
Tzvetan Todorov, a közvetítő

 A tavaly elhunyt Tzvetan Todorov meghatározó személyisége volt az európai 
irodalomtudománynak a múlt század második felében. Párizsba való megérkezé-
se után Barthes köréhez csatlakozott, vagyis részese volt a francia strukturalizmus 
legfényesebb korszakának. Majd (szintén nemzetközi hírű) barátjával és kollégá-
jával, Gérard Genette-el együtt megalapította a Poétique folyóiratot, amely már 
elmozdulást jelzett a klasszikus strukturalizmustól. Fontos szerepe volt abban, 
hogy a franciák megismerkedtek az orosz formalisták működésével, és elődeik-
ként tekintettek rájuk.

A nyolcvanas évek változást hoztak tudományos orientációjában. Az Amerika 
meghódítása című munkája (1982) félreérthetetlenül jelezte az irányváltást egyfaj-
ta kulturális antropológia irányába. Néha visszatért még az irodalom vagy az iro-
dalomtörténet elméleti kérdéseire (Critique de la critique, 1984), de eztán már alap-
vetően a polgári demokrácia, az individuum és a közösség viszonyának aktuális 
kérdései foglalkoztatták. Ezeknek a megértése érdekében szállt alá a múltba, a leg-
gyak rabban a Felvilágosodás korába, hogy rávilágítson annak a gyökereire, amit 
„demokratikus fundamentalizmusnak” nevez. Ahogy utolsó éveiben mondta ön-
magáról, „demokratikus centrista” álláspontot képvisel, melynek alapján egyszer-
re kívánja korlátozni a népfelség elvét és az individuum privilégiumát, miközben 
egyszerre védelmezi a közjó és a társadalmi igazságosság szempontját, valamint az 
egyén elidegeníthetetlen jogait. 

A lapszámot Angyalosi Gergely szerkesztette.
A Szerkesztőbizottság

En l’hommage de Tzvetan Todorov
Tzvatan Todorov, décédé l’année dernière, était un personnage déterminant des études littéraires dans 
la deuxième moitié du dernier siècle. Après être arrivé à Paris, il rejoint le cercle de Barthes, donc, 
il aura part à l’époque la plus brillante du structuralisme français. Plus tard, avec son ami, Gérard 
Genette (réputé mondialement, comme lui), il fonde la revue Poétique, qui signe déjà un déplacement 
à l’égard du structuralisme classique.. Todorov avait un rôle important dans le processus au cours 
duquel les Français ont fait connaissance de l’activité des formalistes russes, et ils ont commencé à les 
considérer comme leurs prédécesseurs.

Dans les années 80, son orientation scientifique change. La Conquête de l’Amérique signifie nettement 
son convertissement vers une anthropologie culturelle. Parfois, il retourne encore aux problèmes de la 
littérature ou de la théorie littéraire, mais ses préoccupations les plus importantes sont les questions 
de la démocratie civile, et celle des rapports de l’individu et de la communauté. Pour comprendre 
celles-ci, il descend au fond du passé, le plus fréquemment à l’époque des Lumières, pour éclairer les 
racines de ce qu’il appelle „un fondamentalisme démocratique”. Au cours de ses dernières années, 
il se considérait comme représentant d’un point de vue „centriste démocratique”, qui tend à la fois 
limiter le principe de la souveraineté du peuple et le privilège de l’individu, tandis qu’il défend le bien 
public, la justice sociale et les droits inaliénables de l’individu.

La partie thématique de ce numéro a été réunie par Gergely Angyalosi.
Le Comité de Rédaction
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Tzvetan Todorov
Tzvetan Todorov, one of the formative literary scholars of the twentieth-century, has passed away 
last year. After arriving in Paris, he joined the circle around Roland Barthes, thereby becoming an 
active member of the most glorious phase of French structuralism. Then, with his friend and colleague 
Gerard Genette, they founded the journal Poétique, a gesture moving them slightly away from classic 
structuralism. Todorov had played a significant part in the process of French criticism becoming 
aware of the work of Russian formalists, finding antecedents in them.

The 1980s witnessed a profound reorientation in Todorov’s scholarly work. His 1982 book 
La Conquête de l’Amérique was an unmistakable sign of his turn toward cultural anthropology. 
Occasionally returning to criticism or to the theoretical problems of literary history (Critique de la 
critique, 1984), from then onwards Todorov was mostly concerned with the questions of democracy 
and the conflictual relationship of individual and community. Most frequently he revisited the age of 
Enlightenment to explore the roots of what he called “democratic fundamentalism”. As he tended to 
characterize himself in the last years of his life, Todorov came to take a “democratic centrist” stance, 
on the grounds of which he intended to restrict both popular sovereignty and the privileges of the 
individual, while at the same time protecting the principles of the common good and social justice as 
well as inalienable individual rights. 

The issue was edited by Gergely Angyalosi.

The Editorial Board
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