


„Lui La Fontaine i-a plăcut să cultive mai ales două genuri din 

marginea literaturii, producţii necodificate de critica dogmatică a 

clasicismului, anume: anecdota versificată şi fabula. Prin felul cum 

le-a tratat a forţat însă pentru ele porţile literaturii înalte, fiindcă le-a 

transfigurat prin farmecul unei poezii cu note personale, străbătută 

de un lirism discret, de un sentiment sincer al unei naturi blânde, 

preitenoase, şi de o bonomie caldă, un iz de naturaleţe şi de 

înţelepciune populară.” 

„Perepeţia fabulei, atât de redusă în tradiţia  esopică, La Fontaine a 

dezvoltat-o şi a dramatizat-o: i-a amenajat momente succesive ca 

într-o comedioară şi a însufleţit-o prin arta scenică a unor dialoguri 

în stil direct.”

Condeescu N. N.



„Mă folosesc de animale ca să-i învăţ pe oameni.”

JEAN DE LA FONTAINE 

http://autori.citatepedia.ro/de/La-Fontaine

http://autori.citatepedia.ro/de.php?p=2&a=La+Fontaine


NOTE BIOGRAFICE 

Jean de La Fontaine (n. 8 iulie 1621, Château-Thierry, Franța – d. 13 aprilie 1695, Paris) a fost

poet, dramaturg şi prozator francez, membru al Academiei Franceze (1684).

 Debutul lui Jean de La Fontaine în literatură s-a petrecut la 17 august 1654, prin publicarea

unei comedii în cinci acte: L’Eunuque („Eunucul”), o prelucrare după Terențiu.

 În 1665 și 1666 îi apar două volume de povești și povestiri în versuri Contes et Nouvelles en

vers.

 La Fontaine s-a impus în literatura universală prin fabulele sale, publicate în 12 cărţi, în

perioada 1668-1694. Fiind inspirat de anticii Esop şi Fedru, precum şi de tradiţiile populare, şi

înzestrat cu un talent deosebit, el a depăşit caracterul unilateral didactic al vechilor fabule,

transformându-le în adevărate opere de artă.

Prin intermediul fabulelor, La Fontaine a criticat moravurile sociale din Franţa în timpul

absolutismului şi a demascat cu mult umor şi vervă viciile claselor dominante necruţându-l nici pe

rege şi nici pe curtenii săi.

Eroii din fabulele sale, care aparţin lumii animaliere sau regnului vegetal, personificând tipuri şi

caractere, reprezintă diferite aspecte ale vieţii sociale din Franţa acelui timp.

Fabulele lui La Fontaine au fost traduse în foarte multe limbi, iar acest fapt a influenţat

dezvoltarea ulterioară a acestei specii literare, inclusiv a fabulei româneşti.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine


ACTIVITATEA LITERARĂ
 Opera poetului mai cuprinde versuri dedicate lui Nicolas Fouquet

Surintendant des Finances, poemele Adonis, Le Songe de Vaux, Élégie

aux nymphes de Vaux, poemul filosofic Le Quinquina, poemul satiră Le

Florentin (publicată postum), piese de teatru Le rendez-vous, Achille;

 La Fontaine publică în 1669 romanul Les Amours de Psyché et de

Cupidon. Această carte suscită o relativă neânțelegere, datorită stilului său

neconvențional, care contravenea principiilor de bază ale esteticii clasice,

fiind un amestec de proză, versuri, povestiri mitologice și conversații

literare. Romanul îi pune în scenă și pe „cei patru amici”, reprezentați prin

Molière, Boileau, Racine și La Fontaine însuși;

 La 28 iulie 1685, împreună cu François de Maucroix, tipărește Ouvrages de

Prose et de Poésie, conținând traduceri din Platon, Demostene și Cicero;

 La Fontaine este autor de epistolele Discours à Madame de la Sablière,

Epître à Huet, Épître à Monsieur de Soissons, pretext pentru o declarație

de principii literare, printre care celebrul: „Mon imitation n’est point un

esclavage” („imitațiile mele literare nu sunt o servitute”);

 La 28 noiembrie 1691 Opera Franceză pune în scenă Orphée, o tragedie

lirică de La Fontaine.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine


OPERA
„…o amplă comedie cu o sută de acte diferite şi a carei scenă este universul.” 

JEAN DE LA FONTAINE

Colecţia de documente rare 

Paris : Libr. Bibliotheque 

Naţionale, 1905

Paris : Libr. Bibliotheque 

Naţionale, 1887
Paris : Libr. Armand Colin,1925



Paris, 1946
Paris : Librairie Larousse, [1941?]

Colecţia Nicolae Varnay







OPERA TRADUSĂ

„La FONTAINE e universal ca Homer: oameni, zei, animale, peisaje, natura eternă şi societatea 

vremii, totul e cuprins în unica sa carte. Ţăranii şi alături de ei regii, sătencele şi în vecinătatea lor 

doamnele de la Curte, pe fiecare La FONTAINE îl pictează după chipul, sentimentele şi limbajul lui.” 

Hyppolyte Taine





Colecţia Wilhelmi



POVEŞTI



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII, REVISTE



REFERINŢE CRITICE

Paris : Librairie Gh. 

Delagrave, [1920?]

„Cultivând fabula, specie literară considerată minoră, La Fontaine a adus-o la asemenea 

perfecţiune încât n-a mai putut fi întrecută de niciunul dintre succesorii săi.”

Ion Brăescu



„Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de

plus incompréhensible. Un homme paraît grossier,

lourd, stupide, il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il

vient de voir; s’il se met à écrire, c’est le modèle des

bons contes, il fait parler les animaux, les arbres, les

pierres, tout ce qui ne parle point; ce n’est que

légèreté, qu’élégance, que beau naturel et que

délicatesse dans ses ouvrages.”

Jean de la Bruyère

REFERINŢE CRITICE





CERCETĂRI ÎN BAZE DE DATE

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/select

db?vid=0&sid=55a027ac-ecc4-4c44-ba20-

c9e4aaf00f45%40sessionmgr102

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=55a027ac-ecc4-4c44-ba20-c9e4aaf00f45@sessionmgr102


https://www.ceeol.com/search/search-

result?f=%7B%22SearchText%22%3A%22jean%20de%20l

a%20fontaine%22%2C%22SearchInOption%22%3A0%7D

https://www.ceeol.com/search/search-result?f={"SearchText":"jean de la fontaine","SearchInOption":0}


MUZEUL JEAN DE LA FONTAINE

Château-Thierry

PREZENŢE ÎN INTERNET

https://www.museejeandelafontaine.fr

https://www.museejeandelafontaine.fr/


https://vdocuments.mx/jean-de-la-fontaine-si-avantul-

clasicismului-spre-lumini.html

http://www.massimilianobadiali.it/1675-Litt%C3%A9-3.pdf

https://vdocuments.mx/jean-de-la-fontaine-si-avantul-clasicismului-spre-lumini.html
http://www.massimilianobadiali.it/1675-Litt%C3%A9-3.pdf


https://blogs.bl.uk/european/2015/04/the-feckless-fabulist.html

https://web.archive.org/web/20061005074453/http:/www.biblioweb.org/-LA-

FONTAINE-Jean-de-.html

https://blogs.bl.uk/european/2015/04/the-feckless-fabulist.html
https://web.archive.org/web/20061005074453/http:/www.biblioweb.org/-LA-FONTAINE-Jean-de-.html


http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/jeandlf.htm

http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/jeandlf.htm


http://www.jandelafonten.ru/

http://www.jandelafonten.ru/


JEAN DE LA FONTAINE ÎN SCULPTURĂ

Étienne Mélingue, 

XIXe siècle, bronze
Manufacture de Sèvre, Pierre Julien, 

1784, série des Grands Hommes

Jean-Louis Jaley, 

Louvre, Paris

Charles-René Laitié, 

Château-Thierry
Charles Correia, jardin 

de Ranelagh, Paris

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_

La_Fontaine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ho

mmes_illustres_(Louvre)

http://www.noblesseetroyau

tes.com/carte-postale-de-la-

statue-de-jean-de-la-

fontaine-a-paris/

https://museejeand

elafontaine.fr/?Scul

ptures&lang=fr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hommes_illustres_(Louvre)
http://www.noblesseetroyautes.com/carte-postale-de-la-statue-de-jean-de-la-fontaine-a-paris/
https://museejeandelafontaine.fr/?Sculptures&lang=fr


JEAN DE LA FONTAINE ÎN FILATELIE 

ŞI NUMISMATICĂ  

 Timbre cu chipul poetului JEAN DE LA FONTAINE Monaco, Albania

 Monede comemorative din cadrul seriei Calendrier chinois (din 2006) asociază animalele zodiacului

chinezesc cu animalele din Fabule de La Fontaine

https://www.creighton.edu/aesop/artifacts/stamps/albania/

https://www.euro-coins.tv/France-50-Euro-Gold-Coin-Fables-de-La-Fontaine-Year-of-the-Monkey-2016-3115100.php

https://www.euro-coins.tv/France-50-Euro-Gold-Coin-Fables-de-La-Fontaine-Year-of-the-Monkey-2016-3115100.php
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