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Abstract
ASTRA played the role of Romanian Academy for the Romanians
from the Austrian monarchy, especially until 1866, but also that of civic
leader, of forming the civic and democratic conscience of the Romanian
population in Transilvania.
Never can there be brought enough
appreciation words for those who founded ASTRA and who also then
developed it as the most representative institution of the Romanian nation
from the Austro-Hungarian monarchy until 1918.
Key words: civil society, intermediary associations, voluntary associations,
firms, corporative organs, functional democracy.
După 1989, una dintre noţiunile care a făcut carieră în ştiinţele
politice din România a fost, fără îndoială, cel de societate civilă. Mass
media a contribuit din plin la o atare evoluţie spectaculoasă. Societatea
civilă ar putea fi definită foarte simplu drept ansamblul asociaţiilor
intermediare care nu sunt nici statul şi nici familia extinsă; prin urmare,
societatea civilă include asociaţii voluntare, firme şi alte organe corporative.
Astfel, societatea civilă este reprezentată de instituţiile şi organizaţiile
sociale şi civice care constituie temelia unei democraţii funcţionale.
Organizaţiile societăţii civile se implică în luarea deciziilor privind
dezvoltarea socială sau a deciziilor de interes public. Actualmente, într-o
formulare des uzitată, "Societatea civilă este o noţiune care descrie forme
asociative de tip apolitic şi care nu sunt părţi ale unei instituţii fundamentale
a statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organizaţiile
neguvernamentale - asociaţii sau fundaţii, sindicatele, uniunile patronale
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sunt actori ai societăţii civile, care intervin pe lângă factorii de decizie, pe
lângă instituţiile statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării
drepturilor şi intereselor grupurilor de cetăţeni pe care îi reprezintă"2.
S-au conturat de-a lungul timpului diferite definiţii ale conceptului
de "societate civilă". De cele mai multe ori, sensul atribuit este adesea unul
simplist, mulţi înţelegând prin "societate civilă" organizaţiile
nonguvernamentale. Şcoala londoneză de economie, Centrul pentru
Societatea Civilă, utilizează ca definiţie de lucru o exprimare, preluată din
bibliografia consultată pentru care optăm şi noi: "Societatea civilă se referă
la un set de instituţii, organizaţii şi conduite situate între stat, afaceri şi
familie. Aceasta include organizaţii non-profit, organizaţii filantropice,
mişcări sociale şi politice, alte forme de participare socială şi civică".
Exemple de instituţii ale societăţii civile: organizaţii nonguvernamentale
(ong-uri); organizaţii comunitare; asociaţii profesionale; organizaţii politice;
cluburi civice; sindicate; organizaţii filantropice; cluburi sociale şi sportive;
instituţii culturale; organizaţii religioase; mişcări ecologiste; media etc.
Astfel, societatea modernă s-ar structura prin trei componente: componenta
economică, componenta politică (instituţiile fundamentale ale statului) şi
componenta societăţii civile, sectorul non-profit, care legitimează sau
amendează celelalte două componente. Prin urmare, societatea civilă descrie
un întreg sistem de structuri, care permit cetăţenilor noi roluri şi relaţii
sociale, prin diferite modalităţi de participare la viaţa publică. Dincolo de
aspectul instituţional, societatea civilă este formată din cetăţeni, care,
asociaţi sub diferite forme, participă la viaţa publică, influenţează politicile,
apără şi promovează interesele populaţiei. Sergiu Tămaş, profund cercetător
al instituţiilor politice, afirma că "formarea societăţii civile este rezultatul
unei mişcări spontane şi creatoare a cetăţenilor care instituie în mod benevol
diverse forme de asociere politică, economică, culturală. În cadrul societăţii
civile, cetăţenii intră într-o ţesătură de raporturi sociale, participând benevol
la activitatea unei multiplicităţi de asociaţii, organizaţii, cluburi, în vederea
promovării unei diversităţi de obiective şi interese. Organizaţiile societăţii
civile sunt autonome în raport cu statul, reprezentând o multitudine de
centre de putere, un sistem al puterilor non-statale"3.
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Noțiunea de „societate civilă românească”, pentru perioada anterioară
unirii Transilvaniei cu România, a fost lansată în istoriografia românescă
relativ recent, de către Liviu Maior, un specialist consacrat al istoriei
Transilvaniei. În timpul dualismului, ca urmare a statutului pe care l-au avut
românii din Transilvania, au fost create sute de instituţii profesionale şi
culturale regionale şi locale (asociaţii şi societăţi culturale, reuniuni de
femei, reuniuni învăţătoreşti, societăţi de lectură ale elevilor şi studenţilor,
coruri, asociaţii economice etc.), care au contribuit la întărirea conştiinţei
naţionale româneşti. Această emulație asociaţionistă pusă în slujba
consolidării şi afirmării naţiunii române reprezintă o adevărată „societate
civilă românească”, adaptată la condiţiile politice, culturale şi economice
specifice epocii4. Preluând enunţul anterior, putem să avansăm ca ipoteză de
lucru, încă din acest moment, urmând să exemplificăm în cuprinsul lucrării,
ideea că „societatea civilă românească” din Transilvania a avut, spre
deosebire de accepţiunea curentă, o specificitate rezultată în urma condiţiilor
în care au trăit românii din provincie între 1867-1918. Aceasta nu
diminuează însă cu nimic valoarea şi importanţa ei pentru corpul naţional
românesc din provincie, aportul societăţii civile româneşti la procesele
modernizatoare care s-au derulat în Transilvania în deceniile premergătoare
Primului Război Mondial fiind unul vizibil şi de necontestat. Modelul era
unul larg răspândit în dubla monarhie, unde unele popoare începuseră mai
devreme procesul asociaţionist, de construire a societăţii civile, cehii fiind
cei mai avansaţi în acest sens5.
Dualismul austro-ungar a făcut ca Transilvania să își piardă orice
urmă de autonomie, fiind integrată politic şi administrativ în Ungaria,
legislaţia votată de parlamentul ungar după 1867 a urmărit, explicit sau nu,
realizarea unui stat naţional maghiar omogen. Prin asimilarea naţionalităţilor
şi o politică demografică adecvată intereselor guvernelor de la Budapesta, sa reuşit creşterea ponderii maghiarilor în stat, iar reacţia românilor faţă de
dualism nu a întârziat să se materializeze, mai întâi în formula consacrată în
timpul Revoluţiei de la 1848, cea a adunărilor naţionale reprezentative.
Astfel, la 3/15 mai 1868, tot la Blaj, mai multe mii de români au aniversat
20 de ani de la Marea Adunare Naţională din 3/15-5/17 mai 1848, prilej cu
care s-a adoptat şi un document politic intitulat Pronunciament. Apoi, la
începutul anului 1869 s-a desfăşurat la Timişoara Conferinţa Naţională a
românilor din Banat, unde Alexandru Mocioni a susţinut o organizare
4

Liviu Maior Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitate naţională,
Bucureşti, 2006, p. 8.
5
Jan Havranek, „The Development of Czech Nationalism”, în Austrian History Yearbook,
vol. III, part 2, 1967, p. 239.

424

politică modernă de tip partidist, punându-se bazele Partidului Naţional al
Românilor din Banat şi Ungaria. Se avansa ca tactică solidaritatea politică
cu celelalte naţionalităţi din Ungaria şi cu românii ardeleni, programul
politic elaborat acceptând dualismul, dar combătându-l de pe baze
democratice şi liberale. În primăvara anului 1869, din iniţiativa lui Ioan
Raţiu, Ilie Măcelariu şi Visarion Roman, a fost convocată la Miercurea,
lângă Sibiu, Conferinţa Naţională a românilor ardeleni, fiind puse bazele
Partidului Naţional al Românilor din Transilvania, în frunte cu I. Măcelariu.
Programul adoptat se baza pe principiile programului revoluţionar de la Blaj
din 1848 şi preconiza autonomia Transilvaniei, egalitatea în drepturi a
naţionalităţilor, democratizarea vieţii politice şi a instituţiilor administrative,
juridice etc. Ca tactică de luptă a fost propus pasivismul6.
Dincolo de exprimările în plan politic (Memorialul, Memorandul,
lupta parlamentară etc.), rezistenţa românilor împotriva dualismului s-a
manifestat mai ales prin intermediul instituţiilor culturale. Nimeni nu se mai
îndoieşte astăzi că mişcările de emancipare naţională din secolul al XIX-lea
cantonate în spaţiul Europei Centrale şi de Sud-Est, au încorporat în
strategia lor cultura, ca un element decisiv al procesului de solidarizare
naţională. Componenta culturală, reprezentată printre altele şi de asociaţiile
regionale înfiinţate înainte de semnarea Ausgleich-ului din 1867
(Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului
român (ASTRA) - 1861, Societatea pentru cultura şi literatura română în
Bucovina - 1862, Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului
român - 1863 etc.) a avut o contribuţie importantă în procesul de afirmare a
identităţii naţionale şi, indirect, chiar în sfera militantismului politic.
Datorită caracterului lor regional, ele au dinamizat activitatea culturală pe o
arie geografică largă coagulând elita intelectuală răspândită în mai multe
centre urbane; dar, în acelaşi timp, au şi favorizat accesul comunităţilor
săteşti la actul de cultură7. Astra şi-a creat după 1869 despărţăminte în
aproape toată Transilvania. Crearea acestora a favorizat şi a amplificat
dialogul cultură-societate, aducând pe scena vieţii publice comunitatea
sătească, chiar dacă aceasta s-a realizat uneori prin intermediul elitei locale
(învăţători, preoţi, notari). ASTRA i-a adus pe români pe terenul vieţii
publice, implicându-i în viaţa comunităţii naţionale, care, ea însăşi, a ieşit
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din situaţia de marginalizare a istoriei, în care fusese împinsă de secole 8.
Alegerea periodică a conducerilor despărţămintelor locale a implicat
exercitarea dreptului de vot de către mii şi mii de români care nu participau
în mod curent la alegerile politice datorită votului censitar. Pentru aceştia,
exerciţiul democratic reprezentat de alegerea unor organe de conducere la
nivelul central dar şi local al ASTREI a constituit o experienţă valoroasă şi
care a pregătit şi validat maturitatea politică a naţiunii române din
Transilvania în toamna anului 1918, când au fost alese în mod democratic
consiliile naţionale comitatense şi locale, precum şi delegaţii de la Alba
Iulia.
Întrunirile periodice ale comitetului de conducere de la Sibiu,
adunările generale anuale care se ţineau în diverse oraşe au constituit tot
atâtea ocazii de întrunire şi pentru liderii politici, pentru discutarea strategiei
politico-culturale. Adunările generale prilejuiau şi dezbaterea, într-un cadru
mai restrâns, evident, a principalelor probleme ale mişcării politice
româneşti. Astfel, fruntaşii ASTREI au fost iniţiatorii şi organizatorii
conferinţelor naţionale din Banat şi Ardeal din 1869, care au condus la
formarea celor două partide. Participările la adunările generale anuale, la
şedinţele comitetelor de conducere, erau tot atâtea prilejuri de manifestare a
solidarităţii naţionale, asigurându-se în primul rând o unitate în strategia
cultural-naţională adoptată de asociaţiile regionale. Pe de altă parte, aceste
prezenţe active, la adunările generale, constituite din reprezentanţii tuturor
românilor transilvăneni, erau „un mare parlament al culturii româneşti, care
pregătea calea spre parlamentul politic”9. Rolul politic al asociaţiilor
culturale regionale nu a fost diminuat de crearea partidelor politice naţionale
în anul 1869. Activităţile acestor partide nu se desfăşurau constant şi nu
implicau o participare numeroasă din partea publicului românesc (cu
excepţia campaniilor electorale sau a unor evenimente de excepţie, cum a
fost mai târziu Memorandul). În cadrul asociaţiilor regionale fruntaşii din
Transilvania se întruneau lunar cu ocazia şedinţelor direcţiunii, prilej cu care
se puteau informa asupra evoluţiei politice din Monarhie, asupra tuturor
problemelor de ordin politico-naţional ce priveau comunitatea românească.
Adunările generale anuale ale ASTREI, prin prezenţa masivă a membrilor,
dar şi a unui public numeros (variat ca şi compoziţie socială), au contribuit
8
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la strângerea legăturilor între români, întreţinându-le entuziasmul marilor
idealuri naţionale10. Socializările cu ocazia acestor adunări generale,
contactul periodic între elite şi baza mişcării politico-cultural-naţionale au
însemnat acumularea unei solidarităţi specifică formelor instituţionale ale
societăţii civile moderne. Prin formula lansată de Slavici, „Soarele pentru
români la Bucureşti răsare”, s-a avut în vedere promovarea valorilor
culturale general româneşti, direcţionarea evoluţiei culturale şi politice a
românilor transilvăneni în acord cu realităţile din România. De altfel,
modelul sociologic global de organizare a societăţii din Vechiul Regat a
constituit un reper constant pentru liderii românilor transilvăneni. De altfel,
nu lipsit de importanţă este şi faptul că unirea din 1859 şi realizarea statului
naţional român, structurarea instituţiilor acestuia, precum şi construirea
societăţii civile în Vechiul Regat, au reprezentat un impuls pentru
asociaţionismul românilor din afara României11.
Încheierea dualismului a marcat şi strategia cultural-naţională a
mişcării de emancipare a românilor din Ungaria, impunând noi forme de
organizare. Pe baza propunerilor lui Iacob Bologa, din anul 1870 s-a trecut
la organizarea de despărţăminte ale ASTREI în diferite părţi ale
Transilvaniei: Abrud, Alba Iulia, Blaj, Braşov, Cluj, Dej, Gherla, Făgăraş
etc., la sfârşitul secolului al XIX-lea, pe măsura extinderii influenţei în
Maramureş, Crişana şi Banat, numărul despărţămintelor şi apoi al
agenturilor s-a multiplicat. În preajma primului război mondial, numărul
despărţămintelor ASTREI a ajuns la 87, ele contribuind la realizarea unui
contact mai strâns între liderii mişcării naţionale şi comunitatea sătească.
Despărţămintele şi agenturile ASTREI, programul social al Asociaţiei
arădane au avut implicaţii remarcabile în planul redimensionării raportului
omului de rând cu viaţa publică. Cartea românească a fost difuzată în mediul
ţărănesc, au fost organizate prelegeri populare şi de alfabetizare, s-au
înfiinţat biblioteci populare (circa 600 până la izbucnirea războiului), case
culturale şi reuniuni agricole etc., toate aceste activităţi având ca finalitate
implicarea comunităţii ţărăneşti în sfera militantismului naţional. ASTRA a
mai publicat şi alte reviste, cu o existenţă mai mult sau mai puţin
îndelungată: Ţara Noastră, Revista industrială. Penetrante în mediul sătesc
au fost şi colecţiile de broşuri – cărţi intitulate „Biblioteca tineretului“ şi
„Biblioteca poporală“ cu o paletă tematică diversificată: literatură, morală,
igienă, istorie, cultivarea pământului. Printre autori figurează nume
10
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semnificative precum V. Alecsandri, O. Goga, G. Coşbuc, Ion Creangă, P.
Ispirescu, I. Lupaş, Il. Chendi, M. Sadoveanu, C. Negruzzi, I. Agârbiceanu.
Publicate în zeci de mii de exemplare, aceste cărţi au dezvoltat gustul pentru
lectură al ţăranului român, au contribuit la educarea în spirit naţional a
multor generaţii (până în 1911 au apărut în total 165.000 de exemplare).
ASTRA s-a remarcat prin iniţierea unor acţiuni cu caracter cultural şi
social în folosul întregii comunităţi naţionale. Prestigiul social al dascălilor
era unul deosebit, această categorie profesională susţinând constant pe toate
planurile modernizarea societăţii româneşti. Aşa cum s-a observat deja
recent, societatea civilă civilă românească din Transilvania, prin
numeroasele asociaţii, societăţi şi reuniuni a avut menirea de a genera şi
stimula nu numai procesul de secularizare a ideologiei naţionale, dar şi acela
de modernizare a corpului naţional, de disciplinare socială12. Aici trebuie să
accentuăm rolul imens pe care l-a jucat ASTRA în susţinerea elevilor de la
şcolile de meserii, creşterea lor numerică fiind de natură să eficientizeze
implicarea acestora în slujba comunităţii în care activau. Se ştie că
dezvoltarea societăţii civile este asociată de regulă cu existenţa acelei clase
mijlocii (middle class) care îşi permite să se angajeze de pe o anumită
poziţie economică şi culturală în acţiuni specifice. Ori, spre sfârşitul
secolului al XIX-lea, această clasă mijlocie românească era destul de
vizibilă în Transilvania. Toate asociaţiile şi instituţiile rezultate în urma
apariţiei şi dezvoltării societăţii civile româneşti în Transilvania au fost
susţinute exclusiv prin donaţii private şi prin cotizaţiile membrilor. Ele au
fost forme de asociere bazate pe criteriile etnic şi social-profesional, având
la bază voluntariatul şi dorinţa implicării în comunitate pentru progres
material, social, cultural şi nu în ultimul rând naţional. În concluzie,
integrarea masivă a tuturor categoriilor sociale româneşti din Transilvania în
dialogul societate-cultură-naţionalitate, realizat în primul rând prin
intermediul ASTREI şi al tuturor asociaţiilor ce au funcţionat în timpul
dualismului, reprezintă o dovadă de necontestat a dinamismului politiconaţional manifest la nivelul tuturor structurilor socio-profesionale în rândul
naţiunii române din Transilvania în preajma izbucnirii primei conflagraţii
mondiale. În general, în deceniile premergătoare războiului, nu numai în
Transilvania, dar şi în teritoriile româneşti extracarpatice, la sfârşitul
secolului al XIX-lea au sporit categoriile sociale legate de ocupaţii
industrial-comerciale, credit etc., reducându-se corespunzător ponderea
populaţiei active din domeniul producţiei primare. Este un lucru comun
faptul că în general în societatea civilă s-au implicat exponenţi ai unor
12
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categorii socio-profesionale altele decât ţărănimea. Un rol considerabil în
procesul tranziţiei structurii socio-profesionale a Transilvaniei de la un
model cvasiagrar spre unul agrar-industrial au avut, în deceniile anterioare
Unirii, şcoala şi progresele obţinute în alfabetizarea şi ridicarea nivelului de
instrucţie al populaţiei. Fără a intra în detaliile acestei probleme, arătăm
doar că la 1869 ştiau citi şi scrie în provincie un număr de 311.847 de
locuitori, reprezentând 13%, în timp ce la 1910 dispuneau de aceste facultăţi
intelectuale 823.053 de locuitori (28,3%)13. Dublarea în decurs de patru
decenii a populaţiei instruite (bineînţeles, cu grade diferite de pregătire) a
reprezentat cadrul care a permis adoptarea şi înmulţirea profesiilor specifice
economiei deschise, capitaliste: funcţionari în justiţie, armată, administraţie,
sistemul bancar, comerţ, sănătate, intelectuali etc. şi implicit lărgirea bazei
de recrutare pentru cei angajaţi în diferite structuri organizaţionale ale
societăţii civile. În preajma izbucnirii războiului, cu toate discrepanţele ce
mai existau în provincie, Transilvania se afla în mod ireversibil pe drumul
către o societate modernă, cu o structură ocupaţională ce învedera
progresele remarcabile înregistrate în cele şase decenii trecute de la
desfiinţarea relaţiilor feudale. Ca atare, şi societatea civilă românească
reflecta atare parcurs.
De un larg ecou în rândurile opiniei publice româneşti s-au bucurat
expoziţiile etnografice organizate de ASTRA (1862, 1881, 1905), balurile şi
acţiunile de valorificare şi conservare a patrimoniului folcloric iniţiate la
Sibiu, Arad sau Sighet. Impactul unor asemenea preocupări este multiplu.
Se evidenţiau progresele materiale ale poporului român în domeniile
industriei casnice, meşteşugăreşti, dar şi nivelul artistic atins de creaţia
populară. Evident, inaugurarea la Sibiu în 1905 a muzeului ASTREI, a
reprezentat „una din cele mai grandioase sărbători naţionale româneşti“.
Construită prin eforturile proprii ale românilor, fără sprijin din partea
statului ungar, era inaugurat unul din cele mai durabile aşezăminte
muzeistice naţionale.
Societăţile culturale şi instituţiile profesionale amintite anterior se
originează în primul rând în evoluţia spre modern a societăţii româneşti din
Imperiul Austro-Ungar, în condiţiile existenţei dominaţiei străine care nu o
dată s-a dovedit a fi intolerantă faţă de manifestările în spirit naţional ale
românilor. Fără îndoială însă, dincolo de componenta naţională pe care au
exprimat-o, ele au reprezentat o veritabilă societate civilă românească, în
cadrul cărora au fost abordate şi avansate probleme extrem de acute privind
societatea vremii în general (emanciparea femeii şi extinderea dreptului de
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vot asupra femeilor, votul universal, protecţia socială a lucrătorilor
industriali, combaterea unor fenomene asociale precum analfabetismul şi
alcoolismul, susţinerea unor drepturi profesionale specifice etc.). Ca un
amănunt deloc lipsit de importanţă pentru problematica tratată aici, faptul că
în majoritatea acestor instituţii ale societăţii civile la nivelul întregii
Transilvanii avocaţii erau prezenţi în număr mare, a conferit asociaţiilor nu
numai un prestigiu social sporit, dar şi posibilitatea susţinerii materiale a
multor iniţiative14.
Ampla solidaritate general românească ce s-a manifestat cu multă
vigoare în toamna anului 1918 se datorează, în bună parte, şi activităţilor
lansate în cele mai bine de cinci decenii de existenţă de asociaţiile
profesionale şi instituţiile culturale, care au promovat cu consecvenţă idealul
unităţii naţionale. Aportul pe care societatea civilă românească l-a avut în
procesul renaşterii naţionale a românilor din Transilvania în epoca modernă
a fost recunoscut şi apreciat ca atare de întreaga clasă politică românească.
În apelul din 7/20 noiembrie 1918 de convocare a Marii Adunări Naţionale
de la Alba Iulia era prevăzută în mod expres prezenţa ca delegaţi aleşi ai
reprezentanţilor asociaţiilor culturale: „La adunare vor lua parte...câte 2
exmişi ai societăţilor culturale (Asociaţiune-ASTRA, Fondul de teatru,
Asociaţiunea arădeană etc.”, ceea ce semnifică recunoaşterea importanţei
cultural-naţionale a acestei instituţii15. La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia,
au fost prezenţi delegaţi din partea principalelor instituţii şi asociaţii care au
constituit societatea civilă românească din Transilvania. Astfel, ASTRA a
fost reprezentată de 2 delegaţi, Asociaţia naţională arădană a trimis 2
delegaţi, Societatea fondului pentru ajutorarea ziariştilor români din
Transilvania, Banat şi părţile locuite de români din Ungaria 2 delegaţi etc.
Fără să fi avut amploarea societăţii civile din alte părţi ale monarhiei austroungare, mişcarea asociaţionistă românească din Transilvania a reprezentat o
componentă deloc neglijabilă în procesul modernizării societăţii româneşti
din zonă şi în afirmarea identităţii naţionale. ASTRA a jucat deopotrivă rolul
de Academie Română pentru românii din monarhia austriacă, mai ales până în
1866, dar și pe acela de lider civic, de formare a conștiinței civice, democratice a
populației românești din Transilvania. Niciodată nu vor putea fi aduse suficiente
cuvinte de apreciere pentru cei care au fondat ASTRA și care mai apoi au
dezvoltat-o drept cea mai reprezentativă instituție a națiunii române din monarhia
austro-ungară până la 1918.
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