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Conceptul de societate civilă, cu aplicare la spațiul Transilvaniei, a început să fie
utilizat relativ recent de istorici, care l-au pus în relație aproape exclusiv cu
fenomenul asociaționist ce a înflorit pe parcursul lungului secol al XIX-lea și parțial
cu divizarea instituțională pe criterii etnice și confesionale (pillarization) ce a
caracterizat procesul de construcție a identităților naționale la nivel provincial.
Prezentarea noastră își propune o analiză a apariției și evoluției segmentului
românesc al societății civile, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până la
Primul Război Mondial, cu scopul de a identifica: rațiunile ce au stat inițial la baza
impulsurilor de manifestare asociativă sau civică, evoluția acestora, ritmul de
dezvoltare în raport cu ansamblul european și cu restul Monarhiei Habsburgice,
taxonomia instituțională, măsura și contururile delimitărilor etnice. Intenționăm de
asemenea să evidențiem și să dezbatem o serie de chestiuni problematice în
perspectiva actuală asupra societății civile transilvănene din epocă, precum:
ignorarea aproape completă de către cercetarea istorică a formelor de asociere sau
angajament civic ce presupuneau cooperare inter-etnică/-confesională și efectele în
durată lungă ale acestei perspective, rolul real al instituțiilor asociative în
democratizarea societății, reprezentativitatea socială a acestor instituții. Pe lângă
această problematizare, vom urmări și reliefa traseele informale și
neinstituționalizate ale angajamentului individual sau colectiv în chestiuni de
politică publică, de la cel mai limitat cadru, al problemelor locale, la cel mai larg, al
politicilor monarhiei.

Imagine: Fotografie de grup cu ocazia adunării generale a Astrei de la Șimleul Silvaniei
(august 1908).
Motivarea alegerii: Reflectă perfect simbioza dintre asociaționism și biserică, rolul și
influența acesteia în construcția instituțiilor societății civile la românii din Transilvania și
Ungaria.
Sursa electronică la rezoluție mare:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/ASTRA_in_Simleu_Silv
aniei%2C_August_1908.jpg/1024px-ASTRA_in_Simleu_Silvaniei%2C_August_1908.jpg
Sursa originală: Luceafărul, VII (1908), 17, 1 septembrie, p. 407,
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/luceafarul/1908/BCUCLUJ_FP_280
091_1908_007_017.pdf.
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