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Despre La Fontaine

Jean de La Fontaine (n. 8 iulie 1621, Château-Thierry -
d. 13 aprilie, 1695, Paris) a fost cel mai cunoscut fabulist
francez ºi unul dintre cei mai citiþi poeþi francezi ai secolului
al XVII-lea. El este cunoscut mai ales pentru Fabulele lui,
care au fost publicate în aproape toate limbile lumii ºi în lim-
bile regionale franceze, oferind un model pentru fabuliºtii
care l-au urmat.
La Fontaine s-a nãscut la Château-Thierry, în Franþa.

Tatãl sãu era Charles de La Fontaine, maestru de vânãtoare
ºi pãdurar al ducatului de Château-Thierry, iar mama sa a
fost Francçoise Pidoux. Ambii sãi pãrinþi au fãcut parte din
partea superioarã a clasei de mijloc, nefiind nobili, dar având
totuºi o avere considerabilã.
Jean a fost cel mai mare copil al familiei ºi a fost educat la

colegiul (liceul) din Reims ºi, la absolvirea acestuia, a intrat
la Oratoriul (mai 1641) ºi seminarul de la Saint-Magloire
(octombrie 1641), dar în foarte scurt timp ºi-a dat seama cã
ºi-a greºit vocaþia ºi s-a hotãrât sã studieze dreptul, pentru a
deveni avocat. În paralel cu studiile de drept, La Fontaine
frecventeazã un cerc literar denumit „La Table Ronde“
(Masa Rotundã), în care erau prezenþi tineri poeþi ai epocii:
Pellisson, François Maucroix, François Charpentier,
Tallemant des Réaux ºi Antoine de Rambouillet de La Sablière
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(care ulterior s-a cãsãtorit cu Marguerite Hessein, viitoarea
protectoare a lui La Fontaine).
Jean de La Fontaine s-a cãsãtorit de tânãr, la 10 noiem-

brie 1647, la Ferté-Milon, în apropiere de Chateau-
Thierry. Tatãl sãu a demisionat din funcþie ºi i-a aranjat o
cãsãtorie cu Marie Héricart, o fatã de ºaisprezece ani, fiica lui
Louis Héricart, „locotenent civil ºi penal“ al domeniului la
Ferté-Milon, care a adus o zestre de 20.000 de livre. Dupã
cum se spune, soþia sa a fost deosebit de frumoasã ºi inteligen-
tã, dar cei doi nu au reuºit sã se înþeleagã bine. Nu pare sã fi
fost absolut niciun motiv de scandal în comportamentul soþiei
sale. Tot ce se poate spune împotriva ei este cã a fost o gospo -
dinã neglijentã ºi o cititoare înverºunatã de romane. La
Fontaine a fost în mod constant departe de casã ºi nu a fost
cu siguranþã fidel din punct de vedere conjugal. Jean de La
Fontaine ºi soþia sa au avut un singur fiu, Charles, care a fost
educat ºi crescut în totalitate de mama sa. La Fontaine o
pãrãseºte pe soþia sa ºi se întoarce la Paris, unde frecventeazã
societatea mondenã ºi libertinã a acelei perioade.
La Fontaine obþine, în 1649, diploma de avocat pentru

baroul parizian (Cour du Parlement de Paris).
Debutul lui Jean de La Fontaine în literaturã s-a petre-

cut la 17 august 1654, prin publicarea unei comedii în cinci
acte: „L’Eunuque“ („Eunucul“), o prelucrare dupã
Terenþiu, care nu a avut însã succes.
În 1657, La Fontaine scrie versuri dedicate lui Nicolas

Fouquet, ministru de finanþe, unul dintre cei mai influenþi
curteni ai regelui Ludovic al XIV-lea. Fouquet s-a arãtat
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interesat de autorul versurilor respective, iar în 1659, La
Fontaine a ajuns în anturajul acestuia, fiind introdus de cãtre
Jacques Jannart, o rudã a soþiei sale. În acea perioadã
Fouquet era un adevãrat „Mecena“ pentru poeþii francezi,
astfel cã în curând La Fontaine a primit o pensie de 1.000
de livre, în schimbul cãreia se obliga sã scrie o serie de poeme
de circumstanþã în termenii prevãzuþi în contract.
Tot lui Fouquet i-a dedicat ºi poemul epic „Adonis“, o

prelucrare dupã Publius Ovidius Naso. De asemenea, La
Fontaine a scris o operã literarã compozitã (în prozã ºi în
versuri), intitulatã „Le Songe de Vaux“, în cinstea domeniu-
lui ºi a noului castel de la Vaux a patronului sãu; opera nu
a mai fost însã tiparitã deoarece Fouquet a fost arestat din
ordinul lui Ludovic al XIV-lea la 5 septembrie 1661.
La Fontaine ºi-a gãsit curând un nou protector în per-

soana ducelui de Bouillon, suzeran al domeniului Château-
Thierry, dar mai ales în persoana ducesei de Bouillon, Marie
Anne Mancini, cea mai tânãrã dintre nepoatele cardinalului
Mazarin (prim-ministru al Franþei din 1642 pânã la
moartea sa, în 1661).
În ianuarie 1663, Jean de La Fontaine scrie „Ode au

Roi“ („Oda regelui“), prin care, în mod subtil, cere clemenþã
pentru nefericitul Fouquet. Prin aceasta, nu reuºeºte însã
decât sã-ºi atragã antipatia lui Jean-Baptiste Colbert, noul
favorit al regelui.
Acesta a fost momentul în care se sudeazã cvartetul atât de

celebru din istoria literarã francezã: La Fontaine, Racine,
Boileau ºi Molière. 
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În 1664 îi apare primul volum de o realã importanþã:
Contes („Povestiri“), cu care intrã în atenþia contempo-
ranilor sãi.
La 8 iulie 1664, Jean de La Fontaine a fost înnobilat,

primind un Brevet de Gentilhomme („Brevet de gentilom“);
el a intrat oficial în serviciul ducesei de Orléans, Marguerite
de Lorraine, care era mama ducelui de Bouillon, protectorul
sãu. La palatul „Luxembourg“ din Paris, reºedinþa ducesei
de Orléans, La Fontaine îi cunoaºte, printre alþii, pe La
Rochefoulcauld, pe Madame de Sévigné ºi pe Madame de
La Fayette, personalitaþi celebre ale literaturii franceze.
Tot în acelaºi an, la 10 decembrie, tipãreºte douã povestiri

prelucrate dupã Boccaccio ºi Ariosto. 
În 1665 ºi 1666 îi apar douã volume de poveºti ºi pove-

stiri în versuri („Contes et nouvelles en vers“).
La 31 martie 1668 este tipãrit volumul „Fables choisies“

(„Fabule alese“), dedicat lui Ludovic, Delfinul Franþei, fiul cel
mare ºi moºtenitor al regelui Ludovic al XIV-lea. În prefaþã,
La Fontaine explica: „Je me sers d'animaux pour instruire les
hommes“. („Folosesc animalele pentru a-i învãþa pe oameni“.)
În 1682, el a fost, la mai mult de ºaizeci de ani, recunos-

cut ca unul dintre primii oameni de litere din Franþa. Se
pare ca Madame de Sévigné, un adevãrat critic literar al
acelei epoci, a fost cea care a început demersurile la curtea
regalã ºi în cercurile literare pentru primirea lui Jean de La
Fontaine în Academia Francezã. El a fost propus pentru
prima datã în 1682, dar a fost respins de Marchizul de
Dangeau. Anul urmãtor, la alegerile din 15 noiembrie
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