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În contextul dezvolt�rii actuale a �tiin�ei istorice române�ti, care angreneaz� un 
num�r tot mai sporit de speciali�ti, apare �i se manifest� în mod treptat fenomenul 
analiz�rii vie�ii �i activit��ii unor personalit��i marcante na�ional sau circumscrise unei 
anumite zone istorice, având contribu�ii însemnate la mersul evolutiv, economico-so-
cial �i cultural al ��rii noastre. 

Se ajunge s� se descifreze astfel, aspecte considerate ini�ial minore �i care, datorit� 
relev�rii contribu�iei acestora la mersul mi�c�rii na�ionale române din Transilvania, 
îng�duie regândirea �i recreionarea unor date, fapte �i evenimente, care localizate con-
cis, favorizeaz� angajarea istoriei locale în matca celei na�ionale, îndeosebi pentru se-
colele XIX-XX. Astfel, se încearc� s� se descifreze �i s� se analizeze � gurile de patrio�i 
aprioric categorisi�i drept minori, datorit� unor prejudec��i încet��enite în cercetarea 
istoric� local�, în strâns� interferen�� cu eviden�ierea str�daniei militante politic a po-
pula�iei autohtone majoritare din zona cercetat�. Ideilor dezvoltate în acest cadru in-
troductiv, încerc�m s� le r�spundem prin prezenta schi�� monogra� c� restitutiv� des-
pre via�a �i activitatea patriotului bl�jan Alexandru Lupeanu-Melin, realizat� în mare 
parte pe baza fondului documentar existent la Arhivele Statului din Cluj-Napoca. 

Cunoscut �i apreciat de contemporani îndeosebi prin rodnica-i activitate scriito-
riceasc� �i didactic�, Alexandru Lupeanu, s-a remarcat cu pregnan�� �i ca un subtil 
gazetar, un îndr�zne� lupt�tor cu condeiul �i fapta pentru cauza na�iunii române, îm-
plinirii dezideratelor sale sociale �i na�ionale, ocupând un loc bine de� nit în publicisti-
ca militant� româneasc�. Îmbinând în personalitatea sa virtu�ile educatorului devotat 
�colii, ale ziaristului intransigent �i ata�at poporului s�u, ale lupt�torului na�ional �i 
social, Lupeanu a sem�nat încredere în viitorul neamului românesc la a c�rui prosperi-
tate economic� �i cultural� �i-a adus o contribu�ie valoroas�. 
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Alexandru Lupeanu s-a n�scut la 16 iulie 1887 în localitatea F�r�u, jude�ul Alba. 
�coala primar� o urmeaz� la Ciuci (azi, Stâna de Mure�), a�ezare care se bucura de 
existen�a unei ob�ti bine unite în jurul p�mântului �i al uneltelor, al cuvântului �i al 
cântecului str�bun, unde era preot bunicul s�u Ioan Olariu, � u de tribun de la 1848. 
De aici, din acest orizont spa�ial �i spiritual î�i va trage în mare parte seva crea�ia sa li-
terar�, ace�ti ��rani din satul copil�riei sale, devenind eroii povestirilor de mai târziu.1

De copil, Lupeanu câ�tig� în familia bunicului pasiunea pentru carte. În casa preo-
tului erau aduse numeroase c�r�i „s� nte” �i populare. De asemenea aveau abonament 
la gazetele „Unirea”, „Telegraful român”, „Luceaf�rul”, iar alte numere r�zle�e din a�a 
zisele „publica�ii na�ionale” nu ocoleau casa preotului din Ciuci. 

Cursurile gimnaziale �i liceale le face la Blaj, etape care constituie prilejuri de con-
solidare temeinic� a cuno�tiin�elor dobândite, de mare folos în perfec�ionarea profesi-
onal� ulterioar�. Elevul studios dovede�te pe întreaga durat�, capacit��i intelectuale 
deosebite �i apreciate în consecin�� cu note �i cali� cative maxime. Alexandru Lupeanu 
se ini�eaz� acum în atmosfera elevat� a centrului cultural bl�jean, de care va �  legat 
pentru totdeauna, slujindu-l cu un rar devotament pân� la sfâr�itul vie�ii. Contactul 
cu un mediu cultural s�n�tos, creat prin munca neostenit� a unor c�rturari temerari, 
anima�i de în	 �c�rate sentimente na�ionale, ca �i contactul cu institu�iile pre�ioase ale 
Blajului, cu acces la publica�iile periodice, vor in	 uen�a în mod decisiv evolu�ia tân�-
rului Alexandru Lupeanu. 

În aceast� perioad� se produce debutul literar a lui Alexandu Lupeanu în pagi-
nile „Revistei politice �i literare” din Blaj. Semneaz� proz� într-un num�r având al�-
turi nume ilustre ale literaturii române precum Mihail Sadoveanu, �tefan O. Iosif, Al. 
Ciura. Este caracterizat drept un debutant care „nu scrie despre lucruri pe care nu le 
cunoa�te, care întrec experien�a de via��, cultur� �i uneori puterea de judecat� a oric�-
rui încep�tor tânar, alegându-�i subiecte bogate în culori, atr�g�toare prin aducerile 
aminte ce le de�teapt�”2. 

De asmenea, din ultima clas� de liceu devine un colaborator permanent al revistei 
de nuan�� sem�n�torist� „R�va�ul” din Cluj, condus� de Elie D�ianu, care de altfel îi 
atribuie �i pseudonimul literar de „Melin”. Colaborarea la aceast� revist� considerat� 
„o vatr� de via�� româneasc� din Cluj”, de�i limitat� ca durat� pân� în 1910, când 
R�va�ul �i-a sistat apari�ia, a constituit pentru Lupeanu, adev�rata ucenicie literar�, o 
perioad� preparatorie în perspectiva devenirii sale drept „un iscusit muncitor în ogo-
rul literar al neamului românesc”3. 

Dup� terminarea liceului se înscrie la seminariul teologic greco-catolic din Blaj, in-
stitu�ie românesc� de cultur� recunoscut� prin tradi�ia c�rtur�reasc� renumit� în vre-

1 Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 111, f1-130, vezi ciclul 
Povestiri despre oameni cunoscu�i. 

2 Telegraful român, LV, nr. 14, 8 februarie 1907, p. 2. 
3 Unirea poporului, 19, nr. 42, 17 octombrie 1937, pp. 4-5. 
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me �i în regiune. Anii de teologie au însemnat pentru Lupeanu nu numai intrarea în 
publicistic�, la mod� atunci pentru to�i intelectualii transilv�neni, datorit� condi�iilor 
in care trebuiau s� î�i apere dezideratele neamului, ci dincolo de aceste preocup�ri 
el s-a întâlnit cu diferite discipline spirituale, citind �i acumulând date �i no�iuni de 
� lozo� e, teologie, drept �i istorie. Înc� de la aceast� dat� Lupeanu întruchipeaz� tipul 
autodidactului convins de capacit��i �i posibilit��i de manifestare, gata oricând s� se 
a� rme pe t�râm literar-publicistic. Ca pre�edinte a Societ��ii de lectur� a teologilor 
din Blaj, traduce „Vatra familiar�” a lui Xaver We� el �i scoate de sub tipar „Albumul 
Bunea”, în calitate de principal realizator literar �i coordonator4. 

Dup� terminarea seminariului, nu-l încânt� practicarea preo�iei, cu toate c� i 
se ofer� parohia din Tulghe�, ci în vederea des�vâr�irii studiilor, intr� ca student la 
Facultatea de litere �i � lozo� e a Universit��ii din Budapesta, cursurile � ind începute la 
14 octombrie 1911 �i terminate în vara anului 1914. 

Amintirile despre anii de studen�ie din capitala Ungariei, consemnate în caietele de 
însemn�ri, precum �i într-o serie de publica�ii, relev� spiritul de observa�ie deosebit 
a lui Alexandru Lupeanu, manifestat în îngem�nare cu talentul scriitoricesc demon-
strat de acesta5. Înfruntând di� cult��i materiale deosebite, î�i poate des�vâr�i preg�ti-
rea intelectual� datorit� stipendiului primit pentru h�rnicia �i capacitatea sa din par-
tea Consistoriului mitropolitan din Blaj. De asemenea lipsurile materiale îl oblig� s� 
predea ore de catehez�, a�a cum procedaser� mul�i al�i absolven�i teologi, studen�i la 
Budapesta. 

În vremea studiilor de la Budapesta, Lupeanu s-a a	 at în fruntea activit��ii desf�-
�urate de societatea „Petru Maior” a studen�iilor români de aici, ca membru al aces-
teia, iar în perioada 1913-1914 ca pre�edinte al societ��ii. Lupeanu sprijin� diferite ac-
tivit��i desf��urate de aceasta, iar prin dinamismul s�u reu�e�te s� fac� din societate 
un veritabil punct de atrac�ie pentru cei care nu erau înc� membri. Datele statistice 
consemneaz� în 1914 un num�r de 153 membrii ordinari ai societ��ii, fa�� de 140 în 
noiembrie 1913 �i 105 în anul universitar 1908-1909. Dintre ace�tia, num�rul mai mare 
îl reprezint� studen�ii de la medicin� (70), tehnic� (35), drept (20), � lozo� e �i litere (16), 
comer� (4) etc.6

Considerând societatea „un templu al culturii române�ti în str�in�tate”, funda-
mentat pe cultivarea limbii �i literaturii române, pe cunoa�terea istoriei na�ionale, a 
artei �i muzicii autohtone, Lupeanu apeleaz� în dese rânduri spre procurarea în limita 
mijloacelor disponibile a cât mai multe c�r�i române�ti de valoare, de ziare �i reviste 
ilustrate române�ti cu tablouri ale frunta�ilor na�ionali, ale feluritelor scene din via�a 
româneasc�7. Se men�in strânse leg�turi cu societ��i literare �i �tiin�i� ce române�ti, de 

4 Arhivele statului Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 35, f. 1-2. 
5 Idem, nr. 146, f. 1-77. 
6 Idem, nr. 58, f. 6. 
7 Ibidem, f. 1. 
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asemenea pe adresa societ��ii au fost expediate în cursul anului universitar 1913-1914, 
de c�tre Academia Român� din Bucure�ti, �apte colete cu c�r�i8. 

Societatea „Petru Maior” încearc� s� se încadreze în mi�carea na�ional-cultural� 
din acea epoc� luând parte la diferite manifest�ri culturale ale vremii. Reprezentan�ii 
societ��ii sunt prezen�i la serb�rile prilejuite de dezvelirea bustului liderului na�ional 
transilv�nean I. Russu �irianu din 3 mai 1914, de la �iria, cât �i la festivit��ile de la 
Giroc din aprilie 1914, ocazionate de inaugrarea primului monument ridicat în me-
moria „geniului avia�iei române” Aurel Vlaicu9. Pe întreaga durat� a studen�iei la 
Budapesta, Lupeanu colaboreaz� intens la gazetele române�ti din Ardeal, continuând 
s� r�mân� adeptul scrisului foiletonist, a�ternând pe hârtie m�rturii interesante despre 
via�a �i evenimentele din ora�ul studen�iei sale, al�turi de probleme �colare �i de edu-
ca�ie, de literatur� �i art�, de diverse aspecte sociale �i de via�� bisericeasc� a români-
lor. Dup� modul cum î�i alc�tuia articolele rezult� c� avea o minte bine pl�smuitoare 
de limb�, capabil� de expresii concentrate, uneori cu deschideri metaforice în texte de 
nuan�� polemic�, alteori cultivând un limbaj direct, t�ios, fapt ce-l înscrie în tradi�ia 
plin� de verv� a gazet�riei transilv�nene. 

Foile române�ti, la care colaboreaz�, sunt considerate adev�rate avanposturi pen-
tru con�tiin�a patriotic� manifestat�, precum �i ca rezervoare necesare de energii �i 
comandamente importante în procesul f�uririi �i înaint�rii credin�ei na�ionale, a in-
transigen�ei demnit��ii de popor st�pân pe soarta proprie. Ziarul avea calitatea de a 
�  un instrument vital, spirtual, cu un profund caracter militant, depozitar �i mesager 
totodoat� al ideilor vehiculate de gazetarii diriguitori ai b�t�liei pentru drepturi socia-
le �i na�ionale. Presa în limba matern� devine suportul moral, solid pentru sus�inerea 
aspira�iilor social-na�ionale �i totodat� o tribun� veridic� de lupt� pentru emanciparea 
deplin�. Scrierile de foileton, multe cuprinzând povestiri ori schi�e despre situa�ia ��-
ranului român din imperiu, sub aspect economic, social, politic �i cultural, cu eroi din 
satul copil�riei sale se remarc� prin plasticitatea expresiei �i accesibilitate, completate 
cu mult� � ne�e �i verv� spiritual�. 

Însemn�rile de c�l�torie prilejuite de excursia efectuat� în aprilie 1914 în Italia îi 
îng�duie exersarea unor calit��i �i atribute ale psihologului versat în constatarea unor 
comportamente umane, totul � ind f�cut pe marginea relat�rii geogra� ce sau istorice, 
realizate într-un stil accesibil lecturii publicului10. Activit��ile multiple datorate mun-
cii de conducere a societ��ii „Petru Maior”, cât �i preg�tirii ca viitor dasc�l, îng�duie 
totu�i studentului talentat �i ambi�ios s�-�i perfec�ioneze atât stilul gazet�resc cât �i cel 
literar. 

Volumul ap�rut în 1912 „De vorb� cu s�tenii” reune�te o seam� de articole publica-
te în „R�va�ul”, „Poporul român” sau „Unirea”11. Este o carte de propagand� educati-

8 Idem, nr. 57, f. 5, vezi Raportul secretariatului societ��ii pe anul universitar 1913-1914. 
9 Fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 57, f. 6. 
10 Idem, nr. 147, f. 29-108. 
11 Alexandru Lupeanu-Melin, De vorb� cu s�tenii (gânduri �i îndemnuri), Blaj, 1912. 
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v�, adresat� poporului de la sate c�ruia i se dau sfaturi asupra înv���turii, economiei 
�i cur��eniei, se fac considera�ii asupra h�rniciei �i credin�ei, date �i aprecieri asupra 
activit��ii unor personalit��i ca George Bari�iu ori Alexandru Ioan Cuza. Este scris� 
într-un stil vioi, u�or, corect �i limpede, limba este pe în�elesul tuturor, dar men�inut� 
în acela�i timp la în�l�ime literar�12. F�r� a �  o „crea�iune” literar� deosebit�, cartea 
lui Alexandru Lupeanu este notabil� prin faptul c� scriitorul este p�truns de nevoile 
neamului din care face parte, demonstrând o ne��rmurit� dragoste �i încredere în ne-
sfâr�itele resurse morale ale ��r�nimii din mijlocul c�reia s-a ridicat, tr�gându-�i toate 
sevele din uria�a voin�� de a exista �i de a-i croi o alt� soart� poporului s�u. 

Comitetul central al Astrei în �edin�a din 7 iunie 1913, având recomandarea sec�iei 
literare �i luând în considerare importan�a sfaturilor �i îndemnurilor pentru „educa�ia 
�i luminarea ��r�nimii” a recomandat ca acestei c�r�i s� i se fac� propaganda necesar� 
în rândul maselor �i s� � e procurat� cu prioritate de c�tre toate bibliotecile s�te�ti13. Ca 
un intelectual cinstit �i devotat poporului de la sate, Lupeanu redacteaz� împreun� cu 
V. Dr�ganu între anii 1912-1914, la Cluj, gazeta pentru ��rani „Solia satelor”. Scris� pe 
un ton limpede �i c�lduros „cu avânt tineresc, dar în aceea�i vreme cu atâta cump�nire 
b�trâneasc�”, într-un stil popular curat, gazeta a oferit cititorilor s�i îndrum�ri morale, 
economice, sociale, iar în domeniul vie�ii politice ea s-a situat în temeiul programului 
Partidului Na�ional Roman din Transilvania. 

Activitatea lui Lupeanu ca redactor la „Solia satelor” este caracterizat� prin acea 
îmbinare a for�ei gazetarului cu dragoste de popor, cu energia ne��rmurit� izvorât� 
din via�a �i idealurile maselor. Pentru cititorii ��rani a fost p�rinte �i frate, a fost condu-
c�torul care î�i prime�te poruncile �i tactica luptei de la cei condu�i în slujba �i pentru 
binele c�rora �i-a risipit toat� energia creatoare. �i-n paginile acestei gazete, Lupeanu 
face în dese rânduri elogiul luptei pentru ob�inerea libert��ii na�iunii române, condi�ii 
ale unei veritabile regener�ri a poporului nostru. Totodat� el îi îndeamn� pe românii 
ardeleni ca în ciuda tuturor persecu�iilor la care sunt supu�i s�-�i p�streze cu s� n�enie 
tradi�iile na�ionale �i s� î�i cultive neâncetat limba lor14. 

Primul r�zboi mondial îl g�se�te pe Alexandru Lupeanu în Cluj, unde-�i continu� 
studiile unversitare începute la Budapesta. Continu� colaborarea la o serie de gazete 
române�ti între care �i „Poporul român” �i „Românul” din Arad15. La terminarea stu-
diilor universitare, Lupeanu era con�tient de menirea sa, iar crezul s�u politic era înc� 
de pe acum foarte limpede. Cu atât mai mult cu cât citise pân� atunci în afar� de o 
bogat� literatur� istoric� �i o sumedenie de tratate politice pe care le adnotase cu grij� 
�i la obiect. În 1916 revine în Blaj ca profesor la Liceul de b�ie�i din localitate, iar din 
1918 la Liceul de fete, institu�ie �colar� la care va func�iona pân� la sfâr�itul vie�ii. Din 

12 Convorbiri literare, XLVI, nr. 9, septembrie 1912, p. 1060; Via�a româneasc�, VII, nr. 10, octom-
brie 1912, p. 137. 

13 Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 44, f. 3. 
14 Idem, nr. 304, f. 2. 
15 Idem, nr. 5, f. 1. 
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primele luni de activitate profesional� se va bucura de elogioase aprecieri din partea 
conducerii liceului. �tia s� cultive excelente rela�ii cu colegii s�i, iar prin preocup�ri, 
prin orizontul cultural, prin orientare �i concep�ii se dovede�te a �  o � gur� avansat� în 
cadrul genera�iei sale. 

Activitatea sa didactic� se caracterizeaz� prin con�tiinciozitate �i corectitudine 
exemplar�, prin tact �i în�elegere superioar� a legilor educa�iei. Facem aceast� a� rma-
�ie bazându-ne pe cunoa�terea personalit��ii sale, a omului, cunoa�tere pe care ne-o 
înlesnesc adeseori caietele sale de însemn�ri. De asemenea, se va bucura de o mare 
autoritate în fa�a elevilor s�i, dovedind o preg�tire temeinic�, o informa�ie ampl�, o 
bun� cunoa�tere a cerin�elor metodico-pedagogice16. L-a preocupat cultivarea la elevi 
a sentimentului de mândrie �i demnitate na�ional�, transmiterea unor cuno�tiin�e 
esen�iale din istoria neamului nostru. Ele priveau toate momentele �i procesele din 
istoria patriei, într-o strâns� corelare cu evenimentele petrecute pe plan universal, des-
cifrând resorturile care le-au generat, for�ele sociale implicate în desf��urarea lor �i 
mai ales consecin�ele pe care le-au avut asupra evolu�iei istorice. Lupeanu nu uit� a 
aduce prinosul de recuno�tin�� al genera�iei sale c�rturarilor Blajului, �colii Ardelene, 
lui Gheorghe �incai, întemeietorul istoriogra� ei �tiin�i� ce na�ionale, m�rturisind în 
acest fel a� nitatea sa de spirit cu cei care au sus�inut în împrejur�ri vitrege romanitatea 
poporului român �i latinitatea limbii sale17. 

În anii primei con	 agra�ii mondiale, Lupeanu se a	 � pe baricadele scrisului an-
gajant. Din septembrie 1915 îl întâlnim membru în redac�ia gazetei „Olteanul” din 
F�g�ra� f�când cronici ale evenimentelor militare �i politice, lansând apeluri pentru 
ajutorarea v�duvelor �i orfanilor de r�zboi, pentru în� in�area de orfelinate în locali-
t��ile mai mari18. În acela�i an începe redactarea în Blaj a unui ciclu de schi�e �i po-
vestiri intitulat „C�r�ile r�zboiului”, din care a reu�it s� scoat� primele patru numere: 
Cântece de r�zboi, Plugul domnului, Copiii în r�zboi, S�mân�a viitorului19. Articolele 
de la „Olteanul”, cât �i însemn�rile sale f�cute în vremea r�zboiului se dovedesc ma-
teriale extrem de pre�ioase �i semni� cative în creionarea mentalului colectiv lovit de 
fenomenul r�zboiului20. 

Adiacent consemn�rii evenimen�iale a concuren�ei militare, cu toate implica�iile 
politico-diplomatice de rigoare, în scrisul lui Lupeanu se face loc trat�rii �i interpret�-
rii r�zboiului sub aspect mental, vizând fa�a mai pu�in cunoscut� a problemei, cu rol 
decisiv în teritoriul con�tiin�ei de sine �i de neam. 

Cu plusuri sau minusuri, sc�p�ri inerente ori interpret�ri nuan�ate sau sinuoase, 
nu întotdeauna inteligibile, condi�ionate totu�i cu primordialitate de starea existen�i-

16 Idem, nr. 64, f. 1-6, vezi Coresponden�a privind recuno�tiin�a p�rin�ilor fa�� de prof. Al. Lupeanu
17 Idem, nr. 188, f. 8-9
18 Olteanul, VII, nr. 39, 27 sept. 1915, p. 1; nr. 42, 25 oct. 1915, p. 1; nr. 18, 1 mai 1916, p. 1. 
19 Transilvania, LX, nr. 10-11, oct. -nov. 1929, p. 926, vezi anexa VII, Activitatea sec�iilor �tin�ii� -

ce literare. 
20 Arhivele statului Cluj, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 157, Însemn�ri despre r�zboi. 
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al� a autorului, cele înregistrate r�mân imagini concrete pentru faptul de con�tiin��, 
de mentalitate, de idei. Unele dintre primele însemn�ri ale sale trateaz� aspecte legate 
de anii 1914-1915, surprinzând în mod e� cient angrenarea românilor din Transilvania 
într-un con	 ict militar totalmente str�in intereselor nutrite dintotdeauna. Intrând în 
r�zboi, arat� Lupeanu referindu-se la guvernul maghiar, a luat unele m�suri care su-
primau integral libert��ile cet��ene�ti fundamentale, via�a economic� a fost militari-
zat�, mi�c�rile na�ionale reprimate cu severitate. Procesele au fost scoase din compe-
ten�a tribunalelor civile �i trecute cur�ilor mar�iale. Românii din monarhie se zb�teau 
cumplit între grele temeri, deoarece trebuiau s� lupte pentru o cauz� str�in� �i între 
frumoase n�dejdi de eliberare. 

Intrarea României în r�zboi este salutat� cu mare bucurie de români, cu toate c� 
erau con�tien�i c� acest act va avea urm�ri grele pentru ei. Dorin�a puternic� de unire 
ce se contura mai limpede la orizont a fost îns� mai puternic� decât teama de sacri� cii 
�i jertfe. Încrederea în izbânda drept��ii istorice a dat t�rie miilor de ��rani �i intelctuali 
români ardeleni interna�i în lag�re �i arunca�i în închisori21. În ultimul caiet de însem-
n�ri din r�zboi, intitulat „Impresii din armat�”, Lupeanu creioneaz� imaginea Blajului 
�i a atitudinii popula�iei române de aici fa�� de evenimentele cruciale din toamna anu-
lui 1918, care au dus în � nal la destr�marea conglomeratului de popoare �i la des�vâr-
�irea unit��ii na�ionale a României. Num�r�toarea invers� începe la 1 noiembrie 1918 
�i are drept punct terminal ziua de 1 decembrie 191822. 

Lupeanu ne relateaz� cu lux de am�nunte despre Adunarea na�ional� desf��urat� 
în Blaj la 4 noiembrie 1918, unde s-a declarat cu însu	 e�it� adeziune pentru unirea 
Transilvaniei cu România. Autorul persist� în descrieri asupra preludiului adun�rii 
române�ti care a proclamat de fapt existen�a Comitetului na�ional din Blaj �i a G�rzii 
na�ionale. În centrul ora�ului „s-a a�ezat o mas� lung�, iar în jurul ei stau intelectualii 
Blajului tineri �i b�trâni, în fa�� Garda na�ional� cu arma la um�r, cu fe�ele luminate de 
importan�a clipei mândre �i demne. Tinerii gardi�ti strâng armele cu putere, le strâng 
pentru c� simt c� acestea sunt ale lor �i le poart� pentru neam. Instantaneu lumea cân-
t� „De�teapt�-te române”, iar imnul sfânt r�sun� cu îndr�zneal� deplin�, b�rb�te�te �i 
clocotitor de vesel. Vorbesc frunta�tii Blajului, iar mai la urm� c�pitanul I. Munteanu, 
trimisul Comitetului Na�ional Român din Arad... Dup� adunare, garda d� onorurile 
cu arma, c�pitanul Munteanu, cu drapelul tricolor în mâini îl înclin� în dreapta �i în 
stânga, spre catedrala b�trânilor care din 1848 n-au mai v�zut astfel de vremi, spre 
larga pia�� �i spre colinele din jur, unde str�juie�te crucea lui Iancu”23. 

Se alege primul consiliu bl�jan de organizare �i propagand�, întregit apoi în �edin-
�a din 11 noiembrie, când s-a constituit în consiliu comitatens, enun�ându-se principile 

21 Idem, nr. 158. 
22 Idem, nr. 149, f. 1-44, vezi caietul de însemn�ri Impresii din armat�. 
23 Ibidm, f. 6-9. 
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c�l�uzitore ale organului desemnat s� reprezinte interesele na�ionale ale românilor din 
Blaj. În consiliu este ales �i Alexandru Lupeanu în calitate de �ef al comisiei de pres�24. 

Numeroase pagini din caietele de însemn�ri ne dau detalii despre evenimentul 
din 1 Decembrie 1918, oferite de Lupeanu ca martor ocular, delegat al Consiliului 
profesoral de la �coala civil� de fete din Blaj �i notate cu verva �i limbajul scriitoru-
lui de talent25. Din �inuturile mai îndep�rtate, satele au pornit la drum cu o s�pt�-
mân� înainte pentru a nu întârzia �i astfel a lipsi de la marea s�rb�toare. Cetele de 
oameni, pe jos, cu c�ru�a sau cu trenul au dovedit o bun� rânduial�. În haine de s�r-
b�toare, într-o bun� ordine, 	 �c�ii �i mai vârstnicii, voio�i �i însu	 e�i�i cu steagurile 
în frunte scoase din poduri, din ascunzi�uri numai de ei �tiute, soseau la Alba-Iulia. 
Cei dintâi sosi�i au fost mo�ii lui Iancu �i muntenii lui Horea de sub poalele r�s�rite-
ne ale Bihariei, „primii care urc� meterezele cet��ii �i scruteaz� z�rile cu b�rb��ia lor 
de �oimi de�tepta�i la libertate. Pe alt� parte, dinspre apus vin mur��enii din p�r�ile 
Aradului, vine Or��tia cu �inutul ei, vine Ha�egul, vine Jiurile, cu s�tenii pleto�i ca 
�i codrii din care coboar�, vin mai de la stânga m�rginenii de sub mun�ii vechiului 
hotar. De sus, de la r�s�rit curg Târnavele, curge Mure�ul cu câmpenii cei înal�i �i b�-
lani, vin Some�urile, vine Bistri�a, vine Maramure�ul. Coboar� dinspre miaz�noapte 
S�tmarul �i Cri�urile. Fiecare comun� e cu steagul ei. O sut� de mii de oameni ades-
t� afar� în câmp, lâng� poarta lui Mihai, ca marea conferin�� a frunta�ilor întrunit� 
în cazina o� �ereasc� din cetate s� toarn� în paragrafe de hot�râre dorin�a cea mai 
mare �i mai sfânt� a Ardealului, unirea cu fra�ii de-o limb� �i de-un sânge. Tr�iasc� 
România Mare, era strig�tul Ardealului care se smulgea din robia milenar�, din oca-
ra �i dispre�ul str�inului26”. La dou� s�pt�mâni dup� marele eveniment, Lupeanu în 
calitate de gazetar, înso�e�te armata român� de la Blaj pân� la intarea în Alba-Iulia27. 
Cronica acestui drum, cât �i intarea triumfal� a trupelor române în vechea cetate a 
Ardealului „în mijlocul unui entuziasm de nedescris, ora�ul necunoscând de la Mihai 
Viteazul încoace o s�rb�toare mai în�l��toare”, ofer� jurnalistului material pentru re-
dactarea articolului „Intarea trupelor române în Alba-Iulia”, publicat pe dou� pagini 
în organul proclam�rii unit��ii na�ionale „Alba-Iulia” �i considerat „o adev�rat� perl� 
a gazet�riei noastre”28. 

În concluzie, putem a� rma c� însemn�rile profesorului Lupeanu, participant activ 
la evenimentele hot�râtoare din anii r�zboiului, care dezv�luie date �i nume necunos-
cute, întregesc peisajul politic al vremii, constituind o important� surs� de informare. 
Toate aspectele ce rezult� din însemn�rile sale, par�ial prezentate, constituie documen-
te de valoare istoric� apreciabil� pentru zona Blajului, care descoper� un militant ac-
tiv �i progresist în arena luptei pentru drepturile inalienabile ale neamului românesc. 

24 Idem, nr. 37, f. 1. 
25 Idem, nr. 116, f. 2-26; vezi Însemn�ri despre marele act de la 1 Decembrie 1918. 
26 Ibidem; Alba-Iulia, I, nr. ocazional, 1 decembrie 1918, p. 1. 
27 Alba-Iulia, I, nr. 3, 17 decembrie 1918, pp. 2-3. 
28 Unirea Poporului, XIX, nr. 44, 31 octombrie 1937, p. 4. 
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Men�ion�m c� Lupeanu este ales deputat în primul parlament al României întregite, 
membru �i vicepre�edinte al Consiliului jude�ean de Târnava Mic�. 

Din 1919 Lupeanu va conduce timp de 20 de ani ziarul „Unirea poporului” din 
Blaj29. Ca director al gazetei se arat� preocupat de necesitatea dezvolt�rii modalit��ii de 
redactare gazet�reasc�, exprimând în scris opinii interesante pe marginea unor chesti-
uni de laborator intern, precum formatul, tirajul, tematica �i problematica abordat� de 
ziar. Este preocupat în permanen�� de îmbun�t��irea formei �i fondului periodicului, 
î�i alege cu mare aten�ie colaboratorii, iar procesul selec�iei lor u�ureaz� devenirea va-
lorilor autentice ale scrisului românesc. Majoritatea celor care colaboreaz� în redac�ia 
acestui ziar, bene� ciaz� de o preg�tire cultural� înalt�, datorit� studiilor universitare, 
dublate totodat� de un cert talent scriitoricesc. 

Analizând via�a �i opera patriotului ardelean, constat�m c� în multe laturi concep-
�iile sale sociale �i în primul rând cele legate de ��r�nime nu sunt scutite de anumi-
te tendin�e poporaniste, undeori foarte înrudite cu cele pe care le-a profesat dincolo 
de Carpa�i sem�n�torismul. Apare astfel la intelectual ardelean ideea c� di� cult��ile 
materiale în care se zbate t�ranul român pot �  în parte învinse printr-o comportare 
moral� exemplar� �i prin cre�terea nivelului s�u cultural. Accentul este mereu pus pe 
formarea unei înalte moralit��i în comportamentul social. În cadrul acestei perspecti-
ve, Lupeanu se dovede�te un permanent lupt�tor împotriva a�a-ziselor „vicii na�io-
nale”, dintre care se deta�eaz� alcoolismul, al�turi de ignoran��, murd�rie, furt, lene 
etc.30 E drept îns� c� el consider� c� viciul be�iei prezent printre ��rani î�i are izvorul 
în mizeria social� la care sunt condamna�i ace�tia, în nep�sarea claselor dominante �i 
a statului însu�i fa�� de soarta maselor populare. El dorea pentru societate un cet��ean 
con�tient de drepturile �i de îndatoririle sale, un cet��ean pentru care dobândirea �tiin-
�ei �i solidaritea social�, munca �i spiritul drept��ii, moralitatea �i puterea de sacri� ciu 
s� � e elemente constituite con�tient �i a� rmate în via�a social� spre triumful adev�-
rului31. Dintre articolele publicate în „Unirea Poporului”, multe nesemnate, amintim 
îndeosebi pe cele de fond, dar u�or de recunoscut datorit� stilului original deja format, 
r�zbate caracterul profund militant al gândirii �i activit��ii sale, sus�inut mereu de un 
temerar �i îndr�zne� spirit critic n�scut dintr-o mare voca�ie a adev�rului �i a luptei, 
dintr-o con�tiin�� �i existen�� ce era dispus� în orice clip� s� sacri� ce totul pentru îm-
plinirea drept��ii �i a binelui. 

Prin întreaga sa munc� gazet�reasc� desf��urat� la acest ziar, Lupeanu nu se dezi-
ce de crezul a� rmat, conving�tor �i inteligent în anii începutului pe t�râmul jurnalis-
ticii, „scrisul lui str�in de desf��urarea pur mecanic�, reprezint� o misiune adev�rat�, 
animat� de o concep�ie înalt�, de o idee moral�, închinat binelui colectiv al na�iunii, 

29 Înfr��irea, III, nr. 859, 1 iul. 1923, p. 2; men�ioneaz� existen�a în Ardeal a 3 gazete populare: 
UnireaPoporului – Blaj, Dreptatea – Or��tie, Foaia Poporului – Sibiu. 

30 Alexandru Lupeanu-Melin, De vorb� cu s�tenii (gânduri �i îndemnuri), Blaj 1912, pp. 94-95. 
31 Idem, pp. 102-103. 
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chiar dac� s-a mul�umit cu rolul modest de lumin�tor al poporului de la sate”32. În 
1922 îi apare „C�l�uza Blajului”, o carte cu însemn�ri �i l�muriri istorice asupra ora�u-
lui, cu numeroase date „culese din c�r�ile lui Cipariu, Bunea, Ra�iu, Iorga �i orânduite 
în leg�tur� cu institu�iile �i monumetele existente, îmbr�cate în haina care se pare mai 
u�oar� de în�eles �i de re�inut”33. Cartea se remarc� prin informa�iile dense pe care le 
ofer� cititorilor atât cele legate de istoricul a�ez�rii cât �i cele privind institu�iile bl�je-
ne existente: re�edin�a mitropolitan�, arhiva mitropoliei, seminariul teologic, catedra-
la mitrolpoliei, liceele, muzeele �i bibliotecile Blajului, folosind drept un valoros ghid 
pentru c�l�torul necunosc�tor descins în Blaj34. Ca o completare la aceast� carte, la un 
an i se tip�re�te „Blajul istoric în icoane”, lucrare notabil� pentru efortul documentar 
înregistrat mai cu seam� în cuprinderea unor aspecte de via�� social-politic� a a�ez�-
rii35. Ne ofer� pre�ioase însemn�ri despre corifeii �colii Ardelene, demonstrând c� în 
cetatea cultural� a Blajului se îmbin� tradi�ia cronic�reasc� �i superioritatea c�rtur�-
reasc� cu su	 ul regenerator al culturii apusene adus� de la Roma, Viena, Târnavia de 
„luceferii latinit��ii”, dând astfel fericita combina�ie care a prilejuit a doua rena�tere a 
românilor ca popor36. 

Cetatea de la îmbinarea Târnavelor cu „via�a cultural� a sa, cu c�lug�rii, dasc�lii 
�i �colarii s�i care au în�l�at 	 amura aspira�iilor na�ionale resuscitate prin noua ideo-
logie a latinit��ii, a�ezare socotit� prin spiritul s�u drept Mica Rom�” face obiectul a 
înc� 6 lucr�ri 8 caiete manuscrise p�strate în vechea scriere chirilic� cuprinzând 160 
de poezii strig�turi �i cântece populare „scânteietoare crea�ii ale poporului nostru”, 
au fost prelucrate de Lupeanu �i semnate de Lupeanu �i ap�rute în intervalul 1926-
193537. Ca o recunoa�tere a meritelor sale indiscutabile, în 30 aprilie 1923, Alexandru 
Lupeanu-Melin este ales membru al Societ��ii scriitorilor români la aceea�i dat� cu 
I. M. Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, Scarlat Stru�eanu, V. Panaitescu 
(Perpessicius)38. 

De�i diferen�iate prin domenile abordate, scrierile lui Lupeanu aveau un carac-
ter unitar, c�ci dac� �i-a exersat condeiul pe t�râmul prozei literare, memorialisticii, 
studiul istorico-literar, poeziei sau literaturii pentru copii, el le-a pus întotdeauna în 
slujba acelora�i nobile sentimente �i idealuri de luminare a poporului �i men�inere a 
personalit��ii sale etnice. În 1927 Lupeanu public� la Blaj „De pe Seca�, cântece �i stri-
g�turi române�ti”, de fapt o culegere de poezii �i cântece populare datând din 1838 �i 

32 Unirea poporului, XIX, nr. 43, 24 octombrie 1937, p. 6. 
33 Alxandru Lupeanu-Melin, C�l�uza Blajului, Blaj, 1922, p. 6. 
34 Ideea european�, V, nr. 122, 1 iulie 1923, p. 4. 
35 Idem, VI, nr. 154, 21 septembrie 1924, p. 3. 
36 Arhivele statului Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 160, f. 19-20. 
37 Unirea poporului, XIX, nr. 42, 17 oct. 1937, p. 2, men�ion�m lucr�rile: Xilogra� i de la Blaj,Su� etul 

Blajului, Blajul �i biblioteca sa, Ce este de v�zut la Blaj, La Piatra Libert��ii, Souvenir de Blaj (în lb. 
francez�). 

38 Arhivele statului Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 32, f. 8. 
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descoperite în Bibilioteca arhidiecezan� din localitate, cântece �i poezii culese din zona 
Blajului �i a Miercurii Sibiului. Cele restituite literaturii noastre, drept ni�te autentice 
splendori populare39. 

Legat de activitatea politic� a lui Alexandru Lupeanu, dup� realizarea unit��ii na-
�ionale, exceptând calitatea de deputat în primul parlament al României întregite, a 
preferat s� r�mân� în afara convulsiunilor �i agita�iilor vie�ii politice interbelice. I s-a 
propus preluarea unor func�ii în organele administra�iei de stat locale, iar în 1932 i se 
ofer� din partia na�ional ��r�ni�tilor o circumscrip�ie cu mandat sigur de reu�it�, dar 
p�strându-�i o anumit� verticalitate a convingerilor a preferat s� nu le accepte. 

Lupeanu n-a f�cut o politic� de partid, situându-se dincolo de rela�iile personale 
ale oamenilor politici, dincolo de ministere �i guverne, tr�ind al�turi de poporul s�u 
izbânzi �i înfrângeri din care a �tiut s� aleag� puteri morale de lupt� �i atitudine cri-
tic�, într-o vreme când profesia de ziarist „aducea bog��ie acelora care o practic� f�r� 
scrupule, dezbr�ca�i de con�tiin��”, punându-le în slujba persoanelor �i nu a ideilor: 
sunt dasc�l �i dasc�lii nu pot face politic� �i sunt gazetar �i vreau s� r�mân numai 
gazetar”40. 

O contribu�ie deosebit� �i-a adus Lupeanu la activitatea desf��urat� de Astra, con-
tribuind cu prisosin�� la ridicarea prestigiului primei �i celei mai importante institu�ii 
culturale a na�iunii române din Transilvania. Membru activ din 1909, a fost ales în 
1925 mebru în comitetul central, în 1929 membru în sec�ia literar-� lologic�, în 1930 
pre�edintele Desp�r��mântului jude�ean cu sediul la Blaj, iar în 3 ianuarie 1931 este 
declarat membru pe via�� în baza paragrafelor 8-9 din statut41. 

Lupeanu a desf��urat o nobil� activitate în cadrul Astrei, contribuind la alfabetiza-
rea �i culturalizarea maselor, la g�sirea mijloacelor adecvate de p�trundere a c�r�ilor 
pân� în cele mai izolate a�ez�ri, la stimularea interesului pentru cunoa�terea slovei 
scrise, la deschiderea gustului pentru citit, � e cu scopul delect�rii, � e al instruirii �i ca 
un corolar la l�rgirea orizontului con�tiin�ei. V�zând în cultur� un factor social �i na�i-
onal foarte important, Lupeanu o gândea de pe o platform� democratic�, ca o expresie 
în primul rând a su	 etului maselor, a celor ��r�ne�ti mai cu seam�, � ind preocupat 
mereu de popularizarea ei în ceea ce avea mai reprezentativ. În acest fel concep�ia sa în 
plan cultural era o deriva�ie � reasc� �i consecvent� a pozi�iilor lui sociale. Convins de 
for�a pe care o are cultura în existen�a na�ional� a unui popor, se va str�dui s� contri-
buie în cât mai mare m�sur� la r�spândirea ei printre cei mul�i, la utilizarea ei ca arm� 
politic�. 

Se preconizeaz� o serie de modalit��i concrete prin care s-ar putea realiza r�spândi-
rea literaturii la sate, în condi�iile în care în Transilvania, datorit� politicii reac�ionare 
a o� cialit��ilor austro-ungare, poporul român tr�ia în condi�ii de ignoran�� total�. Ca 

39 Diminea�a, XXXII, nr. 10456, 3 februarie, 1936, p. 1. 
40 Unirea poporului, XIX, nr. 44, 31 octombrie 1937, f. 4. 
41 Arhivele statului Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 17, f. 1. 
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atare, din acest motiv, din cauza numarului mic de �coli �i ziare în limba român�, de 
asocia�iuni culturale, din lips� în general a unei mai largi activit��i cultural-politice, 
gustul pentru literatur� era �i el mai sc�zut, ceea ce a afectat �i dezvoltarea impetuoas� 
a acestuia42. 

Considerând c� �i studen�imea este r�spunz�toare de ridicarea nivelului cultural al 
maselor, Lupeanu înainteaz� în 1913 conducerii Astrei, propunerea ca în � ecare des-
p�r��mânt s� � e desemnat câte un student care s� sus�in� prelegeri populare despre 
c�r�ile �i bro�urile. 

Astrei „a c�ror valoare nu o pricepe ��ranul din vorbirea pre�edintelui sau reco-
mandarea lui în generalit��i din partea secretarului”43. Studen�imea trebuie s� se men-
�in� într-o permanent� ofensiv� cultural� în domeniul populariz�rii culturii prin ex-
plicarea pe în�eles a tuturor cuno�tin�elor care pot înlesni via�a s�teanului �i de�tepta 
mintea lui44. 

Lupeanu acord� importan�� deosebit� acelor elemente constitutive ale culturii �i 
civiliza�iei române�ti care dau na�iunii noastre o individualitate disctint� �i care au 
constituit veacuri de-a rândul adev�ra�i piloni de rezisten�� ai � in�ei noastre na�ionale: 
limba, arta na�ional�, obiceiurile, tradi�iile, portul, istoria. Aceste comori spirituale ale 
poporului nostru sunt în accep�iunea lui principalele mijloace de educa�ie na�iona-
l�, încurajând prin concursuri na�ionale de port, cântec �i dans p�strarea „tezaurului 
atavic al neamului nostru”45. În concep�ia sa limba român� �i arta popular� trebuiau 
s� constituie instrumente e� cace de lupt� împotriva tendin�elor de dezna�ionalizare 
exercitate de anumi�i factori externi, un mijloc de educare, de s�dire a dragostei de 
patrie �i popor, de cultivare a sentimentului demnit��ii na�ionale. 

În biblioteca popular� a Astrei, din proprie ini�iativ� sau la cererea comitetului 
conduc�tor al Asocia�iunii, va publica o seam� de c�r�i �i bro�uri cuprinzând atât o li-
teratur� adecvat� poporului de la sate cât �i sfaturi pentru respectarea normelor de igi-
en�, de însu�ire a înv���turii, h�rniciei �i credin�ei. Lupeanu se ocup� de organizarea 
bibliotecilor, a caselor de cultur�, a expozi�iilor, concursurilor �i serb�rilor populare de 
la sate. Statisticile din 1933 men�ioneaz� existen�a în desp�r��mânt a 35 de biblioteci 
s�te�ti, a 36 de cercuri culturale s�te�ti �i 95 de ac�iuni cu s�tenii, a�a-ziselor conferin�e, 
ceea ce reprezint� pentru zona Ardealului „un record nemaiatins, ceea ce face deosebi-
t� cinste pre�edintelui Lupeanu”46. 

Urm�rind o mai bun� organizare a desp�r��mântului, a cutreierat satele din jude�, 
solu�ionând diferite probleme de interes ob�tesc, intervenind pe lâng� autorit��ile lo-
cale în vederea acord�rii de fonduri necesare ridic�rii culturale a maselor. Pretutindeni 

42 Gazeta Transilvaniei, LXXIV, nr. 260, 27 noiembrie 1911, p. 1. 
43 Noi, I, nr. 1, 15 iunie 1913, p. 455. 
44 Ibidem. 
45 Unirea poporului, XIX, nr. 42, 17 octombrie 1937, p. 6. 
46 Arhivele statului Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 56, f. 1-19; vezi: Din lu-

cr�rile sec�iei Astra - teme în dezbatere. 
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a fost întâmpinat cu o puternic� însu	 e�ire. F�r� îndoial� c� la aceasta a contribuit �i 
talentul s�u de orator, care îns� însemna �i priceperea de a vorbi simplu, pe în�eles, 
în fa�a celor mul�i, cultivând un verb dinamic �i r�scolitor, plin de energie, capabil s� 
însu	 e�easc� �i s� mobilizeze. 

A sprijinit de asemenea, în� in�area de cooperative �i societ��i de asigurare la sate, 
recruteaz� cu mult� aten�ie cadre pentru înf�ptuirea programului elaborat de el, spri-
jin� organul de pres� al desp�r��mântului Blaj „R�va�ul Astrei”, care din primul s�u 
num�r face o temeinic� analiz� a mijloacelor folosite de Astra în opera de culturalizare 
a maselor47. La ini�iativa lui Alexandru Lupeanu, în intervalul 1934-1936, se deschid 
în Blaj dou� �coli „superioare ��r�ne�ti”, una de b�ie�i �i alta de fete cu o durat� de 3 
s�pt�mâni, cu scopul de a forma pentru satele desp�r��mântului „agen�i ai culturii din 
chiar sânul poporului”48. 

�colile deschise sub îndrumarea Camerei de agricultur� din Blaj aveau menirea de 
a împ�rt��i plugarilor înv���turi folositoare meseriei lor pe care apoi s� le aplice în 
satele lor de ba�tin�. Paralel cu însu�irea informa�ilor practice din agricultur�, �colile 
ofer� cursan�ilor �i o serie de alte cuno�tin�e necesare ridic�rii nivelului lor de cultur� 
din domenii ca: istorie, geogra� e �i civiliza�ie, art�, economie, iar pentru fete comple-
tate cu �tiin�a menajului, �esut, ruf�rie, cuno�tiin�e pentru îngrijirea �i cre�terea copii-
lor, muzic� etc.49

La 7 octombrie 1937, la numai 50 de ani, în plin� munc� creatoare, Alexandru 
Lupeanu-Melin se stinge din via�� � ind înmormântat în Blaj, a�a dup� cum se speci-
� ca în testamentul s�u: „Doresc s� � u înmormântat în Blaj al�turi de ceilal�i dasc�li ai 
�colilor b�trâne unde am tr�it, am muncit din cea mai fraged� tinere�e. Înmormântarea 
mea s� � e simpl�, lipsit� de fast...”50. 

„Alexandru Lupeanu-Melin, nota gazeta Na�iunea român�, moare tân�r în deplin� 
maturitate a calit��iilor sale de om �i a talentului s�u de scriitor. Prin dispari�ia lui, 
Ardealul pierde un rar om de cultur�, pe unul dintre cei mai buni �i duio�i � i ai s�i, iar 
tagma scriitoriceasc� �i gazet�reasc�, pe unul dintre cei mai str�luci�i reprezentan�i ai 
ei. C� Alexandru Lupeanu a muncit întreaga via�� complet dezinteresat, f�r� preten�ii 
de r�splat� material�, � ind un cumulard la munc� �i nu la îmbog��ire, ne-o dovedesc 
pu�inele lucruri r�mase în urma lui: câteva dulapuri cu c�r�i �i manuscrise �i mobilie-
rul s�rac al unei singure înc�peri”51. 

Se în�elege c� aceast� puternic� personalitate a avut �i limitele sale, unele impuse 
de mediul în care a crescut, de condi�iile sociale �i politice în care s-a format �i activat 
înainte �i dup� unire, dar care trebuie privite în ansamblul gândirii patriotului, care 
se dovede�te înaintat� �i valoroas�. În aceste limite, Alexandru Lupeanu nu s-a ab�tut 

47 R�va�ul Astrei, I, nr. 1, 20 aprilie 1936, p. 1. 
48 Arhivele statului Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 53, f. 1. 
49 R�va�ul Astrei, I, nr. 1, 20 aprilie 1936, p. 2. 
50 Unirea poporului, XIX, nr. 42, 17 oct. 1937, p. 2. 
51 Na�iunea român�, III, nr. 223, 9 oct. 1937, p. 1. 
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îns� niciodat�, de la ceea ce înseamn� o dragoste sincer� �i militant� fa�� de poporul în 
care s-a n�scut, fa�� de omul simplu �i modest, dar de bun sim� de la �ar�, produc�tor 
al atâtor valori materiale �i spirituale, p�str�torul celor mai autentice tradi�ii populare. 

Dasc�l, scriitor �i gazetar, Lupeanu �i-a închinat întreaga sa activitate desf��ura-
t� cu d�ruire �i abnega�ie lumin�rii poporului, realiz�rii n�zuin�elor lui cele mai în-
dr�zne�e. Prin acest ideal pe care l-a slujit toat� via�a, d�ruindu-i inima �i condeiul, 
Alexandru Lupeanu-Melin �i-a asigurat o pagin� de onoare �i recuno�tin�� în cartea 
vredniciilor române�ti. 

Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937): 
un mentor al culturii na	ionale

Rezumat. Realizat� în mare pe baza fondului documentar existent la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, 
aceast� schi�� monogra� c� prezint� informa�ii pre�ioase legate de via�a �i activitatea patriotului bl�jan 
Alexandru Lupeanu-Melin. 

Cunoscut �i apreciat de contemporani îndeosebi prin rodnica-i activitate scriitoriceasc� �i didactic�, 
Alexandru Lupeanu, s-a remarcat cu pregnan�� �i ca un subtil gazetar, un îndr�zne� lupt�tor cu condeiul 
�i fapta pentru cauza na�iunii române, împlinirii dezideratelor sale sociale �i na�ionale, ocupând un loc bine 
de� nit în publicistica militant� româneasc�. N�scut în localitatea F�r�u, jude�ul Alba în anul 1887, Lupeanu 
urmeaz� �coala primar� în satul Ciuci, iar studiile gimnaziale �i liceeale le termin� în Blaj, ora� de care va �  
legat pentru totdeauna, slujindu-l cu un rar devotament pân� la sfâr�itul vie�ii. 

Dup� terminarea liceului, Alexandru Lupeanu se înscrie la Seminariul teologic din Blaj, apoi urmeaz� 
Facultatea de litere �i � lozo� e din Budapesta pe care o continu� ulterior în Cluj. 

Alexandru Lupeanu debuteaz� în domeniul literar prin proz�, scrierile sale � ind publicate în „Revista 
politic� �i literar�” din Blaj �i în „R�va�ul” din Cluj. În continuare ajunge s� colaboreze la peste 20 de ziare 
�i reviste române�ti din Ardeal �i din întreaga �ar�, iar în cele din urm� ajungând director al gazetei „Unirea 
poporului” din Blaj între anii 1919-1937. 

Alexandru Lupeanu scrie aproximativ 32 de c�r�i care cuprind schi�e, povestiri, poezii �i teatru. Din 1922 
el este ales membru al Societ��ii scriitorilor români. 

Îmbinând în personalitatea sa virtu�ile educatorului devotat �colii, timp de 20 de ani ca dasc�l la 
coala 
civil� de fete din Blaj, ale ziaristului intransigent �i ata�at poporului s�u, ale lupt�torului na�ional �i social, 
Lupeanu a sem�nat încredere în viitorul neamului românesc la a c�rui prosperitate economic� �i cultural� 
�i-a adus o contribu�ie valoroas�. 

Cuvinte cheie: ASTRA, gazet�rie, culturalizarea poporului, mentor cultural, militantism, patriotism. 

Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937): 
a mentor of national culture

Abstract. Achieved at large on the basis of the extant documentary fond in the State Archive in Cluj-
Napoca, the present communication brings precious information concerning the life and activity of the partiot 
Alexandru Lupeanu-Melin. 

Wellknown and appreciated by his contemporaries especially as a writer and for his fruitful didactic activity. 
Alexandru Lupeanu strikingly remarked himself as a subte journalist, a bold � ghter with his pen and deeds 
for the cause of the Romaninan people, for the ful� lment of its social and national demands, occupying an 
important place in the Romanian militant journalism. Born in 1887 at F�r�u, Alba county, Lupeanu attends 
primary school in Sîntana Mure�, then gymnasium and secondary school in Blaj, town to which he will be 
forever tied, serving it with rare devotion up to the end of his life. 



109

He attends the Theologic Seminary in Blaj, then the Faculty of Letters and Philosphy in Budapest which 
he continued afterwards in Cluj too. 

He starts his activity by writing prose publishing in the “Political and Literary Review” from Blaj and “letter” 
from Cluj. He collaborates then to more than 20 Romanian newspapers and reviews from Ardeal and the 
country. He is the manager of the gazette “union of the People” in Blaj which he directs between 1919-1937. 

He writes approximately 32 books and story booklets, sketches, short stories, poems and plays. Since 
1922 he is member of the Association of Writers from Romania. 

Joining in his personality the virtues of the educator devoted to school during the 20 years of his mana-
ging the Secondary School for Young girls from Blaj, those of the instransingent and attached to his people 
journalist, and those of a national and social � ghter, Lupeanu spread con� dence in the future of the Romanian 
poeple to whose economic and cultural prosperity he brought his valuable contribution. 

Keywords: ASTRA, journalism, cultural mentor, people enlightenment, militancy, patriotism. 


