoluționari, găzduite în fondurile 
bibliotecilor din Blaj, cât și fotografi i ale acestora, însoțite de scurte note biografi ce, 
între care îi amintim pe Avram Iancu, Simion Bărnuțiu, Simion Balint, Andrei Șaguna, 
Ioan Lemeni, Axente Sever, August Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, Aron 
Pumnul, fotografi i cu Biserica din Țebea, Gorunul lui Horea, mormântul lui Avram 
Iancu. Dispariția neașteptată a pionierului aviației românești, Aurel Vlaicu, în momen-
tul în care se pregătea să treacă în zbor Carpații, dispariție care îndoliase sufl etele a 
milioane de români, îi dă prilejul gazetarului de la „Solia Satelor”, să realizeze o suită 
de articole răscolitoare în memoria bravului erou al Ardealului, reprezentant de geniu 

20 Ibidem. 
21 „Pomenirea lui George Barițiu în satul nașterii lui”, Solia Satelor, I, nr. 18, 12 mai 1912, p. 4.
22 „La pomenirea lui Barițiu”, Gazeta Transilvaniei, LXXV, nr. 100, 8 mai 1912, p. 2.
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al neamului românesc. Două numere ale gazetei sunt închinate în întregime memoriei 
lui Aurel Vlaicu. „Pământul robit de veacuri al îndureratului Ardeal, se menționa în 
numărul 40 al gazetei, a născut un om care s-a ridicat în mod brusc dinte cei de jos 
și asupriți la înălțimi în care numai puțini sunt destinați să ajungă. ... Acesta a fost 
Vlaicu, căci e întâi roman, sânge de- al nostru, apoi fecior de săteni, sămânță de la coar-
nele plugului, temelia neamului nostru. Să fi m mândri că această nație naște genii ca 
Vlaicu ... Moartea lui zguduie toate fi brele simțirii românești. Toți îl plâng, toți aleargă 
să-i arunce o fl oare pe mormânt. Prin inimi trece fi orul cu care se anunță marile pri-
meniri ale unui neam. Simțim cu toții măreția clipei, avem întâiul mort al unei idei”.23 
Un număr mare de materiale semnate de Lupeanu și publicate ca articole de fond sau 
la rubrica „Foița gazetei” cinstesc memoria altor personalități ale românilor precum: 
Alexandru Ioan Cuza (la dezvelirea statuii sale de la Iași din 27 mai 1912), Inochentie 
Micu Klein, Timotei Cipariu, Mihail Kogălniceanu, Simion Bărnuțiu, Augustin Bunea. 
Apar de asemenea în gazetă, în mod frecvent, secvențe din operele sale literare și anu-
me din nuvele, schițe, note de călătorie, traduceri, poezii, piese de teatru. Pe parcursul 
anilor de apariție, gazeta și-a permanentizat anumite rubrici, cu mare căutare în rân-
dul cititorilor săi, ca de pildă „Foița Soliei”, „Știri din țară și de afară”, „De la războ-
iu”, „Cărți noi”, „Satele noastre”, „Poșta redacției”, „De vorbă cu credincioșii mei”, 
„Poezia săptămânii” etc. În aprilie 1912, Alexandru Lupeanu, participă ca trimis speci-
al al Soliei Satelor cât și a gazetei Unirea din Blaj, la serbările jubiliare de la Budapesta, 
prilejuite de aniversarea a 50 de ani de la înfi ințarea Societății Academice „Petru Maior” 
a studenților români din capitala Ungariei. În cronicile transmise celor două gazete, 
Lupeanu subliniază ideea că cei 50 de ani de viață a Societății reprezintă „o luminoasă 
izbândă a străduințelor unei tinerimi înțelegătoare și entuziaste”.24

Gazetarul descrie întreaga desfășurare a manifestărilor jubiliare, remarcând între 
altele, o frază reprezentativă din discursul lui Gheorghe Pop de Băsești, rostită în de-
butul serbărilor, privind rolul Societății în viața românilor ardeleni: „50 de ani în viața 
Societății „Petru Maior” înseamnă creșterea inteligenței românești cu 50 la sută față de 
trecut, care este cea mai de seamă avere a neamului nostru”.25 Pornind de la realități-
le satului românesc și de la starea de înapoiere economică a țărănimii, multe articole 
purtând semnătura sa au fost îndreptate spre ridicarea nivelului cunoștințelor în do-
meniul economiei agrare, cu scopul de a determina populația satelor românești să in-
troducă pe scară cât mai largă uneltele și mașinile, să treacă la comasări de pământ, să 
facă o agricultură rațională: „Vrem luminarea poporului prin învățătură, prin cunoaș-
terea cărții, a slovei izbăvitoare. Vrem să-l împărtășim de toate binefacerile luminei, 
să lucrăm la educarea lui, pe temeiul istoriei și a culturii naționale. Dăm cea mai mare 

23 Alexandru Melin, „Solii de la patruzeci și opt”, Solia Satelor, II, nr. 19, 14 mai 1913, pp. 1-5; 
„Sfânta zi a libertății”, Solia Satelor, II, nr. 19, 3 mai 1913, p. 4; Alexandru Lupeanu, „Aurel 
Vlaicu”, Solia Satelor, II, nr. 37, 21 septembrie 1913, pp. 1-2.

24 „Serbările jubiliare de la „Petru Maior”, Unirea, XXII, nr. 44, 25 aprilie 1912, p. 3.
25 Ibidem, p. 4.
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atenție înaintării lui economice, vrem să avem un neam de săteni luminați, sănătoși 
și bogați, vrem ca ziarul nostru să fi e o solie de trezire, de înaintare spre lumină, spre 
soare”.26

Activitatea lui Alexandru Lupeanu, ca redactor la „Solia Satelor” este caracterizată 
printr-o îmbinare perfectă a forțelor gazetarului cu dragoste de popor, cu energia iz-
vorâtă din viața și idealurile maselor țărănești. Pentru cititorii țărani a fost părinte și 
frate, a fost îndrumătorul care-și primește idealurile și tactica luptei de la mulțime, în 
slujba și binele căreia și-a risipit întreaga energie creatoare. În paginile acestei gazete, 
Alexandru Lupeanu face, în dese rânduri, elogiul luptei pentru obținerea libertății și 
independenței naționale, condiții ale unei veritabile regenerări a neamului românesc. 
Totodată, gazetarul îi îndeamnă mereu pe românii transilvăneni ca, în ciuda tuturor 
persecuțiilor la care sunt supuși, să-și păstreze cu sfi nțenie tradițiile naționale și să-și 
cultive neîncetat limba.27 Scrisă pe un ton limpede, afectuos, cu avânt tineresc, dar în 
aceiași măsură „cu multă cumpănire bătrânească” într-un stil popular curat, gazeta, 
care a dat cititorilor săi îndrumări morale, economice, sociale, știri „cinstite din lume 
și țară”, își sistează apariția începând cu 22 decembrie 1913. „Solia Satelor”, „gazetă 
foarte românească în graiul și atitudinea ei” a fost o reușită în publicistica noastră de-
oarece prin poziția sa a contribuit la efortul general al poporului român spre unitate și 
dezrobire națională și tocmai de aceea dispariția ei a fost deplânsă de gazetele vremii, 
de la „Cultura creștină” și „Unirea” din Blaj, la „Luceafărul”, „Cosânzeana”, „Gazeta 
Transilvaniei” sau „Noua revistă română”, care în unanimitate i-au recunoscut meri-
tele: „a coborî la nivelul poporului, a sta de vorbă cu acesta, constituie o puternică și 
adevărată apostolie”.28 În aceiași notă de regret, „Luceafărul” sibian menționa faptul 
că „în întreaga presă românească care își reclamă atribuția de organ poporal, două 
gazete s-au impus prin conștiința țelului spre care au pornit: „Libertatea” de la Orăștie 
și „Solia Satelor” de la Cluj, cele mai bune foi pentru popor, foi care se completau 
reciproc. „Libertatea” era scrisă mai mult pentru masele mari ale poporului, în timp 
ce „Solia Satelor” era scrisă într-o limbă poporală aleasă, articolele ei pline de avânt, 
adresându-se mai mult păturilor mai cărturare ale poporului, dându-le o lectură in-
structivă, folositoare. „Libertatea” rămâne cel mai bun organ poporal de luptă, în timp 
ce „Solia Satelor” a fost cel mai bun organ poporal de educație. De aceea, deplângem, 
că presa noastră poporală a pierdut un element atât de prețios”.29

Gazeta „Cosânzeana”, de la Orăștie condusă de cunoscutul condeier și om politic 
ardelean, Sebastian Bornemisa, își exprimă și ea regretul privind dispariția foii popolare 
clujene, care „se pornise cu atâta avânt frumos și cu atâția sorți de izbândă, dar care 
n-a putut prinde rădăcini sufi cient de puternice în masa poporului pentru care a fost 
pornită, iar acum, în lipsă de sprijin, se stinge încet, molcom și liniștit, precum se stin-

26 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj, fond Al. Lupeanu Melin, dosar 42, f. 1-2.
27 Ibidem, dosar 304, f. 4.
28 „Solia satelor”, Unirea, XXII, nr. 29, 16 martie 1912, p. 4.
29 „Gazete poporale”, Luceafarul, XIII, nr1, 1 ian. 1914, p. 4.
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ge o lumânare în bezna nopții. Regretăm dispariția gazetei clujene, care a avut în vre-
murile acestea un rost și o misiune de împlinit”.30 Valoare și mesajul „Soliei Satelor” a 
rămas viu, în perioada următoare.

30 „Solia Satelor încetează”, Cosânzeana, II, nr. 4, 18 ianuarie 1914, p. 27.
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Alexandru Lupeanu Melin, redactor la „Solia Satelor”din Cluj

Rezumat: „Solia Satelor” a fost o gazetă de factură poporală, scrisă pentru țărani, apărută la Cluj timp 
de doi ani, între 1 ianuarie 1912 și 22 decembrie 1913. Pe întreaga durată a apariției sale, „Solia Satelor” 
a manifestat o poziție critică, față de evenimentele economico-sociale, politice sau culturale, ziarul si-
tuându-se pe poziții naționale ferme, apărând interesele legitime ale poporului român din Transilvania. 
Întreaga activitate desfășurată de Alexandru Lupeanu la „Solia Satelor”, pusă în slujba idealului national, 
era menită să mențină mereu trează conștiința neamului, spiritul românesc activ, să păstreze vie fl acăra 
culturii, a limbii, care să permită conservarea și dezvoltarea fi inței naționale. Aceasta,în condițiile unei 
aspre politici de deznaționalizare, de persecuții și procese politice, de violări fl agrante ale libertăților 
publice, de amestec direct în viața culturală, școlară, bisericească a autorităților dualiste.

Cuvinte cheie: Solia Satelor; gazetă poporală; emancipare națională; episcopie greco-catolică; 
redactor de gazetă; națiunea română.

Alexandru Lupeanu Melin, editor at “Solia Satelor” from Cluj

Abstract: „Solia Satelor”, loosely translated as “The villages’ deputation”, was a populist gazette 
written for the peasants between 1st of Jan. 1912 and 22 Dec. 1913 at the city of Cluj. During its activ-
ity, “Solia Satelor” maintained a critical position towards the social-economic, political or cultural events 
of the time; the gazette stood fi rm on their nationalistic beliefs, defending the interests of all Romanian 
people from Transylvania. Alexandru Lupeanu’s entire activity at “Solia Satelor” was spent towards the 
nationalistic ideal and it was meant to keep alive the national consciousness, the Romanian spirit, to 
feed the cultural embers, the language, to conserve and develop the national being. All of this during a 
harsh period of denationalization politics, persecutions and political processes, fl agrant violations of civil 
liberties, direct meddling in cultural life, school and church, along with dualistic authorities.

Keywords: Solia Satelor; popular Gazette; National Emancipation; Eastern Catholic bishopric; 
Gazette editor; The Romanian nation.


