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Του ΝΙΚΟΥ ΡΑΠΤΗ* 
Είναι σπάνιες, αλλά υπάρχουν. Στιγμές 
πολιτιστικής δημιουργίας τόσο δυνατές, 
τόσο ανώτερες, τόσο διαχρονικές, που 
κατορθώνουν να αιχμαλωτίσουν δια πα-
ντός την ίδια την ουσία της ανθρώπινης 
φύσης, και να τη μεταφέρουν ατόφια δι-
αμέσου των αιώνων και των χιλιετιών και 
των εφήμερων χοϊκών πολιτισμών που 
οικοδομούμε κατά καιρούς οι άνθρωποι. 
Οι στιγμές αυτές συγκεντρώνουν σαν το 
μέλι γύρω τους τις δημιουργικές μέλισσες 
κάθε εποχής, όλων των γεωγραφικών πα-
ραλλήλων. Κι έχουμε την ευτυχία και την 
ευλογία και την ευθύνη πολλές από τις 
στιγμές αυτές να έχουν καταγραφεί πρω-
τοτύπως στη δική μας γλώσσα: από τα 
Ομηρικά Έπη και την Κλασική Δραματουρ-
γία ως το Θείο Λόγο της Καινής Διαθήκης. 
Πόση έμπνευση παρήγαγαν και συνεχί-
ζουν να παραγάγουν αυτά τα δημιουργή-
ματα, πόσο συνεχίζουν να διαμορφώνουν 
τον άνθρωπο του 21ου αιώνα!
Στις στιγμές αυτές ανήκουν δίχως άλλο και οι 
μύθοι του Αισώπου, που κατόρθωσαν να εγκι-
βωτίσουν στη λιτή τους έκφραση μια παγκόσμια 
θα έλεγα ηθική, που υπερβαίνει φιλοσοφικές, 
τοπικές, θρησκευτικές ιδιομορφίες και ενώνει 
τον Άνθρωπο στο διηνεκές. 
Δεν είναι τυχαίο που το έργο της αναγέννησης 
της Γαλλικής γλώσσας, αγκιστρώθηκε, διαμέσου 

Ο μετα-λαφονταινικός αισώπειος μύθος

Η εικονογράφηση του Marc Chagall

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Κ. ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΥ1

Οι μύθοι ζώων, το αρχαίο αυτό λογοτεχνικό 
είδος που από νωρίς συνδέθηκε και με το 
όνομα του θρυλικού Αισώπου2, αν και δεν 
απευθύνονταν αρχικά σε παιδιά, αποτέλε-
σαν από τα δημοφιλέστερα αναγνώσματα, 
με ιδιαίτερη, μάλιστα, παιδαγωγική αξιο-
ποίηση, κυρίως λόγω της πλαστικότητας και 
της προσαρμοστικότητάς τους. Ο έμμεσος 

τρόπος έκφρασης, διδαχής, ακόμα και δια-
μαρτυρίας που διαθέτει το είδος, προσέφερε 
στους ικανούς χειριστές του τη δυνατότητα 
να προσεγγίζουν καίρια διάφορα ζητήματα 
διατηρώντας ταυτοχρόνως μιαν απόσταση 
‘ασφαλείας’.
Ήδη από τους ελληνορωμαϊκούς χρόνους, αλλά και 
κατά το Μεσαίωνα, οι μύθοι ζώων υπήρξαν δημο-
φιλέστατο λαϊκό ανάγνωσμα, με κυρίως διδακτικό 

χαρακτήρα.Ο Αιώνας των Φώτων τους έφερε ξανά 
στο προσκήνιο∙ κατά το τέλος του 17ου αιώνα άρ-
χισαν να διεκδικούν δύο νέες λειτουργίες και να 
εκτιμάται ξεχωριστά η αξία τους: ως κοινωνικο-
πολιτική σάτιρα και ως τέχνη, η οποία έφτασε στο 
αποκορύφωμά της στη Γαλλία, ιδιαίτερα με τους 
μύθους του La Fontaine.
Τα 12 βιβλία του (Fables de La Fontaine, 1668-
1694) εγκαινιάζουν μια νέα εποχή εκδόσεων και 
μελετών στην Ευρώπη με θέμα το μύθο ζώων. Ο 
ίδιος θεωρούσε το έργο του μετάφραση τμήματος 
του έργου του Φαίδρου3. Οι μύθοι του περιείχαν 
κατά μεγάλο μέρος παραλλαγές της ‘αισώπειας’ πα-
ράδοσης και όχι μόνο καθιέρωσαν τον ίδιο ανάμε-
σα στους μεγαλύτερους λογοτέχνες της εποχής του 
αλλά και ανέδειξαν την ποιητική αξία του είδους, 
που ώς τότε θεωρούνταν ‘κατώτερη’ ποίηση4, με 
περιεχόμενο κυρίως διδακτικό ή και πολιτικό. 
Πολλοί κριτικοί5  είπαν για τον La Fontaine ότι συν-
δύαζε τις αρετές του Αισώπου και του Φαίδρου. 
Το 18ο αιώνα συντελέστηκε τo μεγαλύτερο μέρος 
εκδόσεων και αναθεωρήσεων των παραδοσιακών 
μύθων ζώων∙ σχετιζόταν πάλι με τον Αίσωπο και 
διοχετευόταν μέσα από τον Φαίδρο και άλλους 
Λατίνους μυθογράφους. Πολλές από τις συλλογές 
προσπαθούσαν να εμφυσήσουν στα παιδιά ανα-
γνώστες ηθικές αξίες, ενώ οι περισσότεροι από 
τους μυθογράφους ανέπτυσσαν και δημοσίευαν 
και θεωρίες για τους μύθους ζώων και δεν ήταν 
σπάνιοι και οι μύθοι που είχαν ως σκοπό να ακο-
λουθήσουν, ακριβώς, μια συγκεκριμένη θεωρία. 
Αυτό οδήγησε και στη δημιουργία ‘μύθων’ για το 
πώς θα έπρεπε να γράφεται ένας μύθος6. 
Ο μύθος ζώων ωστόσο δεν είχε μόνο υποστηρικτές 
αλλά και πολέμιους, που δεν τον δέχονταν ως ξε-
χωριστό λογοτεχνικό είδος και δεν αναγνώριζαν 
την παιδαγωγική του αξία, προτιμώντας ίσως τις 
ιστορίες που βασίζονταν στην ιστορική πραγματι-
κότητα. Άλλοι πάλι, όπως ο Rousseau που άσκησε 
δριμεία κριτική στον La Fontaine, απέρριπταν την 
καταλληλότητα του μύθου ζώων για τα παιδιά, 
γιατί πίστευαν ότι αυτά δεν είχαν αποκτήσει ακόμα 
την κατάλληλη επαφή με τον κόσμο ώστε να συλ-
λάβουν το νόημά τους, ενώ οι μύθοι ζώων αποτε-
λούσαν ένα αποτελεσματικό μέσο καθορισμού και 
αξιοποίησης των μαθημάτων που προέρχονταν 
αποκλειστικά από την εμπειρία, την οποία δεν εί-

χαν ακόμα τα παιδιά7.
Στην Αγγλία το είδος του μύθου ζώων θεωρούταν 

αποκλειστι-
κά παιδική λογοτεχνία, με σαφώς παιδαγω-

γικές προθέσεις, αλλά ανάξιο περαιτέρω ανάλυ-
σης. Προς το τέλος όμως του 17ου αιώνα ξέσπασε 
μια «αισώπεια τρέλα8», με την ευρεία κυκλοφορία 
φτηνών εκδόσεων που μόνο τυπικά περιείχαν τον 
Αίσωπο στον τίτλο τους9. Οι περισσότεροι ωστόσο 
από τους μύθους αυτούς, αν και επηρεασμένοι από 
την καλλιτεχνική-ποιητική γραφή του La Fontaine, 
κινήθηκαν αρκετά στο πεδίο της πολιτικής επιχει-
ρηματολογίας. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι ήταν 

ο Sir Roger L’ Estrange10  και ο Samuel Croxall11,ο 
οποίος επιχείρησε να αντικρούσει τις εκδόσεις του 
L’ Estrange, τόσο ως προς τις προσβλητικές, κατά 
το συγγραφέα, θέσεις κατά των Φιλελεύθερων 
όσο και ως προς τη λειτουργία τους που ερχόταν 
τάχα σε αντίθεση με την αρχική προέλευση του 
είδους12.
Η μεγαλύτερη αντιπαράθεση σχετικά με τον αι-
σώπειο μύθο όμως σημειώθηκε στη Γερμανία13.
Από το 1730 και έπειτα ξέσπασε ένας φιλολογικός 
‘πόλεμος’ ανάμεσα στους οπαδούς δύο κατευθύν-

σεων που διαμορφώθηκαν: Από τη μία ο Johahn 
Christoph Gottsched, ο Ελβετός Jo-hann Jakob 

Breitinger κ.ά. θεωρούσαν το μύθο 
ζώων ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο και 
υιοθετούσαν αγγλικά λογοτεχνικά πρότυπα, ενώ 

του La Fontaine, σε αυτήν ακριβώς την άκρια κι 
από εκεί μπόρεσε να σταθεί και να γίνει από τα 
σημαντικότερα εκφραστικά μέσα της ανθρώπι-
νης περιπέτειας τους τελευταίους αιώνες.    
Αυτή η δημιουργική περιπέτεια πυροδότησε με 
τη σειρά της την ευαισθησία και εκμαίευσε τη 
δημιουργικότητα του πιο «χρωματιστού» από 
τους εκπροσώπους της ζωγραφικής του 20ού 
αιώνα, του Γαλλορώσου Marc Chagall, που τη 
δεκαετία 1920-1930 προετοίμασε, αλλά τύ-
πωσε μόλις το 1952, μια σειρά από υπέροχες 
εικονογραφήσεις 34 μύθων του La Fontaine, 
που συμπεριλαμβάνονται στον τόμο «Les Fables 
de La Fontaine» ο οποίος ανατυπώθηκε με την 
ευκαιρία της έκθεσης των εικονογραφήσεων 
αυτών στο Παρίσι, το 2003.
Όπως είχε πει ο Pablo Picasso, «κάθε παιδί είναι 
καλλιτέχνης. Το ζήτημα είναι πώς να ζωγραφί-
ζουμε σαν παιδιά όταν μεγαλώνουμε». Και ο 
Chagall το πετυχαίνει αυτό με ειλικρίνεια και 
αυθορμητισμό, με αγάπη για το κείμενο του La 
Fontaine και πραγματική έγνοια να αναδείξει τα 
μηνύματα των διασκευασμένων ιστοριών του 
Αισώπου. Πρόκειται για ένα εικαστικό χάρμα, 
που αξίζει κανείς να το μελετά επί ώρες -και να 
αφεθεί να χαθεί στην χρωματική πανδαισία του 
μεγάλου ζωγράφου.
Παράλληλα, στον τόμο αυτό έχουμε τη συμβολή 
του ελληνικού κόσμου, στο πρόσωπο του Αισώ-
που• του εβραϊκού, στο πρόσωπο του Chagall•  
της «χριστιανοσύνης» (και μάλιστα εκείνης της 

«πρωτοτόκου κόρης της εκκλησίας» της Γαλλί-
ας), στο πρόσωπο του La Fontaine, μαζί φυσικά 
με την ανατολική-ρωσική χροιά, που κουβαλάει 
από τη γενέτειρά του ο μεγάλος ζωγράφος. Ο 
άνθρωπος της χαραυγής του ανθρωπίνου πο-
λιτισμού, ο σκλάβος της ανατολικής Μεσογείου 

παραδίδει τη σκυτάλη στον Ευρωπαίο της Ανα-
γέννησης, που με τη σειρά του προσκαλεί στο 
κοινό γεύμα τον Ρωσοεβραίο εμιγκρέ του 20ού 
αιώνα... Τι συνάντηση!

*Εκπαιδευτικός

Τεύχος... σαν παραμύθι
«Λόγος ψευδής εικονίζων αλήθειαν».

Ο ορισμός του μύθου κατα τον ρήτορα Αφθόνιο 
(4ος αιωνας μ.Χ). Ο μύθος ειναι πάντα μια εικόνα. 
Συνδυάζει την αλήθεια με το ψέμα, ειναι μια επι-
νοημένη, πλαστή ιστορία, μια διήγηση, η οποία 
εικονογραφεί το νόημα μιας αληθινής ιστορίας, 
μιας πράξης. Και η πράξη παίρνει κάτι απο την 
απώτερη γοητεία μιας πιθανότητας. Ο μύθος πε-
ριέχει μια «κρυφή διδασκαλία». Οπως και αυτό το 
σχολικό δωδεκασέλιδο που κρατάτε στα χέρια σας, 
αποτέλεσμα μιας 30μελούς ένθερμης «συμμαχίας» 
πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, συγγραφέων, 
ζωγράφων, μαθητών. Τους ευχαριστούμε όλους 
απο καρδιάς. Μοιάζει σαν παραμύθι... 

Δ. Β. Β.

αναγνώριζαν ως απαραίτητο συστατικό του μύθου 
ζώων το φανταστικό και μη πιστευτό στοιχείο. 

Συνέχεια στη σελίδα 9

Ο Αίσωπος και ο Λαφονταίν περιστοιχισμένοι από ζώα, Αρχείο C.I.R.E.L
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Αίνος, μύθος, λόγος, fabula
διήγηση (όπως το μεσαιωνικό exemplum), η 
οποία εικονογραφεί το νόημα μιας αληθινής 
ιστορίας, μιας πράξης. Σε τελευταία ανάλυση 
και η πράξη παίρνει κάτι από την απώτερη 
γοητεία μιας απιθανότητας και η πεπλασμένη 
ιστορία εισδέχεται την αντανάκλαση ενός αντι-
κειμενικού γεγονότος. Η ουσιαστικότητα αυτή 
δικαιολογεί τους απαιτητικούς ή επιβλητικούς 
ορισμούς που προτάθηκαν για το μύθο από 
τους λογίους˙ π.χ. «μικρή κωμωδία» (Robert) 

«εποποιία εν σμικρύνσει» (Keller).
Τα γνωρίσματα αυτά εξάλλου φέρνουν το μύθο πολύ 
κοντά στην παροιμία. Η αλληγορία του μύθου πραγ-
ματοποιείται, κυρίως, μέσω των ζώων. Ζώων που 
μιλούν και σκέπτονται, που συμπεριφέρονται γενικά 
όπως οι άνθρωποι. «Αν συλλογιστούμε πόσο διαδο-
μένο είναι το παραμύθι με ζώα ανάμεσα στους πιο 
διαφορετικούς κι απόμακρους μεταξύ τους λαούς και 
αντανακλά, κατά κάποιον τρόπο, την πρώτη φάση της 
ζωής της ανθρωπότητας, δεν θα απορήσουμε γι’ αυτό 

οφειλέτης που ζητά δάνειο, το οποίο θα ξεπληρώ-
σει και μάλιστα με υπέρογκο τόκο. Ο μύθος, έτσι 
όπως διαμορφώνεται από τον La Fontaine και πολ-
λούς Έλληνες μιμητές του, τείνει να παραστήσει 
με τις σχέσεις του τζίτζικα και του μύρμηγκα και 
κάτι από τις πολύ διαδομένες ήδη τότε οικονομικές 
σχέσεις, με το τζιτζίκι στη θέση του οφειλέτη, που 
βλέπει το μυρμήγκι ως έναν πιθανό τοκογλύφο, 
κάτι όμως που αποφασιστικά (και παιδαγωγικά) το 
ίδιο απορρίπτει.
Οι εκδοχές αυτές του μύθου ανατρέπουν λοιπόν 
τα στερεότυπα μηνύματα, και εισάγουν τον ανα-
γνώστη στην απειλητική και αβέβαιη σύγχρονή 
του κοινωνική πραγματικότητα. Η τοκογλυφία 
λυμαινόταν τη ελληνική ύπαιθρο του 19ου αιώνα. 
Κυριαρχούσε εις βάρος των μικροκαλλιεργητών 
με την ανοχή των κυβερνήσεων και την συνδρομή 
των δικαστηρίων που δεν έβαζαν όριο στον τόκο. 
Οι τοκογλύφοι ήταν συνήθως τοπικοί άρχοντες, 
έμποροι ή πλούσιοι χωρικοί. Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι ένα από τα κύρια αιτήματα των μεγάλων λαϊ-
κών διαδηλώσεων πριν από το κίνημα των στρατι-
ωτικών το 1909, ήταν η θέσπιση της τοκογλυφίας 
ως ποινικού αδικήματος3.  Σε αυτά τα κοινωνικά 
πλαίσια η ελεημοσύνη, η οποία στηριζόταν στην 
ατομική πρωτοβουλία, επεμβαίνει διορθωτικά για 
να ανακουφίσει τις ομάδες των αναξιοπαθούντων, 
ενώ από την άλλη μεριά, είναι σαν να μην εγκρίνε-
ται η κυρίαρχη πάντως τοκογλυφία.
Ένα ερώτημα που προκύπτει γιατί οι περισσότεροι 
διασκευαστές προτιμούν να ακολουθούν την έμ-
μετρη διασκευή του La Fontaine, παρόλο που και 
οι δικοί του μύθοι αρχικά δεν προορίζονταν για τα 
παιδιά και όχι τις νεοελληνικές πεζές μεταφράσεις. 
Είναι πιθανό να επηρέασε την προτίμησή τους αυτή 
η σχετικά ασαφής ακόμα διάκριση του αναγνωστι-
κού κοινού.  Οι νεοελληνικές πεζές μεταφράσεις 
ήταν λαϊκά βιβλία που προορίζονταν για όλους και 
ήταν γνωστά σε όλους.  Γράφοντας για ένα παιδικό 
πια κοινό, οι συγγραφείς του 19ου αιώνα θέλησαν 
να διαφοροποιηθούν. Αναζήτησαν λοιπόν κάποιο 
ξένο πρότυπο, πιο προσαρμοσμένο στις ιδέες του 
καιρού τους, και όχι το δημοφιλές ανάγνωσμα της 
Τουρκοκρατίας που -τι ειρωνεία-βρισκόταν πιο 
κοντά στα αρχαία κείμενα.
*Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

το γνώρισμα του μύθου, που μας ανάγει σ’ ένα πανάρ-
χαιο αίσθημα συνδέσμου του ανθρώπου με τη φύση 
γενικά και ιδιαίτερα με τον κόσμο του ζώου».
Η λαϊκή προέλευση του μύθου εξασφαλίζεται κι από 
την ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ αυτού και του λαϊ-
κού παραμυθιού, τέτοια ομοιότητα ώστε να μην είναι 
δυνατό να διαγραφεί ένα διαχωριστικό όριο ανάμεσά 
τους, καθώς συχνά το ένα εισχωρεί μέσα στο άλλο 
είδος.

*Ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

3Βλ. Κωνσταντίνος  Τσουκαλάς,  Εξάρτηση  και  
Αναπαραγωγή.   Ο  κοινωνικός  ρόλος  των  εκ-
παιδευτικών  μηχανισμών  στην  Ελλάδα  (1830-
1922),  Αθήνα,  Θεμέλιο,  1987  (α  έκδοση  1975),  
σ.  570.
Επίσης Κώστας Βεργόπουλος, Το Αγροτικό ζήτη-
μα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της 
γεωργίας, Αθήνα, Εξάντας, 1975.

Η συνάντηση Αισώπου και La Fontaine 
στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
1668). Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του 
Παναγιώτη Σούτσου, που δημοσιεύει το 1865  το 
αρχαίο κείμενο του μύθου  και δίπλα την έμμετρη 
διασκευή του, μόνο που η διασκευή δεν ακολου-
θεί το αρχαίο κείμενο, αλλά την εκδοχή του La 
Fontaine!
Ο “Tζίντζιρας  και  μυρμήγκι” είναι ο πρώτος στη 
σειρά των Μύθων του, όπως και στη συλλογή του 
La Fontaine.  Αν και δεν αναφέρεται, η επιρροή 
του La Fontaine είναι ολοφάνερη, έστω και αν η 
ποίηση του Βηλαρά είναι κάτι περισσότερο από 
απλή μετάφραση. Ο Βηλαράς αναπτύσσει κυρί-
ως την εισαγωγή, περιγράφοντας τη ζωή και τις 
δραστηριότητες των δύο ηρώων μέσα στη φύση, 
πριν από τη συνάντησή τους.  Από το ποίημα του 
La Fontaine ο Βηλαράς φαίνεται να πρόσεξε ιδιαί-
τερα την παράκληση του τζίτζικα για δανεικά και 
την υπόσχεσή του να τα επιστρέψει στο μυρμήγκι, 
και μάλιστα με τόκο, προσθέτοντας και την ιδέα 
της ελεημοσύνης: 

«Να  μ’  ελεήσης,  φίλε,  μ’  ολίγο  μερτικό
από  την  εισοδιά  σου  προς  ώρας  δανεικό.

Κι  ερχάμενος  ο  θέρος,  χωρίς  να  ζημιοθής,
σου  δίνω  και  κεφάλι  και  κάματον  ευθύς»,

λέει ο τζίτζικας στο μυρμήγκι.
Στο αρκετά εκτενές επιμύθιό του ο Βηλαράς δεί-
χνει πάντως μια σαφή γνώση των αλληγοριών 
που περιλαμβάνονταν στις νεοελληνικές λαϊκές 
μεταφράσεις του μύθου. Συνδυάζει όμως το πα-
λαιό επιμύθιο για την ανάγκη να προνοούμε για το 
μέλλον με μια στροφή προς τη νεότητα:

«Σύναζε νιος όσο μπορείς,
γέροντας άνεσι να βρης.

Στα νιάτα σου αν οκνεύεις.
Γέρος  κακά  πορεύεις».

Η έμμετρη μετάφραση των μύθων του La Fontaine 
από τον Κύπριο Ανδρεάδη το 1863 (Μύθοι του 
Λαφονταίνου εκ του Γαλλικού μεταφρασμένοι) 
μένει πολύ λιγότερο πιστή στο πρότυπό της, κα-
θώς στη διασκευή του μύθου που μας απασχολεί, 
παραλείπει την επίμαχη υπόσχεση του τζίτζικα για 
επιστροφή των δανεικών και μάλιστα με τόκο.
Το 1865 έγινε η επανέκδοση των Μύθων του Βη-
λαρά.  Την ίδια χρονιά ο Π. Σούτσος, στη δική του 
συλλογή μύθων (Μύθοι έμμετροι εν παραθέσει 
προς τους του Αισώπου εξ ων ανεπλάσθησαν), 
επιμένει ιδιαίτερα στο επεισόδιο της υπόσχεσης 

για επιστροφή των δανεικών: 
«Φίλε μου! εις τόσην πείναν και εις ώρα τόσον 

κρύαν δάνεισέ με, είπεν, έως εις την νέαν εσοδίαν
δια πρόσκαιρόν μου πόρον έναν κόκον, ένα 

σπόρον, και το θέρος όταν έλθη στην τιμήν μου 
σε ομνύω και κεφάλαιον και τόκον σ’ επιστρέφω 

και τα δύο. Και αν όρκους δεν πιστεύης, εις το 
συμβολαιογράφο ή συμβόλαιον σε κάμω, ή 

συνάλλαγμα σε γράφω”. Άλλ’ εκείνο απεκρίθη του 
Ροσίλδου έχον ύφος, το μερμήγκι δεν δανείζει και 
δεν είναι τοκογλύφος, και αυτό ελάττωμά του από 

τα μικρότερά του».
Το επεισόδιο αυτό, άλλοτε τονίζεται με έμφαση από 
τους Έλληνες μυθογράφους κι άλλοτε παραλείπε-
ται εντελώς.  Η διφορούμενη αυτή συμπεριφορά 
δείχνει ότι, πιθανώς, εκείνοι που το παραλαμβά-
νουν, χρησιμοποιούν το μύθο για να διδάξουν κάτι 
περισσότερο από την αρχή της εργατικότητας, ενώ 
αυτοί που το παραλείπουν το θεώρησαν δυνητικά 
επικίνδυνο για τις  παιδαγωγικές τους αρχές (προ-
τροπή σε “τοκογλυφία”!).
Η έννοια της ελεημοσύνης απασχολεί τους Έλλη-
νες μυθογράφους, ήδη από την εποχή του Βηλα-
ρά, όπου διαφαίνεται ίσως, και μάλιστα στον ίδιο 
μύθο, στον οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα “να μ’ 
ελεήσης”.  Η προτροπή εξάλλου για ελεημοσύνη 
και φιλανθρωπία ως καθήκον του παιδιού αποτελεί 
θεμελιακή παιδαγωγική αρχή που εντάσσεται στην 
ιδεολογία του ελληνικού κράτους στη διάρκεια του 
19ου αιώνα. Η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία, 
που προέρχονται μάλιστα από την ιδιωτική πρω-
τοβουλία (στον πνεύμα ενός ανθρωπιστικού αστι-
σμού1), καλούνται να θεραπεύσουν τα φλέγοντα 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του 19ου 
αιώνα, υποκαθιστώντας το κράτος στον τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας. Γι’ αυτό και ενσωματώνονται 
στο σύστημα διαπαιδαγώγησης από νωρίς, καθώς 
αναφέρονται στα  πρώτα ήδη αναγνωσματάρια και 
βιβλία χρηστομάθειας του νεοσύστατου κράτους2. 
Καθώς όμως πολλές από τις ελληνικές διασκευές 
του μύθου διατηρούν και την ειρωνική αποστροφή 
του La Fontaine, σύμφωνα με την οποία το μυρ-
μήγκι αρνείται να δώσει δανεικά στο τζιτζίκι, οι 
δύο αντιθετικές έννοιες, της ελεημοσύνης και της 
τοκογλυφίας, φαίνεται να συνυπάρχουν στη σκέψη 
των Ελλήνων διασκευαστών.  Έτσι ο τζίτζικας πα-
ρουσιάζεται αφενός ως επαίτης και αφετέρου ως 

Της ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ*
Ο  αισώπειος μύθος του τζίτζικα και του 
μύρμηγκα, αν και δεν απαντάται συχνά στην 
προφορική παράδοση, υπήρξε  ένα  αγα-
πημένο  θέμα  των συγγραφέων για παιδιά, 
στην ελληνική λογοτεχνική παράδοση  του  
19ου αιώνα.  Οι συγγραφείς  και οι παιδαγω-
γοί χρησιμοποίησαν τον μύθο για να  προβά-
λουν αντιθετικά τις ιδιότητες της τεμπελιάς 
και της εργατικότητας, που εκφράζουν 
αντίστοιχα οι δύο ήρωες και να δείξουν, ότι 
ο πρώτος τιμωρείται και ο δεύτερος αντα-
μείβεται.
Σε ό,τι αφορά την πλοκή και το μήνυμα του μύθου, 
οι συγγραφείς είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολ-
λές πηγές που κυκλοφορούσαν παράλληλα στον 
αιώνα αυτόν, με προορισμό ένα ήδη διαφοροποιη-
μένο αναγνωστικό κοινό. Είχαν στη διάθεσή τους τα 
αρχαία κείμενα και μάλιστα στη σχετικά πρόσφατη 
τότε έκδοση του Κοραή (1810). Υπήρχαν επίσης οι 
νεοελληνικές μεταφράσεις του αρχαίου κειμένου 
με σταθερή δημοτικότητα και κατά το 19ο αιώνα.  
Μιαν άλλη πηγή έμπνευσης αποτελούσαν οι νεό-
τεροι ξένοι μυθογράφοι, όπως ο La Fontaine. Αν 
και η πρώτη επίσημη μετάφραση ορισμένων από 
τους μύθους του La Fontaine εμφανίζεται μόλις 
το 1863, ο μυθογράφος αυτός ήταν από νωρίτερα 
γνωστός στους Έλληνες ποιητές. Καθώς όμως οι 
Έλληνες διασκευαστές δε συνηθίζουν να παραπέ-
μπουν στο πρότυπο ή τα πρότυπα που χρησιμο-
ποιούν, ονομάζοντας μόνο την αρχική πηγή, τον 
Αίσωπο, δεν είναι πάντα εύκολο να ανακαλύψουμε 
ακριβέστερα τις πηγές τους και να εντοπίσουμε τις 
επιρροές τους. 
Ο Ιωάννης Βηλαράς (Μύθοι, 1827) δίνει μια πρώ-
ιμη έμμετρη επεξεργασία του μύθου. Όπως έχει 
επισημανθεί, ο Βηλαράς μιμείται ως ένα σημείο 
τον La Fontaine, εισάγοντας όμως κάποιες σημα-
ντικές καινοτομίες σε σχέση με το πρότυπό του. 
Καθώς οι Μύθοι του φαίνεται ότι αποτέλεσαν ένα 
σταθμό στην παιδική λογοτεχνία του 19ου αιώνα, 
οι επιλογές του θα επηρεάσουν αποφασιστικά τους 
μεταγενέστερους δημιουργούς, που θα απομα-
κρυνθούν άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο 
από το αρχαίο κείμενο ή την πεζή νεοελληνική 
μετάφρασή του, για να προσεγγίσουν την εκδοχή 
του La Fontaine («La Cigale et la Fourmi», Fables, 

Του ΜΙΧΑΛΗ Γ. ΜΕΡΑΚΛΗ*
Στην αρχαία ελληνική γλώσσα το είδος ονομά-
ζεται: «αίνος», «μύθος», «λόγος», «απόλογος»˙ 
στα λατινικά: apologus, fabula, fabella. Η πρώ-
τη ονομασία, κατά τον Boisacq, σημαίνει: 1. 
διήγηση ή αλληγορία˙ 2. Εγκώμιο. Άλλοι προ-
σθέσανε και τη σημασία του «αινίττομαι» (μιλώ 
με αινίγματα).
Ο μύθος συνδυάζει την αλήθεια με το ψέμα: 
είναι μια επινοημένη, πλαστή ιστορία, μια 

1Τον όρο αυτό χρησιμοποιεί ο Μ.Γ. Μερακλής, 
“Αλέξανδρος Πάλλης: μια σελίδα από την ιστο-
ρία του ελληνικού αστισμού”, Διαβάζω 118 
(8.5.1985), σ. 39-43.

2Δέσποινα  Μακρυνιώτη,  Η  παιδική  ηλικία  στα  
αναγνωστικά  βιβλία  1834-1919,  Αθήνα,  Ίδρυμα  
Ερευνών  για  το  παιδί,  Δωδώνη,  1986.



Décembre - Δεκέμβριος 2011Δεκέμβριος - Décembre 2011 3

De DIMITRIS V. VARTHALITIS *
Le 27 avril 1641, à l’âge de vingt ans, La Fon-
taine (1621-1695), né à Château-Thierry, en-
tra à la « Maison mère » de l’Oratoire, située 
rue Saint-Honoré à Paris et  y resta jusqu’ en 
octobre 1642. L’Oratoire, fondé à Rome en 
1575 par saint Philippe Néri (1515-1595) et 
transplanté en France par le cardinal Pierre 
de Bérulle (1575-1629) en 1611, a donné à 
la France des hommes de grande valeur. La 
Fontaine est un de ceux-là.
Ceux qui ont tendance à ironiser sur le passage de 
La Fontaine par l’Oratoire se méprennent totale-
ment. Ces 19 mois passés dans ce séminaire sont 
en effet les plus importants de sa vie intellectuelle, 
spirituelle et contemplative. Il y a étudié l’Ancien 
Testament, dans lequel les animaux ont un statut 
particulier et restent proches du divin, et le Nou-
veau Testament qui nous rappelle très souvent la 
philosophie d’Ésope. Beaucoup de «ses Fables» 
sont baignées par l’esprit d’Ésope et de la Bible. 
Elles sont le fruit d’un grand contemplatif, d’un 
tempérament de trappiste. C’est une formation de 
ce genre qui a manqué aux autres fabulistes qui 
ont précédé et suivi La Fontaine ainsi qu’une âme 
contemplative formée par la vie au séminaire. Sa 
statue qui pèse plus que 3 tonnes orne la belle 
ville de Château-Thierry.
En 1666, Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), 
né à Reims, à cinquante kilomètres de Château-
Thierry, et dont nous fêtons cette année le 360e 
anniversaire de la naissance, devient chanoine de 
la cathédrale de Reims et le restera jusqu’en 1683. 
Dans la même cathédrale, François de Maucroix 
(1619-1708), le grand ami depuis l’enfance de 
toute la vie de La Fontaine sera chanoine de 1647 
à sa mort. Dans cette ville «les deux compères 

avaient l’habitude de mener la grande vie». Mau-
croix, La Fontaine et de La Salle se connaissaient 
bien. Maucroix avait traduit Platon et Démosthè-
ne. Par ailleurs La Fontaine et de La Salle avaient 
étudié le grec dans leurs séminaires qui étaient les 
deux meilleurs de France au XVIIe siècle et Jean-
Baptiste de La Salle à l’Université de Reims et à la 
Sorbonne. 
En 1642, Jean-Jacques Olier1 (1608-1657), curé de 
Saint-Sulpice à Paris, maîtrisant parfaitement le 
grec, le latin et l’hébreu, fonda à 34 ans la Compa-
gnie des prêtres de Saint-Sulpice et un séminaire 
de ce nom. Le 18 octobre 1670, Jean-Baptiste de 
La Salle entra dans ce séminaire qui donna à la 
France de grands théologiens et un grand saint: 
Saint Jean-Baptiste de La Salle dont la statue 
haute de 5 mètres et d’un poids de 25 tonnes se 
trouve actuellement à la Basilique Saint-Pierre de 
Rome.  
En France, les cinq années de guerre civile, La 
Fronde (1648-1653), s’ajoutant  à dix-huit années 
de guerre étrangère, furent catastrophiques pour 
le peuple des campagnes, particulièrement dans 
la région du Nord-Est de la France. La Picardie, 
la Champagne et la Lorraine furent ravagées par 
les armées régulières et plus spécialement par les 
meutes de brigands. 
Deux grands pédagogues se font connaître en 
France à cette époque très glorieuse pour la nation 
française mais très douloureuse pour le peuple et 
spécialement pour les enfants. Tous deux appar-
tiennent déjà aux premiers mouvements des 
Lumières. Le poète La Fontaine qui, entre autres, 
avec «ses Fables», donnera une œuvre sur laquelle 
se fondera l’enseignement des  écoles. Sa devise 
: «Je me sers d’animaux pour instruire les hom-
mes». Et Jean-Baptiste de La Salle qui fonda son 

admirable Institut des Frères des Écoles Chrétien-
nes pour l’éducation et l’instruction des enfants 
pauvres et pour qui tout le monde doit pouvoir 
avoir accès à l’instruction. Sa devise : «On aime 
tendrement tous les enfants». Il ouvre la première 
école à Reims en 1679. Louis XIV et Colbert furent 
les grands protecteurs de son Institut. Répon-
dant aux appels du fils de Colbert, archevêque de 
Rouen, il ouvre une école dans cette ville en 1705. 
Puis, en 1710, une nouvelle école est fondée à 
Versailles avec le soutien de Françoise d’Aubigné, 
marquise de Maintenon (1635-1719), épouse de 
Louis XIV.
Louis XIV, que Jean de La Fontaine assimile à «Ju-
piter lui-même», a dès le début de son règne, en 
1661, disgrâcié Nicolas Fouquet (1615-1680), qui 
en 1658, séduit par le poème «Adonis»  que lui 
dédie La Fontaine, lui accorde une aide financière.
Grâce à cet appui, La Fontaine, qui avait un ju-
gement très pénétrant et un sens très raffiné de 
l’art, mena à Paris une existence oisive, rêveuse et 
indépendante. Son humour facile et gai s’accorda 
à celui du Fouquet et le magnifique surintendant 
l’attacha à sa personne. La Fontaine lui resta fidèle 
jusqu’à sa mort. Cette fidélité sauva Fouquet de 
l’oubli.
Fouquet a été remplacé par son rival Jean-Baptiste 
Colbert (1619-1683). Ce choix a été l’une des réso-
lutions les plus sages de Louis XIV (1638-1715).
Le contrôleur général des Finances fut en effet le 
meilleur ministre, non seulement du long règne 
de Louis XIV, mais de toute l’histoire de France. Il 
était intelligent, énergique et infatigable. Il déve-
loppa les manufactures, la marine marchande et 
le commerce. Pour don-
ner une image de l’am-
pleur de ses réalisations, 
rappelons que la grande 
manufacture de draps 
d’Abbeville en Picardie 
occupait plus de mille 
ouvriers. 
Au début du XVIIe siè-
cle, le commerce fran-
çais dans le Levant, et 
plus spécialement dans 
les Cyclades2, s’est mis 
petit à petit à décliner. 
La France était trop 
absorbée par la guerre 
avec la maison d’Autri-
che et Jules Mazarin 
(1602-1661), d’origine 
italienne, s’inclinait da-
vantage devant la poli-
tique vénitienne dans le 
Levant.
C’est alors que l’Évêque 
de Syros Dominique 
Marengo (1625-1645), 
demanda au comte de 
Césy, ambassadeur de 
France à Constantinople l’envoi de Capucins fran-
çais. Leur établissement définitif à Syros remonte 
à 1633. Les deux premiers Capucins étaient Ché-
rubin de Laon et Léonard de Paris. Pendant trois 
siècles le drapeau français flotta sur le monastère 
et  offrit  sa protection aux habitants de l’île et aux 
étrangers. Les Capucins sont encore aujourd’hui 
présents à Syros.
Pendant la guerre de Crète (1645-1669), la parti-
cipation de la France resta occulte et ses relations 
avec les Turcs s’effritèrent.
En 1655, Thévenot, voyageur et érudit français se 
rendit à Syros et fut amené à constater que ses 

habitants vivaient dans des conditions miséra-
bles.
En 1687, Jean de La Fontaine dédie une Épître à 
Pierre-Daniel Huet (1630-1721) né à Caen, évê-
que de Soisson, homme érudit et grand connais-
seur de l’antiquité grecque. Avec Boileau il est 
l’un des précepteurs du Dauphin. Huet, dans 
ses recherches sur Homère, s’occupa également 
de Héliotrope de Phérécyde de Syros, maître de 
Pythagore. Dans ses rencontres avec Huet, La 
Fontaine, qui était lui aussi un grand admirateur 
d’Homère, s’entretenait avec lui du philosophe 
Phérécyde et de Syros, sa patrie natale3. 
À partir de 1669, Colbert chercha à trouver des 
circonstances favorables pour le rétablissement 
du commerce français dans l’immense empire 
ottoman. Louis XIV lui-même s’y employait. Il 
donna l’ordre à Nointel, ambassadeur de France 
à Constantinople, d’obtenir le renouvellement 
des Capitulations. En effet les premières Capitu-
lations de 1535 signées par François 1er (1494-
1547) et Soliman le Magnifique assuraient au 
commerce français des privilèges dans tous les 
ports du Levant.
Il voulait à tout prix que les Turcs placent les 
minorités catholiques de l’Empire ottoman sous 
la juridiction de la France afin que soit favorisé 
le commerce français. Les Capitulations signées 
en 1673 furent à l’origine de la floraison du 

commerce français dans l’Égée. Nointel, la même 
année, visita les Cyclades et Syros. Cette visite, 
couronnée de succès, facilita les échanges avec les  
marchands de Marseille.
Vers 1697, il était nécessaire pour l’intérêt du 
commerce français que la France occupât ces îles 
stratégiques sans quoi les Vénitiens le rendraient 
impossible. Malheureusement, Louis XIV n’a pas 
voulu prendre le risque d’une bataille navale. Il 
était trop préoccupé par les problèmes européens. 
Et Colbert n’était plus là.
En octobre 1700, le botaniste et voyageur fran-
çais Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), 
visita l’île et les Capucins l’ont bien accueilli. Il 
nous informe que l’île est à l’époque habitée par 
6 000 catholiques et 7-8 familles orthodoxes. Les 
habitants y mènent une vie plutôt heureuse. En-
tre Thévenot 1653 et Tournefort on peut noter un 
changement radical qui s’explique par la politique 
de Louis XIV.
Cette politique française dans les Cyclades a 
préparé le terrain aux missionnaires français qui 
viendront s’y installer, passant aisément de l’une 
à l’autre car de faibles distances les séparent, pour 
y fonder des monastères, des hôpitaux et surtout 
des écoles où l’on enseigna «les Fables» de La 
Fontaine. Les deux plus grands adversaires de La 
Fontaine, Louis XIV et Nicolas Colbert, ont donc été 
ses plus grands bienfaiteurs.
La congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes 
s’installa à Syros, en 1858, et fonctionne encore 
aujourd’hui sous l’appellation d’École Saint-Geor-
ges4.
En 1952, j’étais élève de cette école. On pouvait 

voir, sur les murs de ma classe, deux reproductions 
emblématiques. L’une au-dessus de l’estrade du 
maître représentait Jean-Baptiste de La Salle et 
reprenait sa devise: «Nous aimons tendrement 
tous les enfants et l’autre» sur le mur de gauche, 
au-dessus de ma tête, représentait La Fontaine, 
Ésope et des animaux et portait en légende: «Je 
me sers d’animaux pour instruire les hommes».
La première poésie que le frère Basile Remois 

m’apprit fut La Cigale et la Fourmi et c’est lui qui 
me sensibilisa à l’âge de huit ans au génie français 
de Jean de La Fontaine et qui, pour la première fois 
dans ma vie, me parla d’Ésope et de la civilisation 
grecque. Au frère Basile,  enterré à Syros, je dédie 
ces vers de La Fontaine: 
«Un philosophe austère, est né dans la Scythie,
Se proposant de suivre une plus douce vie,
Voyagea chez les Grecs, et vit en certains lieux,
Un sage assez semblable au vieillard de Virgile.
Son bonheur consistait aux beautés d’un jardin».
Dans toutes les écoles de France et de l’univer-
sentier où l’on enseigne le français, on continue 
d’enseigner «les Fables» de La Fontaine. En même 
temps, implicitement on enseigne les Fables    
d’Ésope et la civilisation grecque. C’était le rêve de 
La Fontaine qui chantait avec les cigales.
«Je chante les héros dont Ésope est le Père».

La filiation entre 
les deux fabulistes, 
Ésope et La Fontaine, 
ou philosophes si 
l’on préfère, n’est 
plus à démontrer. 
Il reste sans doute 
pour tous un facteur 
de motivation, tant 
ils nous montrent la 
voie de la complé-
mentarité et de l’ap-
profondissement. 
En Grèce nous nous 
proposons d’initier 
un travail approfondi 
sur les deux auteurs 
qui nous permettra 
peut-être de trouver 
un nouvel axe de dia-
logue franco-grec. 
Nos deux pays, tous 
deux soucieux de dé-
mocratie et de droits 
de l’homme et dont 
l’histoire est riche 
d’expériences excep-
tionnelles pourront à 

travers Ésope et La Fontaine revenir sur les 
idées reçues et, après un retour dans le pas-
sé, éclairer autrement les voies de l’avenir.
Le Centre International de Recherche d’Ésope La 
Fontaine (CIREL) fondé au sein de l’École franco-
hellénique Saint-Paul d’Athènes travaille dans ce 
but et  a déjà réuni 430 livres différents sur Ésope 
et 200 sur La Fontaine.

* Directeur de l’École franco-hellénique Saint-Paul 
d’Athènes, Fondateur et Président du CIREL.

1. En Juin 1639, il prêche une mission en Picardie 
à Montdidier.
2. Cyclades : groupe d’îles grecques de la mer Égée 
disposées en arc de  cercle. Au centre se trouve Sy-
ros avec 22 000 habitants aujourd’hui.
3. Je remercie mon fils Vincent qui m’a fait cette 
remarque après la lecture du livre : «Syros, Inves-
tigation historique», dans notre maison de cam-
pagne à Syros au cours de l’été 2010, non loin de 
l’endroit où est né Phérécyde.
4. Aujourd’hui les Frères des Écoles chrétiennes, au 
nombre de 4.500, sont présents dans 82 pays et 
dirigent 1.050 établissements, (dont 4 en Grèce) 
fréquentés par 950.000 élèves et où travaillent 
85.000 enseignants.

Mon La Fontaine
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LE CORBEAU ET LE RENARD 
Ο ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ

Ο κυρ Κόρακας,
γαντζωμένος σ’ ένα δέντρο,

είχε στο ράμφος ένα κομμάτι τυρί.
Η κυρά Αλεπού,

απ’ τη μυρωδιά ζαλισμένη,
του είπε περίπου αυτά τα λόγια:

Καλημέρα σου, κυρ Κόρακα.
Τί όμορφος που είσαι,

πόσο μου φαίνεσαι ωραίος!
Όρκο παίρνω πως το κελάηδισμά σου 

είν’ ανάλογο με τα φτερά σου.
Είσαι ο Φοίνικας από τα ζώα

αυτού του δάσους.
Μ’ αυτά τα λόγια,

ο Κόρακας δεν ένιωσε χαρά.
Για να δείξει την όμορφη φωνή του, 

το στόμα του ανοίγει
κι αφήνει να πέσει η λεία του.

Η Αλεπού την άρπαξε και του λέει: 
Καλέ μου Κύριε,

μάθε πως όλοι οι Κόλακες ζουν
σε βάρος αυτών που τους ακούνε.

Αυτό το μάθημα άξιζε
οπωσδήποτε ένα κομμάτι τυρί.

Ο Κόρακας ντροπιασμένος
και σαστισμένος, ορκίστηκε,

κάπως αργά όμως,
ότι δεν θα την ξαναπατήσει.

Η μετάφραση των μύθων

ανήκει στον ομότιμο καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρη Παντελοδήμο.

Τον συντονισμό

και την επιμέλεια του τεύχους 

έχει ο Γιώργος Κατσαδώρος, 

λέκτορας Λαογραφίας

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τα ζώα, όχημα μεταφοράς κοινωνικών αξιών
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ. ΡΑΠΤΗ*
Όταν σε ένα σύντομο δημοσίευμα επιχει-
ρεί κανείς έναν παραλληλισμό μεταξύ δυο 
σπουδαίων μυθογράφων, του Αισώπου της 
αρχαιότητας και του Λαφονταίν του 17ου 
αι., με σημείο αναφοράς ένα από τα πολλά 
ανάμεσά τους κοινά σημεία, δεν είναι εύ-
κολο να φωτίσει και πολλές πλευρές αυτής 
της σχέσης. Έστω, όμως, και με αυτές τις 
περιορισμένες δυνατότητες οι αγαπημένοι 
τους ήρωες, τα ζώα, είναι οι μάχιμοι στην 
ανατροπή του κατεστημένου, που επιδιώ-
κουν οι δυο μυθογράφοι. Και οι δυο χρη-
σιμοποιούν τα ζώα, για να πουν με τρόπο 
αλληγορικό μεγάλες αλήθειες. 
Από την αρχαιότητα, άλλωστε, έως και τις μέ-
ρες μας η παρουσία αφενός των ζώων στη ζωή 
των ανθρώπων είναι αδιάλειπτη, αφετέρου δε 
και το ενδιαφέρον των ανθρώπων γι’ αυτά είναι 
εξίσου μεγάλο. Ανάλογα με την εποχή έχουν και 
διαφορετική θέση και  η πρακτική στροφή των 
ανθρώπων προς αυτά για την κάλυψη, κυρίως, 
διαφόρων αναγκών τους βρήκε την καλύτερη 
έκφρασή της στους μύθους και τα παραμύθια 
όπου και αναδεικνύεται σ’ αυτά καλύτερα η 
σχέση μεταξύ τους1. Περισσότερο αυτή γίνεται 
έκδηλη στους αισώπειους μύθους και εν προ-
κειμένω και στους μύθους του Λαφονταίν μέσω 
των ζώων που παρουσιάζουν ανθρώπινα χαρα-
κτηριστικά και γενικώς συμπεριφέρονται όπως 
οι άνθρωποι2. Η στενή αυτή σχέση ανάμεσά 
τους αιτιολογεί και τις εξομοιώσεις πολλές φο-
ρές μεταξύ τους και μεταμορφώσεις παλαιότερα 
των ανθρώπων σε ζώα και αντίστοιχα σε τέτοιο, 
μάλιστα, σημείο3, ώστε να φαίνεται ότι ανήκουν 
σε μια οικογένεια. Έχει σημειωθεί, βεβαίως, ότι 
η σχέση αυτή δεν ήταν και σχέση ισοτιμίας, αλλά 
έκλεινε περισσότερο προς τα ζώα, αντίληψη που 
φθάνει και ως τι μέρες μας4.
Ο Αίσωπος από τη μια, αυτός ο καμπούρης και 
δύσμορφος, θεωρείται ότι εκπροσωπεί έναν 
κόσμο που στέκεται εντελώς απέναντι στην αντί-
ληψη των αριστοκρατικών τάξεων και οι μύθοι 
του δεν κάνουν τίποτε  άλλο από το να ενθαρ-
ρύνουν τον καταπιεσμένο, υποταγμένο και χωρίς 
δικαιώματα άνθρωπο5, ώστε να μην αποδεχθεί 
την υπάρχουσα κατάσταση. Και τα «όπλα» του σ’ 

ΑΡΘΡΟ 1
Το CIREL οργανώνει διεθνή διαγωνισμό μυθοπλα-
σίας τύπου Αισώπου ή Λαφονταίν με σκοπό:
• να προβάλλει στους σημερινούς μαθητές την 
αυθεντική μορφή των Αισώπειων μύθων και των 
μύθων του Λαφονταίν και τα διδάγματά τους, 
• να ενθαρρύνει τη γραπτή έκφραση των μαθητών 
και των σπουδαστών και 
• να ενισχύσει τους πνευματικούς δεσμούς μεταξύ 
αλλοδαπών μαθητών, σπουδαστών και της Ελλά-
δας. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το CIREL με την 
υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλι-
κού Ινστιτούτου Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 2
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 
μαθητές και φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο 
διαμέσου των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων της 
εγκύκλιας ή της Ανωτάτης εκπαίδευσης. Η συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό είναι ατομική. Γλώσσες του 
διαγωνισμού είναι η Ελληνική και η Γαλλική.
ΑΡΘΡΟ 3
Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να συγγράψει στη 
γαλλική ή την ελληνική γλώσσα σε 1 σελίδα το 
πολύ (50-200 λέξεις) ένα πρωτότυπο μύθο, με 
πρωταγωνιστές ζώα ή και ανθρώπινους χαρακτή-
ρες, που θα καταλήγει σε ένα ηθικό δίδαγμα. Επι-
θυμητή είναι η Εικονογράφηση του μύθου. Κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας για το διαγωνισμό, οι 
διαγωνιζόμενοι μαθητές καλό είναι να έρθουν σε 
επαφή με την πρωτότυπη μορφή των Αισώπειων 
μύθων ή των μύθων του Λαφονταίν, από τη σχετι-
κή βιβλιογραφία.
ΑΡΘΡΟ 4
Τα κείμενα θα παραδίδονται δακτυλογραφημένα, 
μέσω ταχυδρομείου (στη διεύθυνση Ελληνογαλ-
λική Σχολή Αθηνών «Άγιος Παύλος», Πολυλά 5, 
11141 Αθήνα, Grèce) ή ηλεκτρονικά (στην ιστοσε-
λίδα www.efsp.gr). Προκειμένου να διαφυλαχθεί 
η ανωνυμία των συμμετοχών, το ονοματεπώνυμο 
του κάθε συμμετέχοντος, η ημερομηνία γεννήσε-
ώς του, το τηλέφωνο επικοινωνίας, και η διεύθυν-
ση του σχολείου του δεν θα πρέπει να αναγράφεται 
στη σελίδα του κειμένου του αλλά οπωσδήποτε 

αυτόν τον «πόλεμο» της εξέλιξης του ανθρώπου 
είναι τα ζώα στα οποία ενσαρκώνονται ανθρώ-
πινοι χαρακτήρες6.  Με τον ίδιο τρόπο και ο 
Λαφονταίν από την άλλη, ο αποκαλούμενος  και 
Bonhomme, αυτός ο αγαθός ανθρωπάκος με τη 
φαρμακερή γλώσσα και τα φαινομενικά αθώα 
μάτια, στοχεύει με τους μύθους του στην κριτική 
της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης του 
καιρού του  και στην εξασφάλιση της ισότητας 
και της δικαιοσύνης. Γιατί είχε και αυτός γύρω 
του, την εποχή που έζησε7, έναν καταπιεστικό 
περίγυρο τον οποίο επιθυμούσε να καυτηριάσει. 
Για πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούσε τα 
κατέκρινε ή τα διακωμωδούσε χρησιμοποιώντας 
τα ζώα. Δεν ήταν δε και τόσο εύκολο και για τους 
δυο μυθογράφους να αντιταχθούν ανοιχτά στο 
παράλογο και αυταρχικό καθεστώς. 
Στο μυθικό τους λόγο βρίσκουν θέση η έμμεση 
συμβουλή, το απευθείας σχόλιο, η καυστική 
ειρωνεία, η προειδοποιητική παρατήρηση. Με 
τους ήρωές τους  ασκείται στην ανθρώπινη 
κοινωνία κριτική, ελέγχεται η κακή συμπεριφο-
ρά, επιβραβεύεται ο εργατικός, εμψυχώνεται ο 
τίμιος και νοικοκυρεμένος άνθρωπος. Το είδος 
αυτό του λόγου, ο μύθος, παρουσιάζει με τρόπο 
σύντομο ένα επεισόδιο χρησιμοποιώντας τα ζώα 
και με αλληγορικό τρόπο κρίνει, σατιρίζει και 
επαινεί έμμεσα την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Συσχετίζει  τους χαρακτήρες των ζώων με τις 
ανθρώπινες καταστάσεις και με την αλληγορία 
αυτή διδάσκει διαχρονικές αξίες. Αποκτούν, λοι-
πόν, οι μύθοι τους με τον τρόπο αυτόν ένα χαρα-
κτήρα αγωγής και οικοδομείται έτσι μια άτυπη 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο λύκος, η αλεπού, το 
λιοντάρι, ο σκύλος, τα πουλιά κτλ μόνα τους ή με 
τη συμμετοχή και του ανθρώπου υποδύονται τις 
ανθρώπινες αδυναμίες, αρετές και ελαττώματα, 
για να διδάξουν διαχρονικά.  Για να κρίνει8  ο 
Λαφονταίν, για παράδειγμα, την επικαιρότητα, 
όταν ο Κολμπέρ απαίτησε διαχειριστικό έλεγχο 
των ανωτάτων οικονομικών υπαλλήλων θύμα 
των οποίων ήταν και  ο φίλος του ο Φουκέ, μαζί 
με άλλους που είχαν παχύνει τρώγοντας υπερβο-
λικά δημόσιο χρήμα συνέγραψε το μύθο: Η νυ-
φίτσα που μπήκε στο κελάρι. Το συμπαθέστατο 
αυτό ζωάκι εισέβαλε σε μια αποθήκη και τρώ-
γοντας για μερικές μέρες ό,τι έβρισκε πάχυνε 

υπερβολικά με αποτέλεσμα,  όταν χρειάστηκε να  
βγει από κει, δεν χωρούσε να περάσει από την 
πόρτα.  Από το πολύ πάχος και για να καταφέρει 
να απελευθερωθεί έπρεπε να καθίσει στο χώρο, 
για να αδυνατίσει. Και ο Αίσωπος, για να κρίνει 
εκ πρώτης όψεως αυτούς που έχουν αποφασίσει 
να αδικήσουν και δεν τους σταματά τίποτε, αλλά 
κατά βάθος να μιλήσει για τους φυσικούς νόμους,  
θα λέγαμε σήμερα την τροφική αλυσίδα, χρησι-
μοποιεί το μύθο: «Ο λύκος και το αρνί». Το αθώο 
αρνάκι δεν μπορεί να καταλάβει τις δικαιολογίες 
του λύκου που πήρε αμετάκλητη απόφαση να το 
φάει, γιατί τάχα του λερώνει το νερό που πίνει, 
του βρίζει τον πατέρα κ.ο.κ. και παρά τη δικαιο-
λογημένη  απορία του αρνιού. Κάπως πρέπει να 
ζήσει και ο λύκος.  
Κλείνοντας το σύντομο αυτό λόγο μπορούμε να 
πούμε ότι ο Αίσωπος και ο Λαφονταίν χρησιμο-
ποιώντας τα ζώα ως ήρωες των μύθων τους εν 
πρώτοις στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν 
αυτό με το οποίο δεν συμφωνούν δεν ηθικολο-
γούν, αλλά δείχνουν τις συνέπειες μιας κακής 
πράξης που δεν εναρμονίζεται με τους φυσικούς 
νόμους, πράξη που δεν πρέπει να μένει ατιμώ-
ρητη.

*Λέκτορας στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ
Γεννήθηκε στα Χανιά. Σπούδασε ζωγραφική με τον Παναγιώτη Τέτση στην ΑΣΚΤ απ΄όπου αποφοίτησε με άριστα το 1990.Διακρίθηκε στον διαγωνισμό του Εικαστικού Επιμελητηρίου το 1998 , στον διαγωνισμό της BOSCH, το 1993 και 
έλαβε το βραβείο των Δέκα το 2006, Γραμμάτων και Τεχνών . Έργα της υπάρχουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Βουλή των Ελλήνων, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μουσείο Γουλανδρή και σε ιδιωτικές συλλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Τα ζώα γενικά είναι από τα προσφιλέστερα θέμα-
τα για κάθε λογοτεχνική δημιουργία είτε τη λαϊκή 
είτε την έντεχνη (βλ. Κ. Μητσάκης, Εισαγωγή στη 
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα  
1983, σ. 144 και Κ. Δ. Μαλαφάντης, «Τα ζώα στην 
παιδική λογοτεχνία: Ένα παράδειγμα: Η ποίηση 
του Μιχ. Δ. Στασινόπουλου», στο: Άντα Κατσίκη-
Γκίβαλου (επιμ.) Παιδική Λογοτεχνία-Θεωρία και 
πράξη, τ. Α΄, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1995, σ. 
251). 
2 Για τη σχέση του ζώου με τον άνθρωπο βλ. Μ. 
Γ. Μερακλής, Τα παραμύθια μας, Θεσσαλονί-
κη (1973), σσ. 22-37, του ιδίου, «Το αισώπειο 
ζήτημα», περ. Διαβάζω 167(1987), σσ. 23-29, 
Γεώργιος, Κ. Κατσαδώρος, Η διάχυση του αισώ-
πειου μύθου στην Ευρώπη των μέσων χρόνων. Η 
περίπτωση του Odo of Cheriton, διδ. διατρ. Αθήνα 
2005, σσ. 13-39.
3 Μ. Γ. Μερακλής, Τα παραμύθια μας, ό.π., σ. 23.
4 Μ. Γ. Μερακλής, Τα παραμύθια μας ,… ό. π., 
Άννα Χατζηνικολάου, Εικόνες του Αγίου Χριστο-
φόρου του Κυνοκεφάλου, 3, Melenges Merlier, 
Αθήνα 1957.
5 Μ. Γ. Μερακλής, «Το αισώπειο ζήτημα», ό. π., σ. 
25.
6 Οι Αισώπειοι μύθοι έχουν εκδοθεί πολλές φορές 
και από πολλούς. Εδώ σημειώνω ενδεικτικά για 
τις ανάγκες του δημοσιεύματος το: Μαυρόπουλος 
Θεόδωρος (επιμ.), Αισώπειοι μύθοι, εκδ. Ζήτρος, 
Θεσσαλονίκη 2005.   
7  Τα 12 βιβλία του Λαφονταίν δημοσιεύτηκαν 
μεταξύ των ετών 1668 και 1694 και περιέχουν μύ-
θους ζώων παρόμοιους με την αισώπεια παράδο-
ση (βλ. Γέωργιος, Κ. Κατσαδώρος, Η διάχυση του 
αισώπειου μύθου…, ό. π. , σ. 59). Για τα ελληνικά 
δεδομένα το ενδιαφέρον για τους μύθους αυτούς 
υπήρξε από το 19ο αι. Εδώ σημειώνω ενδεικτικά 
τη μετάφρασή τους από τον Αρσένη Γεροντικό 
(εισαγ.-σημειώσ.-επιμ.), Jean de La Fontaine, 
Μύθοι, εκδ. ΕΗΜ, Ιωάννινα 1987και τη διασκευή 
εκατό μύθων του σε πεζό κείμενο από τον Κ.Ν. Νι-
κολαΐδη, Εκατό Μύθοι του Λαφονταίν με ζώα του 
βουνού και του κάμπου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 
1992.
8 Αρσένης Γεροντικός(εισαγ.-σημειώς.-επιμ.), 
Jean de la Fontaine, Μύθοι,…, ό.π., σσ. 64, 151.

στο φάκελο αλληλογραφίας ή στο σώμα του ηλε-
κτρονικού μηνύματος στο οποίο επισυνάπτεται η 
συμμετοχής του στο διαγωνισμό. 
ΑΡΘΡΟ 5
Οι συμμετοχές θα κριθούν από ειδική επιτροπή 
που θα συστήσει επί τούτου το CIREL, θα απαρτίζε-
ται από εκπαιδευτικούς και συγγραφείς. Οι συμμε-
τοχές θα κατανεμηθούν σε τρεις κατηγορίες: 
• «αλώπεκες» (ως 12 ετών) 
• «χελώναι» (12-15 ετών) και 
• «τέττιγες» (15 ετών και πάνω).
Δε θα υπάρχει ειδοποίηση των συμμετεχόντων για 
την παραλαβή της συμμετοχής τους. Τα πρωτότυ-
πα δεν επιστρέφονται. Οι βραβευθείσες συμμετο-
χές θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο. Τα πνευματικά 
δικαιώματά τους θα ανήκουν στους Εκδότες. Βρα-
βεία του διαγωνισμού θα είναι καλαίσθητα βιβλία 
και DVD για την Ελλάδα και τη  Γαλλία, Λεξικά κ.ά. 
Η καλύτερη ξένη συμμετοχή θα βραβευθεί με ένα 
επταήμερο ταξίδι στην Αθήνα και την Κρήτη, ενώ 
η καλύτερη ελληνική συμμετοχή με ένα επταήμε-
ρο ταξίδι στο Παρίσι. Ευγενική προσφορά www.
grefis.gr. Κάθε βραβευθείς ή βραβευθείσα θα πα-
ραλάβει επίσης αναμνηστική πλακέτα και δίπλωμα 
στην Ελληνική και τη Γαλλική γλώσσα. Οι βραβευ-
θέντες οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τελετή 
Βράβευσης.

Δημήτρης Β. Βαρθαλίτης

• Directeur de l’École Franco-hellénique d’Athènes 
«Saint-Paul »
• Fondateur et Président du « Petit Musée de la Nature – 
Jacques-Yves Cousteau »
• Fondateur et Président du «Centre d’Études des 
Planètes-Jules Verne»
• Éditeur du journal français « L’ÉCHO-JOURNAL FRANCO-
HELLÉNIQUE »
• Fondateur et Président du Centre International de 
Recherche Ésope-La Fontaine (CIREL)
• Titulaire des Palmes académiques décernées par le 
gouvernement français
• Titulaire dans l’ordre de l’« Excellence et de l’Innovation 
dans le domaine éducatif » 
du ministère grec de l’Éducation nationale et des Cultes

Διαγωνισμός μυθοπλασίας
Αισώπου - Λαφονταίν
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LA CIGALE ET LA FOURMI
Ο ΤΖΙΤΖΙΓΚΑΣ ΚΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ

Ο τζίτζιγκας,

αφού τραγούδησε όλο το καλοκαίρι, 

βρέθηκε χωρίς καμιά προμήθεια,

όταν πλάκωσε ο βοριάς,

ούτε μια μικρή μπουκιά δεν είχε.

Πήγε να ψωμοζητήσει

στον Μέρμηγκα τον γείτονά του,

παρακαλώντας τον να του δώσει 

λίγα σπόρια δανεικά

για να τη βγάλει

ώς τη νέα τη σοδειά.

Θα σε ξεπληρώσω, του είπε,

πριν μπει ο Αύγουστος,

μα την πίστη μου,

κεφάλαιο μαζί και τόκο.

Ο Μέρμηγκας δεν δίνει δανεικά·

Αυτό είναι το μόνο του ελάττωμα.

«Τί έκανες όλο το καλοκαίρι;»

ρώτησε τον ζήτουλα

που στεκότανε μπροστά του.

– Μέρα και νύχτα, χωρίς σταματημό, 

τραγουδούσα, να με συμπαθάτε. 

–Τραγουδούσες;

Πολύ μ’ αρέσει αυτό.

Ε! Λοιπόν!

Τώρα ρίξτο στο χορό.

Η λογοτεχνική αξία του Λαφονταίν

Οι παλιές ιστορίες ζωντανές ώς σήμερα

Του ΘΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΖΗ*
Οι μύθοι του Λαφοντέν είναι μια συλλογή από 
240 ποιήματα, με ήρωες ζώα που συμπερι-
φέρονται σαν άνθρωποι ή  -για να έρθουμε 
απευθείας στην ουσία- με ήρωες ανθρώπους 
μεταμφιεσμένους σε ζώα. Όπως γράφει ο 
ίδιος ο ποιητής σ’ έναν έμμετρο πρόλογό του:

Όλα μιλάνε στο έργο μου,
μιλάνε και τα ψάρια και λένε πράγματα για 

μας, πέρ’από χρόνια, τόπους:
χρησιμοποιώντας ζωντανά διδάσκω τους 

ανθρώπους.
Η ιδέα δεν είναι πρωτότυπη, αφού «πρώτος διδά-
ξας» θεωρείται ένας αρχαίος δούλος από τη Φρυγία, 
ο πασίγνωστος Αίσωπος, με συνεχιστές τους Λατί-
νους, Ανατολίτες και άλλους μυθοποιούς. Όμως, 
ο Λαφοντέν δεν οικειοποιήθηκε παρά μόνο τον 
πυρήνα των προγενέστερων μύθων, τον οποίο με-
ταποίησε, επένδυσε στιχουργικά, προσάρμοσε στις 
συνθήκες της εποχής του και, αποθέτοντάς τους την 
προσωπική του σφραγίδα, πέτυχε να τους παρα-
δώσει στους επιγενόμενους ως έργα εντελώς δικά 
του -όχι πια Μύθους του Αισώπου ή οποιουδήποτε 
άλλου, αλλά Μύθους του Λαφοντέν.

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ*
Από τους πιο δημοφιλείς μύθους του Αισώ-
που και του Λα Φονταίν είναι εκείνος του 
γρηγοροπόδαρου λαγού, που όμως, λόγω 
υπερβολικής αυτοπεποίθησης, κατάφερε 
αυτό που εξαρχής φάνταζε ακατόρθωτο∙ 
να χάσει από την αργή μα άοκνη χελώνα. 
Ο μύθος φαίνεται να είναι ίσως ο πιο αντι-
προσωπευτικός του Γάλλου μυθοποιού, γι’ 
αυτό και συχνά επιλέγεται για το εξώφυλλο 
της συλλογής του, συνοδεύει το πορτρέτο 
του, π.χ. στο γραμματόσημο του Πριγκιπά-
του του Μονακό ή ακόμη λειτουργεί ως μια 
ευανάγνωστη οπτική μετωνυμία, όπου το 
δημιούργημα παίρνει τη θέση του δημιουρ-
γού –δες το λογότυπο της Google για το Λα 
Φονταίν. 
Τι κι αν ο λαγός και η χελώνα αποτελούν τους δύο 
αντίθετους πόλους στο δίδυμο ‘ταχύς-αργός’; Ο 
γνωστός μύθος κατάφερε να ενώσει για πάντα τα 
δύο ζώα σε βαθμό που το ένα να παραπέμπει ανα-
πόφευκτα στο άλλο. Και έτσι μαζί και αδιάσπαστα 
δεμένα έγιναν τηλεκάρτα, μοτίβο σε υφάσματα, 
ζευγάρι μανικετόκουμπα και σκουλαρίκια, εστια-
τόριο στο Λονδίνο, διαφήμιση της Puma, γλυπτό 
στους δρόμους της Βοστόνης, επιτραπέζιο παιχνίδι 

Η ζωή και η λογοτεχνική δημιουργία του Ιωάννη 
ντε Λαφοντέν (Jean de La Fontaine, 1621-1695) 
εκτυλίσσεται σε μια Γαλλία με απόλυτο άρχοντα 
τον Λουδοβίκο ΙΔ’, τον επιλεγόμενο Βασιλέα-Ήλιο. 
Το πνεύμα που διαποτίζει τους έμμετρους μύθους 
του (αντίθετα με τη διαβεβαίωση του ίδιου στον 
προαναφερόμενο πρόλογό του) δεν είναι διδακτι-
κό, όπως σ’ εκείνους των προκατόχων του, οι οποίοι 
καταλήγουν πάντα με το επιμύθιο: «Ο μύθος δηλοί». 
Είναι πνεύμα στέρεα πραγματιστικό, κατά περίπτω-
ση ειρωνικό ή δηκτικό, γενικά καταγγελτικό για 
τους ισχυρούς και συμπονετικό για τους αδυνάτους. 
Ένα τέτοιο πνεύμα δεν θα μπορούσε να είναι αρεστό 
στον κατεξοχήν απολυταρχικό μονάρχη, τον ταυτι-
σμένο με το παγκοίνως γνωστό απόφθεγμά του:

«Το Κράτος είμαι Εγώ». Πώς θα ήταν δυνατόν να 
ανεχθεί, για παράδειγμα, ο Βασιλεύς-Ήλιος ένα 

δίστιχο σαν αυτό:
«Μάσκες οι αρχόντοι οι πιότεροι και τίποτ’άλλο.

Στους άξεστους περνάν για κατιτίς μεγάλο».
(Η αλεπού και η προτομή, στ.1-2)

Ή σαν αυτό:
«Σ’ άρχοντα που ’ναι κούτσουρον, αλί,
Δεν προσκυνούν αυτόν μα τη στολή».

(ο Γάιδαρος με τα κειμήλια, στ.11-12)
Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικό που ο ποιητής πέρασε 
τη ζωή του κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της βα-
σιλικής δυσμένειας, πράγμα που τον εξανάγκασε σε  
περιστασιακή επίδειξη κολακείας (αυτής που είχε, 
ωστόσο, στηλιτεύσει σε ποιήματά του), προκειμέ-
νου να διασώσει το έργο του από την πυρά και τον 
εαυτό του από τη Βαστίλλη.
Μια από τις ιδιομορφίες της ποίησης του Λαφοντέν 
είναι ότι πετυχαίνει να καταγγείλει την απολυ-
ταρχία, την πλουτοκρατία, την κενοδοξία και την 
κοινωνική αδικία, όχι με μεγαλόστομες θεωρίες 
και μακρηγορίες, αλλά με δυο μόλις λόγια από το 
στόμα κάποιου ζώου, πεταγμένα δήθεν ανέμελα, 
κάπως σαν τυχαία, μέσα στο κύριο σώμα του μύθου. 
Έτσι, ασκεί στην πραγματικότητα μια έμμεση, περί-
εργη βέβαια, κοινωνιστική πολιτική, που η γεύση 
της γίνεται ανεπαισθήτως αισθητή ακόμη και στον 
περί άλλα τυρβάζοντα εντός του ζωικού βασιλείου 
αναγνώστη.
Όσα είπαμε ως εδώ αφορούν το περιεχόμενο, δη-
λαδή τη μία πλευρά της οποιασδήποτε ποιητικής 
σύνθεσης. Η άλλη, που είναι η μορφή, στον Λα-
φοντέν εμφανίζεται απροκάλυπτα εικονοκλαστική 

ΒΑΣΩ ΨΑΡΑΚΗ 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο “Ελεύθερο Σπουδαστήριο Καλών Τεχνών “Βακαλό”. Ασχολήθηκε με Γραφικές Τέχνες και Μικρογλυπτική. Από το 1978 εικονογραφεί βιβλία για παιδιά. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις σε 
Ελλάδα και Κύπρο και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις Ελλήνων Εικονογράφων και σε Διεθνείς Εκθέσεις Εικονογράφησης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών και του ελληνικού τμήματος της ΙΒΒΥ.

ταχύτητας και στρατηγικής, αλλά και οι δύο δείχτες 
ενός ρολογιού καταδικασμένοι ισόβια σε έναν αέ-
ναο αγώνα, όπου ο λαγός-λεπτοδείχτης συνεχώς 
ανταγωνίζεται μια χελώνα-ωροδείχτη, την οποία 
όμως ποτέ δεν θα καταφέρει να (ξε)περάσει. 
Ο μύθος του Αισώπου και του Λα Φονταίν συνα-
ντάται πλέον σε όλο το φάσμα της κουλτούρας 
ως κοινή πολιτισμική περιουσία, ως παγκόσμια 
πνευματική κληρονομιά, γι’ αυτό και μπορεί να 
‘μετουσιώνεται’ (appropriation ο όρος διεθνώς) 
και να παίρνει πολλές και διαφορετικές μορφές 
στις διάφορες κοινωνίες και στα διάφορα μέσα. 
Στο χώρο του κινηματογράφου και ειδικότερα 
των κινουμένων σχεδίων, ο λαγός και η χελώνα 
υπήρξαν πηγή έμπνευσης, αφού προσφέρθηκαν 
ιδιαίτερα όχι τόσο για την υπογράμμιση μιας ηθι-
κής πρακτικής, αλλά για την ανάδειξη του γκρο-
τέσκο που δημιουργεί η απροσδόκητη ήττα ενός 
υπεραισιόδοξου λαγού από μια ταπεινή χελώνα. 
Στη μεταφορά του Ντίσνεϊ η έμφαση δόθηκε στην 
αιτία της ήττας, που δεν ήταν άλλη από την ανόητη 
μανία επίδειξης του πρωταθλητή-λαγού προς χά-
ριν εντυπωσιασμού νεαρών λαγουδίνων. Αντίθετα, 
οι Looney Tunes με δύο επεισόδια, Tortoise beats 
Hare και Tortoise wins by a Hare, προσαρμόζουν 
το μύθο στη γνωστή καρτουνίστικη λογική, όπου 

ο μεγάλος και δυνατός, δες γρήγορος λαγός, απο-
δεικνύεται κατώτερος από τον μικρότερο, δες χε-
λώνα, που αν και υστερεί σε σωματικά προσόντα 
κατορθώνει κάθε φορά να τον νικάει με τη δύναμη 
του μυαλού του. 
Ο λαγός και η χελώνα, μέσα από μια πλουραλιστι-
κή παρουσία, εντός και κυρίως εκτός βιβλίων, τις 
περισσότερες φορές με τη μορφή ενός αναγνω-
ρίσιμου οπτικού υπαινιγμού, μέσα από συνεχείς 
λεκτικές και οπτικές μεταλλάξεις, κρατούν ακόμη 
ζωντανό τον παλιό μύθο, άλλοτε επαναλαμβάνο-
ντας το γνωστό επιμύθιο και άλλοτε αμφισβητώ-
ντας το, αφού η νέα επαναδιήγηση εντάσσεται σε 
ένα καινούργιο μεταδιηγητικό σχήμα, το οποίο 
επανανοηματοδοτεί τη γνωστή ιστορία καταλήγο-
ντας σε ένα καινούργιο δίδαγμα/ συμπέρασμα. 
Είναι φορές που τονίζεται ο παραμυθικός χαρα-
κτήρας της διήγησης και, ως ευχάριστο παραμύ-
θι, αντιδιαστέλλεται από την πραγματικότητα. Ο 
μύθος του λαγού και της χελώνας αποβάλλει την 
αχρονικότητα της αρχικής διήγησης και επανα-
προσαρμόζεται, συχνά με διάθεση παρωδιακή, σε 
ένα νέο ιστορικό πλαίσιο. Στην (πολιτική) γελοιο-
γραφία τη θέση των δύο παραδοσιακών αθλητών 
παίρνουν πλέον σύγχρονοι άνθρωποι και καταστά-
σεις –π.χ. ο λαγός-ΦΠΑ και η χελώνα-Ανάπτυξη 

για τα ποιητικά πρότυπα της εποχής του. Πράγματι, 
στη Γαλλία του 17ου αιώνα, όπου χρυσός κανόνας 
για την τέχνη ήταν ο κλασικισμός και ειδικά για την 
ποίηση ο 12σύλλαβος «αλεξανδρινός» στίχος, η 
πρωτότυπη, εκτός κανόνων στιχουργική των μύθων 
έρχεται να ενσπείρει τα δικά της «καινά δαιμόνια» 
στο παραδοσιακό ποιητικό τοπίο. Ωστόσο, παρά την 
απώθηση που αισθάνθηκαν οι κλασικιστές γι’ αυτή 
τη βέβηλη ιδιομορφία, κορυφαία πνεύματα της 
εποχής, όπως ο Μολιέρος, ο Μπουαλό, ο Ρακίνας 
και άλλοι, εκφράστηκαν από θετικά έως ενθουσια-
στικά για το νέο είδος ποίησης. Δεν είχαν καθόλου 
άδικο, γιατί έκτοτε τα αμφιλεγόμενα αυτά «ποιη-
ματάκια» με τα ομιλητικά ζώα καθιερώθηκαν κατά 
τη ροή των αιώνων και κατέλαβαν εξέχουσα θέση 
στο λογοτεχνικό πάνθεον. Σήμερα, τέσσερις αιώνες 
αφότου είδαν το φως, οι «Μύθοι» του Λαφοντέν 
εξακολουθούν να διαβάζονται από τους σύγχρο-
νούς μας όσο απολαυστικά διαβάστηκαν από τους 
συγχρόνους του δημιουργού τους. Τους ενήλικους 
συγχρόνους, φυσικά, γιατί υπήρξε  (και υπάρχει) μία 
ακόμη παρανόηση: πώς οι μικρές έμμετρες ιστορίες 
που εμπεριέχουν το απόσταγμα της ανθρώπινης 
σοφίας και την κριτική των ανθρώπινων συμπερι-

φορών απευθύνονται ειδικώς στα παιδιά…
Όσο πασίγνωστοι είναι οι «Μύθοι» του Λαφοντέν 
στη Δυτική Ευρώπη, άλλο τόσο άγνωστοι ήταν στην 
Ελλάδα πριν από μερικές μόλις δεκαετίες. Παρά την 
έντονη παρουσία της γαλλικής κουλτούρας από 
τους πρώτους χρόνους της Ανεξαρτησίας μέχρι τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παρά την πληθώρα των 
μεταφράσεων γαλλικών έργων, οι Έλληνες γνώριζαν 
ως μυθοποιό μόνο τον Αίσωπο, αγνοώντας τελείως 
τον Λαφοντέν. Το παράδοξο αυτό επισημάνθηκε 
από τον υπογραφόμενο το 1974, ευθύς μετά την 
πτώση της Δικτατορίας, οπότε και επιχείρηση να 
καλύψει το κενό με μια πρώτη ελληνική μετάφραση 
και έκδοση του λαφοντενικού έργου (Οι μύθοι του 
Λαφοντέν, εκδόσεις Βιβλιομεταφραστική).
Βέβαια, ο όρος «μετάφραση» δεν είναι ακριβής 
όταν πρόκειται για ποίηση. Μπορεί να ισχύει για 
τον πεζό λόγο, ο οποίος, από την ιδιοσυστασία 
του προσφέρει στον μεταφραστή τη δυνατότητα 
-ανάλογα με τις ικανοτητές του- να παραμείνει πι-
στός στο γράμμα του πρωτοτύπου, μεταφέροντάς 
το περίπου αυτούσιο στη γλώσσα που υπηρετεί. 
Όμως, το ποίημα, με τον ρυθμό, με το μέτρο, και, 
ιδίως, με την ομοιοκαταληξία, όπου υπάρχει αυτή, 

δημιουργεί απαγορευτικές συνθήκες για μια μετά-
φραση του τύπου της πεζογραφίας. Οπότε, μοιραία, 
μετάφραση πιθανόν να υπάρξει σε ορισμένα σημεία 
όπου αυτό είναι εφικτό, αλλά στα υπόλοιπα, που συ-
νήθως είναι και τα περισσότερα, κατάλληλος όρος 
είναι η «απόδοση».
Στη μετάφραση-απόδοση των 70 από τους 240 
Μύθους του Λαφοντέν, ο μεταφραστής θεώρησε 
αυτονόητη την υιοθέτηση της ποικιλομορφίας που 
χαρακτηρίζει τη στιχουργική του πρωτοτύπου. Μέ-
τρα και ομοιοκαταληξίες κατά βούληση προέκρινε 
να χρησιμοποιήσει ο Γάλλος ποιητής, το ίδιο έπραξε 
και ο Έλληνας μεταφραστής. Πρωταρχική, πάντως, 
σημασία είχε να τηρηθούν ο ρυθμός, οι εναλλαγές 
του τόνου και το γενικό ύφος του έργου, όπως και 
έγινε.
Η προσδοκία πως η παρουσίαση των Μύθων του 
Λαφοντέν στην ελληνική γλώσσα θα ενδιέφερε ση-
μαντικό τμήμα Ελλήνων αναγνωστών δεν διαψεύ-
στηκε. Η έκδοση εξαντλήθηκε σ’ ένα χρόνο. Έκτοτε, 
η επανέκδοση εκκρεμεί.

*Συγγραφέας, δημοσιογράφος

(Μαραγκός, Έθνος, 19/11/2010)– αναπτύσσοντας 
έναν πραγματιστικό χαρακτήρα που αποκαλύπτει 
και ισχυροποιεί τη διάσταση ανάμεσα στα ωραία 
θαύματα των παραμυθιών και την πεζότητα μιας 
σκληρής πραγματικότητας. 
Άλλοτε πάλι ο μύθος επανέρχεται με την ιδιότητά 
του ως διδακτική λογοτεχνία, και τότε χρησιμεύ-
ει ως η κατάλληλη αφορμή για να αμφισβητηθεί 
η ηθικοπλαστική της δύναμη, ιδιαίτερα στην 
πολυσχιδή και πολύπλοκη σύγχρονη κοινωνία, 
όπου μια χούφτα κανόνες, έστω και διαχρονικοί, 
δεν είναι πλέον επαρκείς. Ο Θέρμπερ (Μύθοι για 
την Εποχή μας, Το Άσπρο Ελάφι, μτφ. Σ. Κακίσης, 
Νεφέλη, 1988, σελ. 97-8) στην ομώνυμη διήγησή 
του αναφέρει την περίπτωση μιας μορφωμένης 

χελώνας που, επειδή είχε διαβάσει ότι οι χελώνες 
νικούν στο τρέξιμο το λαγό, προκάλεσε έναν σε 
αγώνα, και φυσικά … ηττήθηκε. «Επιμύθιο: Ένας 
πρωτάρης μπορεί να τη βγάλει καθαρή, αλλά ποτέ 
μην εμπιστεύεστε παροιμίες παλιές». 
Ακόμη όμως και στο χώρο του παιδικού βιβλίου 
ο μύθος γνωρίζει ανατροπές, και από μια ιστορία 
ανταγωνισμού μεταλλάσσεται σε μια αφήγηση 
ομόνοιας, υγιεινής διαβίωσης και συνεχούς προ-
σπάθειας. Στο ομώνυμο βιβλίο των Μπλουμ και 
Πάβλακ (εκδ. Ταξιδευτής, 2004) ο λαγός δεν μπο-
ρεί πλέον να επαναπαύεται στις δόξες του, αφού, 
όταν δοκιμάσει να τρέξει, εξαιτίας μιας χελώνας 
που προπονείται καθημερινά, καταλαβαίνει ότι οι 
έμφυτες ικανότητες χωρίς συστηματική και επί-

μονη προσπάθεια δεν είναι ποτέ επαρκείς. Μόνο 
μετά από σκληρή προπόνηση θα είναι σε θέση να 
κερδίσει στον αγώνα του δάσους, αλλά τότε μεγα-
λόψυχα θα παραχωρήσει το μετάλλιό του στη χε-
λώνα, ως ένδειξη αναγνώρισης αθλητικού ήθους 
και κοινωνικής προσφοράς. 
Οι εποχές αλλάζουν και μαζί τους συμπαρασύρουν 
τις παλιές ιστορίες του Αισώπου και του Λα Φονταίν. 
Ο λαγός και η χελώνα συνεχίζουν να τρέχουν, φαι-
νομενικά για να καλύψουν την απόσταση ανάμεσα 
στην αφετηρία και το τέρμα. Στην πραγματικότητα 
όμως κινούνται μέσα στο χρόνο, τις κοινωνίες, τα 
μέσα, το χθές και το σήμερα, πάντοτε μαζί... 

*Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 
aggianik@ecd.uoa.gr
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De JEAN-CLAUDE BELIN* 
L’école franco-hellénique Saint-Paul 
d’Athènes participe depuis des an-
nées au concours de nouvelles or-
ganisé par le cercle de poésie «Aux 
quatre points cardinaux» (Secteur 
Picardie) et voit certains de ses élè-
ves récompensés à chaque remise de 
prix, ce qui montre la qualité de son 
enseignement.
Notre association organise depuis long-
temps aussi un concours de fables, qui 
fut d’abord réservé aux élèves de no-
tre région. Mais depuis deux ans nous 
l’avons étendu à toute la France et aux 
pays francophones. Et là encore, pour 
ces deux années, nous avons primé des 
élèves de l’école Saint-Paul. Rien d’éton-
nant à cela quand on sait la passion (le 
mot n’est pas trop fort) qui anime le di-
recteur de l’école, M. Dimitri Varthalitis, 
pour l’oeuvre de La Fontaine.
Il a créé le CIREL, Centre International 
de recherche Esope-La fontaine, qui 
possède un grand nombre d’éditions de 
fables tant de l’auteur grec que du poète 
de Château-Thierry.
Le fabuliste français avait bien indiqué 
cette filiation entre les deux auteurs: «Je 
chante les héros dont Esope est le père.»
Et l’on peut rappeler les quelques lignes 
de sa préface des fables: «Il arrivera 
possible que mon travail fera naître à 
d’autres personnes l’envie de porter la 
chose plus loin. Tant s’en faut que cette 
matière soit épuisée.»
Les élèves de l’école  franco-hellénique 
Saint-Paul d’Athènes, encouragés par 
leur directeur et leurs maîtres, donnent 
réalité à cette prévision. Puissent-ils 
encore longtemps tisser ce lien entre 
nos deux pays. Nul doute que leur par-
ticipation à nos concours l’an prochain 
permettra de découvrir de nouveaux 
talents.

*Président du  cercle de poésie « Aux 
quatre points cardinaux » (Secteur Pi-
cardie)

La Fontaine et l’Ecole franco-hellénique 
Saint-Paul d’Athènes

Histoire du Musée Jean de La Fontaine
ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΑΪΔΗ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον Τρ. Πατρασκίδη από το 1985 έως το 1991.Το 1990 στα πλαίσια των ανταλλαγών του 
προγράμματος Erasmus, με υποτροφία ΙΚΥ, παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

Jean est né un beau jour de juillet dans ce bel 
hôtel particulier. Issu d’une famille aisée, il a vécu 
une enfance heureuse. Son père Charles, était 
Maître des eaux et forêts, charge dont La Fontaine 
héritera plus tard. En 1676, alors âgé de 55 ans, 
le poète vendit sa maison natale pour trouver la 
gloire littéraire à Paris. A cette époque, la rue ne 
portait pas le nom du célèbre fabuliste, mais s’ap-
pelait rue des Cordeliers, et faisait partie du quar-
tier des notables de Château-Thierry au XVIIème 
siècle.

La maison du poète devenue Musée
Construite en 1559, plusieurs propriétaires suc-
cèderont à La Fontaine dans cette maison qui 
deviendra musée en 1876, grâce au soutien de la 
Société Historique et Archéologique de la ville de 
Château-Thierry.

Les remaniements intérieurs ont laissé intact les 
plafonds à la française. L’élégant escalier à volées 
droites parallèles, les voûtes d’arrêtes aux paliers, 
les tommettes, la grande salle du rez-de-chaus-
sée, rappellent l’ambiance qu’a connu le poète.

Côté jardin 
Au XVIIIème siècle, un des propriétaires fit abattre 
la tour qui se trouvait dans le jardin. Les vestiges 
du mur des remparts de la ville sont toujours visi-
bles de nos jours dans le jardin du fabuliste.

Côté cour
En 1882, la belle porte cochère, dont il nous reste 
la clef, et les mûrs qui l’entouraient, furent détruits 
et remplacés par la grille actuelle. La tourelle qui 
menait au cabinet de travail de Jean de La Fon-
taine a également disparu. Le double perron de 
pierre ainsi que le vieux puits dans la cour pavée 

sont toujours présents.
La façade

Elle a traversé les siècles, en conservant toute 
son élégance. De curieux croissants entrelacés, 
chiffre de Diane de Poitiers, un décor de pilastres, 
et un bandeau sculpté au dessus de la porte, en 
font toute la particularité. Classé monument his-
torique, la restauration de l’Hôtel particulier de 
Jean de La Fontaine a été entreprise en 2008 avec 
le soutien de l’Etat, de la Région et du Départe-
ment.

Les collections
Toutes les collections s’articulent autour de La 
Fontaine et de son œuvre. Une pluralité de lecture 
des fables est offerte au public grâce à la présenta-
tion de dessins, gravures, peintures ou objets d’art 
les illustrant.

Le rez de chaussée
Dans le couloir menant à la salle du XVIIème siècle, 
des gravures représentent les contemporains de 
La Fontaine, tels que son épouse, Marie Héricart, 
cousine de Jean Racine, Fouquet, son grand ami, 
Mme de Sévigné, Furetière l’Académicien, mais 
aussi la jolie et fantasque Marie-Anne Mancini, 
nièce de Mazarin, grande protectrice du poète, et 
qui fut sa voisine à Château-Thierry.

La salle du XVIIème siècle
Le portrait peint par Hyacinthe Rigaud vous ac-
cueille dans cette pièce consacrée au siècle du 
fabuliste. Sous ce tableau, se dresse un meuble 
renfermant l’acte de baptême du poète. Dans les 
vitrines, sont exposés des lettres manuscrites, des 
actes rédigés avec rigueur, démentant la réputa-
tion de bonhomme distrait qui était attribué à 
Jean de La Fontaine. Les fables choisies de La Fon-
taine, l’ouvrage édité en 1668, et illustré par Fran-

çois Chauveau, connut un succès considérable. Au 
fil du temps, son œuvre va être représentée sur de 
multiples supports : faïence, porcelaine, terre cui-
te, argenterie, toile de Jouy, mobilier, tapisserie...

Le petit salon
Cette pièce est consacrée aux Contes libertins de 
La Fontaine, partie moins connue de son œuvre. 
Vous y découvrirez les gravures de Nicolas de Lar-
messin, et les délicieuses illustrations de Nicolas 
Vleughels. Ces peintures rendent hommage aux 
idées neuves véhiculées par les Contes du poète, 
censurés à son époque, et qu’il dût renier.

Les expositions temporaires 
Cet espace permet également la présentation 
d’artistes contemporains ou historiques ayant il-
lustré l’œuvre du fabuliste ou ayant un lien avec 
celle-ci, il permet également, de montrer au pu-
blic la richesse des collections du Musée, et de ses 
collections permanentes notamment les fables 
représentées par Jean-Baptiste OUDRY.

Le premier étage
Le cabinet de travail de Jean de La Fontaine
Cette aile occupée jusqu’alors par la Société Histo-
rique et Archéologique  de Château-Thierry a été 
ouverte au public au printemps 2006. Désormais  
les visiteurs peuvent voir dans cet espace le cabi-

net de travail de La Fontaine. Il y exercait sa charge 
et en qualité de Maître des Eaux et Forêts, y rece-
vait ses administrés et ses amis. Il pouvait aussi y 
rêver et ébaucher l’écriture des Fables qui allaient 
le rendre célèbre.
De son temps on pouvait y accéder par un escalier 
en colimaçon dans une tour détruite aprés la vente 
de la maisondu poète.

La salle du baron Feuillet de Conches-
espace vidéo

Un film retraçant la vie de Jean de La Fontaine et 
des fables pour enfants vous sont proposés. Sur 
les murs de cet espace, vous pouvez découvrir une 
partie de la précieuse collection des miniatures du 
Baron Feuillet de Conches. Au début du 19e siè-
cle il a fait illustrer les Fables de La Fontaine par 
des artistes du monde entier. (Inde, Chine, Japon, 
Égypte, Perse, Éthiopie, Europe…).

La salle du XIXème siècle
Depuis leur parution, les fables n’ont cessé de sus-
citer l’imagination des artistes. Le XIXème siècle 
est sans doute la période durant laquelle la créa-
tion artistique autour de l’œuvre de la Fontaine est 
la plus féconde. Les plus grands : Doré, Decamps, 
Lhermitte, Rousseau, présents dans cette salle en 
sont la preuve. Ce siècle renforce la vocation pé-
dagogique des fables. Elles sont utilisées comme 
support d’apprentissage de la lecture, de la morale 
et du civisme, sans forcement en goûter la délicate 
poésie. Jean de La Fontaine entre dans le quotidien 
des français. Des objets d’art, et en particulier des 
objets décoratifs sont là pour en témoigner, telle 
que cette gracieuse pendule en bronze La Laitière 
et le pot au lait , le superbe poêle en faïence de 
Sarreguemines ou le cache joue peint par Gustave 
Doré, et toute la porcelaine décorée de fables.

MUSEE JEAN DE LA FONTAINE

12 rue Jean de La Fontaine
02400 CHATEAU-THIERRY ( FRANCE)

Tél. : 0033 - 03 23 69 05 60
Fax : 0033 - 03 23 83 35 61

Direction
Mme. SINNIG-HAAS Christiane, 

Conservateur en Chef du Patrimoine

Courriel Conservateur
conservateur@musee-jean-de-la-fontaine.fr

Responsable visites et accueil du public
Mme VERSTRAETE Brigida

Courriel Réservations
brigida.verstraete@ville-chateau-thierry.fr

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

LE LIÈVRE ET LES GRENOUILLES 
Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ

Ένας Λαγός συλλογιζόταν
στη φωλιά του

(Γιατί σε φωλιά τί άλλο να κάνεις,
αν δεν συλλογιέσαι ;)

Ο Λαγός αυτός βυθιζόταν
σε πλήξη βαθιά:

Το ζώο αυτό είναι θλιμμένο
και το τρώει ο φόβος.

«Οι φοβιτσιάρηδες από τη φύση 
τους είναι»

έλεγε, «πολύ δυστυχισμένοι».
Δεν θα μπορούσαν να γευθούν 

μπουκιά που τους αξίζει.
Ποτέ αγνή χαρά,

πλήγματα πάντοτε ποικίλα:
Να πως ζω:

ο καταραμένος αυτός φόβος
δεν μ’ αφήνει να κοιμηθώ,

εκτός αν έχω τα μάτια ανοιχτά.
Διορθώσου, θα μου πουν κάποια 

πνεύματα σοφά.
Κι ο φόβος διορθώνεται ;

Πιστεύω μάλιστα καλόπιστα
πως όλοι τους φοβούνται όπως εγώ.
Έτσι επιχειρηματολογούσε ο Λαγός 

μας, ενώ εξακολουθούσε
να φυλάει σκοπιά.

Ήταν αμφίβολος, ανήσυχος:
Μια ανάσα, μια σκιά, ένα τίποτα, όλα 

του ανέβαζαν τον πυρετό.
Το μελαγχολικό ζώο,
αυτά αναλογιζόμενο, 

ακούει θόρυβο ελαφρύ:
ήταν ένα σύνθημα για να φύγει από 
το λαγούμι του.Έτρεξε μακριά στις 

όχθες κάποιας Λίμνης.
Βάτραχοι πηδούσαν με φόρα στο 

νερό, βάτραχοι γυρνούσαν
στις βαθιές τους σπηλιές.

Α! είπε, το ίδιο θα κάνω κι εγώ
σαν αυτό που μου κάνουν!

Η παρουσία μου σκιάζει επίσης τους 
άλλους, χτυπάει συναγερμό στον 
καταυλισμό!Από πού προέρχεται 

αυτή μου η ανδρεία:
Ζώα να τρέμουν μπροστά μου!

Πώς γίνεται αυτό;
Είμαι λοιπόν ο κεραυνός του 

πολέμου.
Δεν υπάρχει, το βλέπω καθαρά, 

τόσο φοβιτσιάρης στη γη
που να μη βρίσκει κάποιον πιο 

φοβιτσιάρη απ’ αυτόν.
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Comment les animaux deviennent
des éducateurs de l’homme?

La... fontaine de notre vie!

De Dr NICOLAS CHRISTODOULOU* 
La Fontaine, grâce à l’allégorie de l’ani-
mal, a réussi à donner des leçons à 
l’homme en faisant la peinture des vices 
de l’homme. Ainsi, comme tout précep-
teur, il a réussi à exhumer chez l’homme 
dénoncé comme bête féroce, sa réalité 
animale et de montrer en dressant de-
vant lui le miroir de ses défauts que « 
l’homme agit, et qu’il se comporte en 
mille occasions comme les animaux. 
» Discours à M. Le Duc de la Rochefou-
cauld. L’animal n’est donc pas tout à fait 
un animal : il est aussi un homme. Ainsi, 
à côté de la société, on dresse le portrait 
de l’homme universel. Grâce à la descrip-
tion de ses défauts et l’humour que cha-

De GEORGIA DESPINI-VARTHALITI* 
Pourquoi aimer La Fontaine actuelle-
ment? Pourquoi l’étudier? Pourquoi choi-
sir La Fontaine actuellement comme outil 
pédagogique ou encore comme philoso-
phie? Sensibiliser les enfants au plaisir 
littéraire des textes courts ressemble ac-
tuellement aux douze travaux d’Hercule! 
La technologie, partie indispensable de 
notre vie quotidienne, facilite la procé-
dure de bien des choses mais pas celle de 
la pensée. En parallèle, une utilisation il-
limitée et sans but bien précis sèche notre 
cœur.
Sélectionner les Fables de La Fontaine, pourrait 
être toute une compagnie pour une année sco-
laire complète. Le choix peut se faire selon la 
longueur, la difficulté, avec le souci de main-
tenir un équilibre entre les plus connues et les 
plus rares. Au fil des textes, les morales sont va-
riées, mais peuvent encore parler aux enfants 
d’aujourd’hui: le rapport à autrui, l’apparence 
ou l’importance qu’on se donne, etc. 
La Fontaine sent comme nous sentons tous 
pour la plupart, il aime spontanément, natu-
rellement, il agit comme nous le faisons tous, 
tantôt égoïstement, tantôt avec des élans fous 
de générosité. Il est comme l’humanité moyen-
ne et il reste le plus personnel et le plus discret 
des classiques. Il a sans doute l’air tout proche 
de nous, acceptant la vie comme elle est, en 
goûtant les plaisirs en épicurien, en natura-
liste comme Montaigne ou Rabelais, ou même 
Molière, jouissant de toutes les joies terrestres, 
s’élevant, s’abandonnant au rêve, vivant ainsi 
une autre vie comme Rousseau ou Nerval ou 
d’autres encore.  La Fontaine aime la vie sous 
toutes ses formes. « J’aime le jeu, l’amour, les 
livres, la musique, tous les plaisirs, les arts de 
toute espèce... »  La Fontaine n’a rien qu’un 

LE LION ET LE MOUCHERON 
Ο ΛΕΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΓΑΚΙ

Χάσου, καχεκτικό έντομο,

κόπρανο της γης.

Ακριβώς μ’ αυτά τα λόγια ο Λέοντας 

μιλούσε στο Μυγάκι.

Αυτό του κήρυξε τον πόλεμο.

Νομίζεις, του είπε, ο τίτλος σου

του Βασιλιά φόβο μου προκαλεί

και χίλιες έννοιες;

Το μοσχάρι από σένα είναι

πιο δυνατό, πάντοτε κατά τα γούστα 

μου το κατευθύνω.

Μόλις τα λόγια αυτά είχε τελειώσει, 

δίνει μόνο του το σύνθημα της μάχης.

Γίνεται η Τρομπέτα και ο Ήρωας.

Μετά την πρώτη επαφή, ξανοίγεται 

μακριά.

Έπειτα με την άνεσή του πέφτει στου 

Λέοντα το σβέρκο και σχεδόν τον 

τρελαίνει.

Το τετράποδο αφρίζει και το μάτι του 

γυαλίζει.

Κοκκινίζει, όλα στα πέριξ τρέχουν 

από φόβο να κρυφτούν·

Κι αυτός ο γενικός συναγερμός,

μιας Μυγίτσας έργο είναι.

Ένα έκτρωμα Μύγας τον βομβαρδίζει 

από παντού, πότε τσιμπάει τη ράχη 

του και πότε τη μουσούδα κι άλλοτε 

στου ρουθουνιού το βάθος μπαίνει.

Η λύσσα τότε βρίσκεται

στ’ αποκορύφωμά της.

Θριαμβεύει ο αόρατος εχθρός που 

γελάει βλέποντας πως ούτε νύχια 

ούτε δόντια στο λυσσαλέο ζώο δεν 

μπορούν να ματώσουν για να το 

υπερασπιστούν.

Ο δυστυχισμένος Λέοντας ξεσκίζει 

τις σάρκες του, κάνει να σφυρίζει 

γύρω απ’ τα πλευρά η ουρά του,

σκίζει τον αέρα, μάταια όμως·

κι η οργή του η αμέτρητη,

τον εξουθενώνει, τον σκοτώνει·

είναι με την ψυχή στα δόντια.

Το έντομο απ’ τον αγώνα

θριαμβευτικά αποσύρεται.

Όπως έδωσε το σύνθημα της μάχης, 

χτυπάει το σήμαντρο της νίκης.

Πάει παντού να την ανακοινώσει και 

συναντά στο δρόμο του την ενέδρα 

μιας αράχνης:

Βρίσκει κι αυτό εκεί το τέλος του.

Ποιό δίδαγμα μπορεί να βγάλουμε 

απ’ όλα αυτά; Βλέπω δυο.

Το ένα είναι, πως ανάμεσα στους 

εχθρούς μας οι πιο φοβεροί

είναι και οι πιο μικροί.

Το άλλο, πως απ’ τους μεγάλους

κινδύνους μπορεί να γλιτώσει

όποιος χάνεται για ψύλλου πήδημα.

que fable comporte, l’homme reçoit des 
leçons pour mieux vivre et pourra ainsi, 
corriger ses vices.
L’homme ne se sentant jamais totalement 
étranger au monde animal, il reconnaît ses 
travers et essaie de les éviter autant que 
possible. Le grand précepteur et la leçon 
qui se cache derrière chaque fable montre à 
l’homme que ses vices et ses passions ne le 
distinguent pas de l’animal et s’il veut vrai-
ment être homme, il doit s’en débarrasser. 
Dans un monde où c’est la loi du plus fort qui 
prévaut, comment peut-on parler de justice, 
d’administration, du bien. La société devient 
donc une jungle. Dans « La Cour du Lion » 
on se dispute pour un rien. Il nous enseigne 
donc que la paix ne s’obtient que dans la 

épicurisme fort humain.
Le pouvoir des fables de La Fontaine est inépui-
sable. Elles ont un schéma narratif convaincant 
dont le succès est immédiat. Elles font appel 
à la sensibilité grâce à l’allégorie de l’animal. 
Elles ont un art pédagogique difficile à imiter. 
Le pronom personnel « nous » ouvre la morale 
et montre que celle-ci est didactique, car le 
fabuliste s’insère dans le groupe des lecteurs. 
Ensuite, l’utilisation du présent de vérité géné-
rale rend les fables vives. Leur valeur se rend 
ainsi intemporelle et universelle. La Fontaine 
explique au lecteur que chaque homme, sur-
tout l’adulte, a besoin de se faire raconter une 
histoire. La Fontaine est l’observateur lucide de 
ses contemporains en attirant l’attention du 
lecteur sur le pouvoir de la parole. Ses fables 
sont argumentatives. La Fontaine est un hon-
nête homme qui éduque et divertit:

Je chante les héros dont Ésope est le père,
Troupe de qui l’histoire,

encore que mensongère,
Contient des vérités qui servent de leçons.

Tout parle en mon ouvrage,
et même les poissons:

Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant
que nous sommes.

Je me sers d’animaux pour instruire
les hommes.

La Fontaine est-il un écrivain pour enfants? Ce 
sont bien «les hommes» qu’il s’agit d’instruire, 
comme l’indique le fabuliste dans son adresse 
«À MONSEIGNEUR LE DAUPHIN» qui ouvre le 
premier recueil des Fables. 
Et le lectorat de La Fontaine était composé de 
lettrés qui prisaient (ou méprisaient) ses Fa-
bles, comme ils débattaient des œuvres de Mo-
lière, Racine, Boileau, Perrault, Bossuet ou La 

compréhension et le respect des différences 
de l’autre. Les bêtes ne reconnaissent qu’une 
différence, la force. Quelle différence il y a 
donc entre le XVIIe et le XXIe ? Aucune, puis-
que c’est la justice de l’État le plus fort, en 
l’occurrence les banquiers qui imposent leur 
volonté. La Fontaine nous laisse donc comme 
un grand précepteur la loi universelle qui 
transforme l’homme selon les nécessités de la 
personne qui a les clés de la mise en marche 
de la machine qui gère les sorts de l’homme. 
Le pouvoir est une passion qui ne connaît pas 
de bornes ; ainsi, l’animal comme l’homme 
considèrent que les êtres les plus faibles leur 
appartiennent. L’ignorant, le naïf ou l’inno-
cent n’a pas de place dans ce monde. Cf. « Le 
Vieux Chat et la Souris » .

Bruyère: c’est que La Fontaine avait anoblit un 
genre jusque-là plutôt didactique et prosaïque 
réservé au public enfantin en hissant ses Fables 
au rang de monuments de l’art poétique fran-
çais. La Fontaine n’est donc pas uniquement un 
«moraliste»; ses morales, parfois implicites, 
sont souvent ouvertes à l’interprétation et sol-
licitent la réflexion. L’absence de dogmatisme 
et de préjugés, une grande liberté d’esprit, vont 
de pair dans les Fables avec un refus de ne pas 
se prendre au sérieux. C’est sans doute cette 
incertitude que J.-J.Rousseau avait bien vu, 
lequel recommandait de ne pas donner à lire 
aux enfants des fables dont les moralités sou-
vent ambiguës n’étaient pas selon lui de nature 
à leur permettre, à leur âge, de distinguer le 
bien du mal, et relativisaient paradoxalement 
la valeur morale de ces textes. Pire même, elles 
risquaient d’encourager les mauvaises mœurs 
en valorisant des exemples discutables.
Pourtant, ni l’irrévérence à l’égard de maîtres 
de toutes sortes (de chiens, d’ânes, de royau-
mes, et même d’école dans L’enfant et le maître 
d’école...), ni l’avis de l’auteur de L’Émile, n’ont 
empêché qu’à partir du XIXe siècle, avec la laï-
cisation de l’enseignement et l’obligation sco-
laire, l’école soit devenue le principal vecteur 
de diffusion d’une œuvre dont certains textes 
les plus connus (par le biais de la fameuse ré-
citation) constituent encore aujourd’hui l’uni-
que patrimoine poétique commun à plusieurs 
générations, avec peut-être quelques poèmes 
de Prévert. Dans ce domaine, le célèbre vers 
de Victor Hugo Et s’il n’en reste qu’un je serai 
celui-là pourrait certainement s’appliquer à La 
Fontaine. 
Mais l’enjeu de la valeur des Fables n’est pas 
seulement la reconnaissance institutionnelle 
de leur statut dans la littérature de l’enfance 
et de leur intérêt pédagogique. Il est aussi leur 

Les faibles auront toujours tort. Bien que 
cette leçon basée sur le rapport hiérarchique 
soit pessimiste pour l’homme, La Fontaine in-
dique la voie à suivre afin de réussir à avoir 
une société plus idéale. Mais cela présuppose 
plus de solidarité et cette société n’est qu’une 
société animale cf. « Discours à M. De La Sa-
blière ».
La charité n’existe que dans les règles de 
l’amitié. L’équilibre qu’on peut avoir grâce à 
l’amour ou à l’amitié est difficile à maintenir 
parce que cela présuppose la démission des 
égoïsmes.
La leçon ne conduit pas à une ascèse cf. « Le 
Philosophe Scythe » car les excès seraient 
néfastes. Le sage n’est pas misanthrope, il est 
humaniste ; il ne peut pas refuser ou mépriser 

intégration effective au nouveau programme 
de littérature de l’école élémentaire. C’est á 
dire que les Fables sont particulièrement pro-
pices à l’utilisation des diverses modalités du 
«dire-lire-écrire»  et qui structurent les activi-
tés de littérature à l’école, et parmi lesquelles 
la «récitation» demeure une des composantes 

le monde.
La Fontaine étant lui-même un homme du 
monde nous enseigne de goûter aussi les 
plaisirs de la vie, la richesse et le charme de la 
nature, la beauté d’un paysage. Il faut rêver, 
il faut s’envoler vers des contrées de la fiction 
mais toujours avec raison.
S’il n’est pas question de supprimer le vice, les 
animaux de La Fontaine nous font apercevoir 
que le salut dépend de la distance que l’on 
prend de lui.

*Chef du Service des Examens et des certifica-
tions. Institut Français de Grèce

nécessaires parmi tant d’autres.

*Sous-directrice de l’école franco-hellénique 
Saint-Paul d’ Athènes.
Chargée de la Francophonie dans cette École.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ* 
Ο μύθος ως έκφραση λόγου και ψυχής και απο-
τύπωση κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων και 
συμβολική απεικόνιση ανθρώπινων ιδιοτήτων έχει 
μελετηθεί επαρκώς σε διεθνές επίπεδο. Καθώς 
είναι γνωστό και πολυσυζητημένο, όπως και η 
διαχείρισή του από τη λογοτεχνία για ενήλικες και 
τη λογοτεχνία για παιδιά και νέους (προκείμενος, 
εγκείμενος, περικείμενος μύθος), δε θεωρούμε 
σκόπιμο να αναφερθούμε λεπτομερώς σ’ αυτόν. 
Πολύ σύντομα ωστόσο, οι μύθοι είναι ιδιαίτερος 
τύπος αφήγησης με τη μορφή σύντομων ιστοριών, 
στην οποία τα ζώα, τα φυτά1 ή όμοιοι χαρακτήρες 
ανθρωποποιούνται ή εμφανίζονται σα να είναι αν-
θρώπινα, συχνά με χιουμοριστικό χαρακτήρα. Οι 
ιστορίες αυτού του τύπου συχνά εμπεριέχουν ένα 
ηθικό περιεχόμενο, που μπορεί να είναι εμφανές 
και να δηλώνεται στο τέλος. Η έρευνα και η μελέτη 
του έχει φέρει στο φως πολλά και ποικίλα στοιχεία 
και για όσους είτε έγραψαν είτε συνέλεξαν μύθους 
από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ανάμεσά 
τους συγκαταλέγονται ο Έλληνας μυθογράφος ή 
συλλέκτης μύθων Αίσωπος, παρά το γεγονός ότι 
δεν είναι βέβαιο ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, στον 
οποίο αποδίδεται, έστω και ως φιλολογική σύμβα-
ση, το μεγαλύτερο μέρος των μύθων ζώων που μας 
έχει παραδοθεί από την αρχαιότητα, και ο Γάλλος 
Jean de La Fontaine, ο οποίος δημοσίευσε την 
πρώτη συλλογή από 124 μύθους με τίτλο «Επιλεγ-
μένοι Μύθοι» (Fables Choisies) το 1668 και το έργο 
του κατά το 17ο αιώνα ενέπνευσε μια νέα γενιά 
μυθογράφων. Σύμφωνα μάλιστα με τον William 
Lucas Collins στο βιβλίο του Ο La Fontaine και άλ-
λοι μυθογράφοι ο Γάλλος μυθογράφος θεωρείται ο 
αντιπροσωπευτικός συγγραφέας μύθων όχι μόνο 
της Γαλλίας αλλά της σύγχρονης λογοτεχνίας.
Και των δύο οι μύθοι μπορούν να διαβαστούν 
τόσο από παιδιά όσο και από ενήλικες και, καθώς 
μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, άσκησαν ση-
μαντική επίδραση στους μεταγενέστερους μυθο-
γράφους σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οι δύο έχουν 
δεχθεί επιδράσεις ή έχουν υιοθετήσει προγενέστε-
ρες μυθικές αφηγήσεις. Ο Αίσωπος για παράδειγμα 
υιοθέτησε σχετική αφήγηση του Ησιόδου (Έργα 
και Ημέραι, 202-212) για το μύθο του «Το γεράκι 
και το αηδόνι» ή επηρεάστηκε από τους Μυρμιδό-
νες του Αισχύλου2 σχετικά με το μύθο του για τον 
πληγωμένο από ένα βέλος αετό ή βασίστηκε σε 
αφήγηση του Αρχίλοχου3 για να δηλώσει σε μύθο 
του τη φιλία αλεπούς και αετού. Το ίδιο και ο La 
Fontaine στον πρώτο τόμο των μύθων του δέχεται 
καθοριστικές επιδράσεις από τον Αίσωπο4. Όπως ο 
Αίσωπος καυτηριάζει διαχρονικά και υπερτοπικά 
ανθρώπινα πάθη και στηλιτεύει κοινωνικοπολιτι-
κές καταστάσεις, έτσι και με τους μύθους του ο La 
Fontaine σατίριζε γενικά τη γαλλική αυλή, τη νέα 
αστική τάξη, την εκκλησία και τη γαλλική κοινωνία 
μέσα από τους φαινομενικά αθώους και ηθικολογι-
κούς μύθους με σκύλους, γάτες, αλεπούδες, λύκους 
και αρκούδες. Και στους δυο είναι αξιοσημείωτος ο 
μυθοπλαστικός τρόπος με τον οποίο εισάγονται οι 
χαρακτήρες των ζώων, καθώς έχουν πλαστεί για να 
απεικονίζουν τα κίνητρα και τα πάθη των ανθρώ-
πων σε ένα εξαιρετικό βαθμό με πολύ ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά στη δεξιοτεχνία ή στις συμβουλές, 
στη δειλία ή στο θάρρος, στη γενναιότητα ή στην 
αρπακτικότητα. Η αλεπού θα πρέπει πάντα να είναι 
πονηρή, ο λαγός πάντα φοβισμένος, το λιοντάρι 
τολμηρό, ο λύκος σκληρός, ο ταύρος δυνατός, το 
άλογο περήφανο και ο γάιδαρος υπομονετικός. 
Και των δύο οι μύθοι χαρακτηρίζονται αυστηρά 
από τις παραπάνω χαρακτηριστικές ιδιότητες των 
ζώων και έχουν διαχρονικό και υπερτοπικό χαρα-
κτήρα.. 
Με δεύτερο όρο σύγκρισης τον Αίσωπο, εστιάσαμε 
την προσοχή μας στο Γάλλο μυθογράφο, ο οποίος 
με τα μυθικά δημιουργήματά του, την απλή γλώσ-
σα και τη συντομία τους είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. 
Τα ηθικά μαθήματά του αποτιμώνται από τους ενή-
λικες ως ένας ιδανικός τρόπος για να ενσταλάξουν 
και να διαμορφώσουν ένα καλό χαρακτήρα στους 
νεαρούς αναγνώστες5. 
Η κατασκευή των μύθων και στους δύο αποκαλύ-
πτει μια ιδιαίτερα λεπτή προσοχή στην ίδια την 
αφήγηση, πεζή ή ποιητική, οδηγεί στην εξαγωγή 
ενός ηθικού διδάγματος και πριμοδοτεί την προ-
σεκτική υποστήριξη των ατομικών χαρακτηρι-
στικών των μυθοπλαστικών χαρακτήρων τους. Η 
αφήγηση αναφέρεται σε μια απλή πράξη, η οποία 
έχει συνέπεια προς τον εαυτό της, δεν είναι παρα-
φορτωμένη με πολλές λεπτομέρειες και επομένως 
δεν αποσπά την προσοχή του αναγνώστη από μια 
ποικιλία περιστατικών. Η βραχεία μορφολογική 
έκτασή τους δεν επιτρέπει πολλές παρατηρήσεις. 
Με μια σύντομη ωστόσο ματιά ο έμπειρος ανα-
γνώστης επισημαίνει και δομικές διαφοροποιή-
σεις. Ο Αίσωπος είναι πιο συνοπτικός από τον La 
Fontaine, ο οποίος είναι αναλυτικότερος ως προς 
τη σύνθεση του μύθου. Ο πρώτος αποστεώνει το 
μύθο από τις λεπτομέρειες και τον καθιστά έτσι 
πιο ευκολομνημόνευτο και πιο προσλήψιμο. Αντί-
θετα, ο La Fontaine προτιμά τις αφηγηματικές 
λεπτομέρειες, οι οποίες συχνά οδηγούν στη δια-
πίστωση για μια άμεση πρόσληψη του μύθου του 

Του ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ* 
Σε όσους μίλησα, εδώ στην Ελλάδα, για έκ-
δοση των Μύθων του Λαφονταίν, πρώτη 
τους δουλειά ήταν να με ενημερώσουν για 
την ανάγκη να συνοδεύονται με εικόνες τα 
κείμενα. Με εικόνες βέβαια ζώων, αφού 
ζώα ήταν οι αγαπημένοι ήρωες του ποιητή 
μας. Αυτή η γενική τάση να μιλούν για την 
ζωολογική πλευρά της έκδοσης με έπεισε 
τελικά ότι η συζήτησή μας βασίζονταν σε 
μια διάπλατη παρεξήγηση. Βάση της παρε-
ξήγησης αυτής ήταν  ότι οι συνομιλητές μου 
αντιμετώπιζαν του μύθους του Λαφονταίν 
σαν παιδικό ανάγνωσμα.
Και αυτό είναι σφάλμα βαρύ. Πρώτα-πρώτα, δεν 
υπήρχαν παιδικά αναγνώσματα την εποχή του. Η 
αγάπη, βέβαια, για τα τότε παιδιά ήταν τόσο θερμή 
όσο είναι και στην εποχή μας. Και ίσως πιο αυθόρ-
μητη, πιο πηγαία από τώρα, όπου η εξιδιασμένη 
στα θέματα της παιδικής ζωής παιδαγωγική, παιδί 
του Ρουσώ, με τη βοήθεια φιλοσόφων, ψυχολόγων, 
ψυχιάτρων και παιδαγωγών, ανέβασε τον τρόπο 
ανατροφής στο προσκήνιο των ενδιαφερόντων 
του ανθρώπου. Εδώ και τριακόσια χρόνια όμως 
που πέθανε ο Λαφονταίν, δεν υπήρχαν σχολεία για 
τα παιδιά του μικρού λαού. Ήταν η εποχή όπου ο 
βασιλιάς Ήλιος εστράβωνε με την στρατοκρατική 
του λάμψη την τότε Ευρώπη, αδιαφορούσε όμως 
για την μόρφωση των υπηκόων του, αφού ο δικός 
του περίγυρος, ιδιαίτερα οι μεγαλοαστοί, είχε την 
οικονομική αντοχή για να ναυλώσει δασκάλους για 
κάποια σχετική βέβαια, μόρφωση των παιδιών 
του. Δεν είναι λοιπόν παιδαγωγικός ο σκοπός του 
μυθογράφου μας, και γι’ αυτό ο παιδαγωγός ξένων 
παιδιών Ρουσώ –λέω ξένων παιδιών, γιατί για την 
ανατροφή των άφθονων δικών του νόθων δεν εν-
διαφέρθηκε ποτέ–, ξορκίζει με τον απήγανο την 
χρησιμοποίηση των Μύθων του ποιητή μας. Αλλά 
και ο ίδιος ο Λαφονταίν πουθενά δεν ποζάρει σαν 
παιδαγωγός. Στο επιτύμβιό του επίγραμμα, που ο 
ίδιος το σύνθεσε, λέει για τον καιρό του ότι:
«Deux parts en fit dont il souloit passer

Αισώπου και La Fontaine επιβάσεις τινές

Έργο τόσο σκληρά δίκαιο
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Γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στην ΑΣΚΤ δίπλα στους καθηγητές Χρόνη Μπότσογλου και Γιώργο Λαζόγκα.  Εχει παρακολουθήσει μαθήματα 
Χαρακτικής και Σκηνογραφίας.

Αισώπου. Η ποιητική φόρμα του ωστόσο καθιστά 
το μύθο ευχάριστο και εύληπτο, λόγω του ρυθμού, 
με κοινά περίπου χαρακτηριστικά με τον Αίσωπο. 
Το ηθικό δίδαγμα είναι απλά διατυπωμένο και έτσι 
κάθε αναγνώστης αναγκαστικά οδηγείται στην 
ίδια ερμηνεία. Στους μύθους του Αισώπου βέβαια 
η αφήγηση και το επιμύθιο είναι απλούστερα αλλά 
και συνοπτικότερα διατυπωμένα. Αντίθετα, στον 
La Fontaine εκτός από τις αφηγηματικές λεπτο-
μέρειες επισημαίνεται και εκτενέστερο επιμύθιο, 
όταν αυτό υπάρχει, χωρίς όμως να υποβάλει τη 
σαφήνεια, την ευκρίνεια και την απλότητά του. 
Γιατί οι μύθοι του La Fontaine δεν καταλήγουν 
πάντα σε επιμύθιο και, όταν καταλήγουν, αυτό εί-
ναι πάντα ευδιάκριτο καθώς αποκόπτεται από την 
κυρίως αφήγηση, αντίθετα από τους μύθους του 
Αισώπου, οι οποίοι ολοκληρώνονται σχεδόν πάντα 
από ένα επιμύθιο πλήρως ενσωματωμένο στην 
κυρίως αφήγηση (αν και δεν θεωρείται βέβαιο, ότι 
το επιμύθιο ανήκε εξαρχής στους μύθους ζώων, 
αλλά πρόκειται για μεταγενέστερη προσθήκη). Και 
αυτές είναι δυο βασικές διαφορές, καθώς οι Αι-
σώπειοι μύθοι είναι διδακτικοί λόγω του ενσωμα-
τωμένου επιμύθιου (fables), ενώ του La Fontaine 
είναι βέβαια διδακτικοί, αλλά ο διδακτισμός αυτός 
δεν αποκαλύπτεται πάντα μέσα από ένα σε χωρι-
στούς στίχους επιμύθιο (myths). Έτσι, επειδή στην 
ελληνική γλώσσα δεν αποδίδεται αυτή η διαφορά, 
οι μύθοι του Αισώπου χαρακτηρίζονται από την 
αγγλοσαξονική βιβλιογραφία ως fables, ενώ του 
La Fontaine μπορεί να είναι είτε fables είτε myths. 

*Επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Πβλ. και Ammonius “Words Alike but Different”, 
6: «αίνος και παροιμία. Ο μεν γαρ αίνός εστι λό-
γος κατά αναπόλησιν μυθικήν από αλόγων ζώων 
ή φυτών προς ανθρώπους ειρημένος, ως φησίν 
Λούκιος Ταρραίος εν πρώτω Παροιμιών, οίον από 
μεν αλόγων ζώων ως παρ’ Αρχιλόχω» και παρατί-
θεται το 87 fragmentum, το οποίο επικαλούμαστε 
παρακάτω ως πηγή έμπνευσης για σχετικό μύθου 
του Αισώπου.
2 Eschilo Fragmenti Μυρμιδόνες:
«………τάμα γαρ διοίχεται ωδ’ εστί μύθων των 
Λιβυστικών κλέος, πληγέντ’ ατράκτω τοξικώ τον 
αιετόν ειπείν ιδόντα μηχανήν πτερώματος»
(http://www.poesialatina.it/Greek/Index2.
htm- ανακτήθηκε 1-12-2011). Επίσης, Aeschylus 
Fragmenta, 130: «επ’ αετός δε ξουθός ιππαλε-
κτρυών/στάζει….θέντων φαρμάκων πολύ πό-
νος» Tragicorum Graecorum Fragmenta. Recensuit 
Augustus Nauck. Lipsiae, Sumptivus et Typis B.G. 
Teubneri. A. MDCCCLVI. )
3 Archilochus Fragmenta 86/174: 
αινός τις ανθρώπων όδε, ως αρ’ αλώπηξ καιετός 
ξυνεωνίην έμειξαν,
(http://www.poesialatina.it/Greek/Index2.htm- 
ανακτήθηκε 1-12-2011) (αίνος = μύθος, πβλ. 
Σημ. 1. ορισμό του Αμμόνιου του Ερμείου)
4 Προσεγγίσαμε τους «Μύθους» του La Fontaine 
από την ελληνική μετάφραση του Γ. Νίκα (1998), 
ενώ συμβουλευτήκαμε την αγγλική τους μετά-
φραση από το site http://oaks.nvg.org/fontaine.
html και το βιβλίο Fables of La Fontaine. (Loretta 
College Library). 
5 Στο παρελθόν βέβαια, η εξωτερικά απλή δομή 
του γαλλικού μύθου οδήγησε στην απόρριψή τους, 
επειδή στερούνται κάθε αυστηρή λογοτεχνική 
αξία. Ωστόσο, πολλοί μύθοι προσφέρουν μια βαθιά 
γνώση της κοινωνίας στην οποία έχουν γραφεί. Το 
έργο των σατιρικών Γάλλων μυθογράφων, όπως ο 
La Fontaine το 17ο αιώνα βοήθησε τους μύθους να 
γίνουν αποδεκτοί και σεβαστοί ως ένα λογοτεχνικό 
γένος. 
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L’une à dormir et l’autre a ne nien faire».
Μα και το ίδιο του το έργο δεν το αναφέρει σαν 
παιδικό ανάγνωσμα αλλά σαν:

«μια πλατειά κωμωδία
με εκατό διαφορετικές πράξεις

και με σκηνή την υφήλιο».
Κοινωνικός αναμορφωτής παρουσιάζεται λοιπόν 
ο ποιητής μας, στην πρώτη πράξη του αιώνιου 
δράματος που χαρακτηρίζει τη ζωή της ανθρωπό-
τητας, μάλλον από τα γεννοφάσκια της: τον αγώνα 
για σχετική ισότητα και σχετική δικαιοσύνη. Και 
αυτόν τον αγώνα υπηρετούν από καταβολής ιστο-
ρίας όλοι οι μεγάλοι μυθογράφοι αρχίζοντας από 
τον δικό μας  τον Αίσωπο και καταλήγοντας στον 
Τζωρτζ Όργουελ, τον μεγάλο και συμπαθητικό αλή-
τη, που με το Animal Farm (Η φάρμα των ζώων) 
προειδοποίησε με στόματα ζώων, πάνε πενήντα 
χρόνια, τους καιρούς μας, ότι θα πάψει να φυσάει 
ούριος άνεμος για την ωραία τους αισιοδοξία.
Να λοιπόν που βρήκε ο σημερινός άνθρωπος, 
όπως και ο παλαιός, έναν τρόπο να αυτόεκφράζε-
ται με ηθοποιούς τους επίγειους συντρόφους μας: 
Τα ζώα. Εκφράζεται όμως κατά τρόπους δύο: Είτε 
θεατρικά, σαν κοινωνία, με στόχο τις ανθρώπινες 
σχέσεις –το μεσαιωνικό έπος της Αλεπούς, η Παι-
διόφραστοςδιήγησις των τετραπόδων ζώων–, 
γέννημα του βυζαντινού μέσου αιώνα, και η Φάρ-
μα των ζώων, του Όργουελ, είτε σαν αναφορά σε 
μεμονωμένους ανθρώπινους χαρακτήρες, που 
είναι φορείς σημαδιακοί των ανθρώπινων ελατ-
τωμάτων, και βέβαια των πιο αποκρουστικών. 
Εκφραστές αυτής της ψυχικής ατομικής βρωμιάς 
είναι ο Αίσωπος, ο Κριλώφ και άλλοι και μεταξύ 
τους ομορφότερος, ποιητικότερος και βαθύτερος, 
ο αγαθούλης Ζαν ντε Λαφοντέν.
Είχε πολύ φαρμάκι η γλώσσα του Bonhomme με 
τα τόσο αθώα φαινομενικά μάτια. Μα δεν είχε το 
θάρρος –και είχε δίκιο ο άνθρωπος–, να βάλει 
σε κίνδυνο την ησυχία του και την ελευθερία του, 
ξεσπαθώνοντας στα ανοιχτά εναντίον ενός καθε-
στώτος, που με τον παράλογο αυταρχισμό του, 
τον θρησκευτικό του φανατισμό και την άκριτη 

επιπολαιότητά του, ετοίμαζε μεθοδικά το μεγάλο 
ξέσπασμα: Την Γαλλική Επανάσταση. Ο ποιητής 
δεν είχε το πάθος και την ανατρεπτική βούληση 
του Βολταίρου. Και έπρεπε να φτάσει ο κόμπος 
στο λαιμό, όπως όταν ο Λουδοβίκος ο Μέγας ξα-
πόλυσε τους μισθοφόρους του Τυρέν χωρίς λόγο 
στο γερμανικό Παλατινάτο, μεταβάλλοντας την 
ευτυχισμένη αυτή γη σε αποκαΐδια, και συνεχίζο-
ντας την φοβερή παράδοση του Τριακονταετούς 
Πολέμου, για να γράψει ο Λαφονταίν τον Χωρικό 
του Δούναβη: έναν μύθο όπου ξεχειλίζει η δίκαιη 
οργή για την αδικία, όπου όμως, για την προσω-
πική του ασφάλεια, καμουφλάρει σε Ρωμαίο τον 
απάνθρωπο βασιλιά του.
Δεν γράφει λοιπόν για τα παιδιά, γράφει για τους 
μεγάλους ο Λαφονταίν. Γι’ αυτό, από την εποχή 
ακόμη του σκανδάλου του Φουκέ, με μισό μάτι 
έβλεπε τον ποιητή μας ο βασιλιάς Λουδοβίκος. 
Και με ακόμη λιγότερο ένα άλλο σημαντικότατο 
πρόσωπο: ο διοικητής της τότε Ασφάλειας, που 
θα ανατρίχιαζε ο ποιητής μας διαβάζοντας τις 
εκθέσεις του στον μεγάλο εστεμμένο. Ευτυχώς δεν 
μπορούσε να τις διαβάσει.
Σ’ ένα έργο λοιπόν τόσο σκληρά δίκαιο, όπως το 
έργο του Λαφονταίν, τι χρειάζονται τα ζωολογικά 
ποικίλματα; Α; τον εκδώσουμε λοιπόν χωρίς φι-
γούρες, όπως οι Γάλλοι οι συμπατριώτες του, στην 
έκδοση που έχω στα χέρια μου: GarnierFrères1.
Κι ας αφήσουμε στο περιθώριο κουνούπια και ελέ-
φαντες, γιατί η πολλή ζωολογία μπορεί να βλάψει 
την ποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Ο πλήρης τίτλος: La Fontaine, Fables Nouvelle 
édition, revue avec soin et accompagnée d’une 
vie de La Fontaine, d’un avant-propos et de notes 
explicatives par Edmond Pilon et Fernand Dauplin, 
édition Garnier frères, Paris.

*Συγγραφέας  του βιβλίου Μύθοι Jean de La 
Fontaine, Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελε-
τών, Ιωάννινα, 1987.

L’ ÂNE CHARGÉ D’ÉPONGES ET 
L’ÂNE CHARGÉ DE SEL 

ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΙ

ΓΑΪΔΑΡΟΣΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ
ΜΕ ΑΛΑΤΙ

Ένας μουλαράς,

με το σκήπτρο του στο χέρι

οδηγούσε,

σαν Αυτοκράτορας Ρωμαίος,

δύο ιπποειδή

με μεγάλα αυτιά.

Το ένα με σφουγγάρια φορτωμένο 

βάδιζε σαν δρομέας·

Και το άλλο,

λυγίζοντας από το βάρος,

πήγαινε, όπως λέμε,

με το πάσο του.

Είχε φόρτωμα αλάτι.

Τα δυο μας παλικάρια,

περνώντας από βουνά,

μονοπάτια και κοιλάδες,

έφτασαν τελικά στα ρηχά

μικρού ποταμού

και βρέθηκαν

σ’ εμπόδιο μεγάλο.

Ο μουλαράς που περνούσε

κάθε μέρα από ’κει,

ανέβηκε στο Γάιδαρο

με τα σφουγγάρια,

σπρώχνοντας μπροστά του

το άλλο ζώο,

που θέλοντας

να κάνει του κεφαλιού του,

ώρμησε βαθιά μες στο ποτάμι,

ξαναβγήκε στο νερό,

έπειτα τό ’σκασε·

Γιατί, μετά από μερικές βουτιές

το αλάτι όλο έλιωσε ώς τον πάτο

κι έτσι ο κυρ Μέντιος

στις πλάτες του

δεν ένιωθε κανένα βάρος πια.

Ο σύντροφος του ο σφουγγαράς 

πήγε να τον μιμηθεί,

σαν ένα πρόβατο

που πιστεύει με αφέλεια

τους άλλους.

Νάτος ο γάιδαρός μας στο νερό:

ώς το λαιμό βουτάει, ο ίδιος,

ο οδηγός και τα σφουγγάρια.

Και οι τρεις τους ρούφηξαν το ίδιο: 

Ο Μουλαράς κι ο Ψαρρής

δεν αδίκησαν καθόλου

τα Σφουγγάρια.

Αυτά,

αφού ρούφηξαν πολύ νερό,

έγιναν τόσο βαριά,

ώστε να λυγίσει ο γάιδαρος

και να μη φτάσει στη στεριά.

Ο μουλαράς τον αγκάλιασε

εν αναμονή ενός άμεσου

και βέβαιου θανάτου.

Κάποιος ήρθε σε βοήθεια:

ποιός ήτανε,

δεν μας ενδιαφέρει·

Απ’ την ιστορία αυτή

είδαμ’ όλοι πως δεν πρέπει

να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο.

Εδώ ήθελα να καταλήξω.
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Συνέχεια από σελίδα 1
Από την άλλη, μία εξέχουσα πνευματική μορφή 
της εποχής, ο Gotthold Ephraim Lessing14, εκπρο-
σωπώντας το γερμανικό προτεσταντισμό, ανα-
ζήτησε την επιστροφή στο αισώπειο ‘πρωτότυπο’ 
και είδε το μύθο ζώων ως ένα καθαρά διδακτικό 
εργαλείο, απαλλαγμένο από κάθε μορφή καλλι-
τεχνικής δημιουργίας και βέβαια απέρριπτε την 
ποιητικότητα του La Fontaine. Ως αποτέλεσμα της 
αντιπαράθεσης αυτής πολλοί μετέπειτα Γερμανοί 
κριτικοί διέκριναν τους αισώπειους μύθους σε 
«Lessingsche» (‘Λεσσινγκικούς’, θα λέγαμε, δη-
λαδή σύντομους, απλούς και άκρως διδακτικούς) 
και «Lafontainsche» (‘Λαφονταινικούς’, δηλαδή 
καλλιτεχνικούς). Οι απόψεις του Lessing βρήκαν 
ισχυρή αντίδραση από τους Ρομαντικούς, κυρίως 
τον Johann Georg Hamann και, ιδίως, τον Johann 
Gottfried Herder, για τον οποίον η παραπάνω αντι-
παράθεση ήταν ενδεικτική της διαφοράς ανάμεσα 

στον νεοκλασικό άνθρωπο της λογικής και το ρο-
μαντικό οπαδό των αισθημάτων και της έμπνευ-
σης. Και ο Herder δημοσίευσε αρκετά άρθρα όπου 
υπερασπιζόταν τον La Fontaine απέναντι στους 
‘αντικαλλιτεχνικούς’ ισχυρισμούς του Lessing, 
ενώ θέση έλαβε και ο Johann Wolfgang Goethe 
ο οποίος απέρριπτε τους αυστηρούς κανόνες στη 
δημιουργία μύθων ζώων και τους χαρακτήρισε έκ-
φραση της λαϊκής σοφίας, με μάλλον ψυχαγωγική 
διάθεση15.
Στην Ισπανία το ενδιαφέρον για τους μύθους ζώων 
εκδηλώθηκε προς το τέλος της εποχής του Διαφω-
τισμού, με κύριους εκπροσώπους τον Don Tomás 
de Iriarte16 και τον Pablo Forner17 (σατιρίζοντας 
τον Iriarte). Και εκεί μάλλον δημιουργήθηκαν δύο 
τάσεις, με τον πρώτο να εκπροσωπεί το Νεοκλασι-
κισμό και τον δεύτερο τον Προρομαντισμό18.
Στα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου 
αρχίζει η κυκλοφορία μύθων ζώων με πολιτικό 

Της ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ*
«Κάποτε ένας γεωργός βρήκε έναν αετό 
πιασμένο σε παγίδα. Εντυπωσιασμένος 
από τη μεγαλοπρέπεια και την ομορφιά 
του τον ελευθέρωσε και τον άφησε να 
πετάξει στους ουρανούς του. Ο αετός 
όμως δεν άργησε να ανταποδώσει το 
καλό. Βλέποντας μια μέρα το γεωργό να 
κάθεται κάτω από ένα ετοιμόρροπο τεί-
χος, όρμησε και του άρπαξε το μαντίλι 
που κρατούσε, αναγκάζοντάς τον έτσι να 
τον κυνηγήσει και να απομακρυνθεί από 
το τείχος που εκείνη τη στιγμή γκρεμι-
ζόταν. Αφού πιά είχε περάσει ο κίνδυνος 
άφησε το μαντίλι να πέσει στο χώμα. Ο 
γεωργός πήρε το μαντίλι του και επι-
στρέφοντας είδε το γκρεμισμένο τείχος 
και ευχαρίστησε τον αετό που του έσωσε 
τη ζωή...» 
Ο Αισώπειος αυτός μύθος ήταν ό,τι ωραιότερο 
είχα ακούσει μέχρι την οκτάχρονη- τότε- ζωή 
μου, αν εξαιρέσω βεβαίως τις αφηγήσεις της 
Γέννησης, της Ανάστασης, των θαυμάτων∙ 
αλλά αυτά βέβαια δεν ήταν μύθοι. Τουλάχι-
στον για μένα. Μα σάμπως κι αυτός να μην 
ήταν μύθος. Τώρα που τον σκέπτομαι και 
μπορώ να κρίνω, ο μύθος αυτός είναι τόσο 
ζωντανός, τόσο ανθρώπινος, ουσιαστικός και 
πανίσχυρος στο περιεχόμενό του: Η αγάπη 
και το έλεος. Η αλληλοβοήθεια. Το σμίξιμο 
δυο ανόμοιων πλασμάτων. Η ευγνωμοσύνη. Η 
προσφορά και η ανταπόδοση. Η ισχυρή μνή-
μη. Η φροντίδα για τον άλλον. Η δικαιοσύνη 
της ζωής. Και άλλα. Πολλά άλλα περιέχονται 
σ’ αυτές τις λίγες, ελάχιστες γραμμές. 
Αλλά και πόσα και πόσα του βίου μας σημαντι-
κά δεν κλείνει ο Αίσωπος μες σε λέξεις μετρη-
μένες. Πόσα για να διαβάσεις και πόσα για να 
μαντέψεις∙ πόσα για να συμπεράνεις και πόσα 
για να διδαχτείς. Πόσα για να γελάσεις και 
πόσα για να στοχαστείς. Ο κόσμος ολόκληρος 
στους μύθους του αρχαίου μυθογράφου. Και η 
ζωή μας όλη μες στα σύντομα, συνήθως αλλη-
γορικά κείμενά του: Ο ανθρώπινος αγώνας, η 
ματαιοδοξία, η αδικία, η καλοσύνη, η σκλη-
ρότητα, η ανδρεία, ο φόβος, η κολακεία, η 
εντιμότητα, η φτώχεια, η αλαζονεία, η εκμε-
τάλλευση, η προκοπή, η θεία δίκη. Εδώ απο-
δοκιμάζεται και γελοιοποιείται το κακό όπως 
είναι η απάτη, η ψευδολογία, η πλεονεξία, η 
βία, η πονηριά ενώ θριαμβεύει –πάντοτε- η 
αθωότητα και η καλή προαίρεση. 
Από τα σπουδαιότερα πρόσωπα της ελληνικής 
μυθολογίας με παγκόσμια απήχηση ήταν ο 
μεγάλος μυθοπλάστης που ορισμένες έρευνες 
τον θέλουν πρόσωπο πλασματικό, που όμως, 
θεωρούνταν όχι μόνο στην Ελλάδα, ως ο συγ-
γραφέας μιας συλλογής με λαϊκούς μύθους, 
άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι έζησε περί τον 
6ο π. Χ. αιώνα ενώ γεννήθηκε στη Θράκη ή 

περιεχόμενο και στη Ρωσία, ενώ το 1805 ο Ivan 
Krylov, ο πιο γνωστός Ρώσος μυθογράφος, ξεκίνη-
σε να μεταφράζει τον La Fontaine και, αργότερα, 
δημιούργησε και δικούς του μύθους, προσαρμο-
σμένους στη ρωσική κοινωνία της εποχής του.
O αισώπειος μύθος γνώρισε μεγάλη άνθηση καιτην 
περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, καθώς 
θεωρήθηκε καταλληλότατο παιδαγωγικό μέσο. 
Πολλοί συγγραφείς επιχείρησαν να διασκευάσουν 
και να τροποποιήσουν παλαιότερους μύθους ζώων 
(κυρίως του La Fontaine). Οι μύθοι του Αισώπου 
αποτελούσαν ένα ευχάριστο αλλά και διδακτικό 
ανάγνωσμα που απευθυνόταν σε κάθε ηλικία και 
ήταν κατάλληλο για διδασκαλία, καθώς συνδύαζε 
την ηθική διαπαιδαγώγηση με τη γνωριμία της αρ-
χαίας κληρονομιάς. Τη σημασία και χρησιμότητα 
των αισώπειων μύθων ως παιδικού αναγνώσματος 
επεσήμανε το 1779 ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ19, που 
τους συνιστούσε, όπως ο Locke από τον οποίον 

επηρεάστηκε, ως το καταλληλότερο ανάγνωσμα 
για τη συγκεκριμένη ηλικία, στα πλαίσια και μιας 
γενικότερης τάσης της εποχήςγια εγκατάλειψη του 
σχολαστικού ηθικοδιδακτισμού και αναζήτηση πιο 
ευχάριστων και ελκυστικών διδακτικών κειμένων.
Το 1810 Αδαμάντιος Κοραής εξέδωσε στο Παρίσι 
τη Μύθων Αισωπείων Συναγωγή, όπου προσέθεσε 
και 36 δικούς του. Επιπλέον παρέθετε, πέρα από 
πολλά σχετικά ιστορικά στοιχεία, και ‘αρχές’ συγ-
γραφής μύθων ζώων. Ο σκοπός του συγγράμματος 
ήταν καθαρά διδακτικός• θεωρώντας τέχνη στην 
ειδική περίπτωση του μύθου το ψεύδος, ανέφε-
ρε ότι η φαινομενική αλήθεια των μύθων αυτών 
γεννάται πρωταρχικά από τη ρεαλιστική αναπα-
ράσταση της φύσης και των ηθών του κάθε ζώου.
Μάλιστα τοποθετούσε τους αισώπειους μύθους 
πρώτους στη συλλογή που έπρεπε να συσταθεί για 
τη διδασκαλία της ελληνικής παιδείας και γλώσ-
σας. Εξέφραζε ακόμα και υπερηφάνεια που οι 

μύθοι αυτοί αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης μεγάλων 
πνευμάτων, όπως ο Φαίδρος και ο Λαφονταίν20. 
Οι μύθοι λοιπόν του La Fontaine φαίνεται ότι πολύ 
γρήγορα διαδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη κατά την 
περίοδο του Διαφωτισμού και επηρέασαν, άμε-
σα ή έμμεσα, σχεδόν όλη την ακόλουθη πορεία 
του είδους. Τόσο ώστε έφτασαν να θεωρούνται 
ενδεικτικοί της καλλιτεχνικής-ποιητικής γραφής 
του είδους, που τόνιζε περισσότερο την αισθητική 
απόλαυση παρά τη διδακτική διάθεση. Και το είδος 
αυτό, ως γνήσια λαϊκή λογοτεχνία ανεξαρτήτως 
προέλευσης ή σκοπού, συνέχισε να καλλιεργείται, 
να παραλλάσσεται και να μεταπλάθεται ώς και τις 
ημέρες μας, καθώς η ανάγκη της ψυχαγωγίας αλλά 
και της διδαχής του φαίνεται πιο απαραίτητη από 
άλλοτε.

*Λέκτορας Λαογραφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

στη Φρυγία ή στην Αίγυπτο και πως ήταν δού-
λος αλλά, λόγω των πνευματικών και ηθικών 
του προσόντων, ο τελευταίος του αφέντης τον 
απελευθέρωσε. 
Οι άνθρωποι του λαού, ζώντας στερημένοι, 
φοβισμένοι και απέλπιδες, χωρίς δικαιώματα, 
αναζήτησαν και βρήκαν στους μύθους του 
Αισώπου την ικανοποίηση και την παρηγο-
ριά ότι «το άδικο οι θεοί δεν το ευλογούν». Η 
γνώση αυτή, η πίστη στη νίκη και στο θρίαμ-
βο του καλού, ήταν εκείνο που πολύ αργότε-
ρα έτερψε αλλά και παρηγόρησε το λαό στις 
τουρκοκρατούμενες χώρες με τις ιστορίες 
που ακούγονταν γύρω από τον Νασρεντίν 
Χότζα και τον Καραγκιόζη, όπου το χιούμορ 
τους, η θυμοσοφία, το ατόφιο λαϊκό πνεύμα, 
η χαρά της ζωής, όλα εκείνα που ενυπάρχουν 
στα διάφορα περιστατικά, λειτούργησαν ως 
σηματωροί στους υπόδουλους. 
Ο Λα Φονταίν, ο οποίος πέρασε ανέμελη και 
άνετη νεότητα, σε αντίθεση με τον μέγιστο 
μυθοποιό μας Αίσωπο, τον τυραννισμένο, ο 
Γάλλος ποιητής και δημιουργός των περίφη-
μων «Μύθων» λοιπόν, όπως και ο Αίσωπος, 
από τον οποίο εμπνεύσθηκε αρκετά, στους 
μύθους του, μέσω τον ανθρωποποιημένων 
ζώων, παρουσίασε ανθρώπους όλων των κοι-
νωνικών τάξεων και χαρακτήρων. Σε αυτούς, 
άλλοτε σατιρίζει με ευγένεια και ήθος, άλλοτε 
μελαγχολεί, πάντοτε όμως καταδεικνύει και 
καυτηριάζει τα κακώς κείμενα, επινοώντας 
στο βάθος τρόπους δίκαιης και σωστής συ-
μπεριφοράς. Οι μύθοι του, υλικό για τους 
οποίους άντλησε από παλιές πηγές, όπως 
ινδική μυθολογία, Γάιο Ιούλιο Φαίδρο, γνώ-
ρισαν μεγάλη και διαρκή απήχηση σε πολλές 
χώρες∙ και ακόμη γνωρίζουν. Ποιός δεν διά-
βασε ή δεν άκουσε τον «κόκορα, τον γάτο και 
το ποντίκι», την «αλεπού και τον κόκορα», τον 
«λύκο και το άλογο», το «λύκο και το αρνά-
κι», τα «δυο κατσικάκια», «το βασίλειο του 
λιονταριού». Ή «το χελιδόνι και το αηδόνι», 
«ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας», «η αλεπού που 
έχασε την ουρά της». Και άλλα. Κι άλλα. Όπως 
«η κότα με τα χρυσά αβγά» και η μικρή Ρόζα 
στη «γαλατού». Τι υπέροχα, αγαπημένα έργα! 
Τροφή ψυχής, ανάγκη πνεύματος οι μύθοι. 
Δρόμοι για να ξεκινάς το μεγάλο όνειρο που 
είναι η ζωή. Και για να το αγναντεύεις να σου 
γνέφει και να σε καλεί. Διότι οι ιστορίες που 
περιέχονται σ’ αυτούς είναι όχι η αντανάκλα-
ση μα η ψίχα της ζωής. Το ξημέρωμα και το 
δείλι∙ και μέσα σ’ αυτό το διάστημα ο άνθρω-
πος. Με την αρματωσιά του. Γερή ή λειψή. Και 
με τις αγάπες τους- όποιες και αν είναι αυτές. 
Ανακουφιστικές ή ψυχοφθόρες. Πάντως αψι-
μυθίωτες. 
Μέρες και νύχτες, εβδομάδες και μήνες, χρό-
νια μου κράτησαν συντροφιά οι μύθοι του 
Αισώπου πρώτα, του Λα Φονταίν αργότερα, 

Ο μετα-λαφονταινικός αισώπειος μύθος

Τροφή ψυχής, ανάγκη πνεύματος οι μύθοι

LE CHÊNE ET LE ROSEAU 
Η ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ

Η βελανιδιά είπε μια μέρα στο καλάμι·

Έχεις ισχυρό λόγο

να κατηγορείς τη Φύση·

Ένας τροχίλος για σένα

είναι φορτίο βαρύ.

Ο παραμικρός άνεμος

που κατά τύχη ριτιδώνει

την επιφάνεια του νερού,

σ’ αναγκάζει να σκύψεις το κεφάλι:

Ενώ το μέτωπό μου,

σε καυκάσιο αγέρα,

δεν περιορίζεται να σταματά

του Ήλιου τις αχτίδες,

αλλ’ αψηφά της θύελλας το μένος.

Όλα για σένα είναι αγριοβόρι,

ενώ για μένα Ζέφυρος.

Ακόμη, αν φύτρωνες

κάτω απ’ τη φυλλωσιά μου

που σκεπάζει το χώρο ολόγυρά μου, 

δεν θα υπέφερες τόσο:

Θα σε προστάτευα

από την καταιγίδα·

Φυτρώνεις όμως πιο συχνά,

στις υγρές όχθες του Βασίλειου

των ανέμων.

Η Φύση μού φαίνεται

τελείως άδικη απέναντί σου.

– Η συμπόνοια σου,

αποκρίθηκε ο Θάμνος,

είναι καλοπροαίρετη· 

η έγνοια αυτή δεν σου ταιριάζει.

Ο αγέρας για μένα είναι λιγότερο 

τρομερός παρά για σένα.

Λυγίζω αλλά δεν σπάω. 

Έχεις μέχρι τώρα

ενάντια στα φοβερά χτυπήματά του 

αντισταθεί χωρίς να διπλωθείς·

Ας δούμε όμως στο τέλος.

 Όπως έλεγε τα λόγια αυτά,

απ’ το βάθος του ορίζοντα

ενσκήπτει με μανία

το τρομερότερο απ’ τα παιδιά

που ο Βοριάς ώς τότε είχε ρίξει

στα πλευρά του.

Το Δέντρο κρατάει γερά·

το Καλάμι λυγίζει

Ο αγέρας δυναμώνει

και στο τέλος ξεριζώνει

αυτόν που το κεφάλι του

έφθανε στις γειτονιές τ’ Ουρανού,

και τα πόδια του άγγιζαν

το Βασίλειο των Νεκρών.

και όχι μόνον∙ με έκαναν πιο εγρήγορη, πιο 
άγρυπνη, πιο εγκρατή. Λείαναν τα αισθή-
ματά μου, ομόρφυναν την έκφρασή μου, με 
έκαναν να ευθυμήσω, μου δίδαξαν την κατα-
νόηση και την ανοχή. Και την αγάπη ακόμη. 
Ωριμάζοντας βεβαιώθηκα ότι οι μύθοι αυτοί, 
ως προερχόμενοι από τον βίο των λαών, που 
δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές, σε όποιο 
έθνος και αν ανήκουν. Οι μύθοι που διάβασα 
και ακόμη διαβάζω, είναι από τα τιμαλφή της 
ύπαρξής μου.

*Συγγραφέας, βιβλιοκριτικός
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Της MARLENE LEBRUN* 
Στην αρχή ήταν ο μύθος, θυμάται ο Πωλ Βα-
λερύ. Αν και ο Λαφονταίν είναι ένας άνθρω-
πος της μνήμης που τάσσεται με το μέρος 
των Αρχαίων στην περίφημη διαμάχη με-
ταξύ Αρχαίων και Συγχρόνων, είναι επίσης 
κι ένας άνθρωπος της εποχής του ο οποίος 
συμφωνεί με το πνεύμα των συγχρόνων του 
υιοθετώντας τη μορφή λόγου και χρησιμο-
ποιώντας ένα διδακτικό ύφος γραφής που 
είναι του συρμού. Τον 17° αιώνα, η συγγρα-
φή μύθων είναι σύνηθες φαινόμενο, όμως 
η μοναδικότητα των μύθων του Λαφονταίν 
διαπιστώνεται άμεσα από τους σύγχρονους 
κριτικούς. Ο «Πρόλογος» της πρώτης συλλο-
γής υπογραμμίζει τη σημασία της αισωπικής 
πηγής και ο Λαφονταίν δικαιολογεί την επι-
λογή του ποιητικού λόγου για τους μύθους 
του. Έπειτα αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του 
«Προλόγου» στη ζωή του Αισώπου τον οποίο 
θεωρεί πατέρα του είδους όπως τον Όμηρο 
πατέρα της ποίησης.
Πώς να συμβιβασθούν η φιλοδοξία για λογοτεχνι-
κό νεωτερισμό και η διακήρυξη πίστης στην ανυ-
πέρβλητη αξία των Αρχαίων; Στόχος μας είναι να 
δείξουμε ότι ο Λαφονταίν είναι περισσότερο ένας 
συνεχιστής παρά ένας θεμελιωτής. Το λογοτεχνικό 
είδος του μύθου τον 17° αιώνα, όπως το μαρτυρεί 
και η μετατροπή που ο Λαφονταίν επέφερε στον 
αισωπικό μύθο, δενσυνιστά έναν αυστηρό τύπο 
γραφής αλλά αντιθέτως έναν ζωντανό τύπο, γεμάτο 
δυνατότητες και ο οποίος παρέχει στη δημιουργι-
κότητα μια επαρκή ελευθερία κινήσεων. Ο μύθος 
του Λαφονταίν, χωρίς να απαρνιέται την αισωπική 
πατρότητα, ξέρει να τη χειρίζεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να καταστεί θέση ποικιλότητας και «ανοικτό-
τητας».

Μυθικό παλίμψηστο
Δεν σκοπεύουμε όμως να συμμετάσχουμε εδώ σε 
μια ανεξάντλητη φιλολογική εργασία που ξεκίνησε 
με τον Jean - Pierre Collinet (1998). Η ανάγνωση των 
«Μύθων» του Λαφονταίν προ(σ)καλεί τον αναγνώ-
στη σε ένα γοητευτικό παιχνίδι επανεγγραφής που 
θέτει σε συμφωνία τη λογοτεχνία του παρελθόντος 
με τη παρούσα λογοτεχνία σε ένα μυθικό παλίμψη-

Οι μύθοι του Λαφονταίν: Ανάμεσα

στο. Αν δεχτούμε την άποψη του Gide ο οποίος θε-
ωρεί τον Λαφονταίν ένα θαύμα του πολιτισμού, θα 
θυμηθούμε ωστόσο μαζί με τον Collinet ότι αν και 
οι γνώσεις του συγγραφέα για τα κλασσικά γράμ-
ματα, τις οποίες απέκτησε σε μεγάλη ηλικία, είναι 
αρκετά περιορισμένες, γνωρίζει, εντούτοις, με πάσα 
λεπτομέρεια, τη λογοτεχνική παραγωγή του αιώνα 
του. Όταν ο Λαφονταίν εξέδωσε την πρώτη συλλογή 
των Μύθων του το 1668, το λογοτεχνικό αυτό είδος 
εθεωρείτο κάπως δευτερεύον εκτιμήθηκε όμως στη 
συνέχεια στα κοσμικά σαλόνια που αγαπούσαν την 
ηθική λογοτεχνία και την τέχνη των αποσπασμάτων. 
Ο μύθος ήταν η εφημερίδα των σαλονιών της επο-
χής: άρεσε στον κόσμο να διαβάζει, να ακούει, όπως 
επίσης και να διασκεδάζει με τη συγγραφή, μέσα σε 
λίγες ώρες, μύθων που αφορούν κάποιο καθημερινό 
θέμα. Ο μύθος, μια συλλεκτική δημιουργία η οποία 
οφείλει πολλά στον αυτοσχεδιασμό, εμφανίζεται ως 
ένα αίνιγμα του οποίου οι ακροατές αρέσκονται να 
ανακαλύπτουν το κλειδί των ερμηνειών. Πρόκειται 
πάνω απ’ όλα για ένα είδος τέρψης.
Οι πηγές των μύθων του Λαφονταίν περιλαμβάνουν 
όλους τους αρχαίους, Ελληνες ή Λατίνους, τη γαλλική 
παράδοση των μελετητών των μύθων του Αισώπου, 
τους Ιταλούς, το παιδαγωγικό ρεύμα με τον ΡΛγ&ο, 
τον Βαυάοώη και τους ηθικολόγους, τον Ραίηι και 
τους λατινιστές καθώς και την Ανατολή, πατρίδα 
των παραμυθιών και των μύθων που  ο  ταξιδιώ-
της  Bernier gνωστοποίησε  στα κοσμικά  σαλόνια.   
Ο  Bornecque καταγράφει οχτώ πηγές στους 240 
περίπου μύθους του Λαφονταίν: τον Αίσωπο, τον 
Φαίδρο και τους μιμητές τους (166), την ελληνική 
και λατινική αρχαιότητα (13), την Ανατολή: Pilpay 
(18), τους παραμυθάδες (8), ιταλούς συγγραφείς 
μύθων, διάφορα γεγονότα της εποχής (4) και τέλος 
άγνωστες πηγές (12). Τα 2/3 των μύθων του Λα-
φονταίν έχουν λοιπόν εμπνευστεί από αισωπικούς 
μύθους, δηλαδή διδακτικούς μύθους με σαφές μή-
νυμα. Ωστόσο, η αισωπική επιρροή εξασθενίζει στη 
δεύτερη συλλογή που γράφτηκε 10 χρόνια μετά την 
πρώτη και πιο πολύ στο βιβλίο VII. Αν λάβουμε υπ’ 
όψιν μας τις σημειώσεις του Yves Le Pestipon στην 
έκδοση Garnier-Flammarion του 1995, ο Αίσωπος 
είναι μια πηγή που αναφέρεται 83 φορές σε 125 
μύθους από την πρώτη συλλογή του Λαφονταίν, το 
1668, 15 φορές σε 79 μύθους στη δεύτερη συλλογή 

που εκδόθηκε το 1678 και 3 φορές σε 29 μύθους 
στο βιβλίο VII που εκδόθηκε το 1692, τρία χρόνια 
πριν από τον θάνατο του ποιητή.
Συνεπώς, η μίμηση του Λαφονταίν είναι περισσό-
τερο επιλεκτική παρά μορφική, δηλαδή οι μύθοι 
επιλέχτηκαν. Πρόκειται για μια δημιουργική και 
γόνιμη μίμηση. Το να μπορεί να δίνει ζωή, νεότητα, 
γοητεία, πνεύμα καινοτομίας και επικαιρότητας 
σε μια κοινή πηγή που έχει θαρεί από την μεγάλη 
χρήση, αυτή είναι η πρόκληση του ποιητή. Στη δι-
δακτική και ρητορική παράδοση, ο μύθος αποτελεί 
την πρώτη ύλη για όλες τις ασκήσεις ρητορικής των 
μαθητών. Ο νεαρός Λαφονταίν και οι συνάδελφοι 
του, εξασκούνταν στη μετάφραση, στην ανάπτυξη 
κειμένων (δημιουργία μιας αφήγησης με βάση ένα 
πλάνο), στην εικονογράφηση, στην επίδειξη. Η 
παιδαγωγική ανάγνωση έδιδε μεγάλη σημασία στο 
μύθο, ο οποίος αφενός ήταν φορέας ηθικών αξιών, 
αφετέρου προσφερόταν για εξάσκηση στη γραφή. 
Διάβαζαν λοιπόν Αίσωπο για να μάθουν στοιχεία 
ελληνικών καθώς και Φαίδρο για τα λατινικά.
Ωστόσο, από το 1668, ο Λαφονταίν απαλλάσσει τον 
μύθο από τη σχολική πρακτική, εφόσον αρνείται 
να αποδώσει το λογοτεχνικό αυτό είδος αποκλει-
στικά στην ανάγνωση των παιδιών. Μέσα σε μια 
εξαιρετικά δημιουργική αλχημεία, ο μυθογράφος 
ανακατεύει, παντρεύει και επεξεργάζεται αντιθετι-
κά διάφορες πηγές, μ’έναν τρόπο εντελώς αντίθετο 
από εκείνον του Montaigne. Ο αισωπικός ηθικοπλα-
στικός μύθος εμφανίστηκε πάλι το 1659 στο έργο 
«Επιστολές» στην Olinde του Partu, τον οποίο ο Λα-
φονταίν τίμησε στον «Πρόλογο» των «Μύθων» που 
έγραψε το 1668: «Είναι ένας από τους δασκάλους 
της ρητορείας μας ο οποίος δεν αποδοκίμασε τη 
δυνατότητα να γράψει με στίχους». Διαφωνώντας 
φιλικά με τον Partu, ο οποίος θεωρεί ότι ο μύθος 
και η ποίηση δεν ομοιοκαταληκτούν, ο Λαφονταίν 
δεν βρήκε, σε αυτόν τον τιμητή της ευγλωττίας, 
μια πρώτη προσπάθεια εισαγωγής του μύθου στην 
κοσμική λογοτεχνία. Αυτή είναι επίσης η ένδειξη, 
σύμφωνα με την οποία ένα είδος εξίσου πολυχρησι-
μοποιημένο όπως ο ηθικοπλαστικός μύθος, μπορεί 
να προσφέρει σημείο στήριξης σε ένα στοχασμό 
όμοιο με εκείνους που υπάρχουν στο έργο του Μο-
νταίνιου Δοκίμια (Essais). Το λογοτεχνικό ιδεώδες 
της γενιάς του μυθογράφου συγκεκριμενοποιήθηκε 

από τον Pellisson ο οποίος εξέδωσε το 1656 ένα λο-
γοτεχνικό μανιφέστο που ενυπήρχε στον Πρόλογο 
του έργου του J.-F.Sarasin. Τονίζει εκεί την ποιητική 
χροιά του διαλόγου που χαρακτηρίζει την τέχνη του 
ιπποτικού λόγου σε όλο το εύρος της λογοτεχνίας. 
Οι «Μύθοι» του Λαφονταίν φέρνουν στο ως το σαρ-
καστικό διάλογο για τον οποίο μιλά ο Pellisson. Ένας 
διάλογος που διδάσκει μέσα από την ευχαρίστηση 
και στοχεύει στη χρησιμότητα μέσα από την τέρψη. 
Ο Λαφονταίν, που είχε   αστική καταγωγή και κακή   
φήμη στην Αυλή λόγω της υπόθεσης Fouquet, ο 
φιλοξενούμενος των αριστοκρατικών σαλονιών, 
τα οποία ανταγωνίζονταν, σε μικρό βαθμό, την 
Αυλή στο ζήτημα της λογοτεχνίας, επιλέγει ένα λο-
γοτεχνικό είδος που είναι αγαπητό. Όμως ο μύθος 
εγγράφεται επίσης στο κίνημα της «ευχάριστης 
γνώσης» στο οποίο ανήκουν ο Ερασμος και κυρίως 
ο Ραμπελαί και ο Μονταίνιος. Μια ασήμαντη και 
φτωχή γλώσσα καθίσταται φορέας φιλοσοφικής 
σκέψης η οποία ανοίγει το δρόμο στην κριτική ανά-
γνωση και στο διάλογο.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο ηθικοπλαστικός 
μύθος ανήκει στην Ρητορική και όχι στην Ποιητική. 
Σημασία έχει ότι το exemplum (ως παράδειγμα ανα-
φέρεται ο ηθικοπλαστικός μύθος ή μυθική διήγηση) 
να οδηγεί στo applicatio (ως εφαρμογή αναφέρεται 
ο ηθικός λόγος). Πώς λοιπόν ο Λαφονταίν εισάγει 
την Ποίηση εκεί όπου βασίλευε η Ρητορική; Δεν έχει 
σημασία μόνον η συγγραφή στίχων και η ομοιοκατα-
ληξία αλλά και η δημιουργία μιας ποιητικής θέασης 
του κόσμου μέσα από ένα είδος κυρίως διδακτικού 
χαρακτήρα, του οποίου τα παραδοσιακά θεμέλια ο 
ποιητής ταράσσει και ανατρέπει. Δεν είναι τυχαίο 
που το πρώτο βιβλίο «Πρόλογος» των «Μύθων» 
ξεκινάει με τον μύθο «Ο Τζίτζικας κι ο Μέρμηγκας» 
ο οποίος διαβάστηκε σαν ένα μανιφέστο. Η ηθική 
είναι εκτός παιχνιδιού όχι όμως και ο αναγνώστης ο 
οποίος καλείται να την αναπληρώσει όπως δείχνει η 
σαφής προσταγή του 12ου μύθου που φέρει τον τίτ-
λο «Τα ζώα στέλνουν φόρο στον Αλέξανδρο», που 
βρίσκεται στο βιβλίο IV: «Ας βγάλει ο αναγνώστης 
το ηθικό δίδαγμα/Να, ο μύθος, ολόκληρος μπροστά 
σας». Η συζήτηση δεν έχει τελειώσει ακόμα και, εδώ 
και παραπάνω από τρεις αιώνες, οι σχολιαστές του 
μύθου «Ο Τζίτζικας κι ο Μέρμηγκας» διαωνούν για 
το καταδικασμένο πρόσωπο και για την ταύτιση του 

ποιητή. Μόλις και μετά δυσκολίας έχει γίνει αποδε-
κτό ότι ο δεύτερος μύθος «Ο Κόρακας και η Αλεπού» 
έρχεται να διαψεύσει το συμπέρασμα που έχει διε-
ξαχθεί από τον πρώτο μύθο.

Λογοτεχνικό μανιφέστο 
Και ίσως η διαμάχη να μην αφορούσε το ηθικό 
πεδίο, εφόσον ο εισαγωγικός μύθος αρέσκεται να 
διαψεύδει τον «Πρόλογο», αλλά να αφορούσε κυ-
ρίως το λογοτεχνικό είδος. «Ο Τζίτζικας κι ο Μέρ-
μηγκας» συνιστά ένα λογοτεχνικό μανιφέστο το 
οποίο διατηρεί μαζί με τον Πρόλογο τον ίδιο τύπο 
δεσμού που διατηρεί η διήγηση με την ηθική στο 
μύθο του Λαφονταίν, δηλαδή μια διαδραστική και 
διαλογική σχέση η οποία αμφισβητεί καθαρά την 
καθυπόταξη της διήγησης στην ηθική. Πέρα από 
τις πηγές, οι «Μύθοι» αναπηδούν ο ένας στον άλλο 
για να διατηρήσουν το παιχνίδι του υπαινιγμού, του 
οποίου πραγματικός ηθοποιός είναι ο αναγνώστης. 
Διαβάζοντας τους «Μύθους», ακολουθούμε το 
μονοπάτι της αναγνώρισης περισσότερο από αυτό 
της γνώσης. Στον αναγνώστη, λοιπόν, εναπόκειται 
να ολοκληρώσει τη δημιουργία, με το να γίνει και 
αυτός με τη σειρά του, ποιητής: «Έχοντας την εύ-
νοια εννιά αδερφών, ολοκληρώστε το εγχείρημα» 
(Επίλογος, βιβλίο XI, στίχος 14). Πρόκειται για μια 
συνεχή αναδημιουργία η οποία πείθει τον αναγνώ-
στη, αν δεν έχει ήδη πειστεί, για την «Δύναμη των 
Μύθων». Μια διακειμενική ανάγνωση επιτρέπει να 
προχωρήσουμε περισσότερο από μια απλή μελέτη 
των πηγών και των προτύπων, η οποία και επιση-
μαίνει τις επιρροές. Η σύλληψη ενός διακειμένου 
προσκαλεί τον αναγνώστη να αρχίσει μια διαδικα-
σία εξερεύνησης, αναζήτησης και σύγκρισης. 
  Σύμφωνα με τον Pierre Mallandain (1981), το 
διακείμενο ορίζεται ως ένας διαλογικός χώρος που 
επιτρέπει την εναλλαγή. Συνεπώς, το κείμενο, μέσα 
από ένα διακειμενολογικό ορισμό, αποτελεί «αρχή 
του φαινομένου της διακειμενικότητας που καθορί-
ζεται από τη θέση του στο διακείμενο, τόπος που δι-
απερνάται από το πρώτο κείμενο -και ως εκ τούτου 
ανοιχτός και που απαιτεί για την αποκωδικοποίηση 
του κάτι άλλο παρά τον εντοπισμό της αυτονομίας 
του -, αλλά και πράξη διαπεραίωσης και δομή εν-
σωμάτωσης του πρώτου κειμένου..» (Mallandain , 
1981:12).
Η διακειμενική πράξη, ως δραστηριότητα απελευ-
θέρωσης του γράφοντος πάνω σε ένα προ-υπάρχον 
κειμενικό υλικό, ενυπάρχει και διαφαίνεται στους 
«Μύθους». Ο εισαγωγικός μύθος του βιβλίου ΙΙ 
με τίτλο «Εναντίον   αυτών που αρέσκονται στα 
δύσκολα», δίνει παραδείγματα της μίμησης σκη-
νοθετώντας ένα παιχνίδι συγγραφής όπου το ίδιο 
περιεχόμενο αναπαράγεται τρεις φορές σε τρεις 
διαορετικές μορφές ύφους. Ενας μεγάλος αριθμός 
μύθων μιλούν για μίμηση, αυτό όμως που καταδικά-
ζεται είναι η καρικατούρα της μίμησης. Ο μύθος «Ο 
ζευγάς και τα παιδιά του» ( βιβλίο V, 9) παρουσιάζει, 
δίνοντας παραδείγματα, μια δημιουργική αντίληψη 
της διακειμενικής πράξης η οποία δεν έχει τίποτα 

κοινό με τη «δουλεία»: αναφέρεται περισσότερο 
στην απόκτηση χρημάτων με εργασία και στην 
ενσωμάτωση στο κοινωνικό περιβάλλον οργώνο-
ντας, παρά στην ιδιοποίηση ενός θησαυρού ή μιας 
κληρονομιάς (ο στίχος του λατινικού versus είναι 
ετυμολογικά το αυλάκι του ζευγά). Όταν ο αναγνώ-
στης βρίσκεται στην άκρη του αυλακιού καλείται 
να συνεχίσει την ανάγνωση του και να συνδέσει 
τους στίχους και τους μύθους: «Σκάψτε, σκαλιστέ, 
ψάξτε- μην αφήσετε κανένα μέρος/Όπου το χέρι να 
περνά και να ξαναπερνά» - στίχοι με τους οποίους 
θα μπορούσε να συμβουλεύσει ο ποιητής τους ανα-
γνώστες του όπως ο ζευγάς τα παιδιά του.

Ποιητική μίμηση 
Ο Λαφονταίν είναι ένας από τους ελάχιστους συγ-
γραφείς του αιώνα του ο οποίος στοχάστηκε ανα-
φορικά με τη λογοτεχνική του παραγωγή αλλά και 
με τη δημιουργικότητα, εν γένει, γεγονός που τον 
καθιστά ιδιαίτερα σύγχρονο σ’ έναν αιώνα ο οποίος 
δεν εμπιστεύεται τα νέα λογοτεχνικά έργα. Ο μύθος 
«Ο αγαλματοποιός και το άγαλμα του Δία» (IX, 6) 
αποτελεί μια αλληγορική έκφραση της γόνιμης 
ποιητικής μίμησης η οποία βρίσκεται στη βάση της 
αισθητικής του Λαφονταίν. Ο μυθογράφος, μέσα 
από το σχήμα της μεταφοράς, αναφέρεται στη δική 
του δουλειά και ο ίδιος απεικονίζεται στο πρόσωπο 
του αγαλματοποιού. Εξάλλου το άγαλμα ανταπο-
δίδει στο δημιουργό του τη μαεστρία που του είχε 
προσέρει. Αποτέλεσμα Πυγμαλίωνα σε αντιστροφή 
οποίος θυμάται ότι το έργο που δημιουργήθηκε θα 
ζήσει τη δική του ζωή χωρίς να ασχολείται πλέον 
με το συγγραφέα ή το σχέδιο του. Ο συγγραφέας 
βάζει ως προμετωπίδα τη σημασία που δίνει ο 
αναγνώστης στη λογοτεχνική δημιουργία και στην 
απόδειξη του μύθου, και οι οποίες απευθύνονται σε 
έναν αναγνώστη που δεν ξεφεύγει από τον αιώνιο 
άνθρωπο που σκιαγραφούν οι δύο τελευταίοι στίχοι 
του μύθου που προαναφέρθηκε: «Ο άνθρωπος είναι 
παγερός στις αλήθειες /Είναι ενθουσιασμένος με τα 
ψέματα».
Ο Λαφονταίν επιτρέπει στον αναγνώστη να αξιολο-
γήσει τους ποιητικούς εμπλουτισμούς που επιφέρει 
ο στίχος στον μύθο: στον «Πρόλογο», προτείνει μια 
εκδοχή σε πεζό λόγο του μύθου «Η αλεπού και ο 
τράγος» (III, 5) και μια εκδοχή του ίδιου μύθου σε 
στίχους. Η εκδοχή σε πεζό λόγο σίγουρα δημιουρ-
γήθηκε μετά την εκδοχή του μύθου σε στίχους, με 
στόχο να δείξει ότι ο πεζός λόγος μειώνει τις ποι-
ητικές δυνατότητες του μύθου και εμποδίζει κάθε 
προσπάθεια ανανέωσης. Χωρίς να προχωρήσουμε 
εδώ στην ανάλυση της μετρικής που χαρακτηρίζε-
ται από ελευθερία και μουσικότητα, η ποιητική του 
Λαφονταίν επιβάλλεται μέσα από την αφύπνιση της 
αίσθησης που δημιουργείται από το παιχνίδι του 
ρυθμού και της υποβολής. Ο Λαφονταίν ξεφεύγει 
από τη Ρητορική εισάγοντας το μύθο στο χώρο 
των τεχνών. Πίσω από κάθε μύθο με σημαντική 
και έντονη δύναμη, σχεδιάζεται ένα έργο τέχνης: 
ζωγραφική ρουστίκ των Φλαμανδών, νεκρή φύση 

LA BESACE 
ΤΟ ΔΙΣΑΚΙ

Ο Δίας είπε κάποτε :
ο,τιδήποτε αναπνέει, να παρουσιαστεί

ταπεινά στη Μεγαλειότητά μου.
Αν κάποιος έχει μέσα του

καμιά αντίρρηση, ας το δηλώσει
χωρίς να φοβηθεί, κι εγώ

θα διορθώσω τα πράγματα.
Έλα πίθηκε. ας μιλήσεις πρώτος, 

έχεις τους λόγους σου.
Κοίταξε αυτά τα ζώα, κάνε σύγκριση 
των καλλονών τους με τις δικές σου.

Είσαι ικανοποιημένος;
− Εγώ, είπε ο πίθηκος, γιατί όχι;

Πόδια δεν έχω τέσσερα, όπως κι όλα 
τ’ άλλα ζώα;

Μέχρι σήμερα το πορτραίτο μου
κανένα δεν έδειξε ψεγάδι.
Για την αδελφή μου όμως

την Αρκούδα, μόλις που το άρχισαν:
Ποτέ, αν θέλει να μ’ ακούσει,

δεν θα τη ζωγραφίσουν.
Η Αρκούδα κάνει ένα βήμα μπρος 

και φάνηκε πως θα διαμαρτυρηθεί.
Το αντίθετο μάλιστα:

όλο παινεσιά ήταν για το κορμί της.
Μίλησε για τον Ελέφαντα.

είπε πως θα μπορούσαν ακόμη
να μεγαλώσουν την ουρά του,

να μικρύνουν τα αυτιά του,
πως είχε όγκο δύσμορφο,

χωρίς καμία χάρη.
Ο Ελέφαντας τα άκουσε αυτά.

Όσο σοφός κι αν ήταν,τα ίδια επανέλαβε.
Έκρινε πως για την όρεξή του

η κυρά Φάλαινα ήταν πολύ χοντρή.
Ο κυρ Μέρμηγκας

βρήκε το ζωύφιο πολύ μικρό, θεω-
ρώντας τον εαυτό του ένα κολοσσό.

Ο Δίας τα εξαπόστειλε,
λογοκρίνοντάς τα όλα που τα βρήκαν 

με τον εαυτό τους.
Όμως ανάμεσα στους πιο τρελούς 

το δικό μας είδος αριστεύει. γιατί
τέτοιοι που είμαστε, γεράκια για 

τους ομοίους μας, τυφλοπόντικες
για τους εαυτούς μας,

συγχωρούμε τα πάντα για μας και 
τίποτε για τους άλλους ανθρώπους.
Βλέπουμε μ’ άλλο μάτι τον εαυτό μας

και μ’ άλλο τον γείτονά μας.
Ο Ύψιστος Δημιουργός

μας έπλασε Δισακοφόρους,
τους πάντες με τον ίδιο τρόπο,

τόσο όσους εζησαν στο παρελθόν 
όσο και τους σημερινούς.

Τοποθέτησε τον οπίσθιο σάκο για τα 
δικά μας σφάλματα και τον μπροστινό 

για τα σφάλματα των άλλων.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ κοντά στον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη.

(«ΤΟ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΠΟΥΛΙ»)    ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΖΟΥΛΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Τρίπολη της Λιβύης. Σπούδασε στην ΑΤΕΣ, πρώην καθηγητών Δοξιάδη και στη συνέχεια 
στην Καλων Τεχνών του ΑΠΘ με καθηγητές τον Κυριάκο Κατζουράκη και τον Γιώργο Γκολφίνο.
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στην παράδοση και τη νεωτερικότητα
των Ολλανδών ιλλουζιονιστών, ταπετσαρίες, πορ-
σελάνες, αγάλματα πάρκων και κήπων. Εκεί όπου 
περιμέναμε το βαρύ φορτίο της ηθικής, επιβάλλεται 
το λεπτό παιχνίδι της αίσθησης. Ετσι, ο Λαφονταίν 
ξεφεύγει διπλά από το είδος του ηθικοπλαστικού 
μύθου, τον οποίο ανατρέπει και αναδημιουργεί εξ 
ολοκλήρου για να τον προβάλλει σε όλη του την 
ποιητική αξιοπρέπεια.

Γλωσσικό παιχνίδι
Η ποίηση ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια ανώτερη 
εμπειρία και ένα γλωσσικό παιχνίδι. Σ’ αυτές τις 
γραμμές δεν θα εξετάσουμε το περιεχόμενο και 
το ύφος μέσα από την πρόθεση του νοήματος και 
της εντύπωσης τα οποία ο Λαφονταίν προσεγγίζει, 
μέσα από μια ανάλυση της δύναμης των μύθων 
πάνω στον αναγνώστη. Πρόκειται για τη θεμελι-
ώδη διακύβευση ενός λογοτεχνικού είδους που 
συνδυάζει την τεχνική του φανταστικού και τη 
διδακτική φιλοδοξία (Lebrun, 2000: 42-43). Από 
το 1668 που έγραψε τον «Πρόλογο», η έννοια της 
ευθυμίας ανοίγει μια τρίτη οδό μεταξύ της εναλλα-
γής της ευχαρίστησης και της σοίας καθώς και των 
αντιθετικών τους συνεπειών. Ο μύθος «Η δύναμη 
των μύθων» (VIII, 4) ο οποίος αρχίζει με το εγκώ-
μιο της πολιτικής και της διπλωματικής ρητορείας, 
στρέφεται προς το εγκώμιο ρνο άοηιο του μύθου. Ο 
μυθογράφος προτείνει έναν ενδιαέροντα στοχασμό 
πάνω στις συγκρινόμενες δυνάμεις της ρητορικής 
και της ποίησης, τις συγκρινόμενες συνέπειες της 
τέρψης και της πειθούς και πάνω στο συνδυασμό 
ή την αντίθεση μεταξύ της χρησιμότητας και της 
ευχαρίστησης στο βιβλίο «Μύθοι». Η συζήτηση 
παραμένει ανοιχτή αναφορικά με τον ορισμό του 
ηθικοπλαστικού μύθου. Ορίζεται, έτσι, ο μύθος ως 
ένας διδακτικός λόγος που δανείζεται τα γοητευτικά 
στολίδια   από τον θαυμαστό κόσμο της ποίησης; ή 
απελευθερώνει, ως έσχατο στοιχείο σοφίας, έναν 
επικουρικό λόγο σε μορφή ύμνου στην επιθυμία 
της ευχαρίστησης η οποία θεωρείται συνυφασμένη 
με την ανθρώπινη φύση και αξίζει να ικανοποιηθεί; 
Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συλλογής των 
Μύθων τοποθετείται η επιτυχία καθώς ο μύθος 
του Λαφονταίν, ο οποίος χειραφετείται από την 
αισωπική πηγή, τολμά να επιδείξει χωρίς φόβο την 
επιθυμία της τέρψης. Ο P. Dandrey (1990), μιλά για 
μια ποιητική ευθυμία, την οποία δεν ξεχωρίζει από 
την ηθική της ευθυμίας που συνδυάζει την κριτική 
διαύγεια και την απόλαυση του κειμένου. Από την 
συναίρεση των δύο προθέσεων γεννιέται μια πραγ-
ματική ποίηση όπου το περιεχόμενο και η μορφή 
ακολουθούν η μια την άλλη και καλύπτονται η μια 
πάνω στην άλλη.
Ο David Lee Rubin (1988) αναλύει την αισθητική 
του μύθου και την εξέλιξη της στον Λαφονταίν. 
Διακρίνει τρεις θεμελιώδεις τύπους μύθων: 1)Τον 
μύθο που στηρίζεται στην αισωπική παράδοση: 
πλήρης, αποφασιστικός, σαφής, μονότονος, δίχως 
αμφισημίες και μεταφορές. 2) Τον διαλεκτικό μύθο 
της ινδικής παράδοσης («Βιβλίο των Φώτων» του 
Bidpai, μεταρασμένο από τον Gaulmin το 1644): 
πλήρης, αποφασιστικός μετά από συζήτηση, σαφής 
παρά τις άστατες ειρωνείες, μονοσήμαντος, μονό-
τονος, χωρίς μεταφορές και 3) Τον προβληματικό 
μύθο, ο οποίος είναι ανολοκλήρωτος, αναποφάσι-
στος, πυκνός, αμφίσημος, πλούσιος σε μεταφορές. 
Η αμερικανική κριτική διευκρινίζει ότι όλοι οι τύ-
ποι εμφανίζονται στους «Μύθους» του Λαφονταίν 
όμως ο προβληματικός τύπος που ο ποιητής φαίνε-
ται να έχει ανακαλύψει στο βιβλίο IV του Φαιδρού, 
αναπτύσσεται μέχρι το τέλος και υπερισχύει των 
άλλων. Αντίθετα με τον αισωπικό ή τον ινδικό μύθο, 
ο μύθος του Λαφονταίν παρουσιάζει συχνά προβλή-
ματα ερμηνείας, εκμεταλλεύεται την απώλεια της 
αποφασιστικότητας, παραμένει ανολοκλήρωτος, 
ανοιχτός και κυρίως διφορούμενος.
O αισωπικός μύθος ανατράπηκε από τον Λαφονταίν, 
ο οποίος τον μεταμόρφωσε σε ποίημα. Ο μύθος 
μοιάζει συνήθως σαν μια διήγηση με συγκεκρι-
μένη δομή, η διδακτική λειτουργία της οποίας τη 
διατάσσει να τελειώνει με την αποκρυπτογράφη-
ση του ηθικού επιμυθίου, όπως συμβαίνει και στα 
παραμύθια τα οποία αναφέρονται τις πιο πολλές 
φορές σε ιστορίες ζώων και τα οποία απευθύνονται 
κυρίως σε παιδιά και υπογραμμίζουν τη σοφία των 
εθνών. Από εδώ πηγάζει και η διπλή του διάρθρω-
ση: φανταστική σημασία (αλληγορίες με ζώα) και 
ηθική ένδειξη (μάθημα της ανθρώπινης σοφίας), 
οι οποίες εκφράζονται η κάθε μία σε ένα μέρος του 
κειμένου, διήγηση για τη μία, ηθικό δίδαγμα για την 
άλλη. Η ανατροπή του είδους του ηθικοπλαστικού 
μύθου αντανακλά και στη μεταμόρφωση της αι-
σθητικής του μόλις έλθει σε επαφή με αυτήν του 
παραμυθιού. 
Ο Λαφονταίν, αρνούμενος τις επιλογές που προσέ-
φεραν στους διασκευαστές των μύθων της εποχής 
του, λακωνισμός σύμφωνα με τον Patru ή επικαιρο-
ποίηση σύμφωνα με τον Furetière, φροντίζει έτσι 
ώστε ο μύθος να παράγει ένα σφαιρικό αποτέλεσμα 
της «ωραιοποιημένης συνέχειας» περικλείνοντας 
τη διήγηση και το ηθικό δίδαγμα στην ίδια κίνηση. 
Απορρέει λοιπόν μια ριζική επανάσταση της ηθικής 
τελεολογίας παραδοσιακά αποδιδόμενης στο είδος 
αυτό. Στο εξής, η μόνη κατάληξη του μύθου φαίνε-

ται να είναι η τέρψη, ο ηθικοπλαστικός μύθος που 
έχει μετατραπεί σε ποίημα, επεξεργάζεται αυτή την 
πολύ σημαντική σοφία, την τόσο γνωστή καθώς 
διατηρεί μονάχα την αρχαϊκή γεύση ή χρησιμοποιεί 

την αρχαία διδακτική τελεολογία με στόχο την αγνή 
τέρψη και προσβλέποντας στον πολλαπλασιασμό, 
στην αντιστροή, στην κατάργηση των ηθικών δι-
δαγμάτων. Η ηθική της τέρψης φαίνεται να έχει 
ανατρέψει εντελώς κάθε ιλοδοξία ηθικοποίησης. 
Πρόκειται για μια διασκέδαση του πνεύματος και 
όχι για μια καθοδήγηση της ψυχής προς την αρετή. 
Ωστόσο, αυτή η επιθυμία της τέρψης δεν πηγάζει 
τόσο από μια ανατροπή της ηθικής φιλοδοξίας όσο 
από έναν νέο τρόπο συμπλήρωσης της.
Στο μύθο «Η δύναμη των μύθων» (VIII, 4), ο Λαφο-
νταίν παρουσιάζει το ρωμαϊκό λαό, «απερίσκεπτο 
ζώο», ανίκανο να ακούσει τα σοβαρά λόγια του 
ομιλητή. Ο τελευταίος, καταλαβαίνοντας την πε-
ριορισμένη του ευφράδεια, χρησιμοποιεί το μύθο 
για να γοητεύσει το λαό ο οποίος τελικά του δείχνει 
κάποιο ενδιαέρον. Ο μυθογράφος, υπονοώντας τα 
πάντα, συγκρίνει το λαό με ένα παιδί: «Λέγεται ότι 
ο κόσμος μοιάζει με γέρο, το πιστεύω ωστόσο…
πρέπει να τον διασκεδάσουμε σαν να ήταν παιδί». 
Ο μύθος, διάφανος και φωτεινός, μοιάζει να είναι 
όπως το καθαρό κύμα μέσα στο οποίο ξεδιψούν ο 
αγνός αμνός και η μούσα του Λαφονταίν. 

Αμφισημία
Αν και οι κριτικοί υπογραμμίζουν τοτέχνασμα της 
σαήνειας, ο μύθος του Λαφονταίν βεβαίως φαίνεται 
να πηγάζει από γάργαρη πηγή, όμως η ροηκότητά 
του κρύβει ή υπηρετεί ένα παιχνίδι που σχετίζεται 
με την αμισημία. Η σαφήνεια και η διαφάνεια της 
ποίησης του Λαφονταίν γοητεύουν και παγιδεύουν 
το βιαστικό αναγνώστη ο οποίος σταματά στον 
παιδικό περιτύλιγμα και ψάχνει αποδείξεις ή βε-
βαιότητες, οι οποίες όμως μπορούν να γίνουν και 
το τίμημα ενός ταξιδιού. Είδαμε λοιπόν ότι η πα-
ραδοσιακή σχέση της καθυπόταξης της αφήγησης 
στην ηθική ανατρέπεται εμπράκτως ήδη από τον 
εισαγωγικό μύθο της πρώτης συλλογής «Ο Τζίτζικας 
κι το Μέρμηγκας». Ο μύθος είναι κυρίως και ουσι-
αστικά ένας τεράστιος λόγος που μεταφέρεται και 
όπου ο Λαφονταίν χρησιμοποιεί όλα τα εκφραστικά 
μέσα της διατυπωμένης πολυφωνίας. Είναι δόκιμο 
να διαβάσουμε το ηθικό δίδαγμα που πηγάζει από 
ένα πρόσωπο ως έκφραση των θέσεων του συγγρα-
έα; Αν υπάρχει κάποιος ερμηνευτικός προορισμός, 
θα πρέπει να αναζητηθεί στις κειμενικές ενδείξεις 
και όχι στα βιογραφικά στοιχεία τα οποία δημιούρ-
γησαν το μύθο του τεμπέλη, ονειροπόλου και μπερ-
μπάντη «καλοκάγαθου ανθρώπου», μια βολική 
μάσκα για τη δημιουργία της οποίας ο μυθογράφος 
είναι εν μέρει υπεύθυνος και η οποία του επιτρέπει 
να κρυφτεί για να εκφραστεί καλύτερα χωρίς να πει 
τίποτα, δηλαδή «να μιλάς από μακριά ή καλύτερα να 
σωπαίνεις» (Ο Άνθρωπος και η δεντρογαλιά, Χ,1);

Λεξιλόγιο τοκογλυφίας
Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον εισαγωγικό μύθο. 
Ποιος στίχος, ποια κειμενική ένδειξη μας επιτρέπει 
να συμπεραίνουμε ότι το μυρμήγκι ενσαρκώνει τις 

αξίες της εργασίας, όπως ακριβώς φαίνεται στον 
αισωπικό μύθο; Στον Λαφονταίν, η ρητορική του 
αιτήματος του τζίτζικα, μας εισάγει στο λεξιλόγιο 
της τοκογλυφίας. Ένας τοκογλύφος είναι εργατικός; 

Τίποτα δεν είναι λιγότερο σίγουρο. Το μυρμήγκι 
αποποιείται το αίτημα του τζίτζικα για δάνειο και 
φροντίζει να του αντιπαραθέσει μια ξεκάθαρη άρ-
νηση. Καλεί τον τζίτζικα να συνεχίσει τις καλοκαιρι-
νές του «δραστηριότητες» και να τις εφαρμόσει και 
το χειμώνα. Με άλλα λόγια, τον καλεί σε ένα μακά-
βριο χορό ο οποίος κινδυνεύει να είναι ο χορός του 
θανάτου. Τίποτα στο μύθο δεν επιτρέπει την αντιπα-
ράθεση της αξίας της εργασίας με την αξία της μη- 
εργασίας. Στην εισαγωγή, στη σπατάλη του τζίτζικα 
-«Σε κάθε περαστικό μέρα –νύχτα /τραγουδούσα, 
αυτό μην σας στενοχωρεί»-, αντιπαρατίθεται η συ-
γκράτηση του μέρμηγκα - «Ο μέρμηγκας δε δανεί-
ζει: αυτό είναι το  μόνο του ελάττωμα». Ποιος λέει τα 
λόγια του μυρμηγκιού; Ποιος τα σκέφτεται; Μήπως 
είναι ο αφηγητής; Σε ποια περίπτωση λέγονται με 
ειρωνεία και σε ποια όχι; Είναι αυτό που σκέφτεται 
το ίδιο το μυρμήγκι; Ή καλύτερα, αυτό που σκέφτε-
ται το τζιτζίκι για το μυρμήγκι; Στην τελευταία περί-
πτωση, ο τζίτζικας είναι ειρωνικός ή όχι; Αν ναι, για-
τί επιχείρησε να του θέσει το αίτημα του; Τίποτα δεν 
επιτρέπει την άρση της αμφισημίας. Ο μυθογράφος 
μας βάζει να ακούσουμε έναν «διάλογο κωφών» ο 
οποίος αναπτύσσεται με ειρωνικό τρόπο. Πώς θα 
μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού οι αξίες του 
μυρμηγκιού δεν συγκρίνονται με αυτές του τζίτζικα; 
Ο Λαφονταίν παρουσιάζει ένα «θέαμα» πάνω στο 
ζήτημα της έλλειψης καλοσύνης, αν το δούμε από 
θρησκευτική άποψη, ή ένα «θέαμα» για την έλλει-
ψη αλληλεγγύης, αν το δούμε μέσα από μια λαική 
προοπτική. Δύο αρχές αντιπαρατίθεται: η αρχή της 
πραγματικότητας και η αρχή της τέρψης. Ο αστικός 
κόσμος, του οποίου η δόξα εκθειάζει την παραγω-
γική εργασία, αντιτίθεται στον κόσμο της δημιουρ-
γίας και της τέχνης. Ο χορός και το τραγούδι είναι 
κάποιες από τις ασχολίες της αριστοκρατίας, μιας 
παλιάς τάξης ευγενών την οποία οικειοποιήθηκε ο 
βασιλικός απολυταρχισμός περιορίζοντας την στην 
απραξία και τη νωθρότητα. Ο αστικής καταγωγής 
Λαφονταίν, ασφαλώς και ελκύεται από τη γενναι-
οδωρία του μονάρχη και από τα αριστουργήματα 
της βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου. Χάνοντας 
όμως την εύνοια της Αυλής έπειτα από την υπόθεση 
Φουκέ, βρίσκει τους προστάτες του στα αριστοκρα-
τικά σαλόνια.Θα ήταν ανώφελο να αναζητήσουμε 
στους «Μύθους» μια συνολική φιλοσοφία η οποία 
θα μπορούσε να επιλύσει τις αντιφάσεις καθώς 
αυτές συνυπάρχουν και διαλέγονται από τον ένα 
μύθο στον άλλο, βρίσκονται ακόμη και μέσα στον 
ίδιο το μύθο. Στον μύθο «Αυτός που αποθησαυρίζει 
και ο πίθηκος» ( XII, 3), ο αρχικός στίχος κατηγορεί 
την μανία της συσσώρευσης και μέσα από μια πα-
ρωνυμία η λέξη «πίθηκος» ομοιοκαταληκτεί με τη 
λέξη «συνετός» (πρόκειται για τις γαλλικές λέξεις 
«singe» και «sage»): «Ένας χοντρός πίθηκος είναι 
κατά τη γνώμη μου πιο λογικός από το αφεντικό 
του». Εφτά στίχους παρακάτω, ο αφηγητής αρνείται 
να επιλέξει: 

«Κατά τη γνώμη μου, όταν συγκρίνω τις χαρές αυ-
τού του πιθήκου με αυτές του φιλάργυρου Δεν ξέρω 
σε ποιον να δώσω το βραβείο».

Λαβύρινθος ερμηνειών
Πρόκειται λοιπόν για την τέχνη της αντίφασης η 
οποία όμως   ξεπεράστηκε όπως οι τίτλοι των μύ-
θων που αποκαλύπτουν σχεδόν πάντα μιαν αντίφα-
ση που πρέπει να ξεπεραστεί μέσα από δύο όντα ή 
δύο έννοιες των οποίων οι αξίες είναι εντελώς μη 
-συγκρίσιμες   μεταξύ τους.
Επιθυμώντας να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό 
και στην ποιητικότητα των «Μύθων», ο στοχασμός 
πάνω στην πράξη της γραφής, ο οποίος διατρέχει 
όλες τις συλλογές, είναι συνδεδεμένος με το στο-
χασμό για την πράξη της ανάγνωσης και την ερμη-
νευτική διαδικασία. Αν ο κόρακας ήταν ανίκανος να 
ερμηνεύσει τον εγκωμιαστικό λόγο της αλεπούς, η 
απώλεια του τυριού, δηλαδή το αποτέλεσμα, του 
επιτρέπει να καταλάβει την ειρωνεία της αλεπούς 
που ασκείται εις βάρος του. Ο λύκος είναι ένα άλλο 
θύμα της κολακείας της αλεπούς. Αυτός πάλι, έχει 
συνειδητοποιήσει ότι εξαπατήθηκε;
   «Η Αλεπού, ζήτησε συγνώμη για τις λίγες γνώσεις 
της Οι γονείς μου, ξαναείπε, δεν με σπούδασαν κα-
θόλου ˙ Είναι φτωχοί και το μόνο που έχουν είναι 
μια τρύπα στο νερό ˙ Οι γονείς του λύκου, καλοί μου 
κύριοι, τον έμαθαν να διαβάζει».
           Η Αλεπού, ο Αύκος και το Άλογο, ΧΠ,18
Ο λύκος, θύμα των αξιώσεων του ως αναγνώστης, 
είναι σε θέση να προσεγγίσει το κείμενο; Δεν είναι 
καθόλου σίγουρο. Αντιθέτως, ο αναγνώστης του 
Λαφονταίν καλείται να το πράξει με όλη του τη 
μετριοφροσύνη μπαίνοντας στη θέση του λύκου.
Ποιος είναι λοιπόν ο αναγνώστης με τον οποίο ο μυ-
θογράφος θα έχει μια συζήτηση που περιστρέφεται 
σε πολλά θέματα; Ο Λαφονταίν δεν θέλει να αναγο-
ρευτεί σε είδωλο, δηλαδή σ’ένα είδος μεσολαβητή, 
για τους αναζητητές του θησαυρού οι οποίοι δια-
βάζουν τους μύθους. Μπαίνοντας στον «κήπο των 
μύθων», είναι σαν να αρχίζει μια αναζήτηση, ένα 
ταξίδι, μια περιπέτεια των οποίων τη διέξοδο δεν 
γνωρίζουμε από πριν. Ο μύθος «Οιδύο κουρσάροι 
και το τάλισμαν» (Χ, 3) παρουσιάζει δύο αντιφατι-
κές αποδόσεις ανάγνωσης μιας επιγραφής από δυο 
κουρσάρους:
«Άρχοντα κουρσάρε, αν σε διακατέχει η επιθυμία
Να δεις αυτά που δεν έχει δει κανένας περιπλανώ-
μενος ιππότης
Δεν έχεις παρά να περάσεις αυτό τον χείμαρρο ˙
Έπειτα, κρατώντας στα χέρια σου έναν πέτρινο ελέ-
φαντα
Που θα δεις να κοιμάται καταγής
Φέρ’ τον στα γρήγορα στην κορυφή αυτού του βου-
νού
Που απειλεί τον ουρανό μ’ αυτό το υπέροχο παρά-
στημα»
Ο θησαυρός δεν είναι συγκεκριμένος- δεν τον έχουν 
δει ποτέ- και η φράση «δεν έχεις παρά» οδηγεί τον 
πρώτο κουρσάρο σε ένα λαβύρινθο συλλογισμών, 
δηλαδή σε ένα λαβύρινθο ερμηνειών. Ο «λογικός» 
μετά από σκέψη, αρνείται να εξαπατηθεί.
«Θέλει να μας μπλέξει μ’ αυτή την επιγραφή: Θα εί-
ναι κάποιο αίνιγμα για να κοροϊδέψει κανένα παιδί»

Oνειρική μαγεία
Δεν βλέπει παρά μία εναλλακτική λύση ή το εγχεί-
ρημα είναι αδύνατο να γίνει ή είναι γελοίο και δεν 
μπορεί να φέρει δόξα. Αντιθέτως, «ο ριψοκίνδυνος» 
δέχεται ότι είναι παιδί και παίζει το παιχνίδι όπως 
ακριβώς και ο αναγνώστης του «Παλιόχαρτου». 
Ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες της επιγραής, 
βλέπει το όνειρο να πραγματοποιείται. Η δύναμη 
των λέξεων, μέσα από τη δύναμη της φαντασίας, 
του παρέχει πολιτική δύναμη. «Ο ριψοκίνδυνος» 
αρνήθηκε την κατεύθυνση της ερμηνείας, αποδέ-
χτηκε την περιπέτεια της ανάγνωσης με την κυρι-
ολεκτική και τη μεταφορική έννοια και έγινε, χάρη 
στη δράση, σοφός. Ας σημειώσουμε ακόμη ότι, αυ-
τός που δέχτηκε την περιπέτεια της ανάγνωσης και 
αρνήθηκε να ψάξει μια προϋπάρχουσα έννοια στο 
κείμενο, αποδέχεται το ότι είναι ένα παιδί, γεγονός 
που του επιτρέπει να προβεί σε μια έρευνα δίχως 
προκαταλήψεις.
Στο μύθο «Το παιδί και ο δάσκαλος» (Ι, 19), δεν 
δυσφημίζεται το παιδί αλλά ο μαθητής ο οποίος εί-
ναι θύμα της πομπώδους ρητορείας του δασκάλου 
του. Αυτός, αντί να βγάλει το παιδί από το νερό που 
κινδυνεύει να πνιγεί, του κάνει μάθημα περί ήθους. 
Ο μυθογράφος καταγγέλλει την άστοχη ρητορεία: 
«Επικρίνω εδώ περισσότερους ανθρώπους από 
όσους σκεφτόμαστε/ Κάθε φλύαρο, κάθε επικρι-
τή, κάθε δοκησίσοφο». Στον μύθο Ο μαθητής, ο 
δοκησίσοφος και ο υπεύθυνος ενός κήπου (IX, 5) 
προβάλλονται οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εκπαίδευ-
σης.Ο Λαφονταίν θα παρουσίαζε τους κινδύνους 
μιας συγκεκριμένης σχολικής «εκμετάλλευσης» των 
«Μύθων»; Ο ειδυλλιακός κήπος που καταστρέφεται 
από το μαθητή θα μπορούσε, ίσως, να συμβολίζει 
τον κήπο των «Μύθων» που είναι διαθέσιμος στον 
οξυδερκή αναγνώστη. Και πάλι, ο μυθογράφος κα-
ταδικάζει την πομπώδη ρητορεία:
«Μισώ τα ρητορικά σχήματα
που βρίσκονται έξω από το χώρο τους και τελειωμό 
δεν έχουν,

Και δεν γνωρίζω χειρότερο ζώο στον κόσμο
Από τον μαθητή, εκτός αν είναι ο δοκησίσοφος».
Ο Λαφονταίν δίνει ένα παράδειγμα μετριοφροσύνης 
στον «Πρόλογο» της πρώτης συλλογής του 1668 και 
δεν παραβαίνει αυτήν τη θέση. Δικαιολογεί τους 
λόγους για τους οποίους αρκετοί μύθοι δεν έχουν 
ούτε ένα δείγμα ηθικού διδάγματος. Υποστηρίζει 
ότι οι μύθοι έχουν έλλειψη διδακτικού καθήκοντος 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Οράτιου. Ο μύ-
θος του Λαφονταίν, μια συμφωνία από φωνές που 
εμπλέκονται, αποθησαυρίζει ή διασκορπίζει όλους 
τους τόνους, τα λογοτεχνικά είδη και τα παραδείγ-
ματα. Προβάλλεται έτσι ένα παιχνίδι με την αμφιση-
μία, όπου το ήθος δεν είναι πλέον ο αποκλειστικός 
τόπος του νοήματος (Lebrun, 2000). Ο μύθος ξεδι-
πλώνει μια πολλαπλότητα νοημάτων για να «πει» 
κάποια πράγματα καλύτερα χωρίς να τα λέει όμως 
καθαρά και μαρτυρά, παράλληλα, την αδυναμία 
του για διδακτισμό και κάθαρση. Μέσα σε αυτό το 
χώρο, ο καλούμενος από τον μυθογράφο αναγνώ-
στης μπορεί να βρει το Δούρειο ίππο της Τροίας που 
του ανοίγει τον κήπο των «Μύθων».
Ο μυθογράφος προειδοποιεί τον γεμάτο σιγουριά 
αναγνώστη όπως και τους ερμηνευτές που εμφα-
νίζονται μέσα στους μύθους. Αν ο αναγνώστης των 
μύθων είναι «παιδί», αυτό συμβαίνει επειδή το παι-
δί είναι ικανό να αφεθεί στη γοητεία μιας ονειρικής 
μαγείας. Ο αναγνώστης που καλείται από τον Λαφο-
νταίν στον κήπο των Μύθων, είναι ένας «αδερφός», 
ένας «όμοιος» τον οποίο ο μυθογράφος - αλεπού 
χαίρεται να εξαπατά όπως έκανε με τον κόρακα ή το 
λύκο, αν και τον αφήνει να σχεδιάσει την ανάπτυξη 
του τέλους της δημιουργίας του. Θα μπορούσαμε να 
ονειρευτούμε μια πιο όμορφη και αποτελεσματική 
συμφωνία;
Αφήνεται στον αναγνώστη να το δεχτεί και να επι-
λέξει. Προωθώντας τον ηθικοπλαστικό μύθο προς 
την ποιητική αξιοπρέπεια, ο Λαφονταίν πρόδωσε 
το μύθο και δημιούργησε ένα νέο είδος όπου η αυ-
θάδεια, η ασέβεια, η ειρωνεία και η χαρά αποτελούν 
την ίδια την ουσία της ποιητικής του. Ο μύθος «Τα 
ψάρια και ο βοσκός που παίζει φλάουτο» (Χ, 10) 
αποφεύγει να θυσιάσει την υπεροχή της νότας πάνω 
στη λέξη. όμως είναι αλήθεια ότι η συγγραφή αυτού 
του μύθου έγινε την εποχή που ο μυθογράφος απο-
γοητεύτηκε από τον μουσικό Lulli.
Θα καταλήξουμε με μια σύγκριση. Η διδακτική αδυ-
ναμία του μύθου αντιστοιχεί στην φυσιογνωμική 
αδυναμία του Αισώπου, ο οποίος ήταν δύσμορφος 
και μουγκός εκ γενετής. Όμως, και στις δύο περι-
πτώσεις, η αδυναμία είναι ένα πλεονέκτημα που 
κρύβει μια δύναμη που αφυπνίζεται. Ο Αίσωπος 
αποκτά την ομιλία χάρη στη δύναμη από την οποία 
θα κατακτήσει την ελευθερία του. Ο αναγνώστης 
είναι τόσο απαραίτητος στο μύθο του Λαφονταίν 
όσο ήταν ο Αίσωπος στον δάσκαλο του Ξάνθο. Μετά 
τον «Πρόλογο», η μυθική διήγηση του Αισώπου 
διατηρεί την αμφιβολία σχετικά με τα σύνορα που 
υπάρχουν μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους και 
συνιστά έμπρακτο μάθημα για την παρουσία, την 
αντίφαση και την ελευθερία.
Οι «Μύθοι», έργο της ωριμότητας του πιο μεγά-

(«Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ»)   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΗΣ
Γεννήθηκε στην Αρτα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Ορους 
λαμβάνοντας πτυχίο αγιογραφίας. Ακολούθως φοίτησε στην ΑΣΚΤ με καθηγητές τον Αγγελο 

Αντωνόπουλο και τον Ζαχαρία Αρβανίτη.

(«Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ»)      ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Γεννήθηκε στο Ναύπλιο. Φοίτησε στην ΑΣΚΤ δίπλα στον καθηγητή Τάσο Χρηστάκη.

Εχει παρακολουθήσει μαθήματα Χαρακτικής και Σκηνογραφίας.

λου ποιητή του 17ου αιώνα, είναι η κατάληξη μιας 
τέχνης και μιας κουλτούρας βαθιά ριζωμένης στις 
πολλαπλές παραδόσεις που προήλθαν από τον 
ανθρωπισμό. Η εμανής μετριοφροσύνη του τίτλου 
τους, ο οποίος δηλώνει απλώς τη μετατροπή τους 
σε μετρική μορφή, αποτελεί τον πρώτο ύμνο του 
ποιητή στην παράδοση η οποία τρέφει το λογοτε-
χνικό είδος που έχει επιλέξει.
«Πιο εύγλωττοι είναι αυτοί που δεν βρίσκονται 
στους στίχους μου,
Αν αυτοί που έβαλα εκεί με βρίσκουν ελάχιστα πι-
στό,
Αν το έργο μου δεν είναι ένα αρκετά καλό πρότυπο,
Έπρεπε να είχα ανοίξει λιγότερο το μονοπάτι: Κι άλ-
λοι θα μπορούσαν να βάλουν εδώ ένα χεράκι».

(XI, Επίλογος)
Σε αυτούς τους στίχους του «Επιλόγου» στο βιβλίο 
XI, ο ουμανιστής Λαφονταίν, ο άνθρωπος της παρά-
δοσης, μας δείχνει μέχρι ποίου σημείου πρέπει να 
θεωρείται περισσότερο κληρονόμος παρά ιδρυτής. 
Αυτή η πεποίθηση της βαθιάς πρωτοτυπίας του έρ-
γου του, η οποία τρέεται από την πλέον αυθεντική 
παράδοση, εξηγεί τη θέση που κατέκτησε ο μυθο-
γράφος με πολύ «φυσικό τρόπο» στο πάνθεον των 
κλασσικών της γαλλικής λογοτεχνίας.
 
*Πανεπιστημιακός, στο Laval του Καναδά
(Μετάφραση: Αθηνά Σιαφαρίκα, απόφοιτος του 
Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερ-
μηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου).
ΠΗΓΗ: http://keimena.ece.uth.gr
Eργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.
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Chronologie de Jean de La Fontaine

Ο παιδαγωγός Λαφονταίν
πνευματικούς ανθρώπους της εποχής είναι μία: 
Ποια είναι η ανθρώπινη φύση; Ο άνθρωπος είναι 
καλός ή κακός; Χωρίς να θέλω να πατήσω φιλο-
σοφικά χωράφια και απλοποιώντας θα παρατηρή-
σω ότι όποτε μπαίνει αυτή η ερώτηση, καλό δεν 
βγαίνει. Το έργο του Λαφονταίν πάντως, όπως και 
του Μολιέρου, δίνει μια αρνητική εικόνα. Ισως οι 
κωμικοί να είναι οι πιο απαισιόδοξοι άνθρωποι. 
Τα ζώα του Λαφονταίν μόνο ζώα δεν είναι. Η συ-
μπεριφορά τους εκφράζει όλα τα ελαττώματα του 
ανθρώπου. Ο Λαφονταίν με ένα υπέροχο στυλ που 
καλλιέργησε ο 17ος αιώνας στήνει τον κόσμο της 
Αυλής του Λουδοβίκου ΙΔ’. 
Τα ζώα του είναι «μάσκες», όπως «μάσκες» είναι 
τα ιστορικά πρόσωπα του Καβάφη που για άλλους 
λόγους αυτολογοκρίθηκε και αυτός. Ο Λαφονταίν 
με το πρόσχημα του μύθου και με το άλλοθι της δι-
δακτικής ποίησης λέει αυτά που δεν μπορεί να πει 
ανοιχτά. Οπωσδήποτε μια λογοτεχνία που κάνει 
κοινωνική κριτική δεν ήταν μέσα στις προτιμήσεις 
του Βασιλιά Ήλιου. Μην ξεχνάμε ότι ο Μολιέρος 
λογοκρίθηκε και ο Ταρτούφος απαγορεύτηκε. 
Ο Λαφονταίν υπήρξε καθρέφτης της εποχής του. 
Και τη γνώρισε καλά. Αστός, προστατευόμενος 
του παντοδύναμου Φουκέ, θα έχει το σθένος να 
μην απαρνηθεί τον μαικήνα του μετά την τραγική 
πτώση του και τον εγκλεισμό του στη φυλακή από 
τον Λουδοβίκο ΙΔ’. Ο Λαφονταίν θα φτάσει να γίνει 
επίσημος ποιητής της Αυλής χωρίς ποτέ να έχει 
την ιδιαίτερη εύνοια του βασιλιά. Θα έχει όμως τον   
πολύτιμο   θαυμασμό της ευνοουμένης του Μαντάμ 
ντε Μοντεσπάν και άλλων διασήμων κυριών. 
Οι Μύθοι είναι διδακτικές ιστορίες, είναι όμως 

1641: La Fontaine entre à la maison mère de 
l’Oratoire à Paris le 27 avril, puis se rend peut-être 
à Juilly et revient à Paris à la maison de Saint-
Magloire pour étudier la théologie. Son frère 
Claude le rejoint à l’Oratoire.
1642: La Fontaine quitte l’Oratoire, au bout de 18 
mois. Mort de Richelieu.
1643: La Fontaine est rentré à Château-Thierry. Sa 
vocation poétique s’éveille alors, semble-t-il. Le 
15 mai, mort de Louis XIII. Le 19 mai, victoire de 
Rocroi.
Vers 1646: La Fontaine vient étudier le Droit à 
Paris ; il acquiert le titre d’avocat en la Cour du 
Parlement. Avec d’autres jeunes poètes, habitués 
du Palais, il fait partie d’une petite académie 
littéraire et amicale dite de la «Table Ronde». 
Ces palatins sont Pellisson, Furetière, Maucroix, 
Charpentier, Cassandre. Il fait la connaissance 
d’autres hommes de lettres: Conrart, Chapelain, 
Patru, Perrot d’Ablancourt, les Tallemant, Antoine 
de La Sablière…
1647: Le 10 novembre, signature du contrat de 
mariage entre le poète et Marie Héricart à la 
Ferté-Milon. «Son père l’a marié, et lui l’a fait par 
complaisance» (Gédéon Tallemant des Réaux). La 
mère du poète, vivante en 1634, est morte à la 
date du contrat. En avril, Maucroix avait acheté une 
prébende de chanoine à Reims. Il restera l’ami de 
La Fontaine jusqu’à la mort de celui-ci. Gassendi: 
De Vita et Moribus Epicuri.
1649: Claude, confrère de l’Oratoire, renonce en 
faveur de Jean à sa part d’héritage, moyennant 

παιδαγωγικές; Περιέχουν πικρή πείρα ζωής και ο 
ποιητής μιλώντας στα παιδιά συνεννοείται με τους 
ενήλικους. Το έργο του θα έκανε άλλωστε ένα πολύ 
σκοτεινό κόμικ. 
Ο κόσμος των ζώων του Λαφονταίν δεν έχει τη 
χάρη, τη γλύκα και την τρυφερή αθωότητα που 
έχουν τα ζωάκια του Ντίσνεϊ. Στον Γάλλο ποιητή 
ποντίκια, βατράχια, βουβάλια, αλεπούδες, γαϊ-
δούρια είναι σύμβολα μιας υποβιβασμένης στη 
ζωικότητα ανθρωπότητας. Αντιπροσωπεύουν 
τις σκοτεινότερες όψεις της ανθρώπινης ψυχής. 
Κόλακες, άρπαγες, υπολογιστές, δυνατοί που κα-
ταπατούν τους αδύνατους, αφελείς, ματαιόδοξοι, 
πονηροί. 
Για να φας ένα κομμάτι τυράκι λες σε έναν κακά-
σχημο κόρακα ότι είναι το ωραιότερο πουλί του 
δάσους. Ενας φουκαράς αδύναμος από την πείνα 
λύκος για να φάει πρέπει να του περάσουν λουρί, 
να γλείφει έναν αφέντη και να παριστάνει το μα-
ντρόσκυλο. Όταν συγκεντρώνεται η κοινωνία των 
ζώων να εξομολογηθεί τα κρίματά της για να βρει 
ποιος φταίει που έπεσε πανούκλα, όλοι οι κόλακες 
βγάζουν το λιοντάρι, τον βασιλιά των ζώων, αθώο   
και ας παραδέχεται ότι έφαγε δύο-τρεις ανθρώ-
πους   και λιντσάρουν έναν φουκαρά γαϊδαράκο 
που ομολόγησε ότι μασούλησε λίγη πρασινάδα 
από την αυλή ενός μοναστηριού. Μα είναι ιστορίες 
αυτές για παιδιά; 

*Συγγραφέας, βιβλιοκριτικός,  πρώην καθηγήτρια 
στα πανεπιστημιακά τμήματα του Γαλλικού Ινστι-
τούτου και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης 
Λογοτεχνίας .

pension. La fronde a éclaté en 1648.
1652 : La Fontaine achète la charge de Maître 
particulier triennal des Eaux et Forêts.
1653: En août, vente d’une propriété sise à 
Oulchy-le-Château. Le 30 octobre, baptême à 
Château-Thierry du fils de La Fontaine, Charles, 
qui a Maucroix pour parrain. Le père ne s’occupera 
jamais beaucoup de son fils. Fin de la Fronde.
1654: En août, première œuvre publiée de La 
Fontaine : l’Eunuque, comédie en vers imitée de 
Térence.
1658: Mort du père de La Fontaine, qui laisse à son 
fils ses charges, peu lucratives et une succession 
embrouillée comportant de lourdes dettes. Par 
mesure de prudence, La Fontaine et sa femme 
demandent la séparation de biens. Le ménage 
lui-même n’est guère uni, par la faute probable 
du poète, mari indifférent. Après juin, La Fontaine 
offre à Fouquet son Adonis. Jannart, oncle de Marie 
Héricart, est substitut de Fouquet au Parlement et 
Pellisson, ami de La Fontaine, est au service du 
surintendant.
1659: Jusqu’en 1661, La Fontaine va recevoir de 
Fouquet une pension en espèces, moyennant 
une «pension poétique». Il doit aussi composer 
un ouvrage en l’honneur de Vaux-le-Vicomte : 
il entreprend le Songe de Vaux. Il habite tantôt 
à Paris, chez Jannart, avec sa femme, tantôt à 
Château-Thierry pour les devoirs de ses charges, 
mais il fréquente le château de Fouquet, se lie avec 
Charles Perrault, Saint-Evremond, Madeleine de 
Scudéry. Paix des Pyrénées.

Της ΛΙΝΑΣ ΛΥΧΝΑΡΑ*
Ο Ζαν ντε Λαφονταίν εκφράζει ιστορικά, φιλοσο-
φικά και αισθητικά την εποχή του. Μια μεγάλη 
ιστορική αλλαγή έχει σημαδέψει τον περίφημο 
γαλλικό κλασικό αιώνα. Μετά τον Πόλεμο της 
Σφενδόνης, που έφερε αντιμέτωπους τους γάλ-
λους ευγενείς και τον ηγεμόνα τους, η Αυλή επι-
κρατεί οριστικά και το παλιό φεουδαρχικό σύστη-
μα αποδυναμώνεται πλήρως. Τώρα όλη τη δύναμη 
την έχει ο Λουδοβίκος ΙΔ’, ο περίφημος Βασιλιάς 
Ήλιος. Αυτός θα οργανώσει αυτή την περίεργη 
κοινωνία των 3.000 περίπου ανθρώπων που θα 
αποτελέσουν την Αυλή. Οι παλιοί άρχοντες που 
παραμένουν στις επαρχίες τους χάνουν τελείως 
την αυτονομία τους και γνωρίζουν την παρακμή. 
Η δύναμη βρίσκεται πια στο Παρίσι. Έτσι στην 
Αυλή συνωστίζεται ένα πλήθος ευγενών που δεν 
έχει άλλο στόχο παρά την εύνοια του Βασιλιά 
Ήλιου. Κόλακες, υποκριτές, ψεύτες, συκοφάντες, 
«ευνοούμενες» περιφέρονται αργόσχολοι έχοντας 
ως μόνη δραστηριότητα τη δολοπλοκία που θα 
αποσπάσει την ευαρέσκεια του μονάρχη τους. Από 
την άλλη μεριά μια καινούργια τάξη εμφανίζεται: 
οι αστοί που πλουτίζουν. 
Στη μελέτη του «Ηθικές του Μεγάλου Αιώνα» ο 
Μπενισού εξηγεί τι σήμαινε για τη σκέψη και για 
τον ψυχισμό του ανθρώπου της εποχής αυτή η αλ-
λαγή. Το παλιό μοντέλο της ιπποτικής εποχής, που 
είχε διαμορφώσει έναν ήρωα υπεράνθρωπο ηθι-
κά, σωματικά και ψυχικά, έρχεται αντιμέτωπο με 
τον νέο τύπο ανθρώπου. Ο Σιντ του Κορνέιγ από τη 
μία και ο Ταρτούφος του Μολιέρου από την άλλη. 
Για τον Μπενισού η ερώτηση που κυριαρχεί στους 

1617: Mariage des parents du fabuliste. Charles de 
La Fontaine, d’origine champenoise, et Françoise 
Pidoux, d’origine poitevine. Assassinat de Concini 
et fin de la régence de Marie de Médicis.
1621: Le 8 juillet, Jean de La Fontaine est baptisé 
à Château-Thierry, où il est né le jour même ou la 
veille dans l’hôtel particulier de ses parents. Son 
père porte le titre de « Conseiller du Roi et Maître 
des Eaux et Forêts du duché de Chaury » (Château-
Thierry). Il est aussi capitaine des chasses. 
Soulèvements protestants ; mort de Charles 
d’Albert, duc de Luynes.
1623: Le 26 septembre, baptême de Claude, frère 
du fabuliste. Publication à Paris de l’Adonis du 
Cavalier Marin, avec préface de Jean Chapelain. 
Procès de Théophile de Viau.
1624: Richelieu devient chef du Conseil du roi.
1627: Publication des deux derniers volumes de 
l’Astrée.
1628: Mort de Malherbe.
Vers 1630: Les études de La Fontaine restent 
mal connues. Probablement les commence-t-il 
au collège de Château-Thierry, établissement 
réputé, pour aller vers 1635 les achever dans un 
collège parisien, où il a Antoine Furetière pour 
condisciple.
1633: Le 26 avril, baptême de Marie Héricart, fille 
du lieutenant civil et criminel au bailliage de La 
Ferté-Milon, apparenté à la famille Sconin-Racine.
1636: Naissance de Boileau. Le Cid de Corneille.
1637: Discours de la méthode de Descartes.
1639: Naissance de Racine.

1660: Les Rieurs de Beau Richard sont joués au 
carnaval de Château-Thierry. Dans cette ville existe 
une Académie à laquelle s’intéresse La Fontaine et 
encore plus sa femme. En 1660-1661, La Fontaine 
se lie avec Racine débutant, cousin de Marie 
Héricart. En juin, mariage du roi. En août, entrée 
de la reine Marie-Thérèse à Paris.
1661: Le 17 août, fête de Vaux, au cours de laquelle 
La Fontaine assiste à la première représentation des 
Fâcheux par Molière. Le 5 septembre, arrestation de 
Fouquet à Nantes. La Fontaine tombe gravement 
malade. Guéri, il revient à Château-Thierry, où 
il est poursuivi par un traitant en usurpation de 
noblesse. Début de construction de Versailles.
1662: Environ en mars, publication anonyme de 
l’Élégie aux Nymphes de Vaux. Août : le Duc de 
Bouillon, seigneur de Château-Thierry épouse 
Marie-Anne Mancini, nièce de Mazarin. La Fontaine 
devient «gentilhomme servant» de la Duchesse 
Douarière d’Orléans au Luxembourg, mais il loge 
toujours chez Jannart. Le 10 décembre, achevé 
d’imprimer les Nouvelles en vers, contenant les 
deux premiers Contes de La Fontaine.
1665: Le 10 janvier, achevé d’imprimer des 
Contes et Nouvelles en vers. Le 30 juin, achevé 
d’imprimer d’une traduction de la Cité de Dieu de 
Saint Augustin, dont les citations poétiques ont 
été rendues en vers français par La Fontaine ; le 
deuxième tome paraîtra en 1667.
1669: Les Amours de Psyché et Cupidon, roman 
suivi de l’Adonis, imprimé pour la première fois.
1671: Le 21 janvier, La Fontaine quitte ses 
charges rachetées par le Duc de Bouillon, et perd 
cette source de revenus. Publication du Recueil 
de Poésies Chrétiennes et Diverses, dédié à 
Monseigneur le Prince de Conti. La Fontaine a 
beaucoup contribué à la préparation de ce recueil 
janséniste (achevé d’imprimer le 20 décembre 
1670). Le 27 janvier, Troisième partie des Contes. 
Le 12 mars : Fables nouvelles et autres poésies 
(huit fables). En janvier a été représentée la Psyché 
de Molière et Corneille, Quinault et Lulli, inspirée 
du roman de La Fontaine.
1672: Mort de la Duchesse Douarière d’Orléans. La 
Fontaine perd ainsi sa dernière charge. Publication 
séparée de deux fables Le Soleil et les Grenouilles, 
Le Curé et le mort. Invasion de la Hollande. Discours 
de la connaissance des bêtes par P. Pardies.
1673: C’est sans doute à partir de 1673 que 
Marguerite de La Sablière héberge Jean de La 
Fontaine. Jusqu’à ce qu’elle meure en 1693, elle 
pourvoira à ses besoins. Dans son hôtel, il peut 
rencontrer Charles Perrault, Bernier, médecin et 
disciple de Gassendi, qui a longuement séjourné en 
Inde, et bon nombre de savants tels que Roberval 
et Sauveur. Publication du Poème de la Captivité 
de Saint Malc, sujet sans doute suggéré par des 
amis jansénistes. Le 17 février, mort de Molière, 
pour qui La Fontaine rédige une épitaphe.
1674: La protection de Madame de Montespan et 
de sa sœur Madame de Thianges vaut à La Fontaine 
la mission d’écrire un livret d’opéra sur Daphné, 
pour Lully, qui le refuse : d’où la satire du Florentin, 
restée manuscrite pendant 17 ans. Publication 
des Nouveaux Contes, très licencieux. Epîtres, à 

Turenne, membre de la famille de Bouillon, qui 
tient personnellement La Fontaine en amitié. En 
juillet, l’Art poétique de Boileau n’accorde aucune 
mention à la fable, ni à La Fontaine.
1675: Interdiction de la vente des Nouveaux 
Contes par ordonnance de La Reynie, lieutenant de 
police. Le 27 juillet, Turenne est tué à la bataille de 
Salzbach. Bernier publie l’Abrégé de la Philosophie 
de Gassendi.
1676: La Fontaine vend à son cousin Antoine 
Pintrel sa maison natale et achève de payer les 
dettes paternelles.
1677: La Duchesse de Bouillon, protectrice de 
La Fontaine et son frère le Duc de Nevers cabale 
contre la Phèdre de Racine.
1678-1679: Nouvelle édition des Fables choisies, 
dédiées à Madame de Montespan. La paix de 
Nimègue (août 1678) est célébrée par La Fontaine 
dans plusieurs pièces.
1680: Exil à Nérac de la Duchesse de Bouillon 
compromise dans l’affaire des poisons. Mort de 
La Rochefoucauld. Mort de Fouquet à Pignerol. 
Conversion de Marguerite de La Sablière qui, 
veuve, ayant marié ses trois enfants, abandonnée 
par La Fare, son amant, se consacre au soin des 
malades et va loger rue Saint Honoré, elle installe 
La Fontaine près de sa nouvelle demeure.
1681: Le 1er août, achevé d’imprimer des Épîtres 
de Sénèque (les lettres à Lucilius) traduites par 
Pierre Pintrel, cousin de La Fontaine qui lui-même 
a traduit en vers les citations poétiques et qui a fait 
publier l’ouvrage.
1682: En janvier, Poème du Quinquina, dédié à 
la Duchesse de Bouillon, suivi de deux contes, de 
Galatée, et de Daphné, livrets d’opéra. Vers cette 
époque, La Fontaine entreprend un tragédie, 
Achille, restée inachevée. Naissance du Duc de 
Bourgogne.
1683: Le 6 mai, première représentation à la 
Comédie Française, du Rendez-vous comédie de 
La Fontaine qui n’a aucun succès et dont le texte 
est perdu. Le 6 septembre, mort de Colbert. La 
Fontaine brigue son siège à l’Académie française, 
alors que Louis XIV souhaite voir élire Boileau, son 
historiographe. Le 15 novembre, l’Académie, en 
majorité hostile au satirique, propose La Fontaine 
par seize voix contre sept. La séance a été agitée, en 
raison de la colère manifestée par Toussaint Rose, 
secrétaire du roi. Louis XIV en prend prétexte pour 
refuser l’autorisation de «consommer» l’élection.
1684: Le 17 avril, Boileau est élu à l’unanimité ; le 
roi accorde l’autorisation de recevoir La Fontaine. 
Le 2 mai, réception du fabuliste, lecture du Discours 
à Madame de La Sablière. La Fontaine écrit La 
Comparaison d’Alexandre, de César et de Monsieur 
le Prince (de Condé), à la demande du Prince de 
Conti. Condé lui-même estime La Fontaine et le 
voit volontiers à Chantilly. Mort de Corneille.
1685: En janvier, l’Académie exclut Furetière, 
coupable d’avoir obtenu par surprise un privilège 
pour son Dictionnaire, achevé avant celui de 
l’Académie. La Fontaine vote l’exclusion et subit les 
virulentes attaques de son ancien ami, auquel il 
réplique par des épigrammes. Le 28 juillet, achevé 
d’imprimer des Ouvrages de Prose et de Poésie des 

Seigneurs de Maucroix et de La Fontaine en deux 
volumes, dont le premier contient de nouveaux 
contes, et le second de nouvelles fables et d’autres 
pièces. Révocation de l’Edit de Nantes. Mort du 
Prince Louis-Armand de Conti.
1686: Mort de Condé. Ligue d’Ausbourg. Perrault 
lit son poème du Siècle de Louis Le Grand, 
protestation de Boileau. La Querelle des Anciens et 
des Modernes éclate. En février, l’Epître à Huet est 
imprimé en plaquette à tirage restreint. En juillet, 
Marie-Anne, Duchesse de Bouillon, doit se réfugier 
en Angleterre auprès de sa sœur Hortense, amie 
de Saint-Evremond. Correspondance suivie de La 
Fontaine avec eux et quelques amis du groupe 
de Londres, qui comprend, entre autres, les 
diplomates Bonrepaux et Barrillon.
1688: Marguerite de La Sablière se retire aux 
Incurables mais continue à assurer le logement de 
La Fontaine. Le poète devient le familier du Prince 
François-Louis de Conti, dans le milieu très libre du 
Temple des Vendôme, chez qui il retrouve Chaulieu. 
Il chaperonne un moment la scandaleuse Madame 
Ulrich. Les caractères de la Bruyère; le portrait de La 
Fontaine n’y entrera qu’à la 6e édition, en 1691.
1691: Le 28 novembre, première représentation à 
l’Opéra d’Astrée, tragédie lyrique de La Fontaine, 
avec musique de Colasse, gendre de Lulli : échec 
complet.
1692: En décembre, gravement malade, La 
Fontaine est converti par l’abbé Pouget, jeune 
vicaire de St Roch.
1693: Le 12 février, il renie les Contes devant une 
délégation de l’Académie et reçoit le viatique. Il 
se rétablit néanmoins. Marguerite de La Sablière 
est morte en janvier, Pellisson le 7 février. Les amis 
d’Angleterre essaient en vain de décider La Fontaine 
à venir s’installer à Londres. Il devient l’hôte d’Anne 
d’Hervart, Maître des Requêtes au Parlement de 
Paris, fils de banquier et extrêmement riche, marié 
à Françoise de Bretonvilliers. Le 1er septembre, 
achevé d’imprimer des Fables choisies, portant la 
date de 1694, et constituant le livre XII. En octobre-
novembre, remarques adressées à Maucroix sur sa 
traduction d’Astérius.
1694: Naissance de Voltaire.
1695: Le 9 février, La Fontaine est pris de faiblesse 
en revenant de l’Académie. Il meurt le 13 avril, 
chez les d’Hervart, dans l’hôtel du même nom, 
situé dans la rue de la Plâtrière, actuelle rue 
Jean-Jacques-Rousseau. En procédant à la 
toilette mortuaire, on trouve sur lui un cilice. La 
Fontaine est enterré le 14 avril au cimetière des 
Innocents. Par suite d’une erreur commise sur ce 
point par d’Olivet dans l’Histoire de l’Académie, 
les commissaires de la Convention exhumeront en 
1792, pour leur élever un mausolée, des ossements 
anonymes, au cimetière du Père Lachaise.
1696: Œuvres posthumes, avec dédicace signée 
par Madame Ulrich.
1709: Mort de Marie Héricart, veuve du poète.
1723: Mort de Charles, fils unique du poète.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_
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(«JEAN DE LA FONTAINE»)     ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών 1984-1990 με καθηγητή τον Παναγιώτη Τέτση.                   
Το 1993 πέτυχε τριετή υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για εκπόνηση ζωγραφικού έργου στην Ελλάδα. Μετά από τετραετή υποτροφία της Ακα-
δημίας Αθηνών έκανε Master in Fine Arts στο Middlesex University του Λονδίνου 1999-2000 με τους καθηγητές Jogn Thopson και Jim 
Mooney. Εργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.


