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 În secolul al XVIII-lea, popularitatea cuvântului „sentiment” este incontestabilă. Laolaltă cu 
alţi termeni înrudiţi, precum „senzaţie” şi „afect”, noţiunea de „sentiment”  exprima ceea ce filozofii 
din perioada modernităţii timpurii numeau „emoţii calme”, pe care le disociau în mod radical de 
„pasiuni”, considerate a fi versiunea violentă, necontrolată şi iraţională a celor dintâi. Pe lângă analiza 
minuţioasă a „sentimentului” în tratate filosofice, în care era teoretizat în strânsă relaţie cu 
epistemologia, etica şi estetica, termenul avea o importanţă crucială pentru formularea unor teorii 
ale medicinei despre senzaţiile fizice şi mintea umană şi, prin extensie, pentru înţelegerea profilului 
şi fundalului cultural al societăţilor Europei Occidentale în secolul al XVIII-lea. Astfel, diverse 
discipline au construit limbajul sentimental, împrumutat, inevitabil, de literatură şi arte în a doua 
jumătate a secolului.  
 Percepută drept o perioadă de tranziţie între prăbuşirea modelului raţionalist şi instaurarea 
romantismului prevestit de Revoluţia Franceză, literatura sentimentală glorifica emoţiile ca reţetă 
de bază care includea răspunsuri somatice (lacrimi şi leşin), simpatie, sentiment moral, melancolie 
şi chinul virtuţii. Totodată, în 1780, Henry Mackenzie a descris sensibilitatea ca pe o „ştiinţă a 
manierelor”, al cărei rol era să reunească indivizii în sfera publică prin intermediul unui limbaj al 
inimii care îi îndemna să se angajeze în acte de generozitate. Astfel, sensibilitatea a cultivat 
sociabilitatea, un aspect fundamental pentru ceea ce David Hume a catalogat drept „Ştiinţa Omului”, 
potrivit căreia pasiunile prevalează asupra raţiunii şi sunt responsabile pentru acţiunile umane. Deşi 
criticată pentru sentimentalismul excesiv şi emoţiile rafinate, sensibilitatea a fost percepută ca o 
arenă a dezbaterilor critice despre conştiinţa morală şi despre capacitatea de a acţiona în acord cu 
etica sentimentală. 
 Cu toate acestea, studiile recente din sfera istoriei emoţiilor ne permit să regândim 
sensibilitatea ca fenomen „biocultural” (Boddice, 2020) care este simultan încorporat şi situat, 
mediat şi construit. Sensibilitatea este o trăsătură înnăscută a fiziologiei umane care trebuie 
explorată dincolo de momentul istoric particular în care a apărut. Într-adevăr, întregul edificiu al 
culturii secolului al XVIII-lea, care include şi sensibilitatea, este astăzi reevaluat şi reconfigurat. Care 
este relaţia dintre cercetările recente şi reprezentările deja existente ale sensibilităţii din secolul al 
XVIII-lea? Cum putem compara frecventele afirmaţii din epocă despre natura universală a 
sentimentului, senzaţiilor şi afectelor cu noile contexte critice şi cu multiplele perspective de azi?  
 În lumina celor afirmate mai sus, acest număr special îşi propune să reevalueze cultura 
sentimentului din secolul al XVIII-lea, aflată la confluenţa dintre teoriile din domeniul filosofiei 
morale şi cele literare, din domeniul medical, politic, economic şi juridic. Sunt încurajate articolele 
care au drept fundament metode noi de cercetare şi studii din ultimele decenii.  
 Lucrările vor fi redactate în limbile engleză şi franceză şi se vor axa pe interferenţele dintre 
literatură şi alte discipline, cu scopul de a remodela înţelegerea teoriilor şi reprezentărilor 
sensibilităţii în Europa secolului al XVIII-lea. Tematica propusă include următoarele aspecte, însă nu 
se limitează la acestea:  
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- reevaluarea teoriei afective din secolul al XVIII-lea 
- relaţia dintre sentiment şi etică/epistemologie/estetică 
- romanul sentimental 
- noul cult al sensibilităţii reprezentat de omul sentimental 
- poezia pre-romantică a sensibilităţii 
- drama sentimentală 
- sentimentul şi economia/relaţiile de gen 
- generozitatea şi bunăvoinţa ca expresii ale limbajului inimii 
- emoţii publice şi private 
- filantropie şi sensibilitate 
- sentimente şi sensibilităţi globale 
- sensibilitatea şi sentimentul astăzi 
- sentimentul şi identitatea/identităţile naţionale 
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Calendar: 
 
• 10 februarie 2023 – termen limită pentru trimiterea propunerii de articol (rezumat de 200 de 

cuvinte, 7 cuvinte cheie, 5 referinţe teoretice, biografia autorului de 150 de cuvinte); 
• 15 februarie 2023 – notificare privind acceptarea propunerii; 
• 31 mai 2023 – trimiterea lucrărilor complete (se găsesc instrucţiuni pentru autori cu  

privire la regulile de formatare şi style sheets pe pagina web a jurnalului: 
http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/pdf/Instructions_En.pdf); 

• 30 septembrie 2023 – publicarea numărului cu tematică specială. 
 
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele şi lucrările la fiecare dintre adresele menționate mai jos:  

• studia.philologia@lett.ubbcluj.ro 
• a.rudd@exeter.ac.uk  
• dragos.ivana@lls.unibuc.ro  
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