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2017 Benjamin Constant születésének 250. és Germaine de Staël halálának 200. évfordulója 

volt. Magyarországon a Constant-évforduló némileg több figyelmet kapott, mint a Mme de 

Staël-évforduló, bár túl sok szakmai eseményre egyik esetben sem volt itthon lehetőség. 

2020 év végén, a Covid19-járvány második hulláma idején jelent meg a Gondolat Kiadó 

Észlelet sorozatában Mme de Staël De l’influence des passions sur le bonheur des individus et 

des nations című könyvének magyar nyelvű fordítása. Ez a kötetet a 2021 szeptemberében 

megrendezett könyvhéten végre a kiadó standján is kézbe lehetett venni. 

Azonban még így is viszonylag kevés figyelem irányul a szerzőre, s talán még kevesebb a 

személyiség, a regényírónő, a gondolkodó és a politikai szereplő viszonyára. 2016-ban 

Biancamaria Fontana jelentetett meg könyvet ezt a kérdést körüljárva, Germaine de Staël: A 

Political Portrait címen. Helena Rosenblatt liberalizmus-kutató pedig szintén Germaine de 

Staël intellektuális és politikai életrajzán dolgozik. A Société des études staëliennes 

rendezvényei jelenleg a „Coppet-csoport” (Groupe de Coppet) vallási/vallásos vonatkozású 

nézeteit vizsgálja. Honlapjuk – http://www.stael.org/ – a szerző kutatásával kapcsolatos híreket, 

forrásokat közvetít, tanulmánynapok, konferenciák felhívásait közli. 

A Politika- és Államelméleti Kutatóintézet által kezdeményezett kerekasztal célja, hogy egy kis 

szakértői csoport – romanisták, történészek, műfordítók – beszélgetése révén újra látóterünkbe 

hozza Mme de Staël gondolkodását, és a figyelmet azokra a kérdésekre, szempontokra 

irányítsa, amelyeket a magyar kutatásban, felsőoktatásban is érdemes lenne újra megvizsgálni. 

A beszélgetés javasolt témái között szerepel: 

- Mme de Staël és a liberális hagyomány, a Constant/Staël páros 

- Mme de Staël művei és a francia forradalom: a szerző írásai mint a forradalom tükre és 

lenyomata 

- Mme de Staël és kortársai, egy írógeneráció portréja (Chateaubriand) 

- Mme de Staël és a késő 18. század szenvedélyelméletei, boldogságfilozófiái 

- egyén, kor és politikum: Mme de Staël mint regényíró és mint lélekelemző moralista 

- Mme de Staël mint női író és gondolkodó, az „homme-femme” szerep 

- Mme de Staël magyarul: mikor és miért? 

- Mme de Staël magyar olvasói, rajongói: Wesselényi Polixéna 

 

http://www.stael.org/

