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Ștefan Lemny, Sensiblitate și istorie în secolul XVIII românesc,
ediția a II-a revăzută, postfețe de Elena Bedreag și George Neagoe, Iași: Polirom, 2017, 315 p.

Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc este 
o carte specială, care l-a impus pe istoricul Ștefan 
Lemny, printre cei mai temeinici cercetători ai sen-
sibilităților. Titlul cărții a fost inspirat, probabil, de 
un celebru studiu al lui Lucien Febre, „La sensibi-
lité et l’histoire: Comment reconstituer la vie aff ec-
tive d’autrefois?”, publicat în Annales d’histoire soci-
ale (1939-1941). Încă din deceniul opt i-au apărut o 
serie de lucrări despre domeniul sensibilităților, 
ca Originea ideii de patrie în cultura română (1986); 
Românii în secolul XVIII: o bibliografi e (1988); Jean-Louis 
Carra, parcours d’un révolutionnaire (1743-1793), pre-
fațată de Emmanuel Le Roy Ladurie (L’Harmatt an, 
2000); Întâlnire cu istoria în secolul XVIII. Teme și fi guri 
din spațiul românesc (2003), Pagini de istorie cultura-
lă. Idei, mentalități, interferențe (2012) și Cantemireștii. 
Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al 
XVIII-lea (2010, 2013). Perioada sa de formare istorio-
grafi că s-a realizat la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, până in 1991, când a 
plecat în Franța, pentru a lucra la Bibliothèque Nationale de France. 

Sensiblitate și istorie în secolul XVIII românesc a fost publicată într-o primă ediție (239 
p.), la „Meridiane”, în anul 1990, într-un moment de „rămas bun”. Reeditarea acestei 
cărți, dedicată „secolului Luminilor” este descrisă de autor ca o împlinire a unei cariere 
lungi, ca o reexplorare într-o perioadă istorică, ce nu a fost, după părerea sa, prea „feri-
cită”, pentru societatea românească. În „Prefața la a doua ediție” Ștefan Lemny mărtu-
risește că „nu poate exista o bucurie mai mare, decât aceea de a vedea, în sfârșit, opera 
trudei sale, îmbrăcând noi veșminte editoriale, demne de exigențele culturale de azi”.

Pasiunea pentru istoria sensibilităților secolului al XVIII-lea, a fost susținută, în 
anii de documentare a cărții, de Alexandru Duțu, care i-a fost un fel de mentor. De 
altfel, marele istoric al mentalului, Alexandru Duțu, a fost printre admiratorii cărții 
„Sensibilitate și istorie ...”, considerând-o o foarte reușită pledoarie pentru istoria cultu-
rală, într-o vreme când asemenea tatonări erau încă la început: „Istoria ne-a vorbit pînă 
acum de bătălii, voievozi, lupte diplomatice, lăsând în umbră viața intimă a oamenilor. 
Reîntoarcerea la sensibilitatea oamenilor și la inteligența lor ne descifrează însuși sen-
sul istoriei. Este scopul acestei documentate și stimulatoare cărți” (Alexandru Duțu).
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„Semnele de apreciere” din partea unui public interesat de „lumea atitudinilor des-
pre viață, dragoste și moarte, lumea sentimentelor și a ideilor. l-a încurajat pe Ștefan 
Lemny spre o nouă ediție, care s-a dorit „un sondaj” în istoria sensibilităților, o „carte 
deschisă”, care să încurajeze completări. În centrul restituirii autorul a așezat o noțiu-
ne fundamentală”viața”, susținând că istoria unui secol este mai ușor de înțeles, dacă 
îi descoperi neliniștile sau idealurile.

Cuprinsul cărții este realizat în manieră franțuzească, cu titluri care solicită cititorul 
spre spații tematice diverse: „Societatea românească într-un veac de răscruce”, „Lumea 
formelor și a culorilor”, „Climă și natură”, „Fizionomia unei așezări umane”, „De la pa-
lat la colibă”, „Chipuri și veșminte”, „În lăcașul reculegerii”, „Crâmpeie din existența 
cotidiană”, „Viața între Eros și Agapè”, „Aventura cuplului”, „Spre o nouă artă a iubi-
rii”, „Umbra lui Thanatos”, „Un spectacol al morții”, „Imagini și idei ale retoricii fune-
bre”, „Sub semnul noilor idei și sentimente”, „Reprezentări ale timpului”, „Recuperarea 
trecutului”, „Gândul patriei”, „Idei iluministe”, „În loc de concluzii” și „note”, ediți-
ei i s-au atașat două recenzii: „Lumea românească în veacul al XVIII-lea: o cerceta-
re fundamentală și continuările ei recente” (Elena Bedreag) și „O carte «deschisă»”
(George Neagoe). „Index-ul” complex, de nume și localități, vine în sprijinul unei mai 
efi ciente căutări, din partea cititorului. 

Stilul cărții este analitic, concepțiile din surse fi ind un mijloc de înțelegere a modu-
rilor de gândire, acțiune, trăire a unor dominante culturale, spirituale, politice sau so-
ciale ale unui veac ce s-a dorit al Luminilor. În încercarea de a formula câteva concluzii 
despre carte autorul subliniază că a dorit să sesizeze „transferul de sensibilitate”, sub 
impulsul a două tendințe, una care trăgea spre tradiție, alta spre înnoire, emancipare. 
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