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Abstrakt (česky) 

 

Práce se bude zabývat analýzou La Fontainova díla Lásky Psyché a Cupida ve světle 

galantní literatury, která se rozšířila ve Francii v sedmnáctém století. Pro lepší porozumění 

tématu popíše vývoj slova galantnost a ustálení galantnosti jakožto literárního proudu. 

Charakterizuje hlavní projevy galantnosti v literatuře. Po krátkém představení La Fontaina 

jako autora a obecné charakteristice díla Psyché aplikuje v analytické části rysy galantnosti na 

La Fontainovo dílo. Soustředí se zejména na analýzu postavy Psyché, humoru, galantní lásky 

mezi hrdiny, vypravěče a kompozice textu. Cílem práce je ukázat jakým způsobem La 

Fontaine s galantností pracoval a co dělá z autora, známého zejména Bajkami, pravého 

představitele galantní literatury.  

 

Klíčová slova (česky) 

Francouzská literatura sedmnáctého století, galantnost, Jean de La Fontaine, Psyché, 

klasicismus 

 

Abstract (in English): 

 

This paper deals with the analysis of La Fontaine’s work “Les Amours de Psyché et de 

Cupidon” in the light of galant literature, which spread through 17th century France. To better 

comprehend this theme, the evolution of the word galantry, its establishment as a literary 

movement, and the main traits of galant literature are described. La Fontaine as an author and 

the general characteristics of the novel Psyché are considered. The traits of gallantry are 

applied on La Fontaine’s work to create space for analytical arguments. Of which the 

concentrations are the analysis of the character Psyché, humour, galant love between the 

heroes, and the narration and composition of the text. The aim of this work is to show how La 

Fontaine worked with galantry and what makes an author, known mainly for his Fables, a 

true representative of galant literature. 
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1 Úvod 

« On a parlé de son innocence ; on a insisté sur son ingénuité ; on a ri de se naïvetés. »1 

(„Mluvili jsme o jeho nevinnosti; trvali jsme na jeho bezelstnosti; smáli jsme se jeho naivitě.“) 

 

Tento citát se vztahuje k jednomu z nejznámějších autorů sedmnáctého století, kterým 

Jean de La Fontaine bezpochyby je. Bez velkých těžkostí by však také mohl hovořit o 

literárním proudu, který se ve stejné době dostal do obecného podvědomí, a to o galantní 

literatuře. Autor i literární proud se stali obětí zobecnění jejich podstaty. Představa o díle 

Jeana de La Fontaina se v mysli většiny lidí omezuje na jeho Bajky. Slovo galantnost pak 

evokuje zejména dvorné chování muže k ženě. Tato práce si klade za cíl poskytnout 

odstíněnější pohled na tvorbu autora a zároveň na galantní literaturu. Díky rozboru díla Lásky 

Psyché a Cupida (Les Amours de Psyché et de Cupidon) představíme méně známou stránku 

La Fontainovy tvorby a pokusíme se též přiblížit fenomén galantní literatury.  

Nejprve popíšeme vývoj slova galantnost od roku 1223 po sedmnácté století a 

vysvětlíme ustálení galantnosti jakožto literárního proudu. Následně charakterizujeme projevy 

galantní literatury v textu. Zaměříme se zejména na způsob psaní, žánry, které si autoři 

vybírají, dále na popis postav a koncepci lásky. Krátce představíme La Fontaina jako autora a 

zevrubně popíšeme dílo Lásky Psyché a Cupida po formální i obsahové stránce. Dále 

poskytneme analýzu hlavní postavy Psyché jakožto galantní hrdinky. Zaměříme se také na 

humor, který je pro galantní literaturu stěžejní a zamyslíme se, jakým způsobem s ním La 

Fontaine pracuje a kterých typů komiky využívá. Rozebereme lásku mezi Psyché a Cupidem 

a porovnáme ji s koncepcí lásky v rámci galantní estetiky. V neposlední řadě prozkoumáme 

vypravěče a kompozici, kterou si La Fontaine pro představení příběhu vybírá.  

K prohloubení analýzy použijeme občasné porovnání jednotlivých aspektů díla 

s Apuleiovým Zlatý Oslem (L’âne d’or), který La Fontainovi sloužil jako předloha. 

 

                                                 
1 Gaucheron, Jacques. Visage de La Fontaine à trois cent cinquante ans. Europe et les Éditeurs Français 

Réunis. N° 515. Paris: Revue Littéraire Mensuelle Europe, 1972, s. 3. U všech citací, pokud není uvedeno 

jinak, budeme uvádět vlastní překlad. 
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2 Galantnost 

2.1 Definice galantnosti 

Na začátku práce je třeba definovat pojem galantnost, popsat jeho vývoj, proměny 

významu a odlišit ho od dalších dobových pojmů. V této a následující kapitole budeme čerpat 

zejména z děl dvou současných francouzských teoretiků galantnosti – z díla Galantní Francie 

(La France galante2) od Alaina Vialy a díla Galantní parnas (Le Parnasse galant3) od 

Delphine Denis.  

V případě galantnosti nejde pouze o literární proud, ale spíše o kulturní fenomén. 

Ovlivňuje způsob psaní, ale také chování, mravy, zvyky, vztah mezi mužem a ženou i 

společenské události. Původ slova není zcela jasný – mohlo by jít o slovo galorománského 

původu „walare“, které se vyvinulo ze slova franského původu „wala“ a znamenalo „dobře“. 

Druhá možnost poukazuje na germánské slovo „wallen“ neboli „povznést se“. Obě slova pojí 

jejich pozitivní citové zabarvení.  

Ve francouzské literatuře je slovo zaznamenáno od roku 1223, rozšířilo se ve století 

čtrnáctém a patnáctém. Svého vrcholu však galantnost bezpochyby dosáhla ve století 

sedmnáctém.  Nejprve se ve francouzštině objevila slova „gale“ a „galer“, která znamenala 

„mít se dobře“, „bavit se“. Z nich se poté vyvinulo slovo „galant“, které se záhy stalo 

nejpoužívanějším z celé kategorie. Z počátku označovalo buď mladého, silného, statečného a 

dynamického muže, plného energie a života, který oplývá také inteligencí a bystrým duchem, 

nebo dobrého a veselého společníka, který má rád život a rád se baví. Takový muž má vše 

potřebné, aby se líbil ženám, a i význam slova se rychle přenesl k označení milence. Galantní 

muž tedy mohl označovat svůdníka nebo v hanlivém smyslu podvodníka a raubíře, galantní 

žena zase prostopášnici. Na konci středověku se rozšířilo další slovo z dané kategorie – 

spojení „au galois“. Znamenalo něco jako módní či v dobovém stylu.  

Slovo expandovalo spolu s rozšířením knihtisku, kdy se začalo objevovat s různými 

konotacemi v literatuře, například u Rabelaise či Montaigne.  

 

„Pojem začíná mimo jiné označovat: hezké vzezření, vybranost, ba i urozenost a rytířskost.“4 

 

                                                 
2 Viala, Alain. La France galante: essai historique sur une catégorie culturelle, de ses origines jusqu'à la 

Révolution. Paris: Presses Universitaires de France, 2008. Littéraires (Presses universitaires de France).  
3 Denis, Delphine. Le Parnasse galant: Institution d'une catégorie littéraire au XIXème siècle. Paris: 

Honoré Champion, 2001.  
4 Viala, Alain. Cit. d., s. 27: « Et parmi ses autres sens il commence à signifier: de belle allure, distingué, 

voire noble et chevaleresque. »  
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Alain Viala dokonce mluví o Montaignovi jako o předchůdci galantního muže. 

 

„Montaigne zosobňuje první stupeň muže čestného, ne tak ještě docela galantního. Dává ho jen 

tušit.“5 

 

Další výraz, který stojí za zmínku je „vert galant“, už jen proto, že je do dneška rozšířen 

v literatuře, a to zejména k označení panovníka Jindřicha IV. Francouzského. Značí mladého, 

zdatného, energického muže, který se pilně věnuje záležitostem lásky. Význam se tedy moc 

nezměnil, ale ve spojení s králem se slovo dostalo do oběhu, získalo na oblibě. 

Význam výrazu „galantní“ se již stihl po dobu několika staletí poměrně ustálit, co 

ovšem přichází jako novinka ve století sedmnáctém je výraz „galantnost“. Slovo se vyvinulo 

přímo z adjektiva „galantní“, nikoli z původních „gale“ a „galer“, je tedy přímo závislé na 

jeho významu a označuje způsob chování galantního člověka. Definice galantního člověka se 

objevuje ve slovnících dané doby a stále více se pojí s člověkem čestným, kterému to ovšem 

také rychle myslí a dokáže se všemu přizpůsobit. 

 

„Společenský model se potvrzuje spolu s odkazem na muže čestného: galantní muž je čestný 

muž, který je zanícený a má hravou povahu; je veselý, ale v rámci umírněného chování; veselost 

odkazuje na dobrou náladu, která byla součástí prvního významu, stejně jako zanícení odkazuje 

na bystrost ducha. Galantní muž je také čestný muž, který je dokonale vznešený: „všemu se 

přizpůsobí“.“6 

 

Vztah k ženám, který si pod galantností téměř každý představí jako první, se z významu 

samozřejmě neztratil. Galantní muž je takový, který se k ženám chová zdvořile a příjemně, 

má k nim respekt a umí se jim dvořit. Jelikož je projevování pozornosti ženám tak důležitou 

součástí významu slova, začalo slovo „galantnost“ postupem času přeneseně označovat i tyto 

samotné pozornosti, jako například dárek, večeři nebo příjemnou zábavu, kterou muži 

nabízeli ženám. 

Je nutné ještě připomenout, že jako většina slov, i slovo „galantní“ si zachovalo svou 

negativní konotaci a může se i v sedmnáctém století objevovat ve významu nebezpečného 

                                                 
5 Viala, Alain. Cit. d., s. 28: « Montaigne dessine un premier état de l’honnête homme, pas encore 

vraiment du galant. Il entrevoit seulement. » 
6 Tamtéž, s. 33: « Confirmation du modèle social, de la référence à l’honnête homme: un galant homme 

est un honnête homme qui a du brio et de l’enjouement, de la „gaieté“ mais une gaieté bienséante; elle 

raffine sur la bonne humeur qui faisait partie du sens premier comme le brio raffine sur sa vivacité. Le 

galant homme est aussi un honnête homme d’une parfaite distinction: « tout lui sied ». » 
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zhýralého svůdníka. V případě žen je konotace ještě negativnější a může označovat ženu, 

která si nechává za lásku platit. V tomto významu se slovo používá i u La Fontaina k označení 

lišáka v bajce Lišák a čáp.   

Postupně se tedy význam slova „galantní“ a s ním i „galantnost“ přenesl až k označení 

typu či modelu chování a stále častěji se k vyjádření esence galantnosti používá 

neuchopitelných termínů „je-ne-sais-quoi“7 a „un certain air“, které však její podstatu docela 

dobře vystihují. 

Naposledy je třeba vymezit význam v rámci dalších módních pojmů sedmnáctého 

století. Z počátku se význam mísil s označením – „l‘urbanité“, který se v letech 1640 někdy 

také používal pro vyjádření atmosféry dané doby, která se vyznačovala svojí hravostí, 

lehkostí, pružností a elegancí. Postupně však bylo v tomto smyslu nahrazeno slovem 

galantnost. Dalším problematickým termínem dané doby je preciozita, která se často 

s galantností plete. Preciozita však na rozdíl od galantnosti zažila jen krátkou vlnu obliby 

okolo roku 1650 a vznikla jako označení žen, které se vymykají standardu a věnují se 

například místo domácích prací literatuře. Takové ženy, považované za snobské, byly 

označovány jako preciózky. Tento pojem je tedy galantnosti, která je známa mimo jiné pro 

svůj inovativní postoj k ženám, cizí. Mnozí galantní autoři se snažili otevřeně bojovat proti 

spojování galantnosti a preciozity, přesto byli někdy tímto pojmem hanlivě označováni. Jako 

poslední bych chtěla rozlišit čestnost od galantnosti. Tyto pojmy jsou si velice podobné, 

galantnost staví na hodnotách ctnosti a respektu, ale přidává k nim ještě rozum, umění líbit se 

a lásku k umění. Čestnost je univerzálnější, neomezuje se na tak těžce definovatelný okruh a 

mohla tedy mít delšího trvání. Galantnost na rozdíl od ní zkoumá pojmy ducha a umění líbit 

se, které svou neurčitostí nevyhnutelně odkazují na „je-ne-sais-quoi“.  

2.2 Projevy galantnosti v textu  

Galantnost jako literární směr se formuje ve francouzské literatuře mezi roky 1640-50 a 

nabývá ucelené formy s vlastní charakteristikou okolo roku 1660. Mezi její základní znaky 

patří žánrová otevřenost: galantnost se nesnaží žánry vymezit a oddělit, ale naopak usiluje o 

co největší žánrovou různorodost a jejich propojení. Galantní autoři používají jak zažité, tak i 

nové žánry. Experimentují s formou textu, například střídají prózu s veršem. Rádi si také hrají 

s tónem, který se nese v textu. Střídají zejména pasáže, které jsou okázalé a honosné, 

s pasážemi plnými humoru. La Fontaine například kompenzuje tragičnost a mírný patos 

                                                 
7 Scholar, Richard. The je-ne-sais-quoi in early modern Europe: encounters with a certain something. 

New York: Oxford University Press, 2005. 
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příběhu humornými a kritickými připomínkami. Jak píše v úvodu knihy Psyché profesor 

francouzské literatury na Ženevské univerzitě Michel Jeanneret: 

 

„Lehkost střídá vážnost, vznešená pasáž vyústí v žert, gradace je zakončená piruetou. Smíškové 

i ubrečení, milovníci poslušnosti, je tu toho dost pro každý vkus.“ 8 

 

Různorodost a variabilita galantní literatury má za cíl čtenáře překvapovat, probouzet 

stále znovu jeho pozornost, bavit ho a přinášet mu potěšení. Je však také nástrojem pro 

představení lidské rozmanitosti. 

Ženy v galantní literatuře zastupují velmi důležitou pozici, což se z dnešního pohledu 

nezdá tak podivuhodné; s přihlédnutím k dané době je však galantnost v přístupu k ženám 

zcela inovativní. Nejenže v galantních dílech je často žena hlavní hrdinkou (a ne pouze 

předmětem rozjímání, jak tomu bylo doposud), ale týká se to zejména tvorby autorské. 

 

„Neznám v literatuře další oblast, ve které by byly ženy tak hojně zastoupeny.“ 9 

 

Další důležitou charakteristikou galantnosti je takzvaný střední styl.   

 

„Praví galantní autoři si libují ve středním stylu, který je jasný a rozmanitý.“10 

 

Vychvalují na něm jeho proměnlivost; můžete s ním sklouznout k popisu 

nejobyčejnějších věcí, ale zároveň popsat ty nejokázalejší. A proměnlivost je v galantní 

literatuře klíčová; galantní autor by se měl dokázat přizpůsobit situaci, předmětu a hlavně 

čtenářům. Střední styl mu dovolí vystihnout jemné rozdíly tónu, aniž by ztratil autorskou 

přirozenost, což je další věc, která je v galantní literatuře nepřípustná. Vše musí plynout 

hladce, nesmí být znát přílišná snaha či vyumělkovanost. Celý projev musí být na úrovni, ale 

zároveň vypadat, jako by se o to autor téměř nepokoušel. Tato rovnováha je v u galantních 

                                                 
8 Jeanneret, Michel. Předmluva. In: La Fontaine, Jean de, Édition critique de Michel Jeanneret avec la 

collaboration de Stefan Schoettke. Les Amours de Psyche et de Cupidon. [Reimpr.]. Paris: Librairie 

Generale Francaise, 1991, s. 33: « Le léger alterne avec le grave, un passage sublime débouche sur une 

raillerie, une gradation finit sur une pirouette. Rieurs et pleureurs, amateurs de toute obédience, il y en a 

pour tous les gouts. » 
9 Viala, Alain. Cit. d., s. 13: « …je ne connais pas de domaine dans la littérature où elles aient été aussi 

nombreuses parmi les auteurs. » 
10 Tamtéž, s. 17: « Les vrais galants aimaient le style moyen, clair et varié. » 



11 

 

autorů všudypřítomná. Hravost galantní literatury dává prostor fantasii a imaginaci, smysl pro 

míru však chrání před přílišnou vznětlivostí či deliriem.  

 

„Ani příliš vysoký, ani nízký, ani zbytečně komplikovaný: jen střední styl tedy naplňuje ideál 

jasnosti, míry a rozumu.“11 

 

Stejně tak jako si galantní literatura vybírá střední styl, svou pozornost soustřeďuje také 

na střední společenské vrstvy. Na rozdíl od dvorní kurtoazie se jedná spíše o literaturu 

městskou. 

Galantní literatura je líbivá; jejím cílem není vzbudit pohoršení, ale zaujmout čtenáře. 

Ví to o sobě a otevřeně si to přiznává. Má být zábavná, lehká, měla by se vyhnout těžkým 

pasážím a zejména nesmí nudit. Můžeme si ji proto snadno splést s literaturou, která nemá 

hodnotu a slouží pouze k pobavení. Takzvané „enjouement“ neboli bujarost či hravost, je 

opravdu v galantní literatuře zcela zásadní. Neznamená to však, že galantní literatura 

nezastává žádnou jinou funkci. Galantnost byla v mnoha ohledech velmi pokroková. Výrazně 

se podílela na zušlechtění jazyka, ducha a mravů. Podnítila také diskuzi o tom, co je vlastně 

užitečné a zda literární hodnota a požitek z četby nepostačuje. Paul Pelisson, jeden z hlavních 

teoretiků galantnosti, řekl, že mír by měl udržovat stát, o ctnost se starat církev a o potěšení 

umění. Tvrdí, že veškerá literatura je užitečná, ať už čtenáři přináší pouhý požitek z četby, 

nabádá k dobrému chování, nebo dokonce osvěží ducha a dodá energii a radost do života. 

Podle jeho názoru je působení radosti to největší dobro; jeho postoj je humanistický, jedna 

z hlavních hodnot osvícenství bude totiž touha člověka po štěstí. Ve vztahu k náboženství je 

galantnost neutrální; náboženskými otázkami se nezabývá, můžeme tedy říct, že se jedná o 

laický literární směr.  

Co se týče lásky a vztahů, galantní literatura přináší zcela nový koncept. Do té doby 

byly známé dva hlavní modely – žena jako objekt či žena jako kořist. V prvním případě, pro 

danou dobu typickým, vznikaly sňatky na základě dobře naplánovaného obchodu. Za účelem 

zlepšení pozice na společenském žebříčku, vidiny zisku, nebo jiného profitu se uzavírala 

domluvená manželství. V historicky starším modelu, kdy je žena brána jako kořist a který je 

založen na sexualitě, zase ženy neměly žádnou hodnotu. Byly brány téměř jako statek muže.  

V galantní literatuře a estetice obecně je ustanoven model založený na výběru. Partneři 

si volí toho druhého vzájemně, cítí k sobě navzájem respekt. Zásadním dílem, ve kterém 

                                                 
11 Viala, Alain. Cit. d., s. 55: « Ni le trop grand, ni le bas, ni l’obscur: le style moyen c’est donc un idéal 

de clarté, de mesure et de raison. » 
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můžeme najít popis galantní lásky, je Clélie12 od Madeleine de Scudéry. Najdeme v něm 

Mapu lásky (Carte de Tendre), která popisuje vybájenou zemi „Lásku“, ve které se nacházejí 

tři cílové stanice, do kterých můžeme dojít z místa setkání – Láska nad uznáním (Tendre sur 

Reconnaissance), Láska nad nákloností (Tendre sur Inclination) a Láska nad úctou (Tendre 

sur Estime). Scudéry popisuje, jak je láska rozličná, a cesty k ní mohou být rozdílné. 

Nastoluje žebříček hodnot, kde si dva lidé musí projevovat pozornost, aby spolu dosáhli 

lásky. Nejvyšší hodnotou, kterou může jeden druhému projevit, je čas. Čas strávený 

budováním vztahu a projevováním si pozorností před dosažením jedné z cílových stanic 

Lásky, představuje kapitál, dar, který jeden druhému přináší jako záruku do následujícího 

vztahu. Čas je nejvyšší hodnotou, protože je to to jediné, čeho máme všichni stejně a můžeme 

se rozhodnout, jak se svým časem naložíme. Pokud jej investujeme do určité osoby, je to ten 

nejvyšší důkaz náklonosti. Je tedy znát velký rozdíl od druhých dvou modelů, ve kterých se 

sňatky uzavíraly v jediném okamžiku, často bez souhlasu těch, kterých se to přímo týkalo. To, 

co z galantnosti vidíme na povrchu a co si pod galantností představíme jako první – 

pozornosti, dárky, krásné šaty, oslavy, milostné dopisy, něžná slovíčka – to vše patří ke 

galantnímu chování, ale vyplývá z této mnohem hlubší koncepce vzájemné ohleduplnosti, jež 

si žádá prodlévání, neuspěchanost, pomalé zrání. V galantní lásce cesta nekončí 

namlouváním. Po dobu celého vztahu se jeden partner musí o druhého starat a udržovat dříve 

zmíněné hodnoty.  

Galantnost tedy ke vztahu zastává velmi humanistický postoj, jehož základním 

kamenem je úcta jednoho člověka k druhému, a muž a žena jsou si v lásce rovni. Žena má na 

rozdíl od předchozích modelů roli přímého účastníka, má právo toužit, vybrat si, nebo také 

odmítnout. Galantnost tedy zásadně ovlivnila vývoj chování muže k ženě a naopak. Položila 

základ pro lásku, jaká je nám blízká dnes, dala konečně ženě roli právoplatného účastníka 

milostného dialogu a začlenila problematiku milostného namlouvání do estetiky. 

Co se týče galantnosti a fyzické stránky lásky, galantní autoři berou člověka i s jeho 

tělem a fyzickými potřebami, ale jejich popis nesmí nikdy upadnout do vulgárnosti. V dílech 

si můžeme všimnout náznaků erotiky, u La Fontaina především, ale většinou jsou umírněné, 

tlumené (s výjimkou odnože galantní literatury, tzv. „galanterie licencieuse“). 

 

                                                 
12 De Scudéry, Madeleine. Textes choisis, présentés, établis et annotés par Denis Delphine. Clélie, 

histoire romaine. Paris: Gallimard, 2006. 
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„Galantní La Fontaine mimochodem vylíčil jedny z nejcitlivějších a nejdelikátnějších poct 

tělesné touze.“13 

 

 Tělesná stránka a vzhled jsou samozřejmě v galantních dílech důležité, avšak vždy je 

zdůrazněno, že přednost má krása vnitřní. V Psyché najdeme například dlouhou diskusi, zda 

je důležitější krása nebo milost (beauté ou la grâce), a milost samozřejmě vítězí. Duchovní 

stránka je důležitá i v erotice, fyzický kontakt by měl být rafinovaný a oduševnělý.  

Dalším typickým znakem galantní tvorby je pojmenovávání postav specifickými jmény, 

většinou latinského původu, která nesou kromě označení osoby další význam. Jako příklad 

můžeme uvést La Fontainovu Psyché, jejíž jméno znamená duše. Dalším příkladem je jméno 

Sapho, kterým byla označena Madeleine de Scudéry a které označuje oduševnělou ženu, která 

je literárně zdatná.          

 Hlavní hrdinové a hrdinky galantní literatury bývají krásní, inteligentní, jsou obdařeni 

všemi možnými klady. Vyžívají se v zábavných, rafinovaných diskusích, děj je často 

přerušován konverzačními pasážemi. Témata bývají společenská, nejčastěji o umění líbit se – 

nejen ženám. Často se v těchto konverzacích skrývá model nebo návod pro čtenáře.   

 

„Muži bývají z pravidla hrdinové a velcí myslitelé a ženy… Vždy překvapují svou dokonalou 

krásou, pleť mají odstínu lilie či růže atd., vládnou jediným svým pohledem a stejně tak svým 

duchem, planou pro ně srdce, jsou suverénní vládkyně, muži se vrhají k jejich nohám. Rozumí 

se, že pocity jsou plamenné, to nejmenší příjemné setkání je popsáno jako láska na první 

pohled, ohně lásky a oči zrcadlící duši vystřelují šípy, kterým se nelze vyhnout.“ 14 

 

 Jakmile je v galantní literatuře třeba chválit, využívá se velké množství hyperbol. Je 

velmi známá pro nepřeberné množství metafor, které používá a které jsou dnes natolik běžné, 

že je považujeme za klišé. Je však zřejmé, že toto vrstvení metafor je záměrné a že je galantní 

autoři používají s plným vědomím. Dávají najevo, že je to jen hra, že metafora je jen 

metafora. Jedná se o jeden z prvků galantního „enjouement“. 

                                                 
13 Viala, Alain. Cit. d., s. 153: « Le La Fontaine galant a d’ailleurs tressé les plus sensibles et délicats 

éloges du désir physique. »  
14 Tamtéž, s. 53: « Les hommes sont volontiers des héros et de grands esprits et les femmes... Beautés 

toujours parfaites et surprenantes, le teint de lys et de roses, etc., elles règnent par le moindre de leurs 

regards et tout autant par leur esprit, elles enflamment les cœurs, elles sont maitresses souveraines, on est 

à leurs pieds. Bien entendu, les sentiments jettent des flammes, la moindre rencontre agréable est décrite 

avec les mots du coup de foudre, des feux de l’amour et des yeux miroirs de l’âme qui décochent des 

flèches imparables. » 



14 

 

Galantní literatura je tedy v mnoha směrech inovativní a svým obsahem, který se dotýká 

mnoha sfér, je také globální. Není založená na žádné doktríně ani filozofické, ani náboženské, 

ani politické teorii. Přesto nenávratně ovlivnila umění i společnost. Přinesla zejména nový 

postoj k ženám a jejich roli v literatuře. Učinila velký průlom v experimentování s žánry, 

formou textu a stylem psaní. Zasloužila se o zušlechtění nejen jazyka, ale i zvyků a chování. 

V neposlední se podílela na diskuzi o prospěšnosti umění a rozvíjela myšlenku, že umění 

nemusí mít jinou funkci než potěšit. 
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3  Jean de La Fontaine a jeho dílo 

3.1 Jean de La Fontaine 

Jean de La Fontaine je jedním z autorů, na jehož životopis má smysl se podívat, pokud 

chceme plně porozumět jeho dílu. Mnoho z jeho povahových rysů a také životních událostí 

ovlivnilo výběr jeho tématiky, žánru apod.  Zároveň však již bylo o tomto velkém autorovi 

napsáno tolik, že v této práci zmíníme pouze několik střípků z jeho života, které jsou zásadní 

pro následující analýzu jeho díla, a s použitím několika citací se pokusíme vystihnout jeho 

povahu. 

Vyrostl v Château-Thierry, střední školu studoval v Paříži, naučil se latinsky a trochu 

řecky. Měl problém s dodržováním řádu, což vedlo k jeho odchodu z oratoriánského řádu. 

Hodně četl, ale studium teologie ho příliš nenaplňovalo. Místo toho hltal pastorální romány, 

velkou inspirací mu byla po celý život Astrea (Astrée15), a nijak se netajil svojí láskou 

k zábavné četbě s milostnou zápletkou. Stejně tak byl však seznámený s klasickou literaturou, 

kterou četl v latině. V začátku jeho tvorby ho ovlivnil například Voiture či Malherbe. Při 

studiích práv se setkal s Paulem Pelissonem, jedním z hlavních představitelů a teoretiků 

galantní literatury, a navázal kontakty se spisovateli své doby. Vzal si mladší ženu Marie 

Héricartovou a měl s ní syna, v manželství byl ovšem stejně přelétavý jako ve své tvorbě a 

jako otec už přímo nevšímavý.  

 

„Přelétám z květiny na květinu, z jednoho předmětu lásky na druhý; Ke spoustě radostí 

přimíchávám trochu slávy. Možná bych v chrámu Paměti došel výše, pokud bych mé dny 

zasvětil jedinému žánru; ale což! Jsem nestálý ve verši stejně jako v lásce.“16 

 

Finanční starosti ho provázely celý život, proto si byl nucen hledat bohaté mecenáše. 

Roku 1657 získal sponzora ve francouzském ministrovi a vrchním intendantovi Nicolasovi 

Fouquetovi, který mu roku 1659 nabídl velkou finanční podporu a otevřel tím dveře jeho 

kariéře. Jako spisovatel se nejvíce proslavil svými Bajkami17 a také Povídkami,18 napsal toho 

však mnohem více a nebylo téměř žánru, v němž by nezkusil štěstí. 

                                                 
15  Urfé, Honoré d'. L' Astrée. Strassburg, 1905. Bibliotheca Romanica. 
16  Sweetser, Marie Odile. La Fontaine. Boston: Twayne Publishers, c1987. Twayne's world authors 

series, TWAS 788., s. 10: « Je vais de fleur en fleur et d’objet en objet ; A beaucoup de plaisir je mêle un 

peu de gloire. J’irais plus haut peut-être au temple de Mémoire, Si dans un genre seul j’avais usé mes 

jours ; Mais quoi ! je suis volage en vers comme en amours. » 
17 La Fontaine, Jean de. [Illustrations de Jean-Noël Rochut]. Les fables de La Fontaine version intégrale. 

s.l.: Auzou,  
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Říká se, že byl velkým snílkem a měl tendence utíkat k vnitřní meditaci. Jeho pověst 

naivního snílka však byla do jisté míry vykonstruována jím samým. Ve snaze ochránit své 

dílo před zvýšenou pozorností se rád vydával za většího prosťáčka, než jakým skutečně byl. 

V očích Ludvíka XIV. takovým prosťáčkem zůstal, což však La Fontainovi zajistilo, že se 

jeho díla mohla vydávat. Roku 1684 se mu podařilo vstoupit do Akademie. Tento úspěch je 

vzhledem k polemické povaze jeho díla, ve kterém často skrýval satiru a kritiku společnosti, 

krále nevyjímaje, překvapivý.  

 

„A nebyl však o nic méně, králi navzdory, královým básníkem. Král, na kterého se obracel, byl 

však ten druhý král. Ten, v kterého věřil Nicolas Fouquet, král ctící poezii a odvěkou moudrost 

králů.“19 

 

La Fontaine byl nepochybně autorem, pro kterého bylo zásadní líbit se svému publiku a 

získat reputaci. Po vzoru galantních autorů se snažil uspokojit všechny najednou a ohled na 

čtenáře pro něj byl po celou dobu tvorby důležitý. Nebyl však člověkem, který by slevil ze 

svého morálního přesvědčení, aby se zalíbil autoritám.  

 

„Co se jeho týče, Parnas a Olymp nebudou skutečně nikdy „dobří přátelé“. 20 

3.2 Lásky Psyché a Cupida 

La Fontaine pracoval na Láskách Psyché a Cupida pravděpodobně mezi lety 1660 až 

1665, vyšly však až v roce 166921. Víme, že psal dílo minimálně ve dvou etapách – před 

vydáním Bajek roku 1668 na něm již zcela jistě pracoval, jelikož v epilogu knihy 6 najdeme 

zmínku o rozepsaném díle Psyché. V díle jsou patrné dozvuky Snu o Vaux (Le Songe de 

Vaux22), ve kterém také mísí prózu s veršem, a díla jsou si velmi podobná svými popisy 

zámků de Vaux a Versailles. Proto odhadujeme23 začátek psaní Psyché a Snu o Vaux ve 

stejném období tvorby, tudíž okolo roku 1660. V předmluvě autor přiznává, že se při psaní 

                                                                                                                                                         
18 La Fontaine, Jean de. Contes libertins. 622. Paris: Librio, 2014.  
19 Fumaroli, Marc. Le poète et le roi: Jean de La Fontaine en son siècle. Paris: Editions de Fallois, 

c1997., s. 100: « Il n'en serait pas moins en dépit du roi un poète royal. Le roi auquel il s'adressait serait 

cet autre roi auquel avait cru Nicolas Foucquet, le roi capable d’un poésie et d'une sagesse de roi. »  
20 Tamtéž, s.98: « Pour lui en effet, le parnasse et l'Olympe ne seront jamais « bons amis ». » 
21 Sweetser, Marie Odile. La Fontaine. Boston: Twayne Publishers, c1987. Twayne's world authors 

series, TWAS 788, s. 78. 
22 La Fontaine, Jean de. Préface de Wamg Boganda. Le songe de Vaux. Saint-Maurice: Da Ti M'Beti, 

2007.  
23 Sweetser, Marie Odile. La Fontaine. Boston: Twayne Publishers, c1987. Twayne's world authors 

series, TWAS 788, s. 75. 
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díla potýkal s tolika potížemi jako u žádného jiného a že napsat ho v próze, přestože je 

přirozená našemu vyjadřování, mu dalo stejně práce jako verše.  

Dílo je věnováno vévodkyni de Bouillon, nejmladší neteři kardinála Mazarina. Její 

manžel, vévoda Chateau-Thierry, byl La Fontainovým pánem mezi lety 1651 až 1671. 

Vévodkyně měla na La Fontainovu tvorbu vliv, byla to právě ona, kdo ho inspiroval k sepsání 

Povídek24. La Fontaine měl k výběru věnování25 pravděpodobně několik důvodů. Jistě chtěl 

zejména projevit uznání za projevené laskavosti, ale možná také usiloval o mimořádnou 

odměnu nebo se přes vévodu chtěl dostat ke králi, jelikož stále neztratil naději na královské 

uznání a finanční pomoc. Vévodkyně de Bouillon, jejíž krásu duše, živost ducha a dobrou 

povahu La Fontaine ve věnování vynáší, také sloužila jako živoucí symbol půvabů 

opěvovaných v Psyché. 

  Autor se inspiroval zejména Apuleiovým dílem Proměny, známějším pod názvem 

Zlatý osel26, a svůj zdroj uvádí i v předmluvě. 

 

„…měl jsem svého průvodce; bylo pro mě nemožné sejít ze správné cesty: Apuleius mi poskytl 

látku; nezbývalo než vytvořit formu, tedy slova…“27 

 

Jediný román latinského starověku, který se dochoval ve své celistvosti, vypráví příběh 

mladého vzdělaného muže Lucia, který se pro přílišnou zvědavost a touhu proniknout do 

čarodějných umění, nechá omylem proměnit v osla. Vysvobodit se může pouze tak, že sní 

růži. V těle osla prožívá těžký život, putuje z ruky do ruky a mnohokrát jen o vlásek uniká 

smrti. Můžeme říct, že se jedná o vývojový román, jelikož prostopášný mladík se ze své 

zkušenosti v oslím těle poučí. Nakonec je zachráněn bohyní Isidou, získá zpět svou původní 

podobu a do konce života zůstane jejím věrným služebníkem. Hlavní dějová linie je 

přerušována mnoha mikropříběhy, z nichž nejdůležitější a nejdelší je právě příběh Psyché, 

který se nachází ve středu díla. Rezonuje s příběhem Lucia, jelikož Psyché je, stejně jako on, 

trestána za svou zvědavost a prochází krutou poutí za odpuštěním. Zdroj je to zprvu možná 

překvapivý, jelikož svou drsností neodpovídá představě delikátní galantní literatury. 

                                                 
24 La Fontaine, Jean de. Contes libertins. 622. Paris: Librio, 2014.  
25 La Fontaine, Jean de, Édition critique de Michel Jeanneret avec la collaboration de Stefan 

Schoettke. Les Amours de Psyche et de Cupidon. [Reimpr.]. Paris: Librairie Generale Francaise, 1991. s. 

49 – 50. 
26 Apuleius, Lucius. Zlatý osel. Překlad: Václav Bahník. Praha: Svoboda, 1974. 
27 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 53: « …j’avois mon guide ; il m’estoit impossible de m’égarer : Apulée 

me fournissoit la matière ; il ne restait que la forme, c’est à dire les paroles… » 
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Poskytuje však ideální schéma pro popis útrap, záhad i kouzel lásky, o kterou se musí 

houževnatě bojovat, což velmi dobře odpovídá galantní tematice.  

Většinou se autor drží předlohy, přidal však několik vedlejších příběhů a změnil konec 

díla. Upravil také některé situace. V původní předloze například Psyché nemá v Cupidově 

sídle žádnou společnost; jídlo a další předměty se před ní objevují jen tak. La Fontaine ji 

ovšem nechtěl podrobit až takové trýzni samoty, vymyslel tedy Nymfy, které Psyché 

obsluhují. 

 

„Několik epizod pochází ode mě, jako dobrodružství v jeskyni, stařec a dvě pastýřky, Venušin 

chrám a jeho původ, popis pekel a vše, co se Psiché přihodí na cestě do nich a při návratu, až po 

závěr díla.“28 

 

Forma díla je těžko definovatelná. Autor sám mluví o bajce psané v próze29 – nemyslí 

tím však bajku ve smyslu jeho pozdější práce, ale smyšlený příběh, pohádku. Patrick Dandrey 

uvádí, že se jedná o povídku mytologickou: postavami, nadpřirozenou zápletkou, exotickou 

zasazením a galantní tématem.30 Odborníci se shodují také na označení román v próze 

smíšený s veršem.31 Dle Alaina Vialy se jedná o román ve formě konverzace32, který zahrnuje 

mytologickou povídku. Vysvětluje, že v době, kdy La Fontaine své dílo publikoval ještě 

forma románu nebyla zdaleka ustálená. Dílo tedy dobře odpovídá základní definici románu, 

jelikož se jedná o dlouhé vyprávění, převážně v próze, popisující lásku a dobrodružství. 

Mluvit se dá také o narativním prosimetru33, útvaru, který je psán zejména v próze přerušené 

místy veršem.  

Veršované pasáže, které přerušují většinu příběhu v próze, si nejsou formálně podobné. 

Najdeme dlouhé básně v alexandrínech, ale také velmi stručné a nepravidelně rýmované 

kousky. Jejich využití je však z naprosté většiny jednotné. Slouží k popisu, a to zejména 

místa, ale i vzhledu postavy či dramatické situace. 

                                                 
28 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 54: « Il y a quelques Épisodes de moy, comme l’avanture de la Grotte, 

le Vieillard et les deux Bergères, le temple de Vénus et son origine, la description des enfers, et tout ce 

qui arrive à Psiché pendant le voyage qu’elle y fait, et à son retour jusqu’à la conclusion de l’Ouvrage.“ 
29 Tamtéž, s. 53: « …une Fable contée en Prose… » 
30 Dandrey, Patrick. La fabrique des Fables: essai sur la poétique de La Fontaine. Paris: Klincksieck, 

1991. Collection Théorie et critique à l'âge classique, 6, s.64 
31 Bared, Robert. La Fontaine. Paris: Seuil, c1995. Ecrivains de toujours (Unnumbered), s. 156. 
32 Viala, Alain. Cit. d., s. 58. 
33 Denis, Delphine. Le Parnasse galant: Institution d'une catégorie littéraire au XIXème siècle. Paris: 

Honoré Champion, 2001, s. 279. 
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 Kompozice díla je rámcová a dílo je rozděleno na dvě části – knihu první a knihu 

druhou. Čtyři přátelé, Ariste, Gélaste, Acante a Poliphile, se sejdou ve Versailleských 

zahradách, prochází se a Poliphile jim začne číst příběh, který napsal. V první části díla se La 

Fontaine drží původní dějové linie příběhu. Královská rodina má tři dcery. Nejmladší a 

nejkrásnější z nich, Psyché, vzbudí závist bohyně Venuše a snese se na ni její hněv – Venuše 

zařídí, že se o dívku již nezajímá žádný z nápadníků. Zoufalá královská rodina se obrátí na 

věštírnu, kde princezně předpoví za manžela kruté monstrum, jež jí roztrhne srdce – zde 

můžeme vidět narážku na Boha lásky Cupida, jenž se svými šípy strefuje do lidských srdcí.  

Dívka se má dostavit na vrchol hory a sama vstříc svému osudu. Zefír ji odnese do paláce 

jejího nastávajícího, kde se o Psyché starají Nymfy, obléknou ji do svatebních šatů a dojde 

k obřadu. Po svatební noci manžel zmizí, aniž by Psyché dal šanci ho zahlédnout. Psyché je 

velmi zvědavá a tajemství manželovy podoby ji velmi trápí. Přeje si znát jeho podobu, 

přestože ji Cupido prosí, aby po ní nepátrala. V zámku se jí dostává nejvyšších poct; má 

krásné šaty, hudbu, baví se, ale stále ji trápí, zda je její manžel opravdu monstrum – nic 

z jejích zážitků tomu nenasvědčuje.  

Cupido jí dovolí pozvat si na návštěvu starší sestry. Ty, ochromeny závistí nad 

sestřiným štěstím, dělají vše proto, aby zasadily pochyby do Psychéina srdce. Opatří jí lampu 

a dýku a ponouknou ji se na manžela v noci, až bude spát, podívat. Psyché nevydrží muka 

zvědavosti, posvítí lampou a spatří mladého a krásného boha lásky Cupida. Kapka žhavého 

vosku dopadne na manželovo rameno a ten, pln bolesti, zastihne Psyché při činu, s dýkou 

v ruce. Zde je příběh přerušen, vracíme se zpět do Versailles a čtyři přátelé vedou diskusi o 

estetice a o hierarchii žánrů. Gélaste prosazuje komedii, zatímco Ariste je přesvědčen o síle 

tragédie. Následuje popis Versailleských zahrad a oslav, které zde proběhly roku 1668.   

Kniha druhá popisuje Psychéiny útrapy na cestě za odpuštěním. Cupido ji dá za 

otrokyni své matce, Venuši. Nejprve se Psyché daří utíkat a skrývat se. Nějakou dobu žije se 

starým rybářem a jeho dcerami. Rozhodne se však, že najde svého manžela a sama se vydá do 

jednoho z Venušiných chrámů, aby se odevzdala do jejích služeb. Venušino zacházení se 

snachou je velmi kruté. Nechá ji zbičovat a dává jí různé nebezpečné úkoly, aby vyzkoušela 

dívčinu odvahu nebo aby se jí zbavila. Mezitím však Cupido začíná pociťovat větší a větší 

náklonnost ke své manželce a je téměř připraven jí odpustit.  

Posledním úkolem Psyché je vydat se za bohem podsvětí Hádem, aby získala krabičku 

Persefoniných líčidel. Dívka se však za žádnou cenu nesmí podívat, co je vevnitř. Hrdinka 

opět podlehne své zvědavosti, otevře krabičku a její pokožka ztmavne. To znamená, že 
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Psyché ztrácí to poslední, co jí zbylo – svou krásu. Nešťastná se ukryje v jeskyni, kde ji 

nalezne Cupido. Odpustí jí a požádá Jupitera, aby navrátil manželce krásu a pozvedl ji mezi 

Olympská božstva. Následně se usmíří s Venuší a narodí se jim dcera Volupté.  Dílo končí 

krátkým zamyšlením přátel nad potěšením z lítosti a pohledem na západ slunce nad 

Versailleskými zahradami. 

Dílo nebylo, přes autorovu snahu, dobře přijato ani králem, ani publikem. Kromě 

vydání roku 1669 již nevyšla během La Fontainova života žádná reedice a pozornost kritiky34 

se na dílo upřela až v několika posledních desetiletích. Kritika si dnes všímá a cení zejména 

rozboru vztahu mezi prací, autorem a publikem, který La Fontaine do díla začlenil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Např. Lafond, Jean. La beauté et la grace l'esthétique "platonicienne" des "Amours de Psyché". Revue 

d'Histoire littéraire de la France [online]. 1969, 69(3/4), 475-490 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/40523541 
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4 Kompozice, vypravěč  

Dílo Lásky Psyché a Cupida má tedy rámcovou kompozici. Tento rámec má pro příběh 

velký význam a autor kompozice mistrně využívá. Forma je pro něj stejně důležitá jako látka. 

Způsob, jakým příběh prezentuje, je tedy minimálně stejně důležitý jako příběh samotný. Jeho 

původní zdroj, Apuleius, také k předvedení příběhu Psyché využívá rámcové kompozice. 

Příběh slyšíme z úst stařeny, která se pomocí vyprávění snaží uklidnit mladou dívku. Ve 

Zlatém oslu je však možné příběh oddělit jako samostatnou jednotku, nemá žádný úvod a 

stařena, ani další postavy, do něj již v průběhu nevstupují. Dalším rozdílem je, že La 

Fontainova Psyché není dílem alegorickým a neslouží ke stejnému účelu, jako dílo 

Apuleiovo. Michel Jeanneret v úvodu podotýká: 

 

„Stejně jako oprostil Bajky od pedagogiky a mravního poučení, La Fontaine osvobozuje 

Psyché od archeologie a alegorie.“ 35  

 

Vztah kompozice k textu a její účel je také odlišný. U Apuleia spojuje příběh se 

zbytkem textu námět metamorfózy a příběh Psyché slouží jako odraz Luciova příběhu, jelikož 

je Psyché trestána za svou zvědavost a prochází těžkou cestou za odpuštěním, stejně jako on. 

U La Fontaina je vztah kompozice k textu mnohem složitější a rámec má mnoho funkcí. 

V této kapitole budeme čerpat zejména z odborného článku Nathana Grosse Úloha rámcové 

kompozice v La Fontainově „Psyché“36 a z vlastních poznatků. 

Příběh začíná představením čtyř přátel, z nichž každý zastává funkci jednoho typu 

posluchačů. Gélaste, jak již jeho jméno, které pochází z řeckého slova pro smích, napovídá, 

preferuje komedii. Ariste, jehož jméno odkazuje na jeho urozený původ, dává přednost 

tragédii a všemu vážnému. Jméno Acante evokuje listy charakteristické pro vrchní část 

korintského sloupu; on se tedy vyžívá v přírodě a její nápodobě v umění. Poliphile, vypravěč 

příběhu Psyché, má rád od všeho trochu. 

 

„…můžeme říct, že tenhle měl rád všechno.“ 37  

 

                                                 
35 Jeanneret, Michel. Předmluva. In: La Fontaine, Jean de, Édition critique de Michel Jeanneret avec la 

collaboration de Stefan Schoettke. Les Amours de Psyche et de Cupidon. [Reimpr.]. Paris: Librairie 

Generale Francaise, 1991, s. 25: « Tout comme il a enlevé les Fables à la pédagogie et à la morale, La 

Fontaine enlève Psyché a l’archéologie et à l’allégorie. » 
36 Gross, Nathan. Functions of the Framework in La Fontaine's ‘Psyche.’. PMLA [online]. 1969, 84(3), 

577–586 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/1261145 
37 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 60: « on peut dire que celuy-cy aimoit toutes choses. » 
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Gélaste tedy preferuje komedii, Ariste tragédii a Acante i Poliphile si vybírají zejména 

lyriku. Acante však má něco „dojemnějšího“38 a Poliphile „květnatějšího“39. Odkazuje to na 

Poliphilovu zálibu v dekorování a formě, zatímco Acante si spíše libuje v prožívání pocitů, 

jež v něm evokuje text. Můžeme si povšimnout, že jejich jména výborně odpovídají galantní 

estetice, jelikož jsou latinského či řeckého původu a jejich význam rezonuje s povahou 

postav. Dále se o nich dozvídáme, že spolu rádi konverzují, a to zejména o svých zábavách, 

ale nebrání se ani serióznějším diskuzím, například o umění. Oceňují starší i moderní díla a u 

žádného tématu se nezastaví příliš dlouho „přelétajíce od jednoho úmyslu k druhému jako 

včelky, které potkávají po cestě různé druhy květin“ 40. Je třeba si uvědomit, že přátelé jsou, 

stejně jako například Psyché, pravými galantními hrdiny. 

Poliphile chce svým přátelům přednést příběh, který sepsal a jehož námět si vybral, 

protože se mu dobrodružství Psyché zdála „prudce vhodná k příjemnému vyprávění“41. 

Během tvorby konzultoval s přáteli, jakým způsobem by měl dílo vytvořit, a samozřejmě dle 

jejich rozdílných estetických preferencí dostal rozdílné rady. Jeho vlastní úsudek měl však 

největší váhu. 

 

„…z toho všeho si vybírá jen to, co se mu líbí.“ 42 

 

Rámec tedy plní jednu ze svých funkcí. Tím, že La Fontaine vytvořil postavy čtyř 

kamarádů s rozdílným vkusem, které se Poliphile snaží uspokojit, si mohl obhájit žánrovou 

různorodost díla. Doba, ve které dílo vytvořil, ještě velmi dbala na uniformitu stylu. Jak sám 

La Fontaine podotýká v předmluvě: „Stylová jednota je nejjasnějším pravidlem, které máme.“ 

43 

Přátelé se rozhodnou, dle Acantova návrhu, vyslechnout si příběh někde v přírodě a 

odcestují do Versailles, aby spojili prohlídku prostor s poslechem díla. Nejprve navštíví 

menažérii, kde obdivují exotické ptactvo. Dále pokračují do oranžérie, kde se zejména Acante 

dojímá nad krásou a vůní pomerančovníků. Složí na jejich počest krátkou báseň, kde se mimo 

jiné zmiňují o Flóře a Zefírovi, mytologických postavách, které budou figurovat v příběhu 

Psyché. Přátelé pokračují na večeři, kde se téma stočí k obdivování panovníka, který buduje 

                                                 
38 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 60: « de plus touchant » 
39 Tamtéž, s. 60: « de plus fleuri. » 
40 Tamtéž, s. 59: «…voltigeant de propos en autre comme des abeilles qui rencontreroient en leur chemin 

diverses sortes de fleurs. » 
41 Tamtéž, s. 60: «…fort propre pour estre contées agréablement. » 
42 Tamtéž, s. 60: « de tout cela il ne prit que ce qu’il luy plût. » 
43 Tamtéž, s. 54: « L’uniformité de stile est la règle la plus étroite que nous ayons. » 
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takto nádherné paláce. Po večeři se podívají do interiéru hradu, kde vypravěč vyzvedne 

zejména exotický koberec z Číny. Procházka pokračuje do zahrad a jeskyně. Následuje 

dlouhý popis jeskyně ve verších, popsány jsou zejména sochy bohů a dalších mytologických 

postav. Tento popis Versailles, který předchází samotnému příběhu, slouží mimo jiné 

k navození atmosféry v následujícím vyprávění. Autor si vybírá zejména exotické motivy a 

v popisech se nachází mytologické postavy. Sochy umožňují přítomnost mytologických 

postav v reálném a známém prostředí. Prostřednictvím tohoto mytologického realismu je 

přechod z prostředí Versailles do příběhu Psyché plynulejší.    

 Rámec také předznamenává orální povahu příběhu. Poliphile svým přátelům příběh 

předčítá, proto v textu najdeme mnoho realistických detailů, které připomínají tuto skutečnost. 

Mezi popisem Versailles a začátkem příběhu Psyché například Poliphile opakovaně zakašle a 

pročistí si krk. Tím nám autor připomíná existenci přátel a také to slouží jako předěl mezi 

dvěma rozdílně laděnými částmi příběhu.  

  

„…et ayant toussé pour se nettoyer la voix, il commença par ces Vers…Poliphile toussa encore 

une fois après cet Exorde…“ 44 („…a poté co zakašlal, aby si pročistil hlas, začíná těmito 

verši… Poliphile po tomto úvodu zakašlal ještě jednou …“) 

 

Poliphile také v textu několikrát použije krkolomné vyjádření, například dvakrát 

zopakuje podmět věty, které pramení z jeho částečné improvizace během čtení.  

 

„…car Psiché (c’est ainsi que leur jeune sœur s’appelloit) Psiché, dis-je, possédoit tous les 

appas…“45 („…jelikož Psiché (tak se totiž jejich mladá sestra jmenovala), Psiché, říkám, 

oplývala všemi půvaby…“) 

 

V citaci můžeme vidět, že Poliphile vkládá do vyprávění ústní vložku, označenou 

závorkami, jako by si během čtení uvědomil chybu ve svém textu. Citace pochází ze začátku 

příběhu; Poliphile zatím popsal královskou rodinu a tři sestry, zejména tu nejmladší a 

nejkrásnější, avšak čtenáři, který není obeznámen s předlohou, by nemuselo být hned jasné, 

že nejmladší dcera se jmenuje Psyché. Jak tvrdí Nathan Gross46, pro ujasnění Poliphile vkládá 

vysvětlení, je však tím pádem nucen zopakovat podmět a použít spojení „dis-je“, které nutně 

                                                 
44 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 67,68. 
45 Tamtéž, s. 68. 
46 Gross, Nathan. Functions of the Framework in La Fontaine's ‘Psyche.’. PMLA [online]. 1969, 84(3), 

577–586 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/1261145 
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odkazuje na ústní vstup do vyprávění. Podobného efektu je dosaženo pomocí častých obratů k 

přátelům. Není jasné, jestli Poliphile mluví ke svým přátelům, nebo vypravěč ke čtenářům. 

Respektive Poliphile zcela určitě zapojuje své přátele do vyprávění, stejně tak ale vstupy 

slouží ke vtažení skutečného čtenáře.  

 

„Représentez-vous; Vous voyez bien; Il faut que je vous l’avoue; Notre héroïne,…“47 

(„Představte si; Dobře vidíte; Je třeba abych vám přiznal; Naše hrdinka…“) 

 

Co se týče vypravěče, v příběhu se vyskytují dva. Poliphile je vypravěčem příběhu 

Psyché, ale zároveň postavou díla, stejně tak jako Acante, Gélaste a Ariste slouží kromě 

postav také jako čtenáři příběhu a je na nich demonstrována důležitost publika při zrodu díla. 

Jelikož je Poliphile také postavou, musí být v příběhu přítomen další vypravěč, který uvádí na 

scénu Poliphila.  

  

„Aussi-tost qu’elle fut sortie du labyrinthe les deux démons l’abordèrent, et luy firent voir les 

singularitez de ces lieux. Elles sont tellement étranges que j’ay besoin d’un stile extraordinaire 

pour vous les décrire. Poliphile se teut à ces mots : et après quelques momens de silence il reprit 

d’un ton moins familier.“48 („Hned jak vyšla z labyrintu, přistoupí k ní dva démoni a ukážou jí 

podivnosti těchto míst. Jsou tak neobyčejné, že potřebuji mimořádný styl, abych vám je popsal. 

Po těchto slovech Poliphile zmlkne: a po chvíli ticha začne znovu o něco formálnějším tónem.“)  

 

V této citaci můžeme názorně vidět dualitu vypravěče. La Fontaine nám také připomíná 

tři roviny svého příběhu: samotné vyprávění Psyché, které slyšíme Poliphilovým hlasem, 

Poliphilovy ústní vstupy do příběhu, a vstup druhého vypravěče, který uvádí následující 

veršovanou pasáž a připomíná, že Poliphile je také postavou díla Lásky Psyché a Cupida. 

Příběh je čten nahlas a jedná se tedy o živé dílo, které se během čtení mění. Další 

prostředek, který nás na orální povahu příběhu upozorňuje, jsou Poliphilovy časté odbočky od 

vyprávění, během kterých se vyjadřuje k lidskému chování, své době, vysvětluje lidské 

pohnutky atd. Když například popisuje žárlivost Venuše, využívá toho, aby mohl popsat 

žárlivost jako obecně ženskou vlastnost. Zdá se, že mu to přišlo na mysl během vyprávění, 

jelikož k návratu k příběhu Psyché používá „Abychom se vrátili k Venuši…“49. Tohoto 

                                                 
47 La Fontaine, Jean de. Cit. d. 
48 Tamtéž, s. 201. 
49 Tamtéž, s. 70: « Pour revenir à Venus…. » 
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prostředku si můžeme všimnout také když popisuje, jak se Psyché po dlouhém útěku ukládala 

ke spánku. 

 

„Psiché ulehla do jejich postele, pečlivě uvelebená pod ložním prádlem posypaným růžemi. 

Vůně těchto květů, vyčerpání, či další tajemství, kterých Morphée využívá, ji hned uspali. 

Vždycky jsem si myslel, a myslím si to stále, že spánek je věc nepřemožitelná. Není procesu, 

zármutku ani lásky, co by mu odolali.“50 

 

Poliphile nám z ničeho nic sděluje svůj názor na spánek. Zdá se, jako by si náhle 

vzpomenul a měl chuť obohatit příběh o svůj životní poznatek, jelikož je poněkud uměle 

navázaný na příběh Psyché.  

Jak již bylo řečeno, próza je často přerušována pasážemi ve verších. Autor využívá 

verše v naprosté většině k popisu, ať už místa, osoby, či neobvyklé situace. Většinou je 

přechod mezi prózou a veršem plynulý, avšak několikrát se Poliphile neubrání krátkému 

úvodu, kterým vysvětluje proč se na daném místě uchýlil k poezii.  

 

„Vylíčit, do jaké míry je zachvátil zármutek, je nad mé síly…“51 „Toto je námět čistě 

básnický…“52 

 

Tyto úvody slouží také k připomenutí Poliphila, jako vypravěče, který cítí během čtení 

potřebu zdůvodnit přátelům svou volbu. 

Jak si všímá Nathan Gross53, když Poliphile popisuje stařečka a přirovnává ho ke 

starcům z trojské války („Zdá se mi, že vidím starce z Tróji, kteří se při pohledu na Helenu 

připravují na válku.“),54 nesedí to s Homérovým pojetím. La Fontaine určitě dobře věděl, že 

podle Homéra se starci na válku nepřipravovali. Naopak si přáli, aby Helena odešla, přestože 

si užívali pohled na její nebývalou krásu. Věta uvedená familiárním „zdá se mi“ tedy spíše 

slouží jako další připomenutí orálního podání příběhu. Poliphile, v záchvatu momentální 

                                                 
50 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 146: « Psiché avoit pris leur lit, couchée proprement sous du linge 

jonché de roses. L’odeur de ses fleurs, ou la lassitude, ou d’autres secrets dont Morphée se sert, 

l’assoupirent incontinent. J’ay toûjours crû, et le crois encore, que le sommeil est une chose invincible. Il 

n’y a procès, ny affliction, ny amour qui tienne. » 
51 Tamtéž, s. 76: « De représenter à quel point l’affliction se trouva montée, c’est ce qui surpasse mes 

forces… » 
52 Tamtéž, s. 70: « Cecy est proprement matière de Poësie... » 
53 Gross, Nathan. Functions of the Framework in La Fontaine's ‘Psyche.’. PMLA [online]. 1969, 84(3), 

577–586 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/1261145 
54 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 144: « Il me semble que je vois les Viellards de Troye qui se préparent à 

la guerre en voyant Hélène. » 
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inspirace, přirovnává svůj příběh k příběhu Trojské války a špatně si vybavuje historické 

souvislosti. Podobných Poliphilových improvizačních momentů a vyrušení najdeme v příběhu 

velké množství. 

První část Psychéina příběhu je laděná spíše komicky, ve druhé části příběhu je 

vyprávění vážnější. Aby byl čtenář ušetřen násilného přechodu, části jsou odděleny dlouhou 

rozmluvou přátel. Zejména Ariste s Gélastem se přou, zda je lepší komedie, či tragédie. Tato 

rozmluva je opět uvedena Poliphilovým vstupem:  

 

„Ušetřete mě od pokračování příběhu: Byli byste oběťmi přílišné lítostí nad mým 

vyprávěním.“55 

 

 Tento vstup má několik funkcí. Za prvé Poliphile získává zájem čtenáře/posluchače a 

buduje napětí, za druhé připravuje čtenáře na vážnější tón druhé části příběhu a v neposlední 

řadě vytváří prostor pro diskusi o soucitu.  

La Fontaine také využívá rámec k vytvoření zrcadlové struktury. Příběh přátel a popis 

Versailles se do jisté míry odráží v příběhu Psyché. Zámek Versailles je v příběhu Psyché 

znázorněn zámkem Cupida. Předchozí popis krás Versailles také činí nádhery fiktivního 

zámku reálnější a snáze uvěřitelné. Jeskyni, ve které se přátelé ukrývají před prudkým 

sluncem, můžeme najít i v příběhu Psyché. Ta se do ní zatoulá a nalezne tam Cupida, který se 

zde skrývá ve tmě. V příběhu Psyché se jedná o takzvané locus amoenus, příjemné, bezpečné 

místo, které nahrává konverzaci o lásce. Zároveň je jeskyně replikou té z Versailles. Takto 

spolu dvě roviny díla promlouvají. 

La Fontaine také využívá sémantických prostředků, aby vytvořil další rovinu svého díla. 

Například téma Psychéiny zvědavosti je zásadní pro její příběh a vypovídá o její povaze, 

zároveň se však také může týkat čtenáře a jeho zvědavosti, jak příběh dopadne. Rozprava o 

nadřazenosti krásy či milosti je součástí příběhu a má místo v zápletce, můžeme jí však také 

vnímat jako pojednání o estetice a autorových stylistických preferencích. 

V neposlední řadě se v příběhu prolíná svět starého Řecka a moderní Francie. La 

Fontaine do mytologického příběhu stále vkládá narážky na současnou společnost a využívá 

mýtus, aby nastavil čtenářům zrcadlo světa, ve kterém žijí. Michel Jeanneret konstatuje:  

 

                                                 
55 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 117: « Dépensez-moy de vous raconter le reste: vous seriez touchez de 

trop de pitié au récit que je vous ferois. » 
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„Zdánlivě nevinný a zdvořilý, La Fontaine zrazuje duch mýtu, aby svým čtenářům poskytl 

zrcadlo jejich modernosti.“56 

 

Často také nechává to, co chce opravdu říct, nevyslovené. Osciluje na hraně náznaku 

tak, že je idea zároveň přítomná i nepřítomná. Tímto všudypřítomným prolínáním mnoha 

vrstev příběhu autor vytváří pocit, že čteme minimálně dva texty najednou a dává prostor 

k rozdílným četbám a interpretacím příběhu. 

Příběh čtyř přátel a celé dílo končí symbolicky západem slunce, na který upozorní 

Acante, a návratem za svitu měsíce. Umění a příroda se snoubí a je dosaženo kompletního 

požitku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.20: « Sous ses airs innocents et polis, La Fontaine trahit l’esprit du 

mythe pour fournir à ses lecteurs un miroir de leur modernité. » 
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5 Charakteristika Psyché jakožto galantní hrdinky 

Psyché je hlavní hrdinkou a hybatelkou La Fontainova díla. Pokud porovnáme 

vyobrazení Psyché u La Fontaina a u Apuleia, zjistíme, že v Apuleiově předloze je Psyché 

popsána poněkud ploše a šablonovitě. Dozvídáme se, že se jedná o krásnou, naivní, prostou, 

útlocitnou a bezelstnou dívku. Z jejích činů si můžeme vyvodit několik dalších povahových 

rysů, jako jistou odvahu a zvědavost. Vzhledem k tomu, že však u Apuleia chybí většina 

dialogů mezi Psyché a Cupidem a také většina Psychéiných monologů, obrázek hlavní 

hrdinky se velmi liší od La Fontainova zpracování. Apuleiova Psyché odpovídá tragické 

mytologické hrdince. La Fontainova Psyché je mnohem komplexnější. Místy se zdá, že nám 

autor spíše než mytologickou hrdinku vykreslil obraz mladé dívky ze sedmnáctého století. 

 Její zevnějšek je tak uchvacující, že ho autor nedokáže (nebo nechce) zachytit 

pouhými slovy. Víme, že se jedná o překrásnou mladou dívku s blonďatými vlasy a 

příjemným, melodickým hlasem, která je obdařena všemi myslitelnými vnady. Její krása je 

takové míry, že je dokonce opěvována jako nová bohyně krásy a dokáže vzbudit žárlivost 

bohyně Venuše. Ta ji považuje za svou rivalku, přestože se jedná o smrtelnici. Autor vtipně 

poznamenává, že se její vzhled nedá vyjádřit s pomocí typicky užívaných přirovnání. Zde 

můžeme vidět galantní „je-ne-sais-quoi“ a La Fontainovu zálibu v nevyjádřitelném (topos 

ineffabile). Zároveň si dělá legraci z již zmíněného galantního zvyku vrstvení mírně 

otřepaných metafor. 

 

C’estoit quelque chose au dessus de tout cela, et qui ne se sçauroit exprimer par les lys, les 

roses, l’yvoire, ny le corail. “57(„Bylo to něco nad tím vším, nedalo se to vyjádřit liliemi, 

růžemi, slonovinou ani korály.“) 

 

Psyché však rozhodně není pouze krásná, je to také ta nejmilejší bytost. Je hodná, 

přívětivá, spravedlivá a má veselou povahu. Zkrátka má všechny půvaby potřebné k tomu, 

aby se líbila a byla milována. U La Fontaina je problematika krásy a milosti velmi důležitá. 

V díle najdeme příběh Mégano a Myrtis, které soupeří o královu přízeň. Mégano byla krásná, 

ale „její osoba vůbec nedojímala“58. Myrtis měla půvaby duše, byla milá a charizmatická. U 

krále samozřejmě zvítězila a Mégano nedlouho poté zemřela žalem. Otázka krásy, která 

nedojímá, byla pro La Fontaina zásadní. I v případě Psyché jí nejprve Venuše jako trest odjala 

                                                 
57 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 68.  
58 Tamtéž, s. 178: «…sa personne ne touchoit point… »  
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výsadu být milována a krása Psyché tak zůstala pouze předmětem obdivu, nikoho už však 

nezasáhla tolik, aby v něm probudila pocity.   

Psyché je také skromná; mluví sama o sobě jako o pouhé smrtelnici, které nepřísluší, 

aby se ve své kráse rovnala bohyni. Její skromnost se projevuje rovněž v Cupidově paláci, 

kde jí Nymfy dají vybrat z velkého množství bohatě zdobených oděvů. Psyché si z nich 

vybere ten nejjednodušší. Zároveň však není ke svým přednostem slepá a svou krásu a dobrou 

povahu si uvědomuje. 

 

 „…já, která se domnívala být tou nejmilejší…“59 

 

 Dokáže být občas i roztomile marnivá, lichotí jí například, že je vyobrazena na všech 

obrazech a sochách v Cupidově paláci. Navíc jí nestačí její štěstí a bohatství a je toho názoru, 

že není k ničemu, pokud se s ním nemůžeme pochlubit ostatním. Tento aspekt její povahy 

například zcela chybí u Apuleia. La Fontaine ho pravděpodobně dodal, aby Psyché více 

přiblížil dívkám své doby a dodal její povaze hloubky. 

Ve chvíli, kdy vyslechne věštbu, se projeví její odvaha a hrdost. Aby se před bohyní 

neponížila, nechává si své pocity pro sebe, přestože je zraněná a má strach. Také hned 

vymyslí řešení, a aby ulevila rodičům od trápení, nabídne se sama, že věštbu poslechne a vydá 

se na horu poddat se svému osudu. Hrdost se také projevuje ve chvíli, kdy je vyhnána 

z Cupidova paláce. Cupido pošle dvě nymfy, bývalé služebnice Psyché, aby jí pomohli dostat 

se bezpečně z řeky. Psyché však nemá radost, že je vidí, a naopak ji to podráždí. Stydí se a 

připadá si zostuzená, že ty, které jí sloužily, ji nyní vidí v takovém stavu.  

Je velmi podnikavá. Příliš dlouho jí netrvá, než se rozhodne a rychle se přizpůsobuje 

novým situacím.  

 

„Naše hrdinka, co si začínala zvykat na nevšední dobrodružství…“60  

 

Pokud stojí před řešením obtížné situace, co nejrychleji vymyslí plán a drží se ho. 

Málokdy rozhodnutí změní a cítí se jistější a spokojenější, když má naplánované, jak dál 

postupovat. Dobrým příkladem je její proud myšlenek poté, co vyslechla věštbu od Bohyně 

Diane. 

 

                                                 
59 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.72: « …moy qui croyois estre la plus aymable… » 
60 Tamtéž, s. 77: « Nostre Héroïne qui commençoit à s’accoustumer aux aventures extraordinaires… » 
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„Jen ať mi nebesa, řekla Psyché, uloží, co se jim zamane, je třeba zemřít nebo najít Amora; 

nedokážeme-li ho najít, je třeba zemřít: pojďme se odevzdat naší nepřítelkyni, to je způsob, jak 

to vykonat. Avšak Věštba mě ujistila, že budu jednoho dne šťastná: pojďme se vrhnout 

k Venušiným nohám: budeme jí sloužit, trpělivě strpíme její urážky, to ji pohne k soucitu, 

odpustí nám, přijme nás za svou dceru, sama mě usmíří se svým synem.“ 61  

 

Tato vlastnost, povětšinou dobrá, se u Psyché v určitých situacích projevuje jako 

prchlivost. Například ve chvíli, kdy jí závistivé sestry vsadí do hlavy myšlenku, že je její 

manžel odporný drak, Psyché velmi rychle a energicky vymyslí řešení situace a dojde 

k závěru, že je třeba zabít manžela a potom sebe, a dále se už zaobírá zejména tím, jak čin 

provést. 

 

„Psiché si nedokázala představit nic vhodnějšího ani užitečnějšího. Ustálila se tedy na tomto 

rozhodnutí: teď již nezbývalo než najít prostředky, jak ho vykonat: zde spočívala potíž.“ 62  

 

V určitých ohledech je naivní, ale odpovídá to jejímu mládí a rozhodně není hloupá. Na 

vše má svůj vlastní kritický názor. Nic, co jí Cupido řekne, nebere jako hotovou věc. V díle 

jsou časté pasáže, ve kterých Psyché přemýšlí a rozebírá věci z různých úhlů pohledu. Cupido 

jí například řekne, že za ní přišla návštěva a volají ji dva lidé, ale že mu má slíbit, že se je 

nevydá hledat. Psyché mu to po přemlouvání sice slíbí, ale hned přemýšlí, kdo by to mohl být, 

proč jí manžel zakázal další věc, jaké k tomu měl důvody a jak by ho mohla přesvědčit o 

opaku. Zdá se také, že svou naivitu postupem času ztrácí, a v mnoha ohledech je naopak 

velmi realistická. Například když se loučí se starcem a jeho vnučkami, nechá mu své 

diamantové šaty a poznamenává, že přestože jsou obě dívky krásné, oba dobře vědí, že když 

se krása pojí s penězi, je nejméně o polovinu lákavější.  

Navzdory svému dokonalému vzhledu není povýšená, vidí krásu ve všech ostatních a 

dokáže v lidech vyzdvihnout ty nejlepší vlastnosti. Například při setkání se starcem a jeho 

vnučkami hned zahrne obě dívky komplimenty a opěvuje jejich mládí a krásu. Nenechá se 

                                                 
61 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.176: « Que le Ciel, dit-elle, me prescrive ce qu’elle voudra, il faut 

mourir, ou trouver l’Amour ; nous ne le sçaurions trouver, il faut donc mourir : allons nous livrer à notre 

ennemie, c’en est le moyen. Mais l’Oracle m’a assuré que je serois quelque jour heureuse : allons nous 

jetter aux pieds de Vénus : nous la servirons, nous endurerons patiemment ses outrages, cela l’émouvera à 

compassion, elle nous pardonnera, nous recevra pour sa fille, fera ma paix elle-mesme avec son fils. » 
62 Tamtéž, s.111: « Psiché ne se put rien imaginer de plus à propos ny de plus expédient. Elle en demeura 

donc là : il ne restoit plus que de trouver les moyens de l’exécuter : c’est où la difficulté consistoit. » 
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také oklamat starcovým zevnějškem a je schopná z jeho mluvy a chování odhadnout, že asi 

pochází z lepší společnosti a určitě celý život nestrávil rybařením. Je tedy pozorná a chytrá. 

Vlastnost, která jí provází celým dílem a která je příčinnou hlavních zvratů, je 

zvědavost. I sám Cupido jí vyčítá tři záporné vlastnosti, které považuje za vlastní ženskému 

pohlaví, a to zvědavost, marnivost a příliš ducha. Zvědavost se projeví zejména ve dvou 

stěžejních událostech díla – když se podívá na spícího Cupida a když otevře Persefonina 

líčidla. Obě události mají pro Psyché zásadní dopad. První způsobí, že je vyhnána z paláce a 

odvržena manželem. Druhá má za následek ztrátu její krásy. Zvědavost však můžeme 

zaznamenat například také, když potají poslouchá rozhovor mladých pastýřek.  

 

„Jednou však přece zvědavost, vlastní jejímu pohlaví, i jí samé dovolila vyposlechnout tajnou 

konverzaci pastýřek.“ 63 

 

Zdá se, že se Psyché událostmi příliš nepoučila, přestože zvědavost způsobila všechna 

její trápení, na konci příběhu ji opět nacházíme v situaci, kdy zvědavosti podléhá. 

Má také jisté nadání pro mazanost a improvizaci. Když jí Cupido přikázal, aby zajistila 

smrt svých sester, Psyché si navzdory své čisté duši s úkolem obstojně poradila.  Vymyslela 

jednoduchý trik, který obě sestry dohnal k elegantní sebevraždě. Vsadila na jejich 

namyšlenost a oběma namluvila, že se Cupido rozhodl pro sňatek s nimi, místo s ní, jelikož 

mají mnohem lepší vlastnosti. Sestry tomu okamžitě uvěřily a samy se vydaly vstříc smrti.  

Zde se opět ukazuje její schopnost odhadnout lidi.  

V neposlední řadě je vášnivá. Raději žije pro lásku, přestože k ní patří utrpení, než aby 

žila klidný život, který neposkytuje žádné vzrušení.  Dokazuje to fakt, že u starce nenašla 

slibovaný odpočinek, a jeho dvěma vnučkám přímo přiznává, že nebyla šťastnější v době, kdy 

ještě lásku nepoznala. Přirovnává období, kdy mohla v noci klidně spát k „malátné 

blaženosti“64 a popisuje, že „…filozofové ji hledají s velkou péčí, avšak mrtví ji nacházejí 

beze snahy.“ 65  

Psyché je tedy hrdinkou vyhovující galantní estetice. Už jen svým jménem, které 

znamená duše, odpovídá typickému výběru jmen v galantní literatuře. Je popsaná mnohými 

superlativy, libuje si v konverzaci a umění. Zejména se jedná o ženskou, aktivní a samostatně 

                                                 
63 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.156: « Une fois pourtant la curiosité de son sexe et la sienne propre, luy 

fit écouter une conversation secrète des deux Bergères. » 
64 Tamtéž, s.159: « félicité languissante » 
65 Tamtéž, s.159: « les Philosophes la cherchent avec un grand soin, les morts la trouvent sans nulle 

peine.» 
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jednající hrdinku, která je nesmírně krásná, ale zároveň má kvality ducha, které její vnější 

krásu převyšují. La Fontaine jí odebral něco z mytologické aury na úkor vyobrazení lidštější a 

komplexnější povahy, která má špatné i dobré stránky. Často nás pobaví svou prostotou, jindy 

zase překvapí mazaností.  

Cupido neboli Amor je synem Venuše a Bohem lásky. Poruší matčin příkaz, aby Psyché 

našel zlého a ošklivého manžela, jelikož sám propadne jejímu kouzlu a zamiluje se do ní. Je 

mladý, krásný, má jemnou tvář a rysy a uličnický, bystrý pohled. Je druhou nejdůležitější 

postavou díla, ale na rozdíl od Psyché není jeho postava příliš vykreslená (La Fontaine však 

stále výrazně obohacuje jeho povahu oproti Apuleiově verzi). Objevuje se spíše v první části 

díla, ale po celou dobu se na příběh díváme očima Psyché. Cupidovo chování tedy 

pozorujeme jen z jejího nebo vypravěčova pohledu. Neznáme žádné jeho pocity od něj 

samého a na rozdíl od případu Psyché nedokáže ani vypravěč jeho chování přesně 

interpretovat. 
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6 Humor neboli „enjouement“ v La Fontainově Psyché 

Humor neboli „enjouement“, hravost, typická pro galantní literaturu, je v díle naprosto 

zásadní. Pomocí humoru La Fontaine zmírňuje tragičnost situací, činí dílo aktuálnějším a 

zajímavějším pro dobového i současného čtenáře a dává mýtu svůj osobitý styl a nečekaný 

prvek. Odlehčený a svěží tón, který je pro dílo typický, je vytvořen mimo jiné právě pomocí 

humoru. V této kapitole čerpáme zejména z článku Důvtip a humor v La Fontainově Psyché66 

od Jacquesa Barchillona.  

Komičnosti La Fontaine dosahuje mnoha způsoby. Jedním z nich je polidšťování Bohů, 

jejich chování a vlastností. Svým způsobem už je zabudované v příběhu – například žárlivost 

Bohyně Venuše na obyčejnou, krásnou, ale smrtelnou dívku působí sama o sobě dost 

komicky a lidsky. La Fontaine tohoto aspektu plně využívá a podtrhuje ho. Jeho Venuše 

například používá často ironii nebo naprosto běžnou řeč, jež bychom čekali od smrtelné ženy, 

ale rozhodně ne od Bohyně. Můžeme si toho všimnout ve chvíli, kdy vyčítá svému synovi 

Cupidovi volbu manželky a zní u toho jako každá jiná matka, jež není spokojená se snachou.  

 

„No prosím, přivádíte mi sem matrónu, která si bude devět měsíců v roce akorát stěžovat.“ 67 

 

Působí také dětsky ublíženě, když Cupidovi sděluje, že si může udělat jiného syna, 

který bude „tisíckrát hezčí než vy“.68 La Fontaine také popisuje Bohy a život na Olympu a 

shodou okolností je jejich život téměř totožný s tím lidským – mají své tahanice, roztržky, 

jedna Bohyně žárlí na druhou atp. Když na konci příběhu Cupido žádá Jupitera, aby pozvihl 

Psyché na pozici Bohyně, největší Jupiterovou námitkou je, že by její krása rozpoutala mezi 

Bohyněmi žárlivost a roztržky, které by nestačil uklidňovat.  

Jak si všímá Jacques Barchilon69, La Fontaine situace vztahuje na svoji dobu a vtipně 

užívá některých výrazů, které by Bozi nepoužili a které na Olympu nic neznamenají. 

Například když Venuše konečně svolí ke sňatku pod podmínkou, že Psyché dosáhne stejné 

sociální pozice jako Cupido (tedy božské), je použit výraz „brevet“ neboli výuční list či glejt, 

který byl v sedmnáctém století obvyklý. Z úst Bohyně zní velmi komicky.  

                                                 
66 Barchilon, Jacques. Wit and Humor in La Fontaine's ‘Psyché. The French Review [online]. 

1962, 36(1), 23–31 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/384059 
67 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.194: « Quoy vous m’amènerez icy une matrone qui sera neuf mois de 

l’année à toûjours se plaindre! » 
68 Tamtéž, s.194: « plus joly que vous mille fois » 
69 Barchilon, Jacques. Cit. d. 
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Vtipná kritika a znevážení Božského kultu zazní z úst Cupida, který reaguje na 

Jupiterovy stížnosti, že již teď mají oltáře studené a málo provoněné kadidlem a že za chvíli 

bude statut Boha tak běžný, že už je ani nikdo nebude uctívat. Cupidon odpovídá: 

 

„Co vám na tom záleží? odpoví Amor. Závisí snad vaše blaženost na kultu lidí? Ať už vás 

opomíjejí, nebo na vás zapomenou, nežijete si tu snad šťastný a v klidu, nespíte po většinu dne a 

nenecháváte běžet pozemské věci, tak jak umí, pouze si občas zanadáváte a zareptáte, když se 

vám zrovna zachce?” 70  

 

Zde autor již Bohy zcela znevažuje a dělá si legraci z jejich pohodlného života, který se 

netočí kolem lidí a jejich osudů, ale spíše kolem jejich vlastního pohodlí. Projevuje tím svůj 

postoj vůči řecké mytologii, ke které chová sice respekt, ale zároveň k ní přistupuje s určitým 

skepticismem. Jak píše Jacques Barchilon71, tento skepticismus můžeme pozorovat například 

v La Fontainově vyjádření o věštbách.  

 

„V těchto časech ovládaly věštby vše: lidé běželi vstříc svému neštěstí z obavy, aby náhodou 

nevyšla najevo jejich lživost, až takovou moc měla kdysi pověrčivost nad lidmi.“ 72 

 

 S lehkou ironií kritizuje pověrčivost řeckého náboženství, kdy se lidé raději sami snaží 

o svoje neštěstí, aby dokázali pravdu věšteb. Ten samý postoj můžeme najít v poznámce o 

Bohyni Venuši, která se narodila „…docela velká, docela vyvinutá, docela připravená přijímat 

a dávat lásku.“73 Zde La Fontaine naráží na zrození Bohyně Venuše, která neprošla 

normálním procesem růstu, ale narodila se již jako hotová žena. Zároveň zde můžeme cítit 

náznak erotiky, čímž se dostáváme k dalšímu komickému prostředku, který La Fontaine 

používá. La Fontaine je z galantních autorů snad ten nejotevřenější, co se fyzické lásky a 

erotiky týče, a ve svých erotických narážkách rád spoléhá na představivost čtenáře. Při 

poetickém popisu Bohyně Venuše se dozvídáme, že jediný Zefír je volný a že  

 

                                                 
70 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 218: « Que vous importe ? reprit l’Amour. Vostre félicité, dépend-elle 

du culte des hommes ? qu’ils vous négligent, qu’ils vous oublient, ne vivez-vous pas icy heureux et 

tranquille, dormant les trois quarts du temps, laissant aller les choses du monde comme elles peuvent, 

tonnant, et greslant lors que la fantaisie vous en vient ? » 
71 Barchilon, Jacques. Cit.d. 
72 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 74: « En ce temps-là les Oracles estoient maistres de toutes choses : on 

couroit au devant de son malheur propre de crainte qu’ils ne fussent trouvez menteurs, tant la superstition 

avoit de pouvoir sur les premiers hommes. » 
73 Tamtéž, s. 181: « toute grande, toute formée, toute prête à recevoir de l'amour et à en donner. » 
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„…d’un soufle amoureux 

Il caresse Vénus, se joüe à ses cheveux ;  

Contre ses vestemens par fois il se courrouce…“74. (…jedním zamilovaným fouknutím, laská 

Venuši, hraje si s jejími vlasy. Občasným náporem větru zavadí o její oblečení.) 

 

Už sám popis je tedy velmi sugestivní. Gélaste na to reaguje slovy: 

 

„To muselo být pěkné, řekl Gélaste; já bych však raději viděl vaši bohyni uprostřed lesa, 

oblečenou tak, jak byla, když se hájila před pastevcem.“ 75 

 

Můžeme zde tedy vidět několik La Fontainových prostředků najednou. Bohyně je 

polidštěná – Gélastovou bezprostřední narážkou ztrácí něco ze své božské nedosažitelnosti. 

Gélaste by ji rád viděl nahou, stejně jako jakoukoli smrtelnou dívku, která se mu líbí. Tím je 

Bohyně postavena na lidskou úroveň. Zároveň se jedná o erotickou narážku. V neposlední 

řadě také působí komicky kontrast předchozího honosného a veršovaného popisu (autor 

vysvětluje, že na popis krás Bohyně běžný jazyk nestačí), který pouze opatrně a poeticky 

naznačuje fyzickou přitažlivost, s Gélastovou prudkou, přímou a poněkud neotesanou 

poznámkou.  

Je třeba připomenout, že La Fontainova předloha, Apuleiův Zlatý osel, je sama o sobě 

plná erotických narážek. Je zajímavé podívat se, jak s nimi La Fontaine pracuje a jak je 

přetváří. V druhé části díla bohyně Venuše vyvěsí plakát, ve kterém nabízí odměnu za 

Psychyno nalezení. U Apuleia nacházíme tento popis: 

 

„Za poskytnuté informace dostane od samotné Venuše osobně sedm sladkých polibků a jeden 

zvlášť znamenitý oslazený mazlivým dotykem jejího jazyka.”76 

 

Tento popis je velmi explicitní, přímý, erotický, nenechává mnoho prostoru k představám. La 

Fontaine tuto část ponechal, jen ji mírně předělal, aby lépe odpovídala galantní estetice.  

 

„Quiconque enseignera sa retraite à Vénus, 

(Comme c’est la chose qui la touche) 

                                                 
74 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 70,71. 
75 Tamtéž, s. 71: « Cela devoit estre beau, dit Gélaste ; mais j’aymerois mieux avoir veu vostre Déesse au 

milieu d’un bois, habillée comme elle estoit, quand elle plaida sa cause devant un berger. » 
76 Apuleius, Lucius. Zlatý osel. Překlad: Václav Bahník. Praha: Svoboda, 1974, s. 139. 
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Aura trois baisers de sa bouche ; 

Qui la luy livrera, quelque chose de plus. “77  

(Ten, kdo odhalí Venuši místo jejího úkrytu, (Jelikož je to věc, která ji hněte), Dostane tři 

polibky na ústa; A ten, kdo ji přivede, ještě něco víc.) 

 

Můžeme si všimnout, že počet polibků byl změněn na tři a že zmírnil jasnost Apuleiova 

popisu. Místo toho se autor vyjádřil velmi sugestivním „něco víc“, které je uhlazenější, ale 

zároveň naznačuje mnohem více než jen vášnivý polibek.  

Dalším prostředkem, který La Fontaine používá k tvorbě humoru, je legrace z typických 

ženských vlastností. V dnešní době bychom mohli nazvat tento typ humoru sexistickým. 

Zobecňuje chování žen a používá stereotypní popis. Autor však nikdy neupadá k hrubosti – je 

z toho spíše cítit láskyplná shovívavost; stejně tak přistupuje i ke svým postavám. Například o 

chování Venuše, která žárlí na Psyché, se vyjadřuje jako o normálním a přirozeném ženském 

chování a podotýká, že ženy si málokdy něco tolik zazlívají jako právě porážku v kráse a 

zejména před publikem.  

 

„…toto se obvykle mstí stejně jako úkladné vraždy a zrady.“ 78 

 

Přehání a pomocí hyperbolizace přirovnává ženské hašteření k úkladné vraždě nebo 

zradě – dvěma závažným zločinům. Tímto extrémním připodobněním dosahuje komického 

efektu. O kousek dál popisuje běžný den Psyché v Cupidově paláci a poznamenává, že 

neuplyne skoro den, aniž by se Psyché nepřevlékla. Do vyprávění vstupuje jeden z přátel – 

Acante – s další ironickou poznámkou poukazující na ženskou malichernost a oblibu v 

oblékání.  

 

„Měnit si oblečení každý den! vykřikne Acante, našim dámám bych nepřál žádný jiný ráj.“ 

Všichni uznají, že má pravdu a že ve společnosti není nikoho, kdo by nepřál podobné štěstí 

nějaké dámě ze svého okolí.“ 79 

 

V dalším případě zase přirovnává vrtkavost štěstěny k ženě – stejně jako žena je štěstí 

nevyzpytatelné, neposedné, nevydrží dlouho na jednom místě a u jedné činnosti. Psychéino 

                                                 
77 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.166. 
78 Tamtéž, s. 70: « cela se vange ordinairement comme les assassinats et les trahisons. » 
79 Tamtéž, s. 86: « Changer d’ajustement tous les jours ! s’écria Acante, je ne voudrois point d’autre 

Paradis pour nos Dames.“ On avoua qu’il avoit raison, et qu’il n’y en eut pas un dans la compagnie qui ne 

souhaitast un pareil bonheur à quelque femme de sa connoissance. » 
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rozčarování poté, co jí Cupido zakáže hledat osoby, které jí hledají, omlouvá ženskou 

náturou: „Dvě libůstky najednou! Je snad žena, která by tomu dokázala odolat?“ 80  

Vrcholu dosahuje, když při popisu paláce a místností plných oblečení a parfémů, 

najednou odbočí a pomocí satiry kritizuje ženy své doby, které ovládají mnoho způsobů, jak 

si zajistit krásu, přestože se jim jí od přírody nedostalo. Považuje tyto techniky přímo za lest a 

klamání. Na konci ironicky dodává, že na lásku téměř mají nárok, jelikož do svého vzhledu 

investují spoustu času a práce. 

 

„Klam a lež ještě nevládly tak jako je tomu v našem století.  Ženy, které objevily tajemství, jak 

zestárnout ve dvaceti letech a jak vypadat mladě v šedesáti, v té době ještě neexistovaly…ženy, 

které nahrazují své půvaby, jak jen to jde. Láska je jim zajisté povinována, za tu námahu, kterou 

na sebe vynakládají.“ 81   

 

Můžeme tedy vidět, že žena je vděčným terčem La Fontainových satirických poznámek, 

nenechá nitku suchou na jejích slabostech a dováděním jejích negativních vlastností do 

extrému často dosahuje komického efektu.  

Další typ humoru se váže k různorodé povaze díla. Lásky Psyché a Cupida je La 

Fontainovo nejdelší dílo psané v próze a nejdelší souvislý příběh; můžeme v něm tedy najít 

téměř všechny aspekty jeho tvorby. 

 

„La Fontaine si toto vyprávění plné kouzel tak dobře ochočil, že se mu podařilo v něm 

vytvořit určitou syntézu jeho nejdůležitějších předešlých děl.“ 82 

 

Jak podotýká Patrick Dandrey ve své monografii La Fontaine ou Les métamorphoses 

d’Orphée83, popis toho, jak protichůdně může působit touha a jaké pocity může vyvolávat 

(například zděšení, zvědavost, rozkoš, zklamání, utrpení, odpuštění), připomíná dílo Adonis. 

Konverzace mezi čtyřmi přáteli, kteří se procházejí v zahradách Versailles, připomíná Le 

Songe de Vaux. Balancování mezi mytologickou alegorií a jejím kritickým rozšifrováním 

připomíná skloubení příběhu a následného ponaučení v Bajkách. Zásahy přátel do příběhu 

                                                 
80 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 99: « Deux curiositez à la fois ! y a-t-il femme qui y résistast? » 
81 Tamtéž, s. 103: « L’artifice et le mensonge ne régnoient pas comme ils font en ce siècle-cy. On n’avoit 

point encore veu de ces femmes, qui ont trouvé le secret de devenir vieilles à vingt ans, et de paroistre 

jeunes à soixante...qui font substituer leurs charmes comme elles peuvent. Certainement l’amour leur est 

obligé de la peine qu’elles se donnent. » 
82 Dandrey, Patrick. La Fontaine ou Les métamorphoses d'Orphée. 240. Éditions Gallimard: Gallimard, 

2008, s. 70: « La Fontaine s’est si bien approprié ce récit merveilleux qu’il y a trouvé l’occasion d’opérer 

une sorte de synthèse entre ses principales œuvres antérieures. » 
83 Tamtéž, s. 70. 
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zase připomínají La Fontainovy Povídky. Dle Michela Jeannereta84 zase Povídky připomíná 

žertování a galantnost. S Bajkami má dílo společné dvojznačný vztah k morálce. Le Songe de 

Vaux je neodmyslitelně evokováno popisem dekoru. Dílo Adonis pak připomíná patetická a 

něžná láska. 

V díle tedy nemůžeme minout mistrné popisy a postřehy, kterými se vyznačuje La 

Fontaine bajkař. Má smysl pro detail a používá přirovnání, která často působí velmi komicky. 

Na popisu starého rybáře si můžeme všimnout, jakým způsobem autor činí obyčejnou 

charakteristiku vtipnou.  

„Krásný stařeček, bílý jako lilie, ale ne tak čerstvý, se chystal, že přejde. Jeho čelo bylo plné 

vrásek, z nichž nejmladší byla skoro stejně stará jako potopa. Psyché se také domnívala, že je to 

Deucalion, a poklekla před ním: Otče lidstva, vykřikla, ochraňte mě před nepřáteli…“85  

 

Využívá přirovnání k lilii, aby popsal jeho stáří, a velmi vtipně podotýká, že stařík je 

sice bílý jako lilie, ale ne tak čerstvý. Dále se pouští do popisu vrásek a řadí je do doby velké 

potopy. V další větě popis vygraduje, když ho Psyché pokládá za zakladatele lidského rodu 

Deukaliona. Tento přehnaný popis stáří je velmi komický, stejně jako laskavé pobavení, se 

kterým La Fontaine starce popisuje. V další pasáži líčí, jak se starci při pohledu na Psyché 

zapálila lýtka a zapomněl na veškeré nebezpečí i na své dcery. V kontextu předchozího popisu 

stařečka je to velmi zábavná představa.   

Jak si všiml Jacques Barchilon86 , můžeme zde najít několik popisů z říše zvířat, které 

by klidně mohly pocházet z některé La Fontainovy bajky. Druhý úkol, který Psyché dostane 

od Venuše, je nasbírat vlnu ze slunečních beránků. Snad jen La Fontaine je schopný vymyslet 

kočár, který je poháněn beránky, kteří se zuřivě ženou za vlky, jakožto za jejich přirozenými 

nepřáteli. Je to neobvyklý nápad, ale právě svou neotřelostí je komický. La Fontaine zde 

využívá k pobavení imaginaci a nadpřirozeno. 

 

                                                 
84 Jeanneret, Michel. Předmluva. In: La Fontaine, Jean de, Édition critique de Michel Jeanneret avec la 

collaboration de Stefan Schoettke. Les Amours de Psyche et de Cupidon. [Reimpr.]. Paris: Librairie 

Generale Francaise, 1991, s. 27. 
85 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.143-144: « Un très beau vieillard, et blanc comme un lys, mais non pas 

si frais, se disposait à passer. Son front étoit plein de rides, dont la plus jeune estoit presque aussi 

ancienne que le déluge. Aussi Psyché le prit pour Deucalion, et se mettant à genoux : „Père des humains, 

luy cria-t-elle, protégez-moy contre des ennemis… » 

86 Barchilon, Jacques. Wit and Humor in La Fontaine's ‘Psyché. The French Review [online]. 

1962, 36(1), 23–31 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/384059 
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„Byli to beránci Slunce; všichni měli rohy, ovládla je cele zuřivost a pronásledovali vlky.“ 87 

  

 Dále můžeme najít roztomilý popis želvy, která marně natahuje krček, aby se dostala 

z vězení svého domečku. Dar, který La Fontaine plně projevuje ve svých bajkách, tedy všímat 

si obyčejných maličkostí, ale popsat je zároveň jednoduše, tj. tak že jsou komické, se 

projevuje také v Psyché. 

 

„Et là mainte tortuë apportant sa maison 

Allonge en vain le col pour sortir de prison. “88  

(A želva nesoucí si svůj krunýř, marně natahuje krček, aby se dostala z vězení.) 

 

Jeho obdiv k říši zvířat, k jejich píli a organizaci, můžeme najít, když Psyché, zoufalé ze 

svého třetího úkolu setřídit několik druhů zrn, přijdou na pomoc mravenci. Autor věnuje 

celou stranu psanou veršem (který používá jen ve zvláštních případech, kdy próza nestačí) 

popisu práce mravenců. 

 

„Tout déloge ; et la terre en tire de son sein. 

L’Ethiopique gent arrive, et se partage. 

On crée en chaque troupe un maistre de l’ouvrage. “89 (Vše vyštve; a země je vytáhne ze svého 

nitra. Etiopský národ dorazí a rozdělí se. Každá skupina vybere jednoho velitele.) 

   

Popis upovídané husy – „une oye babillarde“ - která obeznámí Venuši o tom, že si její 

syn našel manželku, zase připomíná dnešní animované filmy. 

Velká část humoru je založena na satiře současné společnosti. Nejpatrnější je ve 

scénách, ve kterých vystupují sestry Psyché. Obě kritizují své manžely. První popisuje, že její 

manžel má „dvakrát takové množství milenek, které díky Lucině všechny mají dar plodnosti. 

Královská rodina je bezmála tak početná, že by bylo z čeho vytvořit nepřehlédnutelnou 

kolonii.“90 Docela trefně tak vyobrazuje běžnou situaci tehdejší šlechty a buržoazní 

společnosti. Druhá se přidává s tím, že její manžel má stále „kolem své osoby tucet lékařů. 

Nechápu, proč je nepřiměje, aby s ním také spali: aby mně dopřál takové cti, se totiž stává 

                                                 
87 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.191: « C’estoient les moutons du Soleil ; tous avoient des cornes, 

furieux au dernier poinct, et qui poursuivoient les Loups. » 
88 Tamtéž, s.131. 
89 Tamtéž, s.197. 
90 Tamtéž, s.107: « deux fois autant de maîtresses, qui toutes, grâces à Lucine, ont le don de fécondité. La 

famille royale est tantôt si ample qu'il y aurait de quoi faire une colonie très considérable. » 
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opravdu zřídka a až poté, co vezme v potaz blaho království: je tedy třeba, aby mu to poradil 

Asklépios.“91 Její popis velmi připomíná Molièrovu komedii Zdravý nemocný,92 v níž La 

Fontaine kritizuje hypochondrii. Dle Jacquesa Barchilona93 někdy La Fontaine také záměrně 

vkládá Psyché do úst slova, která snižují její inteligenci, aby demonstroval ignoranci 

buržoazních slečen. Například když se z úst mytologické postavy Psyché dozvídáme:  

 

„Kdo je to ten Styx? řekne naše hrdinka. Ráda bych se vás zeptala, jestli je mocnější než to, 

čemu říkáme krása.” 94 

 

Ani černý humor není La Fontainovi cizí. Najdeme ho například v popisu smrti 

Psychéiny sestry, kde do detailu rozebírá, jak se její tělo rozbíjí o kameny, které si ho 

podávají jako hračku. Kontrast mezi tragickou smrtí a lehkostí, s jakou o ní La Fontaine píše, 

působí komicky.  

 

« …nejdříve spadne na špičku kamene, pak na další, z kamene na kámen; každý z nich se 

zmocní jedné její části: přehazují ji jeden druhému jako hračku: takovým způsobem, že dorazí 

nejlíbezněji na světě do Proserpinina království.“95 

 

Humorně působí rovněž pasáž, která popisuje rozdíl mezi krásou a milostí. Mégano, 

dívka, která je krásná, ale schází jí šarm, je nazvána Anafroditou, a popudí ji to natolik, že 

krátce na to zemře.  

La Fontaine také často mytologický příběh pojí s událostmi z běžného života. Například 

když Cupido uklidňuje Psyché, že se ho může ptát na vše kolem dokola, protože je Bůh. 

 

„…chtěl bych, abyste se ke mně chovala, jak se k bohům sluší; užívají si, když se jich ptají 

stokrát na jednu věc: kdo vám řekl, že nejsem ze stejného těsta?“96 

                                                 
91 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.107: « une douzaine de médecins à l'entour de sa personne. Je ne sçay 

comme il ne les fait point coucher avec luy : car pour me faire cet honneur, cela ne luy arrive que 

rarement, et par des considérations d’Estat : encore faut-il qu'Esculape le luy conseille. »   
92 Molière. Zdravý nemocný: [komedie prokládaná hudbou a tanci]. Přeložil Svatopluk KADLEC. Praha: 

Artur, 2014. D (Artur).  
93 Barchilon, Jacques. Cit. d. 
94 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s.98: « Qui est-il, ce Styx ? dit notre héroïne. Je vous demanderais 

volontiers s'il est plus puissant que ce qu'on appelle beauté. » 

95 Tamtéž, s. 171: « …elle tomba premièrement sur une pointe de rocher, et puis sur une autre, de roc en 

roc ; chacun d’eux emporta sa pièce : ils se la renvoyoient les uns aux autres comme un joüet : de manière 

qu’elle arriva le plus joliment du monde au Royaume de Proserpine. » 
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Z ukázky je patrná ironie; autor naráží na modlení, při kterém lidé dokola opakují své 

přání, tužby a otázky. Ve scéně, ve které má Psyché strávit první noc se svým neviditelným 

manželem, zase autor popisuje, jak se jí zmocnily obavy, které většinou dívky pociťují před 

svatební nocí. Vztahuje příběh Psyché a Boha lásky Cupida na běžný proces svatby a svatební 

noci a tím příběh přibližuje svým čtenářům. Po svatební noci Psyché se dozvídáme, že jediná 

věc, která Psyché uvádí do rozpaků je, že „ji manžel opustil dříve, než se rozednělo.“97 

Připomíná to situace, kdy po společně strávené noci muž nebo žena zmizí, aniž by vysvětlili 

proč. Opět se tak čtenář může vcítit do příběhu, přestože ví, proč doopravdy Bůh Cupido 

nechce být spatřen. 

V neposlední řadě se u La Fontaina občas objevuje i burleska, ve smyslu přehnaně 

dramatické a vznosné mluvy postav, vzhledem k jejich poměrně bezpečné situaci. Opět si 

toho můžeme všimnout u Psyché, například když lamentuje nad svým osudem plodit monstra.  

 

„Co prosím, Psiché osídlí celý vesmír obludami! Psiché, které bylo tolikrát řečeno, že ho osídlí 

láskou a půvaby! Ne ne, to raději zemřu, než abych se vystavila takovému riziku.“ 98 

 

Vzhledem k tomu, že čtenář dobře ví, že jí žádné takové reálné nebezpečí nehrozí a že 

její manžel je ve skutečnosti překrásný Bůh lásky, působí replika přehnaně a komicky. Tím se 

dostáváme k zásadnímu faktu a stavebnímu prvku celého díla. La Fontaine chtěl vybudovat 

příběh tak, aby čtenář s Psyché sympatizoval, ale aby zároveň věděl, o co se ve skutečnosti 

jedná a mohl se příběhem bavit. Sám nám sděluje, že jediná Psyché by měla zakoušet 

nejistotu. Čtenáři je určena role pozorovatele, který si ze své pozice může vychutnat příběh se 

všemi jeho humornými aspekty. Proto také autor poskytuje humorné úlevy, když situace 

v příběhu začíná být příliš vážná. Například poté, co je Psyché vyhnána z Cupidova paláce a 

pokouší se o sebevraždu a tragičnost stoupá, vstupuje Poliphile s nemístnou poznámkou: 

„Stokrát jsem žasl nad tím, jak je možné, že se do ní ten Zefír nezamiloval.“99 Jeho zamyšlení 

o tom, proč se Cupidův služebník Zefír nezamiluje do jeho manželky, čtenáře pobaví a uvolní 

atmosféru.  

                                                                                                                                                         
96 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 91: « …je veux bien que vous me traitiez comme on fait les Dieux ; ils 

prennent plaisir à se faire demander cent fois une mesme chose : qui vous a dit que je ne suis pas de leur 

naturel? » 
97 Tamtéž, s. 79: « son mary l’avoit quittée devant qu’il fust jour. » 
98 Tamtéž, s. 109: « Quoy Psiché peuplera de monstres tout l’univers ! Psiché à qui l’on a dit tant de fois 

qu’elle le peupleroit d’amours et de grâces ! non, non, je mourray plûtost que de m’exposer davantage à 

un tel hazard. » 
99 Tamtéž, s. 138: « Je me suis estonné cent-fois comme le Zéphire n’en devint pas amoureux. » 
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 V této kapitole jsme ukázali, jak La Fontaine pomocí různých typů humoru vytváří 

bujarý a hravý text. Využívá například hyperbolizaci, polidšťování Bohů, burlesku, ironii, 

satiru, a v neposlední řadě vztahuje mytologický příběh na běžné situace.  
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7 Vztah mezi Psyché a Cupidem z pohledu galantní estetiky 

Zprvu je třeba poznamenat, že Psyché a Cupido vstupují do vztahu ze zcela odlišných 

pozic, s rozdílnými zkušenostmi a povědomím o lásce. Cupido, jakožto Bůh lásky, je 

obeznámen s jejím fungováním a jejími nástrahami. Jak sám říká: 

 

„…vím, co je to láska a musím to vědět.“100  

 

Na rozdíl od něj je zde Psyché, mladá dívka, která nemá s láskou jakoukoli zkušenost a do 

poslední chvíle věřila, že ji již ani žádná nečeká. Jejich sociální status je také velmi odlišný. 

Psyché je urozeného původu, dcera králova, ale stále zůstává pouhou smrtelnicí. Cupido je na 

rozdíl od ní mocný Bůh, který ovládá lidská srdce.  

 Na první pohled si můžeme všimnout, že v jejich vztahu chybí aspekt, který je pro 

galantní lásku zcela zásadní, a to oboustranný výběr partnera. Cupido měl šanci Psyché 

pozorovat, prohlédnout si ji a vybrat dle vlastního uvážení. Psyché je však ve zcela odlišné 

situaci. Zprvu jí bohyně Venuše zbaví všech nápadníků a zdá se, že ji přes všechnu její krásu 

již nikdo nebude milovat.  

 

„Lidé k ní chovali ještě úctu, respekt, snad i obdiv; už se jí však nedostávalo toho, čemu říkáme 

láska…“101 

 

Následně je nucena smířit se s krutou věštbou a až do poslední chvíle očekává, že se 

dostane do rukou krutému monstru.  Neměla tedy žádný prostor ovlivnit výběr manžela a byla 

postavena do určité situace. Ocitá se v Cupidově nádherném paláci, vezme si ho a stráví s ním 

svatební noc. Je tedy porušen další z principů galantní lásky, a to ten, že vztah nevzniká 

okamžitě, ale musí se určitou dobu budovat. Je ovšem třeba přiznat, že hlavní hrdinové 

neměli k zrání galantní lásky, vzhledem k věštbě, ideální podmínky.  

Co se týče obětí nebo darů přinesených do vztahu, můžeme říct, že Cupido kvůli Psyché 

porušil slib, který dal své matce, a zachránil ji před krutou věštbou tím, že se do ní sám 

zamiloval. Pro něj to znamená jeden z kroků, kterým se z rozjíveného dítěte mění v mladého 

muže. Dále jí přináší zázemí, bohatství, zábavu a zejména svou lásku. Přestože Psyché trápí 

svým zákazem nechat se vidět, dělá to v podstatě, aby ji ochránil. Psyché přináší do vztahu 

                                                 
100 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 92: « je sçais ce que c’est d’amour, et le dois je savoir. » 
101 Tamtéž, s. 71: « On avoit encore de la vénération, du respect, de l’admiration pour elle si vous voulez ; 

mais on n’avoit plus de ce qu’on appelle Amour… » 
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svou naivitu, mládí, dobrou povahu a zejména ochotu zamilovat se do manžela, kterého nemá 

možnost spatřit.  

  Jejich vztah je alespoň z počátku trochu jednostranný. Nejenže si Cupido mohl 

manželku vybrat sám, ale je to rovněž on, kdo ve vztahu nastoluje pravidla. Tím, že se před 

Psyché skrývá, vytváří ve vztahu nerovnováhu. Psyché nemůže manžela spatřit, zůstává mezi 

nimi tedy stále neobjasněné tajemství, které podněcuje Psychéinu zvědavost. Cupido má ještě 

navíc další výhodu, a to šanci pozorovat Psyché přes den. Jelikož je neviditelný, může 

naslouchat jejím myšlenkám, přáním a tužbám. 

 

„…a kromě potěšení, že ji mohl pozorovat, se mu dostávalo dalšího, a to dozvídat se její 

nejtajnější myšlenky a poslouchat ji, když si přála něco, v čem láska hrála minimálně stejnou 

roli jako dobré mínění, které o sobě měla.“ 102 

  

Vzhledem k jejich rozdílným zkušenostem také zastává roli iniciátora a často Psyché 

vzdělává a poučuje v oblasti lásky. V první části díla najdeme několik důležitých rozmluv, 

které spolu milenci vedou. Jedna z nich se odehrává v jeskyni, do které se Psyché zatoulá 

během jednoho odpoledne. Narazí zde na Cupida, který jí vyčítá nedostatek lásky.  

 

„…vidím, že tato vášeň a vaše mladí ještě nejdou dohromady. Kdybyste milovala, vyhledávala 

byste ticho a samotu s větší péčí, než s jakou se jim teď vyhýbáte.“ 103 

 

Psyché odpovídá, že nemůže zcela milovat někoho, koho si musí představovat, že každý 

má svůj vkus a nevědomky popíše právě Cupida, jako svého vysněného manžela. Diskuse 

pokračuje, a když jí Cupido odmítne sdělit důvody, které mu zabraňují ukázat jí svou podobu, 

Psyché příliš rychle vyhrkne: 

 

„Nedokážu vás tedy milovat.“ 104 

 

Cupido je zdrcen a silně projevuje své city.  

                                                 
102 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 85,86: « et outre le plaisir de la voir il avoit celuy de d’apprendre ses 

plus secrètes pensées, et de luy entendre faire un souhait où l’amour avoit pour le moins autant de part 

que la bonne opinion de soy-mesme. » 
103 Tamtéž, s. 88: « je vois bien que cette passion et vos jeunes ans n’ont encore guère de commerce 

ensemble. Si vous aimiez vous chercheriez le silence et la solitude avec plus de soin que vous ne les 

évitez maintenant. » 
104 Tamtéž, s. 89: « Je ne sçaurois donc vous aimer. » 
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„Její manžel měl srdce tak sevřené, že mu trvalo dlouhou dobu, než dokázal promluvit…od 

povzdechů přešel k slzám a od slz k nářkům.“ 105 

 

Můžeme tedy vidět, že Cupido je sice v pozici iniciátora, ale neznamená to, že se také 

nemá čemu učit. Poprvé v životě miluje a projevuje se velmi citově. V díle ho přistihneme při 

pláči ještě několikrát. V lásce tedy z počátku působí spíše jako zranitelný člověk než jako 

božská autorita, a to po celou první část díla.  Jeho předchozí zkušenosti dodávají váhu jeho 

slovům a pocitům, zatímco mládí a naivita Psyché mohou působit lehkovážně. Několikrát 

manželovi dá slib a poté ho poruší, například ten, že by ho milovala i jako monstrum.  

Jejich láska je tedy komplikovaná, vášnivá, a několikrát se dočítáme, že se nemilují jako 

manžel s manželkou – dle vypravěče nemůže být nic tak mdlého –, ale jako milenec 

s milenkou.  Jejich vztah není založen na důvěře, stále jeden o druhém pochybují; Cupido si 

není jistý manželčinými pocity a ona si nemůže být jistá ani existencí svého manžela. Její 

pochyby nabydou takové síly, že si v jednu chvíli není jistá ani tím, jestli se opravdu nachází 

v paláci, nebo jestli ji manžel očaroval. Na druhou stranu je to láska velmi intimní, odehrává 

se ve tmě, aniž se milenci mohou vzájemně spatřit, ostatní smysly jsou tedy posíleny. 

Hrdinové mají také spoustu času na konverzaci. Cupido je během rozmluv velmi pozorný a 

naslouchá Psyché, která se neustále trápí tím, jak Cupido vypadá. Přestože se ho ptá stále 

dokola, je trpělivý a povzbuzuje ji, aby mu sdělila, co cítí. Také se dá manželkou přesvědčit a 

ukolébat, a když přijedou na návštěvu její sestry, projevuje svou štědrost.  

 

„Dejte jim diamanty a perly, dejte jim vše, jelikož vše patří vám. Mně stačí, že se uhlídáte a 

neuvěříte jim.“ 106 

 

Tajemství hraje ve vztahu obrovskou roli. Posiluje vášnivost a trvání počáteční 

zamilovanosti, podtrhuje však také jistou zvrácenost, která je nedílnou součástí vztahu. 

Cupido, z pozice zkušeného, vysvětluje Psyché, že jakmile v lásce všechno pozná a bude si 

jím zcela jistá, začne se nudit a následně přiznává: 

 

„Co se mě týče, pohled na vaše trápení mi přináší extrémní potěšení.“107 

                                                 
105 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 89: « Son mary avoit le coeur si serré qu’il fut un temps assez long 

sans pouvoir parler…des soûpirs il en vient aux pleurs, et des pleurs aux plaintes. » 
106 Tamtéž, s. 102: « Donnez-leur diamans et perles, donnez-leur tout, puisque tout vous appartient. C’est 

assez pour moy que vous vous gardiez de les croire. » 
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Psyché si také uvědomuje, že přestože se velmi trápí, přináší jí to i určité potěšení.  

 

„Vůbec nepochybujte, že tato trápení, o kterých mluvila Psiché, nebyla také jejími radostmi… 

to, co chybělo jejímu štěstí bylo součástí potěšení, které jí přinášela láska.“108 

 

Zároveň fakt, že si ani jeden není v tom druhém jistý, působí, že se jejich láska nezdá až 

tolik reálná. Psyché vlastně ani neví, koho si vzala, a Cupido zase nemůže vědět, zda by ho 

Psyché milovala stejně, kdyby o něm věděla všechno.  

 

„A jestli jsem Bůh, přestanete mě milovat, nebo mě již alespoň nebudete milovat s takovou 

horoucností, jelikož jsme na hony vzdáleni tomu, abychom milovali bohy stejně vášnivě jako 

lidi.“ 109 

 

Tato nestabilita se nese celou první částí díla, která je pro nás k analýze jejich vztahu 

výchozí, jelikož zde najdeme oba hrdiny pospolu, vidíme postupné zrání jejich vztahu a jsme 

svědky jejich konverzací. Tajemství Cupidovy podoby tedy hraje ve vztahu roli časované 

bomby. Dopředu je jasné, že se blíží katastrofa. Podobně, jako Psyché Cupidovi zbrkle řekla, 

že ho nedokáže milovat, nebude-li ji jeho vzhled znát, on jí zase na otázku, co by se stalo, 

pokud by ho spatřila, odpovídá: 

 

„Opustil bych vás…“110 

 

Ve vztahu je tedy cítit ultimátum. Přestože Cupido Psyché ujišťuje, že ji miluje „jak jen 

je milovat možné“111, hned v další větě připomíná, že ve chvíli, kdy ho spatří, už ho nemůže 

počítat mezi své přátele. Nejistota Psyché se projevuje také ve chvíli, kdy Cupido znovu pláče 

a ona si potřebuje sáhnout na jeho tvář, aby se ujistila, že se nejedná o fintu. Milenci si tedy 

musí stále dokola dokazovat svou lásku, aby uvěřili.  

 

                                                                                                                                                         
107 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 92: « Pour ce qui me touche, je prens un plaisir extrême à vous voir en 

peine… » 
108 Tamtéž, s. 95: « Ne doutez point que ces peines dont parloit Psiché n’eussent leurs plaisirs…ce qui 

manquoit à sa joye faisoit une partie des douceurs qu’elle goustoit en aymant… » 
109 Tamtéž, 92: « Et si je suis Dieux vous cesserez de m’aymer, ou du moins vous ne m’aymerez plus 

avec tant d’ardeur, car il s’en faut bien, qu’on ayme les Dieux aussi violemment que les hommes. » 
110 Tamtéž, s. 97: « Je vous quiteray… » 
111 Tamtéž, s. 98: « autant que l’on peut aymer» 



47 

 

„…vy, Psiché, vy mě milujete vášnivě? A jak chcete, abych tomu věřil? vězte, že praví milenci 

se starají jen o svou lásku. Ať si svět mluví, rozumuje, věří, čemu chce; ať je lituje, ať jim 

závidí; vše je jim lhostejné.“ 112 

 

Těmito slovy Cupido vyčítá Psyché nedostatek lásky. Psyché opravdu ve svém mládí a 

nezkušenosti zřejmě nebyla schopná pochopit plný smysl jeho slov a nevěděla ještě, co je to 

opravdová láska. Brzy se jí omrzel krásný palác a všechen luxus a chtěla se s někým o svou 

radost podělit, nebo dokonce pochlubit. Cupido musel vyčkat do druhé části díla, kdy se jeho 

slova skutečně naplnila, ba dokonce utrpením jejich význam bohatě přesáhla.  

Výše popsaný nevyrovnaný vztah mezi hlavními hrdiny a všudypřítomná nejistota mezi 

nimi vysvětlují, jak mohla Psyché tak snadno uvěřit, že je její manžel monstrum. Byla 

schopná na něj hrát hru a něžnými slůvky a dalšími prostředky se jí podařilo obalamutit 

manžela i nymfy, aby nepoznali, že něco chystá. Zdá se tedy, že na konci první části již 

ztratila něco ze své naivity. Na druhou stranu Psyché neusilovala o smrt manžela, nýbrž o 

smrt strašného draka, a do poslední chvíle o svém činu pochybovala. Cupido ji nechal žít 

v samotě bez jediné útěchy a partneři si nebyli rovni. V tomto bodu příběhu, kdy Psyché 

spatří Amora a následně je vyhnána z Cupidova zámku, se La Fontaine výrazně rozchází 

s Apuleiovou verzí. Nejenže Apuleiova Psyché čekala dítě, což La Fontaine vůbec neuvádí, 

ale také se píchla o jeden z Cupidových šípů a byla tak nucena se do něj zamilovat. La 

Fontaine tuto skutečnost zcela pomíjí, zřejmě chce Psyché ponechat možnost svobodného 

rozhodnutí a dát jí prostor, aby ke skutečné lásce ke Cupidovi dospěla sama.  

Vztah Psyché a Cupida tedy na konci první části díla příliš galantní lásku nepřipomíná. 

Oba hrdinové potřebují projít dlouhou cestou, aby dosáhli pravé galantní lásky a osobní 

vyspělosti a aby se naučili respektovat jeden druhého a sebe samé.  

Pro Psyché je tato cesta doslovná. Po několika prvních úskalích, které musí překonat, se 

Psyché ocitá sama v roli iniciátorky a školí o lásce dvě mladé dívky. Její rady ohledně lásky 

odpovídají lásce galantní.  

 

„Co musíte udělat je, dobře si vybrat, a to jednou a napořád: dívku, která miluje pouze jednoho 

člověka, nemůže nikdo kárat; jen dbejte, ať vás řídí ctnost, zdrženlivost a opatrnost, a střezte se, 

nebo alespoň předstírejte, že jste zdrženlivé. Když se vašim láskám bude dařit špatně, plačte, 

                                                 
112 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 102: « …vous Psiché, vous m’aymez trop ? et comment voulez-vous 

que je le croye ? sçachez que les vrais Amans ne se soucient que de leur amour. Que le monde parle, 

raisonne, croye ce qu’il voudra ; qu’on les plaigne, qu’on les envie ; tout leur est égal, c’est à dire 

indifférent. » 
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vzdychejte, zoufejte si; to vám ani nemusím říkat; chovejte se však tak, aby to nebylo poznat; a 

když se jim bude dařit dobře, ať je to poznat tím méně; pokud tedy nechcete, aby se do toho 

přimíchala závist a svým jedem otrávila všechnu vaši blaženost; k čemuž, jak víte, došlo v mém 

případě."113  

 

Radí dívkám, aby si dobře vybrali – předpokládá tedy, že žena má na výběr partnera 

právo. Zároveň zdůrazňuje, že je důležité se láskou nechlubit, aby nebyla vystavena závisti. 

Můžeme tedy konstatovat, že se Psyché ze své chyby poučila a je o krok blíže dosažení lásky 

galantní. Jak podotýká Maud André ve své bakalářské práci Povídka Psyché. Srovnávací 

studie Apuleia a Jeana de La Fontaina114, Psyché se také podaří překonat úkoly, které jí 

ukládá Venuše, s pomocí lásky. Drakovi zpívá písničku o lásce, aby ho uspala a mohla donést 

Venuši omlazující vodu. Vlnu beránků se jí podaří dostat díky laškování služebné s mladými 

hlídači a roztřídit hromadu zrn jí pomůže dokonce sám Cupido, který pošle na pomoc 

mravence. Tento symbolický aspekt byl do příběhu vložen La Fontainem, U Apuleia Psyché 

překonává úkoly jiným způsobem, například dostat omlazující vodu jí pomůže královský pták 

nejvyššího Iova. 

Psyché tedy podstupuje dost krutou a obtížnou cestu za svou láskou. Je týrána Venuší, 

potýká se s obtížnými úkoly, a to vše s cílem dosáhnout Cupidova odpuštění. Na své cestě 

postupně vše ztrácí, a nakonec i svou krásu. 

„Ach osude, rozkřikla se, odsuzuješ mě také ke ztrátě krásy?...nestačilo ti, že jsem ztratila 

rodiče, manžela, bohatství, svobodu, musím také přijít o jediné blaho, kterým se ženy utěšují ze 

všech svých neštěstí?“ 115 

Přesto si je svou láskou po celou dobu jistá a na konci příběhu, když se milenci opět 

setkávají v lesíku, kde se Psyché skrývá, můžeme pozorovat, že se její láska přetvořila v lásku 

zcela nesobeckou a čistou. Již neusiluje o znovuzískání Cupidovy lásky, pouze mu slibuje, že 

                                                 
113 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 160: « Ce que vous avez à faire est de bien choisir, et de bien choisir 

une fois pour toutes : une fille qui n’ayme qu’en un endroit ne sçauroit estre blâmée ; pourveu que 

l’honnesteté, la discrétion, la prudence, soient conductrices de cette affaire, et pourveu qu’on garde des 

bornes, c’est à dire qu’on fasse semblant d’en garder. Quand vos Amours iront mal, pleurez, soûpirez, 

désespérez-vous ; je n’ay que faire de vous le dire ; faites seulement que cela ne paroisse pas ; quand elles 

iront bien que cela paroisse encor moins ; si vous ne voulez que l’envie s’en mesle, et qu’elle corrompe 

de son venin toute votre béatitude ; comme vous voyez qu’il est arrivé à mon égard. » 
114 Maud, André. Le Conte de Psyché. Étude comparée d'Apulée et de Jean de La Fontaine. Louvain, 

2001. Mémoire de licence. Université de Louvain. Vedoucí práce Prof. Paul-Augustin Deproost. 
115 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 208: « Ô destins, s’écria-t-elle, me condamnez-vous à perdre aussi la 

beauté ?... ne vous suffisoit-il pas que j’eusse perdu mes parens, mon mary, les richesses, la liberté, sans 

perdre encore l’unique bien avec lequel les femmes se consolent de tous les malheurs ? » 
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ho bude milovat na věky a od něj nežádá nic víc než trochu soucitu. Dokonce zachází až tak 

daleko, že mu radí pro jeho dobro, aby se lásky k ní zcela vzdal. 

„Také je třeba, abyste hledal lék na vášeň, která vás zaměstnává: ničí vám vztah s matkou a 

zanedbáváte kvůli ní péči o smrtelníky a správu říše.“ 116 

Dále má velmi dojemný proslov, ve kterém Cupida zbavuje povinnosti milovat ji, 

jelikož již není krásná a chápe, že láska fyzická je nedílnou součástí vzájemného pouta. 

Psyché tedy dospěla ke zcela galantní lásce, učinila výběr partnera, ale dala mu volnost a 

myslela především na jeho dobro. Také přijala vinu za svoje činy na sebe a uznala, že za vše 

mohla její zvědavost, a po vzoru starého rybáře se chtěla sama stáhnout pryč od lidí mezi 

divokou zvěř. 

Cupidova cesta není tak význačná a výmluvná jako cesta Psyché. Nejprve pociťuje 

šílenou zlobu a můžeme si povšimnout jeho proměny z muže v božskou autoritu. Na straně 

135-140 je použita slovní zásoba dokazující tuto skutečnost. Autor používá pojmy typu: „Ce 

Dieu s’envola, le battement de ses Ailes, le Dieu etc…“ (Tento Bůh vzlétne, tlukot jeho 

křídel, ten Bůh atd.), aby zdůraznil tuto proměnu. K Psyché se chová velmi krutě a libuje si 

v jejím utrpení. 

 

„Chtěl, aby trpěla…dostávalo se mu jistého uspokojení při pohledu na bolest, kterou si 

působila…Cupido ve vzduchu ochutnával tuto krutou radost…chci, abys trpěla, ale nechci, abys 

zemřela; byla bys příliš brzy vysvobozená.“ 117 

 

Tato krutost, se kterou Cupido k Psyché přistupuje, je barvitě popsána pouze u La 

Fontaina. Zdá se, že si autor uvědomoval jistou absurditu příběhu, ve kterém je dívka nucena 

tak krutě platit jen za svou zvědavost, a tak příběh poupravil, aby měl šanci se k této 

skutečnosti vyjádřit. Cupida vykreslil krutějšího, než je v původní předloze, a v příběhu se 

několikrát Psyché zastává a Cupida dokonce přímo obviňuje.   

« Ah trop impitoyable Amour,         

 En quels lieux estois-tu? Dy cruel, dy barbare :       

                                                 
116 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 212: « Aussi bien faut-il que vous cherchiez un remède à la passion qui 

vous occupe : elle vous met mal avec vostre mère et vous fait abandonner le soin des mortels et la 

conduite de votre empire. » 
117 Tamtéž, s. 138–140: « Il vouloit la faire souffrir…recevant quelque satisfaction à l’aspect du mal, 

qu’elle se faisoit…Cupidon goustoit dans les airs ce cruel plaisir…je veux que tu souffres, mais je ne 

veux pas que tu meures ; tu en serois trop tost quitte. » 
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 C’est toy, c’est ton plaisir, qui causa sa douleur :      

 Ouy tigre, c’est toy seul qui t’en dois dire auteur :      

 Psiché n’eust rien souffert sans ton courroux bizarre.      

 Le bruit de ses clameurs s’est au loin répandu ;       

 Et tu n’en as rien entendu !         

 Pendant tous ses tourmens tu dormois, je le gage ;      

 Car ta brûlure n’estoit rien.         

 La Belle en a souffert mille fois davantage.       

 Sans l’avoir mérité si bien. » 118 (Á ty nelítostný Amore, Kde jsi byl ? Krutost, barbarství: jsi to ty, 

tvoje potěšení, které zapříčinilo její bolest: Ano tygře, jsi to ty sám, který se může nazývat autorem: 

Psiché by nic nevytrpěla bez tvého bizarního hněvu. Zvuk jejího křiku se nesl daleko; a ty jsi nic neslyšel! 

Během jejích muk jsi spal, za to ručím; Tvoje rána nebyla nic, kráska vytrpěla tisíckrát víc, aniž se 

provinila.) 

Vypravěč se k tomu opakovaně v příběhu vyjadřuje a je znát, že s Psyché sympatizuje. 

Tento aspekt a reflexe u Apuleia zcela chybí. 

„Chyba, které se dopustila, si vposled nezasloužila takový trest. Kdyby zvědavost činila lidi 

nešťastnými i po smrti, nebylo by žádné výhody býti ženou.“ 119 

Nicméně Cupido má po dobu svého léčení dost času na sebereflexi a svou chybu si 

uvědomí a je připraven vzdát se všeho svého bohatství, poprosit Psyché za odpuštění a dále 

sloužit pouze jí. Při vzájemném setkání se jí vyznává ze svých chyb a přiznává, že je nevinná 

a nezasloužila si takové utrpení. 

„Můj vrtoch stojí za tím, že nevinná osoba, osoba, která byla narozená proto, aby poznala jen 

radosti, zakusila více utrpení, než zakusí hříšníci…Ó Psiché, kolik máte důvodů mě nenávidět! 

Musím zemřít, a já najdu způsob, jak to provést, ať už je to třeba věc nemožná.“ 120 

  Touží po ní navzdory tomu, že pozbyla krásy, a zdůrazňuje, že se do ní nezamiloval 

pouze pro její krásu, ale zejména díky její duši a povaze. I on tedy došel k lásce galantní.  

                                                 
118 La Fontaine, Jean de. Cit. d., s. 188. 
119 Tamtéž, s. 203: « Après tout, la faute qu’elle avoit commise ne méritoik tt pas une telle punition. Si la 

curiosité rendoit les gens malhereux jusqu’en l’autre monde, il n’y auroit pas d’avantage à estre femme. » 
120 Tamtéž, s. 211: « …mon caprice est cause qu’une personne innocente, qu’une personne qui estoit née 

pour ne connoistre que les plaisirs a soufert des peines que les coupables ne souffrent point…Ah Psiché, 

que vous avez de sujets de me détester ! Il faut que je meure, et que j’en trouve les moyens, quelque 

impossible que soit la chose. » 
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V této kapitole jsme popsali vývoj lásky mezi Psyché a Cupidem. Láska, která byla 

nejprve láskou vášnivou ale nejistou, založenou na sdíleném tajemství, se vyvinula 

v opravdovou lásku dle galantní estetiky. Hlavní hrdinové prošli sami vývojem a jejich láska 

se vyvíjela spolu s ním. Jak podotýká Patrick Dandrey121, tento elegantní román v sobě nese 

velkou symboliku metamorfózy. Na začátku příběhu je kráska, která si vezme monstrum, a na 

konci příběhu žena zbavená krásy s manželem krásným jako Bůh. Monstrum se mění 

v neviditelného manžela a následně v Boha lásky. Obyčejná dívka Psyché se mění v Bohyni. 

Palác snů a snové zahrady se mění ve vězení a prostou chaloupku v údolí slz. Není tedy 

překvapením, že i láska dvou hlavních hrdinů prochází metamorfózou a na konci je povýšena 

až do nebeských výšin, kde jsou si oba partneři rovni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Dandrey, Patrick. La Fontaine ou Les métamorphoses d'Orphée. 240. Paris: Éditions Gallimard: 

Gallimard, 2008, s. 70- 74. 
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8 Závěr 

Cílem této práce bylo představit dílo Jeana de La Fontaina Lásky Psyché a Cupida ve 

světle galantní literatury. Prostřednictvím analýzy tohoto díla jsme identifikovali hlavní znaky 

galantnosti u La Fontaina.  

 

V první části práce jsme se věnovali přiblížení fenoménu galantnosti. Nejprve jsme 

zmapovali vývoj slova galantní, ukázali jsme, jak se jeho význam postupně stabilizoval od 

století třináctého až do století sedmnáctého, ve kterém se z něj vyvinulo slovo galantnost, 

označující model chování galantního člověka. Rozlišili jsme také slovo galantnost od dalších 

dobových pojmů – preciozity, čestnosti a urbanity. Poté jsme popsali ustálení galantnosti 

jakožto literárního proudu a zmapovali jsme jeho hlavní projevy v literatuře. Zaměřili jsme se 

zejména na styl psaní, výběr žánrů, popis postav a fenomén galantní lásky. Popsali jsme 

hlavní přínosy galantnosti pro umění i společnost. 

 

V druhé části práce jsme představili La Fontaina a dílo Lásky Psyché a Cupida. 

Věnovali jsme se jak obsahové stránce, tak stránce formální. Definovali jsme žánr díla a 

popsali okolnosti, za kterých autor dílo vytvářel. Vysvětlili jsme komu bylo dílo věnováno a 

kde autor našel inspiraci. Poté jsme podrobně popsali příběh. 

 

Ve třetí části práce jsme se soustředili na konkrétní analýzu jednotlivých aspektů La 

Fontainova díla za účelem najít v něm prvky galantnosti a ukázat jakým způsobem s nimi 

autor pracoval. Zprvu jsme se zaměřili na kompozici a vypravěče. Autor rámcové kompozice 

mistrně využívá. Pomáhá mu obhájit žánrovou různorodost, která v jeho době nebyla zcela 

přijatelná. Činí dílo aktuálnějším a vytváří mnoho různých rovin četby. Diktuje také orální 

náturu vyprávění, jejíž četné stopy můžeme v díle pozorovat. 

Dále jsme charakterizovali hlavní postavu Psyché, porovnali jí s Apuleiovým pojetím a 

s pojetím postav v galantní literatuře. Na rozdíl od Apuleia La Fontaine vytvořil obraz 

komplexní ženské hrdinky, ne tak docela mytologické postavy. Svými vlastnostmi odpovídá 

galantní estetice.  

Poté jsme rozebrali humor, jenž je pro La Fontainovu tvorbu typický. Dosahuje jím 

z velké části hravosti a lehkosti textu, které jsou pro galantní literaturu esenciální. Používá 

zejména ironii, satiru společnosti, hyperbolizaci a polidštění Bohů.  
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V neposlední řadě jsme zkoumali vztah mezi Psyché a Cupidem a porovnali jej s 

koncepcí lásky v rámci galantní estetiky. Došli jsme k závěru, že se jejich láska vyvinula 

v lásku galantní až v druhé části díla, poté, co oba prošli také vývojem osobním.  

V kontextu galantní lásky jsme mluvili o četných metamorfózách v příběhu. Po 

pozorném zkoumání díla je třeba souhlasit s tvrzením Patricka Dandreyho, a to že největší 

metamorfózou je přeměna tohoto útvaru plného kontrastů a změn tónu v plynulé, souvislé 

vyprávění, které je harmonické právě svou rozporuplností. La Fontaine je mistr vytříbeného 

stylu, ale stejně tak je mistr ve zpětném maskování přílišné snahy. Zdá se, jako kdyby 

dokonalost a propracovanost příběhu byla zcela přirozená a vycházela sama ze sebe. A o to 

přesně galantní literatura usiluje. 

 

Tato práce se vzhledem k omezenému prostoru věnovala pouze galantnosti v jejím 

pozitivním smyslu. Stejně tak, jako si slovo galantní zachovalo svou negativní verzi, i 

galantnost však jakožto symbol dvorného chování a vzájemného respektu našla svůj protipól 

ve své odnoži – takzvané galanterie licencieuse. Bylo by zajímavé prozkoumat odvrácenou 

stranu galantní literatury do větší hloubky, zejména vzhledem k tomu, že La Fontaine je jeden 

z autorů, kteří balancovali na pomezí „belle galanterie“ a „galanterie licensieuse“. Jeho 

Adonis, Sen o Vaux a zejména Psyché jsou bez nejmenších pochybností pravými představiteli 

delikátní, hravé, rafinované a vybrané literatury. Bajky již nejsou prototypem galantní 

literatury, ale její stopy tam najdeme také. Jiný případ jsou však jeho Povídky. V nich se plně 

projevuje La Fontainova rozpustilost, humor je převážně lechtivý, připomíná Rabelaise. Není 

překvapením, že byly zakázány, cenzurovány a zaručily La Fontainovi pověst libertina. 

Přestože se v La Fontainově případě jedná o neškodnou, úsměvnou formu „galanterie 

licencieuse“, bylo by na místě zaměřit se blíže na rozpolcenost jeho tvorby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

9 Použitá literatura 

Primární literatura:  

APULEIUS, Lucius. Zlatý osel. Překlad: Václav Bahník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 

LA FONTAINE, Jean de, Édition critique de Michel Jeanneret avec la collaboration de Stefan 

Schoettke. Les Amours de Psyche et de Cupidon. [Reimpr.]. Paris: Librairie Generale 

Francaise, 1991. 

 

Sekundární literatura:  

ANDRÉ, Maud. Le Conte de Psyché. Étude comparée d'Apulée et de Jean de La Fontaine. 

Louvain, 2001. Mémoire de licence. Université de Louvain. Vedoucí práce Prof. Paul-

Augustin Deproost. 

BARCHILON, Jacques. Wit and Humor in La Fontaine's ‘Psyché. The French 

Review [online]. 1962, 36(1), 23–31 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: 

www.jstor.org/stable/384059. 

BARED, Robert. La Fontaine. Paris: Seuil, c1995. Ecrivains de toujours (Unnumbered). 

DANDREY, Patrick. La fabrique des Fables: essai sur la poétique de La Fontaine. Paris: 

Klincksieck, 1991. Collection Théorie et critique à l'âge classique, 6. 

DANDREY, Patrick. La Fontaine ou Les métamorphoses d'Orphée. 240. Paris: Éditions 

Gallimard: Gallimard, 2008. 

DENIS, Delphine. Le Parnasse galant: Institution d'une catégorie littéraire au XIXème siècle. 

Paris: Honoré Champion, 2001. 

FUMAROLI, Marc. Le poète et le roi: Jean de La Fontaine en son siècle. Paris: Editions de 

Fallois, c1997. 

GAUCHERON, Jacques. Visage de La Fontaine à trois cent cinquante ans. Europe et les 

Éditeurs Français Réunis. 50ème Année. N° 515. Paris: Revue Littéraire Mensuelle Europe, 

1972. 

GROSS, Nathan. Functions of the Framework in La Fontaine's ‘Psyche.’. PMLA [online]. 

1969, 84(3), 577–586 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/1261145. 

JEANNERET, Michel. Předmluva. In: LA FONTAINE, Jean de, Édition critique de Michel 

Jeanneret avec la collaboration de Stefan Schoettke. Les Amours de Psyche et de Cupidon. 

[Reimpr.]. Paris: Librairie Generale Francaise, 1991, s. 5-42.  

SWEETSER, Marie Odile. La Fontaine. Boston: Twayne Publishers, c1987. Twayne's world 

authors series, TWAS 788. 



55 

 

VIALA, Alain. La France galante: essai historique sur une catégorie culturelle, de ses 

origines jusqu'à la Révolution. 1re éd. Paris: Presses Universitaires de France, 2008. 

Littéraires (Presses universitaires de France). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

10 Resumé v českém jazyce 

 

Tato práce popisuje prvky galantnosti v díle Jeana de La Fontaina Lásky Psyché a 

Cupida. Jean de La Fontaine je známý převážně pro své bajky, málokdo ví, že jde o jednoho 

z hlavních představitelů delikátní galantní literatury.  

 

V první části práce jsme popsali vývoj slova galantní. Od třináctého století jeho význam 

prošel změnami, ustálil se na označení čestného, dvorného, hravého a oduševnělého člověka. 

Ze slova galantní se v sedmnáctém století vyvinulo slovo galantnost. Galantnost představuje 

model chování a se etablovala také jako literární proud. Hlavní znak galantní literatury je 

netypický a pro danou dobu velmi moderní styl psaní. Zásadní je rozmanitost, hravost, 

lehkost. Galantní autoři preferují kombinaci několika žánrů, hrají si s tónem textu a vždy do 

textu vkládají takzvané „enjouement“ – bujarost. Galantnost přistupuje velmi otevřeně 

k ženám a lásce. Zakládá zcela novou koncepci vztahu, založenou na vzájemném výběru a 

úctě partnerů.  

 

V druhé části jsme se zaměřili na představení autora Jeana de La Fontaina a díla Psyché. 

Autor, narozený v Château-Thierry, byl v životě i tvorbě velmi přelétavý, rád experimentoval 

s formou textu a nebylo téměř žánru, kterému by se nevěnoval. Vzhledem k povaze jeho díla 

byl často podceňovaný a byl brán králem spíše jako podřadný dvorský básník. To mu však 

vyhovovalo, jelikož jeho dílo nebylo vystaveno přílišné pozornosti a smělo se vydávat 

navzdory skryté ironii. Dílo Les Amours de Psyché et de Cupidon napsal roku 1669. Jedná se 

o román v próze s veršovanými intermezzy, který popisuje příběh Psyché a Cupida, 

mytologických hrdinů starého Řecka. Vychází z díla Zlatý osel řeckého spisovatele Apuleia. 

La Fontaine však dílu dodává svůj osobitý punc. 

 

V třetí části jsme analyzovali určité aspekty díla Psyché, ve snaze najít a rozebrat prvky 

galantnosti. Nejprve jsme popsali rámcovou kompozici díla. Mytologický příběh Psyché 

rámuje příběh čtyř přátel procházejících se ve Versailles 17. století. Příběh Psyché slyšíme 

z úst Poliphila, který ho předčítá svým přátelům. Použitím této mistrně promyšlené 

kompozice autor činí z příběhu aktuální a moderní dílo. Příběh je neustále přerušován vstupy 

přátel, prolínají se v něm hlasy dvou vypravěčů, jeden svět se odráží v druhém. Čtenář tak má 

pocit, že čte několik příběhů najednou a má tak prostor pro různé interpretace díla.  
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Dále jsme se zaměřili na hlavní postavu díla, Psyché. Jedná se o hrdinku ženského 

pohlaví, která samostatně jedná a přemýšlí nad situací. La Fontaine nám v díle nabízí velmi 

detailní popis hrdinky, zejména skrze nepřímou charakteristiku. Prostřednictvím dialogů 

s Cupidem, jejích monologů a jejích činů si můžeme vytvořit velmi komplexní obrázek o její 

povaze. Postavy v galantní literatuře bývají vzhledově uchvacující, ale především oplývají 

kladnými vlastnostmi a vynikají i po duševní stránce. Psyché je proto pravou galantní 

hrdinkou. Je krásná a má zároveň dobrou povahu. 

Již jsme zmínili jeden z nejpodstatnějších rysů galantnosti – hravost, bujarost, pobavení. 

Podrobili jsme tedy analýze humor v La Fontainově díle. La Fontaine vyniká nenuceným 

smyslem pro humor, kterým úspěšně ředí patos, do kterého má příběh tendenci upadat. 

Využívá například burlesku, hyperbolizaci, černý humor a polidštění Bohů. 

V neposlední řadě jsme rozebrali lásku mezi Psyché a Cupidem. Jejich láska byla zprvu 

nevyrovnaná, plná tajemství a nedůvěry. Nesplňovala tedy požadavky galantní estetiky. 

V druhé části díla hrdinové prošli velkým osobním vývojem a spolu s tím se vyvíjel jejich cit. 

Zejména prostřednictvím Psychéiných obětí se z jejich lásky stala pravá láska galantní, ve 

které si jsou oba partneři rovni. Tento vývoj byl symbolicky znázorněn proměnou smrtelné 

Psyché v bohyni. 

 

V závěru naší práce jsme zrekapitulovali prvky galantnosti v La Fontainově díle Psyché. 

Navrhli jsme také možnost, kam by mohl směřovat další výzkum. Jako protipól „belle 

galanterie“, popsané v naší práci, se objevuje takzvaná „galanterie licencieuse“. La Fontaine 

se řadí mezi autory obou směrů, zejména jeho Povídky jsou zářnou ukázkou lechtivé odnože 

galantnosti. Bylo by proto zajímavé zaměřit se na tento rozpor v jeho tvorbě. 
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11 Résumé en français 

 

Ce travail décrit les manifestations de la galanterie dans l’œuvre de Jean de La Fontaine 

Les Amours de Psyché et de Cupidon. Jean de La Fontaine est connu principalement pour ses 

fables et peu de gens savent, qu’il s’agit d’un des principaux représentants de la délicate 

littérature galante. 

 

Dans la première partie, nous avons décrit l’évolution du mot galant. Sa signification a 

connu des changements depuis le treizième siècle ; elle s’est fixée sur la désignation d’un 

homme honnête, galant, enjoué, qui a un esprit brillant. Au dix-septième siècle, le mot 

galanterie s’est développé du mot galant. Elle représente un modèle de comportement et elle 

s’est aussi stabilisé comme un courant littéraire. Sa caractéristique majeure est le style de 

l’écriture atypique et très moderne pour son époque. Ce qui est essentiel c’est la diversité, 

l’enjouement, la légèreté. Les auteurs galants préfèrent la combinaison de plusieurs genres, ils 

jouent avec le ton et ils insèrent toujours l’enjouement dans le texte. La galanterie est très 

ouverte aux femmes et à l’amour. Elle met en place une conception entièrement nouvelle de la 

relation fondée sur le choix réciproque et le respect entre les partenaires.  

 

Dans la deuxième partie nous nous sommes concentré sur la présentation de l’auteur 

Jean de La Fontaine et son œuvre Psyché. L’auteur, né à Château-Thierry, était changeant 

dans sa vie et dans son œuvre, il aimait expérimenter avec la forme du texte et il n’y avait 

presque pas de genre dont il ne s’occupait. Vu la nature de son œuvre il a été souvent sous-

estimé et le roi l’avait vu comme un inferieur poète de cour. La Fontaine pouvait cependant en 

profiter, car son œuvre était protégée de l’attention non souhaitée et il pouvait être publié 

malgré l’ironie cachée. L’œuvre Les Amours de Psyché et de Cupidon a été publiée en 1669. 

Il s’agit d’un roman en prose mêlé de vers, qui décrit l’histoire de Psyché et de Cupidon, des 

héros mythologiques de la Grèce ancienne. Il s’inspire de l’œuvre L’Ane d’or de l’écrivain 

grec Apulée. La Fontaine pourtant enrichit le récit par une griffe de sa personnalité. 

 

Dans la troisième partie nous avons analysé quelques aspects concrets dans Psyché, 

avec un effort pour trouver et décomposer les traces de la galanterie. D’abord nous avons 

décrit le narrateur et le cadre. Le récit mythologique de Psyché est encadré par un récit des 

quatre amis qui se promènent à Versailles au dix-septième siècle. On entend l’histoire de 
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Psyché par la voix de Poliphile, qui est en train de la lire aux amis. En utilisant cette 

composition soigneusement réfléchie, l’auteur transforme le récit en œuvre moderne et 

actuelle. Le récit est interrompu sans arrêt par des remarques des amis, deux voix de narration 

s’interpénètrent, un monde se reflète dans l’autre.  Le lecteur se sent alors comme s’il lisait 

plusieurs textes un même temps et il est libre d’interpréter l’œuvre diversement. 

L’autre sujet de notre analyse était un personnage principal de l’œuvre – Psyché. Il 

s’agit d’une héroïne, qui est en train d’agir et réfléchir sur sa situation indépendamment. La 

Fontaine nous propose dans son œuvre une description détaillée du personnage, surtout en 

utilisant une caractéristique intérieure. Par l’intermédiaire de dialogues entre Psyché et 

Cupidon, ses monologues et ses actions, nous pouvons créer une image assez complexe de 

son caractère. Les personnages de la littérature galante sont d’une apparence ravissante mais 

ils abondent surtout en qualités positives et ils sont extraordinaires aussi par leur esprit.  

Psyché est alors une vraie héroïne galante. Elle est belle mais en même temps a des qualités 

de caractère.   

Nous avons déjà mentionné un des traits les plus importants de la galanterie – 

l’enjouement. Nous avons alors analysé l’humeur dans Psyché.  La Fontaine excelle dans son 

sens de l’humeur aisé avec lequel il dilue avec succès le pathos, dans lequel le récit a une 

tendance à tomber. Il utilise par exemple le burlesque, les hyperboles, l’humour noir et 

l’humanisation des Dieux. 

Le dernier élément et non le moindre de notre analyse était l’amour entre Psyché et 

Cupidon. Leur amour était d’abord déséquilibré, plein de secrets et de méfiance. Il ne satisfait 

donc alors pas les exigences de l’esthétique galante. Dans la deuxième partie de l’œuvre les 

héros ont connu un grand développement personnel et avec cela leur amour s’est développé 

aussi. Il s’est transformé, surtout grâce aux sacrifices de Psyché, en vrai amour galant, ou les 

deux partenaires étaient égaux. Ce développement était symboliquement dépeint par la 

métamorphose d’une mortelle Psyché en une déesse.  

 

En conclusion de notre travail nous avons résumé les traits de la galanterie dans Les 

Amours de Psyché et de Cupidon de La Fontaine. Nous avons aussi proposé de prolonger 

cette recherche. Comme un contrepoint d’une « belle galanterie », décrite dans notre travail, 

apparut aussi une « galanterie licencieuse ». La Fontaine peut se ranger entre les auteurs des 

deux courants littéraires, ses Contes, notamment, sont une éclatante démonstration d’une 
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branche grivoise de galanterie. Il serait alors intéressant de se concentrer sur ce désaccord 

dans son œuvre.  

 


