
Ar fablennoù gant Danielle Padel 
 

 

Kozh Noe, pe c’hoazh kozh Esope, deus an henc’hresia e vez ar fablennoù, lod eus al 

lennegezh pobl, Aotrou ar Feunteun en deus skrivet anezho e galleg flour, met skrivet int bet 

e brezhoneg ivez… Fablennoù a anavezez Liza ? 

 

Fablennoù e brezhoneg ? 

N’eus forzh, er yezh ma kari ! 

 

N’eo ket ar pezh a blij ar muiañ din ! 

Padal, eo mammenn ar Feunteun don hag he dour a red e Breizh ivez ! Pa vez komzet deus 

fablennoù e bro Frañs e vez kaoz, diouzhtu, deus ar re ijinet, krouet, gant Aotroù ar 

Feunteun… Monsieur de la Fontaine. Desket e vezont er skol abaoe pell... abaoe ma vez eus 

ar skol lik ha ret marteze… Savet int bet a–feson gant un den a vestronie ar yezh, se zo gwir. 

Evel ar re all on bet souezhet, er skolaj, o studiañ sevenadur henamzerel Bro C’hres. Klevout 

komz deus un den anvet Esope en doa skrivet fablennoù brudet-tre ivez… O lenn anezho 

m’eus kavet tudennoù heñvel ouzh re Aotrou Ar Feunteun : loened a bep seurt, degouezhioù 

ha doareoù heñvel ivez ouzh e re… Esope, ne c’helle ket bezañ levezonet gant labour aotrou 

Ar Feuntenn, se zo sur dre ma veve araozañ daou vil vloaz zo…  

 

Deus pelec’h e teu ar fablennoù ? 

Diwezhatoc’h ‘m eus klevet komz deus oberennoù al lennegezh pobl : kontadennoù, 

kanaouennoù, mojennoù, fablennoù, proverboù… o tont abell dre vemor ar bobl. Treuzkaset 

int bet abaoe kantvedoù, a rumm da rumm, e-koulz ar beilhadegoù. Pep hini a implije ar 

gerioù a zeue dezhañ evit treuzkas an herezh. Redi ebet, fazi ebet, pep hini a rae e seizh 

gwellañ evit reiñ buhez d’ar gerioù. Den ebet ne oa perc’henn war an teñzor-se a oa bev 

kenañ, e pep bro, e pep yezh. Temoù, tudennoù boutin a gaver etre bro-mañ-bro alies /met 

kinniget e vezont gant munudoù hervez pep yezh ivez… 

 

Adalek ar seitekvet kantved eo deuet ur cheñchamant… 

Ar mod gant an dud desket da implijout ar voullerezh evit treuzkas an hengoun-se en o 

zouez. Lod o deus roet ur stumm brav kenañ d’ar c’hontadennoù evel an aotrou Perrault e 

galleg pe an aotroù Grimm e alamaneg. Aotrou Ar Feunteun en deus skrivet e fablennoù e 

galleg d’ar c’houlz se, awenet gant labour Esope, piv oar ? 

 

E naontekvet kantved ez eus bet graet ul labour dastum gant tud ouiziek e brezhoneg … 

Da skouer en deus dastummet Fañch an Uhel kontadennoù ha kanaouennoù bro Dreger ha 

Hersart Kervarker kanaouennoù bro Gerne… 

 



Er memes koulz, ez eus bet troet e brezhoneg fablennoù Aotrou Ar Feunteun. 

An aotrou Combeau, en deus troet e holl fablennoù, met n’int ket bet embannet ha kollet eo 

bet an hanter deusouto… Diwezhatoc’h eo bet studiet e labour gant an aotrou Daniel Doujet 

en deus adsavet al lod aet da goll… Un doare brezhoneg a zo evit pep fablenn bremañ. 

Tamm ha tamm eo deuet ar boaz da soñjal e oa ijinet pep oberenn gant un den nemetken : 

ur c’houer, un ijinour emrenn, donezonet, awenet … Skornet stumm o oberennoù gant ar ret 

doujañ pa ginniger anezho ha paeañ gwirioù a-wechoù… An istorourien n’int ket sur bremañ 

deus bezoud Esope. Soñjal a ra dezho eo bet ijinet an dudenn-se o veskañ buhez hag 

oberenn lies barzhed henc’hresia a-hed ar c’hantvedoù…. N’eus forzh, glad mabden eo an 

teñzorioù-se pinvidikaet gant al livioù degaset gant pep yezh pa vezont klevet… 


