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Жан дьо Лафонтен 

Jean de La Fontaine 

 

Роден 8 юли 1621 г. 

Шато Тиери, Шампан, Франция 

Починал 13 април 1695 г. (73 г.) 

Ньой сюр Сен, Париж, Франция 

Професия писател баснописец, поет 

Националност  Франция 

Подпис 
 

 

Жан дьо Лафонтен е един от най-популярните баснописци в 

световната литература. 

Роден е на 8 юли 1621 г. във френския град  Шато Тиери в 

областта Шампан. Следва богословие и право в Париж, но дълго 

време не се интересува от литература. Литературната му дейност 

започва късно, на 37 години. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1621
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1695
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%8E%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jean_de_La_Fontaine.PNG
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jean_signature.jpg
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Първите му произведения са „Приказки и новели в стихове”, а 

първите му басни са събрани в сборника „Басни, избрани и 

предадени в стихове от Господин Лафонтен”. 

През периода 1665-1685 г. излизат няколко тома от неговите 

„Приказки“. Случките в повечето случаи не са оригинални, а заети от 

други автори. Лафонтен им дава оригинална поетична обработка, в 

който се отразява неговата съвременност. Чрез басните той 

разкрива недостатъците на своите съвременници: лицемерието, 

ласкателството, егоизма, глупостта, страхливостта, гордостта. По 

тази причина духовенството забранява приказките на Лафонтен да 

се публикуват във Франция, но за сметка на това те са отпечатани в 

Холандия. 

На първите си книги той дори слага заглавие „Басните на   

Езоп − стъкмени стихове от Лафонтен“. Но творбите му не са така 

наставнически, както у Езоп, и са написани в стихотворна форма. Те 

са мъдри приказки, чрез които поетът се противопоставя на онова, 

което не харесва край себе си. 

На 13 април 1695, на 74 години, Жан дьо Лафонтен завършва 

земния си път. Днес, три столетия след неговата смърт, басните му 

са преведени на много езици и разнасят славата му по целия свят. 
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