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O contribuție deosebită și-a adus Alexandru Lupeanu Melin la activitatea desfășurată 
de „Astra”, contribuind consistent la ridicarea prestigiului primei și cele mai importante 
instituții culturale a națiunii române din Transilvania. Membru activ din 1909, în 1925 
este ales în componența Comitetului Central al „Astrei”, în același an, alături de alte im-
portante personalități ale vieții cultural religioase românești, precum Ion Agârbiceanu, 
Nicolae Bălan, Alexandru Borza, Silviu Dragomir, Nicolae Colan, Octavian Goga, Ioan 
Lupaș, Coriolan Suciu, Ștefan Roșianu, Nicolae Ivan etc. În 1927 devine membru în 
Comitetul Central de propagandă al „Astrei”, fi ind numit delegat al centrului cu mun-
ca de propagandă, pentru județul Sălaj. La 4 aprilie 1929 este ales în fruntea Secției li-
terar-fi lologice a aceleași Asociații, iar din 1930 devine președintele despărțământului 
județean Târnava Mică al „Astrei”, cu sediul la Blaj. În ședința din 3 ianuarie 1931 este 
declarat membru pe viață, în baza paragrafelor 8 și 9 din Statutele Asociațiunii.1

Alexandru Lupeanu a desfășurat o nobilă activitate în cadrul „Astrei”, contribuind 
în mod activ, prin acțiunile inițiate de el, la alfabetizarea și culturalizarea maselor, la 
găsirea mijloacelor adecvate de pătrundere a cărților, până în cele mai izolate așezări 
transilvănene, la stimularea interesului pentru cunoașterea slovei scrise, la deschide-
rea gustului pentru citit, fi e și cu scopul delectării, fi e al instruirii publicului, și ca un 
corolar la lărgirea orizontului cunoștințelor lor. Văzând în cultură un factor social și 
național decisiv, Alexandru Lupeanu o gândea ca o expresie, în primul rând, a sufl etu-
lui maselor, a celor țărănești îndeosebi, fi ind preocupat mereu de popularizarea ei, în 
ceea ce avea mai reprezentativ. Convins de forța, pe care o are cultura, în existența na-

1 Arhivele Naționale Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu Melin, nr. 17, f. 1; „Membri co-
mitetului central în propagandă”, Transilvania, an 59, nr. 10-11, 1 octombrie 1927, p. 437. 
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țională a unui popor, Alexandru Lupeanu, ca un adevărat mentor cultural al neamului 
său, s-a străduit a contribui, prin întreaga sa activitate și în cât mai mare măsură, la 
răspândirea ei printre cei mulți. Preconizează o serie de modalități concrete prin care 
s-ar putea realiza popularizarea literaturii la sate, în condițiile în care în Transilvania, 
datorită politicii duse de autoritățile austro-ungare, populația românească trăia în con-
diții de ignoranță culturală. Din acest motiv, cât și din cauza numărului foarte mic de 
școli și de ziare în limba română, de asociații și societăți culturale, din lipsă, în general, 
a unor mai largi activități cultural-educative, gustul pentru citit era foarte scăzut.

O primă cale, propusă în 1913 de Alexandru Lupeanu, Comitetului Central al 
„Astrei”, privea mijloacele de ridicare a nivelului cultural al țărănimii. Astfel, au fost 
desemnați, pentru fi ecare despărțământ astrist, studenți care să susțină prelegeri popu-
lare accesibile, despre cărțile și broșurile „Astrei”. Studențimea, considera Alexandru 
Lupeanu, trebuia să se mențină într-o permanentă ofensivă culturală, în domeniul po-
pularizării culturii, prin explicarea, pe înțelesul tuturor, a cunoștințelor „ce pot înlesni 
viața săteanului și deștepta mintea lui”.2

Exemplul personal al lui Lupeanu, în această direcție culturală, era edifi cator. 
Tânărul student budapestan și redactor la „Solia Satelor” a ajutat, din proprie iniți-
ativă, prin diferite mijloace, despărțământul din Cluj al „Astrei” în acțiunile între-
prinse în satele aparținătoare. Cuvântările sale, rostite cu acest prilej și consemnate 
în publicațiile vremii, evidențiază calități de înfocat patriot, care apăra adevărurile 
istorice ale originii românești, ale continuității neîntrerupte în spațiul carpato-danu-
biano-pontic. Lupeanu a fost prezent la numeroase manifestări evocatoare ale luptei 
pentru libertate și neatârnare, pentru susținerea vechimii și continuității neîntrerupte 
a poporului românesc, în spațiul etnogenezei sale. Acțiunile sale culturale au fost pri-
lejuite de adunări omagiale sau de comemorare a unor evenimente și personaje din 
trecut. Discursurile lui Lupeanu se remarcă prin plasticitatea expresiei și accesibilitate 
publică. Comparația, paralelismul istoric, prezentarea antitetică trecut-prezent au fost 
procedee frecvent utilizate. Ilustrul astrist a evocat fapte și pilde de vitejie din trecu-
tul nostru, care veneau, de multe ori, să-i ilustreze ideile. Bunul simț lingvistic, logica 
strânsă a argumentației, adevărul ireductibil al faptelor, toate acestea au fost comple-
tate cu multă fi nețe și vervă spirituală, formând trăsături de bază ale stilului oratoric 
cultivat de Alexandru Lupeanu.3 

Încă din 1911, într-un articol de fond din „Gazeta Transilvaniei”, Alexandru 
Lupeanu își exprima nemulțumirea față de rezultatele slabe, oferite de cursurile de 
alfabetizare. Acesta se plângea adesea de numărul mic de țărani, care le frecventau. 
„Care este calea cea mai cuminte, calea cea mai sigură de a pătrunde astăzi la inima 
poporului, spre a-l ridica la cultură și bunăstare? Ori doară poporul nostru nu are ne-
voie de această lipsă arzătoare? Unde am ajuns cu instruirea analfabeților? Răspunde 

2 Ibidem.
3 Ibidem. „Apostolia lui Barițiu rostită la Jucul de Jos la împlinirea a 100 de ani de la nașterea 

luptătorului național”, Transilvania, LXXV, nr. 100, 21 mai 1912, p. 1.
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Asociațiunea noastră, că din marea mulțime de neștiutori de carte, într-un an de zile 
am reușit să luminăm 236 de inși. Zi: două sute treizeci și șase. Atât!”.4 De aceea, el 
a insistat, pe lângă agenturile despărțământului, pentru organizarea a cât mai multe 
asemenea cursuri. În acest sens, a făcut personal eforturi remarcabile, pentru procura-
rea abecedarelor și a altor cărți, potrivite pentru luminarea poporului. „Trebuie luptat 
cât mai repede cu forțe cât mai mari pe terenul delăturării analfabetismului care taie 
aripile oricărui avânt spre înaintare”.5

Ca o etapă continuativă a cursurilor de alfabetizare, Alexandru Lupeanu a propus 
conducerii „Astrei” introducerea, în satele transilvănene, după modelul existent în alte 
țări (se referă concret la Germania și Ungaria), a așa-ziselor „cursuri de duminica pen-
tru părinți”. După părerea sa, acestea aveau un rol important în culturalizarea și edu-
carea poporului de la sate, ele trebuiau să cuprindă „probleme de cultură generală și 
națională pe înțelesul ascultătorilor, să-i convingă pe părinți de rosturile cărții și a învă-
țăturii, pentru a face abonamente la câte o gazetă bună, să trateze cu răspundere pro-
blema crâșmelor și șezătorilor, care fără controlul necesar pot degenera în cuiburi de 
stricăciune și imoralitate”.6 Examinată, cu atenție, de forurile conducătoare ale „Astrei”, 
de comisia specializată a acesteia, propunerea a fost luată în discuție, dar, până la o ho-
tărârea defi nitivă, s-a procedat la asimilarea „cursurilor de duminică pentru părinți” cu 
cele de alfabetizare, care se desfășurau, de regulă, în sărbători sau duminica.7 

Ca student la Cluj, din toamna anului 1914, în primii ani de război mondial, 
Alexandru Lupeanu se încadrează în Agentura „Astrei” Studenților Clujeni, înfi ința-
tă în 1913. Aceasta corespundea unui cerc cultural al Asociațiunii, fi ind subordonată 
despărțământului Cluj și lucrând sub îndrumarea acestuia, până la mutarea Societății 
„Petru Maior”, de la Budapesta la Cluj, în anii de după Primul Război Mondial. În ca-
drul agenturii clujene Lupeanu s-a implicat în diverse acțiuni și manifestări culturale 
desfășurate, atât în Cluj, cât și la Turda, Dej, Huedin, Orăștie. Aceste acțiuni s-au do-
vedit a fi  „adevărate sărbători naționale, care aveau ca unic scop: întărirea rândurilor 
noastre românești și solidarizarea tuturor pe chestiuni de adevărată propagandă cul-
turală. Aici se manifestă în toată splendoarea sa limba, doina și portul nostru național, 
care toate împreună au dat acestor acțiuni un timbru de demnitate și absolută origina-
litate. Cei care au asistat la aceste admirabile ocazii de înălțare sufl etească și națională, 
au fost martorii înfrățirii dintre intelectuali, studenți și popor în vederea înfăptuirii 
unității noastre naționale.”8

4 Alexandru Lupeanu, „Pe alte tărâmuri”, Gazeta Transilvaniei, LXXIV, nr. 260, 27 noiembrie 
1911, p. 4. 

5 Ibidem.
6 Alexandru Lupeanu, „Cursuri de duminica pentru părinți”, Foaia Scolastică, XV, nr. 6, 15 

martie 1913, pp. 168-175. 
7 Idem, „Congresul de educație de la Breslau”, Foaia Scolastică, XV, nr. 16, 15 octombrie 1913, 

p. 493.
8 Cristea Nicodim, „Astra și studențimea de dincoace de Carpați. O reprivire istorică și un 

program de actualitate”, Transilvania, 60, nr. 3, martie 1929, p. 219.
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Alexandru Lupeanu a acordat o importanță deosebită acelor elemente constitutive 
ale culturii și civilizației românești, care dădeau națiunii române o individualitate dis-
tinctă și care au reprezentat, de-a lungul veacurilor, adevărați piloni de rezistență ai 
fi inței naționale: limba, arta națională, obiceiurile, tradițiile, portul și, mai ales, istoria. 
Aceste comori spirituale ale națiunii au fost, în accepțiunea sa, principalele mijloace 
de educație națională, încurajate prin concursuri populare de port, cântec și dans, care 
păstrau neatins „tezaurul atavic al neamului nostru”.9

În toate intervențiile sale, Lupeanu recomanda, tuturor auditorilor săi, să desfășoa-
re o luptă permanentă, pentru solidaritatea neamului românesc, pe temeiul cinstirii 
istoriei naționale. În acest sens, patriotul blăjean a participat, între 31 august–2 septem-
brie 1924, ca reprezentant al „Astrei blăjene”, la marea manifestare memorială națio-
nală prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Cu această 
ocazie a avut loc reamenajarea mormântul eroului din Apuseni și s-au inaugurat, pe 
rând, Casa memorială de la Țebea, bustul și placa comemorativă de la Baia de Criș, 
Casa Națională și Muzeul lui Avram Iancu din Vidra și Crucea de pe Muntele Găina.10

La 1 septembrie 1924, în prezența Regelui Ferdinand I al României, a Reginei 
Maria, a primului ministru Ion I.C. Brătianu, a altor înalte ofi cialități, a unui număr 
impresionant de moți, pe platoul Muntelui Găina, s-a desfășurat inaugurarea unei cru-
ci comemorative în memoria lui Avram Iancu. De asemenea, cu ocazia acestor mani-
festări, organizate de Astra, s-a desfășurat Adunarea generală festivă a Asociațiunii, la 
Câmpeni, prezidată de însuși Regele Ferdinand I. Comemorarea „eroului Apusenilor” 
i-a prilejuit lui Alexandru Lupeanu redactarea unor articole, pătrunse de o puterni-
că încărcătură emoțională, Avram Iancu, reprezentând simbolul perfect al jertfei în 
numele idealului național și al emancipării sociale transilvănene. „După 76 de ani 
s-au scormonit iarăși vestiții munți ai Moților. Din Alba Iulia, până în Biharia și din 
Mărișel, în Baia de Criș s-au trezit pădurile și văile; s-au sculat muntenii lui Iancu și ca 
un puhoi de vară coboară cu toții la Țebea la gorunul lui Horea și la mormântul unui 
moț erou. Pe vârful Găinei, aproape de cerul albastru, sună tulnice nenumărate, ca 
trâmbițele arhanghelilor în ziua cea mare. Sunetul se întinde spre apus până la Tisa, 
pătrunde spre miazănoapte până în codrii Maramureșului, spre răsărit până in vadul 
Nistrului și spre miazăzi până la Dunărea bătrână și în Dobrogea Basarabilor. Nu-i 
sunet de război, nici de vifor, ci e sunet de închinare și de rugăciune: moții cheamă în 
munții lor toată sufl area românească să-și plece genunchii lângă țărâna aceluia, care a 
fost odată cel mai vajnic apărător al nației noastre din Țara Ardealului. E pomenirea 
lui Avram Iancu. Se fac rugăciuni la Țebea lângă mormântul eroului. Și trebuie să se 
închine tot Românul, căci Iancu e al nostru al tuturor Românilor. /…/ Fericit trebuie 

9 Ion Breazu, „Sub semnul unifi cării sufl etești”, Transilvania, 68, nr. 1, ianuarie-februarie 1937, 
pp. 44-45.

10 „Pomenirea lui Iancu”, Unirea Poporului, VI, nr. 34, 24 august 1924, p. 1; Z. Peneș, „La mor-
mântul lui Avram Iancu cu avionul”, Gazeta Transilvaniei, LXXXVII, nr. 110, 10 septembrie 
1924, p. 2.
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să fi  tu Iancule, în mormântul tău, sfi nțit cu atâtea lacrimi și suferințe! Slăvită să-ți fi e 
pomenirea. Și slăvit fi e cel ce a putut să facă, ceea ce cu atâta îndrăzneală și bărbăție ai 
visat și ai pregătit tu, mare erou al Ardealului și al neamului întreg”.11 

Memoria „Craiului Munților” a fost cinstită și de Despărțământul blăjean al 
„Astrei”, în Adunarea generală a Asociațiunii din 10 august 1924, desfășurată in locali-
tatea Biia. O „inimoasă prezentare” a lui Avram Iancu a fost făcută de însuși Alexandru 
Lupeanu, în cuvinte însufl ețite, spuse pe înțelesul poporului, arătând care a fost soarta 
românilor, în preajma marilor întâmplări din 1848, reamintind multe fapte mărețe din 
viața marelui erou de la Vidra: „acest tânăr de 25 de ani, cu graiul răspicat și scurt, cu 
sclipiri de oțel în adâncul ochilor albaștrii și-a dat seama că numai armele pot hotărî 
într-un proces de veacuri care a batjocorit până la sânge românimea năpăstuită”.12

Despărțământul „Astrei” blăjene și-a păstrat o tradiție bine încetățenită, încă de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, de a face în permanență recurs la momentele glorioase 
ale istoriei noastre naționale. Această preocupare a rămas o constantă, sub toate con-
ducerile de despărțământ astrist, începând de la Ioan German, apoi Ioan F. Negruțiu, 
Iuliu Maniu, Aurel C. Domșa, Ioan Bălan, Ion Roșianu, Alexandru Lupeanu Melin, 
Ștefan Manciulea și Augustin Popa. Dintre sărbătorile de sufl et ale românilor ardeleni, 
care au stat în atenția „Astrei” blăjene și care l-au avut pe Alexandru Lupeanu drept 
organizator, participant, condeier sau evocator, și care au rămas memorabile în gaze-
tele blăjene ori în numeroase pagini de arhivă, se detașează prăznuirea revoluției tran-
silvane de la 1848, cinstirea eroilor acestei revoluții. Au mai fost celebrate și alte date, 
1 Decembrie – ca zi a descătușării Ardealului și de făurire a României Mari, sărbători-
rea semicentenarului „Astrei” la Blaj în 1911 și sărbătorirea a 75 de ani de la nașterea 
Asociațiunii, tot la Blaj, în 1936, cât și adunările Despărțământului de Târnava Mică al 
„Astrei”, ținute an de an în comunele din județ.

Până la Marea Unire, evenimentele petrecute la Blaj în 1848 erau comemora-
te destul de discret, mai mult în unitățile de învățământ, în instituțiile religioase, în 
Societatea de Lectură „Inochenție Micu Clain” a teologilor din Blaj, în acțiunile inițiate 
de despărțământul „Astrei” blăjene. Prăznuirea se făcea printr-un steag tricolor „pe 
care mâini îndrăznețe îl arborau noaptea pe Piatra Libertății, pe Crucea lui Iancu sau 
în Turnul Catedralei. Și se pornea apoi vânătoarea după steag și după îndrăznețul ro-
mân. Se mobilizau jandarmii, se încruntau procurorii și se pornea întregul mecanism 
greoi al statului ca să strivească un steag și un trădător de patrie”.13 La fel și gazetele 
erau destul de reținute, de teama cenzurii, în a glorifi ca rolul Blajului în vremurile de 
epopee națională, de la 1848-1849. În acest sens, Foaia bisericească și politică „Unirea” 
atenționa, printr-un mic articol de fond, la 65 de ani de la Marea Adunare de la Blaj, că 

11 Alexandru Lupeanu, „Recunoștința unui neam întreg la 100 de ani”, Unirea Poporului, VI, nr. 
35, 31 august 1924, p. 1.

12 „Evocarea lui Avram Iancu făcută de Alexandru Lupeanu Melin”, Unirea Poporului, VI, nr. 
33, 17 august 1924, p. 3.

13 „Sărbătoarea libertății”, Unirea, XXIX, nr. 102, 18 mai 1919, p. 1.
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„trei maiu e ziua măreață în care un neam întreg și-a deschis ochii, și-a frânt cătușele și 
le-a zvârlit cu demnitatea unui popor, ce își cere și el dreptul lui la soare pe lumea asta. 
Amintirea acestei zile sfi nte va trece de-a lungul veacurilor, și până ce va mai trăi un 
sufl et românesc pe aceste plaiuri, își va aduce cu pietate aminte, de faptele mărețe ale 
înaintașilor, de fericita lor pomenire”.14 

În primul an de libertate deplină, în 1919, sărbătorirea revoluției pașoptiste este 
văzută de Lupeanu, drept un triumf al jertfei generației lui Iancu și Barițiu, care ne-au 
condus spre ziua cea mare a redeșteptării. „Ridicați frunțile voastre din țărâna mor-
mintelor, lăsați pe câtă-va vreme odihna somnului veșnic și veniți iarăși la Blaj! Veniți 
așa cum veneați atunci, în minunata zi de 3/15 mai, când nu vă mai încăpeau dru-
murile de țară și nu vă puteau opri nici puștile plumbuite ale nemeșilor, nici săbiile 
fulgerătoare ale oștilor ungare. Veniți la Blaj, că nu mai sunt nemeși, nici jandarmi, 
nici lanțuri, nici spânzurători pe crestele dealurilor. Pe Piatra Libertății fl utură în voie 
deplină sfântul steag tricolor. Nu mai sunt jandarmii pândăreți care să-i batjocorească 
pânza sfântă și să-l târască prin praful ulițelor. /.../ Pătimitoare umbre de la 48. Truda 
voastră a rodit! Suntem liberi, suntem dezlegați din lanțurile sclaviei”.15 

În 1926, la prăznuirea evenimentelor pașoptiste, organizate de „Astra” blăjeană, 
cuvântul festiv rostit de Alexandru Lupeanu „meșter cuvântător și scriitor cu peană 
de aur”, a reînviat în icoane vii, întreaga măreție a Adunării din 3/15 mai 1848 de la 
Blaj. „Ar trebui să am în aceste clipe glas de arhanghel, își începe Lupeanu cuvântul 
festiv, ori cel puțin glas de bucium răscolitor ca să pot trezi la viață strălucitele eveni-
mente care s-au depănat aici, pe aceasta câmpie. Glasul meu ar trebui să împânzeas-
că toate zările, să răzbată din deal în deal, din munte în munte, să coboare la văi, să 
alerge pe curs de râuri, prin desișuri de codrii, să frângă încuietorile pământului și, 
străbătând cu pietate țărâna mormintelor, să cheme încă odată la Blaj pe toți aceia care 
au dat neamului nostru minunata zi de 3/15 mai. Și dacă aș avea această neînchipuită 
putere, acest dar, hărăzit de Dumnezeu numai aleșilor săi, ați putea asista atunci la cel 
mai mișcător fragment de epopee din câte s-au tors vreodată în viața popoarelor și a 
națiunilor”.16 

Acest apel permanent la învățăturile istoriei naționale, prin rememorarea întâmplă-
rilor eroice petrecute la 1848,17 s-a realizat an de an, cu excepția perioadei 1930-1932, 

14 „Trei maiu”, Unirea, XXIII, nr. 47, 15 mai 1913, p. 1.
15 Alexandru Melin, „3/15 maiu”, Unirea Poporului, I, nr. 16, 15 mai 1919, p. 1.
16 Alexandru Lupeanu, „Pe Câmpul Libertății”, Unirea Poporului, VIII, nr. 21, 23 mai 1926, p. 2.
17 A se vedea și alte materiale privind aniversări ale revoluției pașoptiste: „Piatra Libertății”, 

Unirea Poporului, V, nr. 19, 15 mai 1923, p. 1; „Marea sărbătoare a școlilor și a satelor”, Unirea 
Poporului, VI, nr. 21, 25 mai 1924, p. 1; „Tinerimea la 1848”, Unirea Poporului, VII, nr. 20, 15 
mai 1925, p. 1; „Câmpul Libertății”, Unirea Poporului, VIII, nr. 20, 15 mai 1926, p. 1; „Podarul 
din Ciuci-icoană de la 1848”, Unirea Poporului, VIII, nr. 20, 15 mai 1926, pp. 2-3; „Școalele 
din Blaj. O scrisoare a lui George Barițiu către școlarii Blajului, descoperită și publicată de 
Alexandru Lupeanu, bibliotecar arhidiecezan”, Unirea Poporului, VIII, nr. 20, 15 mai 1926, p. 
3; „Sărbătoarea Libertății”, Unirea Poporului, IX, nr. 20, 15 mai 1927, p. 1; „Marile serbări de 
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când acest șir evocator a fost întrerupt brusc de puternica criză economică. „Oricât de 
mare este criza și sărăcia, această sfântă zi n-ar trebui lăsată nesărbătorită, nota la 22 
mai 1932 gazeta lui Alexandru Lupeanu, Unirea Poporului. Dacă nu ne putem însufl eți 
de stările de astăzi, să luăm pildă de la strămoșii noștri care s-au știut însufl eți atât de 
mult înainte cu 84 de ani”.18 

Asociațiunea și-a făcut o îndatorire de onoare în a-i cinsti pe fruntașii revoluției 
transilvane de la 1848, la anumite date omagiale. Astfel, în mai 1912, la împlinirea a 
100 de ani de la nașterea lui George Barițiu, „Astra” a organizat, la Jucu de Jos, o ma-
nifestare comemorativă, cu o masivă participare românească, la care cuvântul de oma-
giere a marelui luptător național a fost rostit de tânărul student în litere Alexandru 
Lupeanu. Cuvintele sale îi impresionează pe cei prezenți, drept pentru care președin-
tele Despărțământului clujean al „Astrei” îi adresează o scrisoare de mulțumire „pen-
tru conferința frumoasă și instructivă ce a-ți binevoit a o ține la Jucul de Jos cu ocazia 
adunării comemorative aranjate în amintirea marelui Gheorghe Barițiu, primiți vă rog 
încredințarea stimei noastre”.19

Alt fruntaș revoluționar comemorat, la 100 de ani de la naștere, a fost Alexandru 
Papiu Ilarian, cel mai înfl ăcărat dintre tribunii lui Iancu. Comemorarea a avut loc la 
Budiu de Câmpie, în 27 noiembrie 1927, prin bunăvoința „Astrei”. Slujba de pome-
nire desfășurată în biserica satului a adunat sute de țărani din satele învecinate iar 
„în fumul de tămâie și de miresme din biserică, răsuna un nume vechi, nume scump 
și drag, la auzul căruia moșnegii martori ai vremurilor de demult, plâng cu hohot și 
varsă lacrimi șiroaie. Cum n-ar plânge și cum n-ar lăcrima, când ectenia duioasă amin-
tește numele marelui fi u al neamului Alexandru Papiu Ilarian, atăt de prețuit și vestit 
odată./.../ Din clipa în care acest tânăr înalt și mlădios, cu ochi vii, scânteietori ca de 
arhanghel și-a pus pieptul său pavăză între baionete și popor, Alexandru Papiu Ilarian 
a fost cel mai ascultat și mai iubit tribun al iobăgimii românești din Țara Ardealului. 
Din pieptul său oțelos tuna un glas ca de fulger: Nu vă temeți fraților cu noi este 
Dumnezeu, cu noi este dreptatea”.20

Lui Avram Iancu, eroul Țării Moților, despărțământul blăjean al „Astrei” i-a pre-
gătit o comemorare deosebită, la cei 100 de ani de la naștere, aceasta desfășurându-se 
în comuna Biia la 10 august 1924, în cadrul adunării cercuale a despărțământului Blaj 
al Asociațiunii. În fața unui public numeros, îmbrăcat în frumoase haine de sărbătoare 
tradiționale românești și cu steagul tricolor deasupra capetelor, Alexandru Lupeanu 
aduce un însufl ețit elogiu marelui erou al neamului românesc, care prin faptele sale 

la Blaj”, Unirea Poporului, X, nr. 20, 20 mai 1928, p. 1; „La Piatra Libertății – gânduri și îndem-
nuri în ziua marelui praznic național”, Unirea Poporului, XV, nr. 18, 14 mai 1933, p. 1; „Ne 
cheamă Blajul”, Unirea Poporului, XIX, nr. 21, 23 mai 1937, p. 1; Însemnări despre Blaj, 3/15 mai, 
1934, pp. 1-5.

18 „3/15 maiu”, Unirea Poporului, XIV, nr. 21, 22 mai 1932, p. 1.
19 Arhivele Naționale Cluj, fond Alexandru Lupeanu Melin, dosar 160, f. 2.
20 Alexandru Lupeanu, „Alexandru Papiu Ilarian”, Unirea Poporului, IX, nr. 48, 27 noiembrie 

1927, p. 1.
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și prin jertfa amară a vieții sale a consacrat defi nitiv îndreptățirea națiunii române la 
libertate și unitate națională.21 Cu o săptămâna înainte, la 3 august 1924, Alexandru 
Lupeanu se deplasase, din proprie inițiativă, la Fărău, în comuna sa natală, făcându-le 
sătenilor, adunați la Școala din localitate „o inimoasă și impresionantă prezentare a 
destinului eroic al craiului Apusenilor”.22

Zilei de 1 Decembrie, „Astra” blăjeană îi acordă, începând cu anul 1919, semnifi ca-
ția cuvenită, respectând în acest fel recomandările venite din partea Comitetul Central 
al Asociațiunii. An de an despărțământul Tărnava Mică s-a manifestat drept principal 
factor catalizator al festivităților organizate, în cinstirea celor care prin multă trudă, 
voință, curaj și eroism au realizat România Mare. La un de la Marea Unire, gazeta po-
porală blăjeană „Unirea Poporului”, condusă de Alexandru Lupeanu, îi închină marii 
sărbători naționale, o adevărată odă de slăvire: „Zi mai însemnată în istoria obiditu-
lui nostru popor românesc n-a fost și poate nici n-are sa fi e. Ziua aceasta ne-a adus 
libertatea, ne-a adus frățietatea, ne-a adus egalitatea, ne-a adus fericirea. Fi, deci, bi-
necuvântată, tu sfântă zi a libertății și preamărită de nepoți și strănepoți, fi  slăvită de 
toți urmașii lui Traian și a lui Mihai, până când va mai trăi neam de neamul nostru pe 
pământ”.23 

Toate manifestările desfășurate în marea zi de sărbătoare la Palatul Mitropolitan, la 
instituțiile de învățământ din Blaj, ori pe Câmpul Libertății, au avut drept organizator 
„Astra” blăjeană, condusă, la aceea vreme, de protopopul Aurel C. Domșa. În contex-
tul marii sărbători de la 1 Decembrie, nu este uitată nici un moment cetatea în care 
s-a înfăptuit Unirea, Alba Iulia, cea care a adus spre ea sutele de mii de români, ca o 
gazdă mândră și primitoare. „Slăvită să fi  tu, cetate cu rădăcinile în veacuri, care ai fost 
și temnița și leagănul izbânzilor noastre! Slăvită astăzi când bucuria marelui praznic 
învăluie toate în cântec de mărire și de izbândă. Cu începuturile pierdute în negura 
vremurilor, tu Alba Iulia ai fost pentru noi românii, și Golgotă de pătimiri nenumăra-
te, dar și leagăn de reînviere și de măriri fără seamăn. Lespezile tale udate de atâtea ori 
cu sânge și cu lacrimi, au fost pentru noi și loc de blestem, dar și altar de cea mai sfântă 
binecuvântare cerească! Mărire ție! Veșnică mărire!”.24 

O prăznuire înălțătoare a zilei Marii Uniri s-a desfășurat în Blaj la 1 Decembrie 
1935, în condițiile în care ideile revizioniste, la adresa Statului național unitar român 
căpătau forme din ce în ce mai amenințătoare. Manifestarea a început printr-o slujbă 
religioasă la care au participat membrii comitetul „Astrei” blăjene, reprezentanți ai 
tuturor autorităților locale, bisericești, școlare, civile și militare. După slujbă, a urmat 
o impresionantă manifestare patriotică pe străzile centrale, cu participarea elevilor de 

21 „Asociațiunea la Blaj – Adunarea Despărțământului Blaj”, Unirea Poporului, VI, nr. 33, 17 
august 1924, p. 2.

22 „Asociațiunea în comuna Fărău”, Unirea Poporului,VI, nr. 33, 17 august 1924, p. 3.
23 „1 Decembrie”, Unirea Poporului, I, nr. 44, 27 noiembrie 1919, p. 2.
24 Alexandru Lupeanu Melin, „Alba Iulia, cetatea suferințelor și a biruințelor noastre”, Unirea 

Poporului, XI, nr. 20, 19 mai 1929, p. 1-2.
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la școlile Blajului, până în curtea Mitropoliei, în fața bătrânului castel, martor a multor 
momente mărețe din trecutul neamului românesc. De pe balustrada castelului metro-
politan Alexandru Lupeanu Melin, președintele Despărțământului Blaj al „Astrei”, în 
care calitate a organizat și condus întreaga manifestație, a rostit o înfl ăcărată cuvânta-
re preamărind rolul Blajului și al oamenilor lui în triumful idealului național de la 1 
Decembrie 1918: „E datoria fi rească a generațiilor de azi și a tuturor celor de mâine și 
de totdeauna, menționa Lupeanu, să închine fl amurile idealului național în fața acelor 
oameni și în fața acestor ziduri sfi nte, care au zămislit și au răscopt, prin veacuri ideea 
românismului integral, pregătind Alba Iulia și închegarea granițelor de la Nistru până 
la Tisa, precum le-a visat poetul, el însuși fost elev al școlilor noastre. Drapelele nenu-
mărate, care înviorează azi atât de sublim neguroasa zi de iarnă, sunt o dovadă că sin-
țământul românesc este pururea viu și nestins în inimile noastre, chezășie de granit că 
Unirea de la 1 Decembrie 1918 va dura cât munții și fără putință de cotropire cât timp 
va luci o cruce pe acest castel și va răsuna o doină românească pe văile Ardealului 
străbun. S-o știe asta toți neodihniții revizioniști și toți hrănitorii de nădejdi nebune”.25

În aceiași zi s-a desfășurat la Blaj și o adunare solemnă în cinstea marelui eveni-
ment, urmată de un „festival patriotic”, organizat cu concursul școlilor blăjene, la care 
au asistat membri Despărțământului „Astrei” locale, invitați din partea Prefecturii, 
Mitropoliei, Primăriei, Comandamentului cercului de recrutare Târnava Mică etc.

În cuvântul de deschidere, Alexandru Lupeanu Melin reamintește celor prezenți 
faptul că toate aceste manifestări, dar și alte multe acțiuni intreprinse la nivel de județ 
în plan cultural-instructiv n-ar fi  fost posibile fără sprijinul Astrei culturale. „Astra” 
a fost concepută chiar de la început, menționa Lupeanu, ca o stâncă de temelie pusă 
în slujba tuturor aspirațiilor naționale, prilej de îmbrățișare frățească pentru toți fi ii 
neamului, fără deosebire de clasă, de profesiuni, ori de credințe religioase. Ea ne-a 
înmănuncheat întotdeauna pe toți, prevalând originea, graiul, sângele și comunitatea 
de aspirații naționale. Este fi resc deci, ca și această mare sărbătoare a tuturor sufl etelor 
românești, când prăznuim Unirea pe veci a Transilvaniei cu Patria Mamă, să ne afl e 
împreună sub fl amura bătrânei noastre Asociațiuni culturale”.26 

Ziua de 1 Decembrie a fost sărbătorită, nu doar în centrul de despărțământ, ci și în 
cadrul cercurilor culturale de la sate, fapt dovedit atât prin documente de arhivă, cât 
și din consemnările oferite de gazetele vremii. Dintre cercurile culturale, care s-au evi-
dențiat în aceste acțiuni național-patriotice, le menționăm pe cele din Biia, Bucerdea 
Grânoasă, Chesler, Făget, Lodroman, Lunca, Micăsasa, Pănade, Proștea Mare, Spini, 
Valea Sasului.27 La adunările generale anuale ale Despărțământului „Astrei” blăjene, 
desfășurate în diferite comune din județ, Alexandru Lupeanu, în calitate de președinte 

25 „Ziua de 1 Decembrie la Blaj”, Unirea Poporului, XVII, nr. 49, 8 decembrie 1935, pp. 3-4.
26 Ibidem.
27 „Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie în Despărțământul Târnava Mică”, Unirea Poporului, 

XVII, nr. 50, 8 decembrie 1935, p. 1; Arhivele Naționale Alba, fond Despărțământul Blaj al 
„Astrei”, f. 48.
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de despărțământ,28 a statornicit organizarea la fi nalul festivităților a unor expoziții et-
nografi ce și de industrie casnică, concursuri de cântece și jocuri populare, câștigătorii 
fi ind desemnați de un juriu prezidat de conducătorul despărțământului, cunoscut ca 
un iubitor pătimaș al creației populare autentice. De reținut este faptul că la Adunarea 
generală din 21 mai 1936 de la Ocnișoara s-a stabilit un amplu plan de realizare a unei 
expoziții istorico-etnografi ce și culturale la Blaj cu prilejul Adunării generale a „Astrei” 
din septembrie 1936. Pentru reușita acestei expoziții s-a alcătuit o comisie prezidată de 
Alexandru Lupeanu, care a depus întreaga capacitate organizatorică, pentru izbânda 
ei deplină. Această tradiție privind organizarea unor expoziții și concursuri etnogra-
fi ce la nivel de cercuri culturale, s-a respectat cu strictețe indiferent de locul desfășu-
rării acestor adunări, fi e la Pănade (1930), Ciufud (1933), Făget (1934), Spini (1935), 
Ocnișoara (1936), Veza (1937). 

Alexandru Lupeanu devine președinte de despărțământ în 1930, la Adunarea ge-
nerală de la Pănade, înlocuindu-l pe Ion Roșianu, fi ind apoi reconfi rmat în funcție la 
Adunarea generală de la Spini din 30 iunie 1935. O altă preocupare constantă a lui 
Alexandru Lupeanu Melin, în cadrul „Astrei”, dar și in calitatea sa de profesor de lim-
bă și literatură română și, nu în ultimul rând, ca un scriitor de mare talent, a fost aceea 
de cultivare a limbii române. În ideologia lui Alexandru Lupeanu, cât și a contempora-
nilor săi, interesul pentru cultivarea limbii române era considerat ca o îndatorire, ca o 
virtute patriotică. Potrivit concepției sale, în lupta generală de emancipare, limba avea 
un loc important, deoarece acest concept încorpora, între fi nalitățile sale, și formele 
de manifestare și emancipare lingvistică, menită să faciliteze, la rândul ei, împlinirea 
altor năzuințe naționale. Acest rol al limbii reclama preocupări mature și competente, 
pentru cultivarea ei, cu scopul de a o perfecționa, ca o armă de luptă pentru apărarea 
drepturilor naționale.29 Într-un articol publicat în anul 1907, în gazeta „Răvașul” din 
Cluj, deci la începutul carierei sale literare, tânărul seminarist Lupeanu stabilește câte-
va principii de bază, valabile, în parte, și astăzi, privind tehnica traducerilor literare. Se 
remarcă în mod deosebit necesitatea ca „traducătorul să fi e pătruns de un fi n meșteșug 
al limbii române, iar traducerea să se facă în cea mai îngrijită limbă românească”.30 În 
concepția sa, limba română și arta populară trebuiau să constituie instrumente efi cace 
de luptă împotriva tendințelor de deznaționalizare, exercitate de anumiți factori ex-
terni, un mijloc de educare, de sădire a dragostei de patrie, de cultivare a sentimentu-
lui demnității naționale.

Se știe că în privința limbii române, „Astra” a promovat prin secțiunile științifi ce 
literare și prin revista Transilvania o preocupare energică și sistematică, pe temeiuri 
profund științifi ce, pentru unifi carea și cultivarea limbii române literare, văzând în ea 

28 Ibidem.
29 Arhivele Naționale Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu, nr. 56, f. 13.
30 Alexandru Lupeanu Melin, „Despre traduceri”, Răvașul, V, nr. 47-52, 31 decembrie 1907, pp. 

794-797.
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unul din „suporturile de căpetenie ale unității noastre sufl etești”.31 Angajată în slujba 
dezideratului unifi cării politice, în viziunea promotorilor „Astrei”, limba dobândește 
prestigiul de factor politic hotărâtor, pentru triumful idealului național, ea fi ind che-
mată, nesocotind granițele, să contribuie împreună cu ceilalți factori la dezvoltarea tot 
mai solitară, a conștiinței naționale.32

Alexandru Lupeanu a fost mereu preocupat de a nu se îndepărta de limba vie a 
poporului, subliniind mereu rolul acesteia în procesul de „șlefuire și înmlădiere” a 
instrumentului de comunicare. În tot ce scrie, indiferent de perioadă, limba este menți-
nută de Lupeanu „la o înaltă altitudine literară, oferind de fi ecare dată colaboratorilor 
de redacție un model de scris îngrijit și accesibil”.33 

În Biblioteca Poporală a „Astrei”, dar și în editurile Blajului, din proprie inițiativă 
sau la cererea conducerii „Asociațiunii”, Alexandru Lupeanu publică o serie de cărți și 
broșuri, cuprinzând o literatură adecvată poporului de la sate cu sfaturi și îndemnuri, 
pentru respectarea normelor igienice, de însușire a învățăturii, hărniciei și credinței. 
Alte cărți, de factură poporală, rememorează evenimente și aspecte din trecutul ro-
mânesc, rolul Blajului în conștiința națională, elemente de teatru popular etc. Limba 
folosită, chiar și în astfel de scrieri, cu pronunțate infl uențe populare, impregnată cu 
arhaisme și regionalisme, oferă de fi ecare dată adevărate jaloane de ținută literară, 
aceasta într-o vreme când limba era periclitată de nocivitatea infl uențelor străine, de 
invazia unor cuvinte autohtone, de imitarea de factură cosmopolită, a unor fapte de 
limbă neconforme cu spiritul limbii noastre. Dintre cărțile, cu o asemenea tematică, 
scrise pentru popor, amintim: „De vorbă cu sătenii” (1912), „Din război. Versuri și 
cântece (1917-1918)”, „Copiii, sămânța viitorului” (1917), „Cântecul lui Moșoiu”(1919), 
„În pragul vremii” (1920), „Souvenir de Blaj” (1921), „Călăuza Blajului. Cu însemnări 
și lămuriri istorice” (1922), „Cântecele lui Iancu pe care le cântă poporul în părțile 
Ardealului” (1922), „Povestea lui Arhirie scoasă din hârtii bătrâne” (1922), „La Piatra 
Libertății” (1927), „Minunatele întâmplări ale lui Niță Zdrenghea în București, în 
America și aiurea” (1927), „De pe Secaș, strigături și cântece din popor” (1927), „Cârlig 
vinde pe Suru. Teatru pentru săteni” (1930), „Fetița orfană. Feerie muzicală în două 
acte” (1933), „Leac pentru muieri, teatru popular” (1933). 

Paralel cu aspecte de cultivare a limbii române, Alexandru Lupeanu acordă impor-
tanța cuvenită problemelor de folclor, de artă populară, de tradiții și obiceiuri, care-l 
preocupă și în calitate de membru în conducerea „Astrei”, dar și ca președinte de des-
părțământ. Acțiunea neîntârziată, în direcția salvării patrimoniului popular, era justi-
fi cată în concepția sa, de două idei valabile în parte și astăzi. Una se referă la dispari-
ția informatorilor de calitate, a bătrânilor martori ai timpurilor trecute, iar pe de altă 

31 Comoara Satelor, III, nr. 7-8, 8 septembrie 1925, p. 93, vezi art. „Poporul la congresele Astrei”.
32 Andrei Bârseanu, „La jubileul de 50 de ani ai Asociațiunii”, Transilvania, XLII, nr. 4, iulie-au-

gust 1911, p. 325. 
33 Alexandru Lupeanu, „De vorbă cu sătenii”, Convorbiri literare, XLIV, septembrie 1912,

p. 1060.
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parte, adunarea într-un corpus a patrimoniului popular existent, ar constitui o bază de 
pornire și de dezvoltare pentru viitor, a studiului artei noastre populare. 

Mânat de aceste idei nobile Alexandru Lupeanu, împreună cu Traian German, di-
rectorul Liceului de Fete din Blaj pornesc, în anul 1923, o interesantă acțiune de consti-
tuire a unui Muzeu al Târnavelor la Blaj. În acest Muzeu s-au adunat diferite obiecte 
etnografi ce vechi, specifi ce satelor de pe Târnave și anume țesături și cusături, cămăși, 
catrințe, păsturi, covoare, vase, cuiere, lăzi, furci de tors, icoane vechi, unelte de casă 
și de plugărie etc. „toate așezate în săli separate, în așa fel că cine vede acest muzeu, 
să fi e ca și când ar vedea o casă românească de pe Târnave, cu toate frumusețile ei. 
Realizarea muzeului reprezintă o muncă națională care este o mândrie nu numai a ți-
nutului nostru ci a neamului./.../ Nu-i iertat să lăsăm să se prăpădească înfățișarea cea 
veche a satelor noastre. Prăpădindu-se lucrurile vechi, se șterge și amintirea părinților, 
a moșilor și strămoșilor noștri. Ceea ce este un mare păcat, de neiertat pentru genera-
țiile viitoare”.34

În privința adunărilor generale ale „Astrei”, desfășurate an de an într-un alt 
Despărțământ, Alexandru Lupeanu le asimilează unor adevărate congrese învățătoa-
re de ideal național, momente înălțătoare de educație patriotică. Participarea popo-
rului la aceste adunări „reprezintă mai mult decât simple manifestații populare, ele 
sunt adevărate caleidoscopuri etnografi ce arătând obiceiurile și comorile lui de artă și 
frumusețe. /.../ Congresele „Astrei” sunt cele mai strălucite ocazii pentru etnografi  și 
folcloriști de a culege material pentru studiile și colecțiile lor, sau măcar a ne informa 
unde mai este teren candid și neexploatat pe care să-l aibă în vedere cercetătorii feno-
menului”.35 

Apelul lansat de Alexandru Lupeanu, el însuși un important culegător de folclor 
autentic, în direcția conservării comorilor etno-folclorice și prezentat în adunările de 
despărțământ sau ale Asociațiunii centrale, este edifi cator, în sensul de a se găsi mij-
loace concrete, practice de salvare a acestui tezaur național. „Modernizarea pătrunde 
și în cele mai înfundate văi și azi, mâine, numai muzeele și colecțiile de folclor vor mai 
putea vorbi de comorile satelor noastre. Să nu le lăsăm să se piardă pe de-a-ntregul”.36 
Referindu-se la trecutul și prezentul „Astrei”, într-un articol din 1932, Alexandru 
Lupeanu Melin face o analiză obiectivă asupra a ceea ce a fost și a ceea ce reprezenta 
atunci „Asociațiunea”, în condițiile în care se manifestau sufi ciente opinii contrare ros-
tului „Astrei”, după îndeplinirea idealului național. 

34 „Muzeul Târnavelor”, Unirea Poporului, VI, nr. 41, 12 octombrie 1924, pp. 1-2.
35 Alexandru Lupeanu, „Poporul la Congresele Astrei”, Comoara satelor, III, nr. 7-8, 8 septem-

brie 1925, p. 93. 
36 Ibidem.
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Alexandru Lupeanu-Melin și „Astra” transilvană

Rezumat: Alexandru Lupeanu Melin a avut o contribuție importantă la creșterea autorității Astrei, 
una dintre cele mai importante asociații culturale din România. A avut funcții importante în Astra, fi ind 
declarat membru pe toată durata vieții și făcând parte din Comitetul Central. A condus, timp de șapte 
ani, secția din Blaj a Astrei. A întreprins mai multe acțiuni prin care urmărea creșterea nivelului cultural 
al românilor transilvăneni, fi ind considerat, pe bună dreptate, unul dintre cei mai importanți mentori 
culturali ai românilor.

Alexandru Lupeanu Melin a contribuit la alfabetizarea și culturalizarea maselor, în special a tinerilor, 
prin diferite acțiuni. În acest sens, el propune o serie de proceduri prin care se putea realiza trezirea 
literaturii populare în mediul rural, știind că în Transilvania, populația românească trăia în condiții de 
ignoranță culturală, datorită politicii instituite de regimul austro-ungar. O altă preocupare constantă a lui 
Lupeanu în Astra a fost aceea de a cultiva limba română, el însuși fi ind un scriitor foarte talentat. Numele 
lui este strâns legat de publicarea a peste treizeci de volume de proză românească.

Lupeanu a fost, de asemenea, principalul organizator al marilor festivități jubiliare ale Astrei la săr-
bătorirea a 75 de ani de la înfi ințare. Festivalul a avut loc la Blaj, între 9 și 12 septembrie 1936. Aceste 
festivități au fost considerate, de conducerea centrală a Astrei, ca un triumf total al românilor și cel mai 
important eveniment organizat vreodată la Blaj. De asemenea, datorită lui Lupeanu se înfi ințează două 
școli superioare în mediul rural, una pentru tineri, deschisă la 25 aprilie 1934, iar alta pentru fete, des-
chisă pe data de 14 mai 1936. Scopul acestor școli a fost acela de a fi  principalii catalizatori culturali ai 
regiunii Târnava Mică și ai populației țărănești.

Cuvinte cheie: mentor cultural, Astra, Despărțământul Blaj, școli țărănești, alfabetizare, adunare 
jubiliară, antirevizionism. 

Alexandru Lupeanu Melin and Transylvanian Astra

Abstract: Alexandru Lupeanu Melin brought an important contribution to the growth of the Astra 
authority, one of the most important cultural associations from Romania. He had important functions 
within Astra, being declared lifelong member and being a part of the Central Committee. He led the 
section of Blaj of Astra for seven years. He ran several actions through which he aimed to increase 
the cultural level of the Transylvanian Romanians being rightly considered one of the most important 
cultural mentors of Romanians. 

Alexandru Lupeanu Melin contributed to the literacy and enlightenment of the masses, especially 
the young, through different actions. To this matter, he proposes a series of actual procedures through 
which he could be able to achieve the waking of popular literature at the countryside, while knowing that 
in Transylvania, the Romanian population was living in conditions of total ignorance due to the politics 
brought by the Austro-Hungarian regime. Another constant preoccupation of Lupeanu within Astra, was 
that of cultivating the Romanian language as a greatly talented writer. His name is strongly related to 
the publishing of over thirty volumes of Romanian prose.

Lupeanu was also the main organizer of the great jubilee festivities of Astra at the celebration of 
75 years since foundation. The festival took place at Blaj, between 9-12 of September 1936. These 
celebrations were considered by the central Astra leadership as a total triumph of Romanians and most 
importantly of Blaj. Also connected to Lupeanu’s name is the founding of two superior country schools, 
one for youth, opened on the 25th of April 1934, and another one for girls, opened on the 14th of may 
1936. The purpose of these schools was to be the main cultural catalysts of the Târnava Mică country-
side and the peasant population.

Keywords: cultural mentor, Astra, Blaj Branch, peasant schools, literacy, jubilee gathering, anti-
revisionism.


