
JEAN DE LA FONTAINE

8. 7, 1621 - 13. 4. 1695

Řekne-lí se La Fontaine, vybaví se nám s1ovo ' 'bajka' . ,

nebot je to právě ona, kterou se La Fontaine zapsa1 do pově-

domí čtenářů. Je také autorem divadelních her, libret a bás-

ní, avšak tato dí1a nerněla tak výrazný úspěch jako právě

Bajky (1668, 1678, L694) t které ho proslavi ly nejvíce

a v jeho tvořbě zaujínají přední rnísto.

Život La Fontaina odpovídá jeho nestálé povazé, která

ho hnala z místa na místo. Prošel různá geografická i spole-

čenská prostředí. v n].ádí se připravoval na duchovní Život
v senináři řádu oratoriánů, poté studoval práva v Reneši.

v roce L647 se oženil á stal se po otcí správcem 1esů' vod

a místního vévodství. Nespokojen'ost s dosavadnín Žívotern ho
však vyhání od rodiny, opouští ženu a syna. Poté ŽÍje

z přízně necenášů, vrchního intendanta financí Nico1ase Fo-
queta a ženy bohatého finančníka paní de la sabIiére. tíěl
moŽnost zblízka poznat život u dvora, stejně jako prostředí

něšťanských úředníků a venkovského lidu.

Dnes řadíme La Fontaina ke klasikůn francouzské 1itera-
tury. Místo mezi autory velkých dranat a konedií si zas}ouží
j istě právem. Jeho bajky nejsou pouze básní, ale zároveň ko-
medií, tragédíí, elegií ěi povídkou - všechny tyto Žánry nů-
Žeme v La Fontainovrých bajkách najít. ve své tvorbě vycházel
ze starých bajkařů indických a řírnských, a1e nejsilnějšín
zdrojern inspi'race nu byly bajky řeckého Ezopa. Po stránce
jazykové jsou tyto Ezopovy bajky pouze krátkýn suchýn vyprá-
věnín, kde vyprávěná příhoda slouŽila předevšín jako nástroj
výchovlr. ZdáIo by se, Že i to je dost. La Fontaine však po-

výŠil suchou didakt ickou bajku do sfér poezie. Dík své zku-
šenosti, senzibilitě a básníckénu umění přetvořil bezbarvé
vyprávění svých předchůdců v půvabný, Živý a barevný svět.



Jeho bajky jsou ještě dnes přitažlívé pro nalé i velké čte-

náře .
v době, kdy La FontaÍne Žil, se Baj ky sEaly bestselle-

rem - od roku 1669 do roku 1697 vyšly v třícetisednÍ vydá-

ních. Proě by1y a jsou. tak oblíbené? odpověď na tuto otázku

najdeme v básnickén nadání La Fontaina a v jelro schopnosti
pravdivě a otevřeně hodnotit člověka i spo1ečnost. Ačkoli

ba j.]<y vpoláva j í často do j em snadné lehkosti , j sou výs1edkem
prácé soustředěné a vědorné. La Fontaine vnínaI citlivě sIov-

ník francouzského jazyka, jeho frazeologi i '  hudebnost, doko-

na1e zna1 veršované techniky a něl obdivuhodné pestrou slov-

ní zásobu' v Baj káclz uŽívá výrazy archaické, technické,

výrazy jazyka ]ídového i neologismy. v jeho básních jsou

všechny typy verše - od dvouslabiěného aŽ po patnáctislabič-

ný. Jsou to verše sugestivní, nabité ironíí i vyzařující

s]rnpatii, nebojí se vtipu ani ostřejŠího slova. Vyprávění je

vždy unocněno působÍvým dia1ogen.
všech těchto prostřédků La Fontaine využil k vystíženÍ

rysú 1idské povahy, vztahů nezi lidni a k jéjich kritickénu
hodnocení. Kritika. byla nanířena i proti dvoru Ludvíka xlv.

a příno proti jeho osobě, aěkoli tím La Fontaine riskoval
královu nemilost. Je obdivuhodné ' jakou projevi]- básník od-
vahu, kdyŽ se zastal čIověka (svého dobrodince N. Foqueta),
kterého dal Ludvík XrV. zavřít. Učini]. to svou E7eqiÍ pro

n1mfy z Vaux, kde se obrací přírno ke krá1i se Žádostí o omi-
Iostnění svého přítele a rnecenáše.

Příroda a zvířata se stávají v jeho bajkách dějištěn
lidského Života a zvířecí a1egorie mu unoŽňuje vyjádřit se
k nnohým problémůn otevřeněj i a střízlivějí než by to byIo
možné v kterénkol'i j inérn !ánru.

Někteří kritici vytýkali La Fohtainovi .cynisnus, snad
proto, Že jeho názor na socÍální vztahy je reaIist ický'
a proto se můŽe zdát někdy cynický. Například ze znáné bajky
o vlku a beránkovi jasně vyplývá Že .,zákon silnějšího je

vždy lepší' ' .  Beránkovi, aě je nevinný, aě je v právu a na
svou obhajobu uvádí logické argumenty, nic neponůže. Vlk
jako velký a silný nad naivníro a slabšín zvítězí.



La Fontaine viděl realitu takovou ' jaká byla a nechtěI
vytvořit Žádný norální systén. Poukazuje na nespravedlnost
a Iidské nešvary, synpat1zuje s venkovskýn lidem, vysmívá se
1iconěrnosti a přetvářce. Nechce však být nentorem. A za to
mu dík.

DÍLo:

Ba j ky  (1668  -  1694 )

Povídky (] '665 - 1-691)

Divadelní hrv:

K] 'eštěnec ( 1654 ) '
( ] . 693) ,  F ' o renčan

ztracené tele aneb

Clynena ()-674) '  Překvapi1 Jsen vás
(1685)  '  Kouze lný  pohá r  (1 ' 688) ,

venkovské lásky ( 1689 )

Traaédíe:

Achi11es ( nedokončena )

Operv:

Daphné (]-685), Astrée (1691)'  Galatea ( nedokončena )

Balet:

Smíškové na náněstí Beau-Richard (1659)

Ronán:

Lásky Psyché a Kupida (1.699)

Různé báEně:

Adonis (1657), sen ve vaux (].658), Elegíe pro n}rmfy
z vaux ( 166]. ) , zajetí svatého tila lca ( 1673 ) , chinin
(1682) ,  P ros l ov  k  paní  de  l a  Sab l iére  (1684) ,  F i l enon
a Baucis (1685), Ití inyovny (1685), Epištola k panu
Huetovi ( 1687 )

KoresDondence:

zpráva o cestě z Paříže do Linounzínska v roce ]-662
(šest 1istů nanželóe, prokládané verŠi)


