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AR BREZHONEG ER SKOL ?

Strafuilhet gant ar goulennoù dibaouez en deus roet gouarnamant Bro-C'hall
an aotre da gelenn hor yezh, ar brezhoneg, e skolioù an eil derez hag er 
skolioù-mistri. An darvoud pouezus-mañ a zegouezhas e miz kerzu diwezhañ. 
Lavaret am eus an aotre, daoust petra e talv an aotre-se ? Gwelomp da skouer 
petra a zo bet graet eus an aotre roet e liseoù Penn ar Bed adalek deroù ar 
bloaz ; en unan anezho, diwar daou, ez on sur n'eus bet graet mann ebet.

Un aotre a vez roet eta da gelenn ar yezh, hogen ne vez ket anvet a 
gelennerien, na roet kennebeut eurioù d'he studiañ. Ar gelennerien a oar mat o 
deus ar vugale a-walc'h a zanvez labour ha n'heller ket o lakaat da studiañ un 
danvez ouzhpenn ha ne dalvezo da netra dezho.

P' edon er c'hlas prederouriezh e studiemp kudenn ar Frankiz, ha soñj mat 
am eus eus ar pennreolenn-mañ a zo anat d'an holl : UR FRANKIZ HEP GALLOUD 
D'HEC'H IMPLIJ PE D'OBER GANTI N'EO KET UR FRANKIZ. Setu dres ar pezh a vez roet
dimp : ur frankiz hep ar gallaud d'ober ganti. Ne dalv ket ar boan reiñ d'an den
an aotre da brenañ ma n'en deus ket ur gwenneg toull en e c'hodell. Ret eo da 
gentañ e vije anvet kelennerien, d'an eil roet amzer da studiañ ha dreist-holl 
lakaet ar brezhoneg da yezh arnodenn e-kichen an alamaneg, ar saozneg hag ar 
spagnoleg evel ma vez graet e Kembre. Ar pezh a garfemp bremañ eo e vije anvet 
kelennerien araok ma vo echu ar bloavezh... da vihanañ. Mat e vefe kemer ar 
gudenn en un doare sirius ha paouez d'ober goap !

Evel-just e c'hello bremañ ar pennoù bras respont d'an dud a-ziavez ez eo 
aotreet ar yezh ez-ofisiel, setu ar pezh a fell dezho. Prometiñ a reer 
koulskoude e vo studiet diwezhatoc'h kudenn ar brezhoneg er vachelouriezh.

Gortozomp eta, gouzout a reomp hen ober, hir-genteliet ma' z omp bet war 
an danvez. Pasianted hon eus bet, n'heller ket nac'hañ, ha petra hor bije gallet
ober ahendall.

Evel-se n'eus netra kemmet, siouazh, hag an dra nemeti o deus ar Vrezhoned
emskiantek d'ober eo derc'hel da reiñ kentelioù ha sevel skolioù o-unan e pep 
lec'h ma vo tu ha derc'hel pennek ganto rak n'eus ket da fiziout e tra all ebet 
evit ar mare.
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Telenngan d'an Teir Vertuz

gant MAODEZ GLANNDOUR

Aet kuit, aet kuit an arnev fall
Ha taolioù skourjez ar gorventenn du... 
N'eus ken ennon nemet mor sioul 
O tialanat war draezh an aodoù 
Estlammadenn un A sebezus.
N'eus ken ennon nemet yaouankiz ar beure 
Hag ar c'hoarzh sonden.
Rak ar sklav, kavet frankiz gantañ, 
Pa sell ouzh e liammoù torret, 
Penaos ne c'hoarzhfe ket e galon? 
Digeriñ a ra e zaoulagad ouzh ar bed 
Hag e kav pep tra nevez ha laouen
Hag e c'hoarzh.
Evel-se, pa sellan ouzhoc'h,
C'hwi, ho teir,
Bepred nevez ha nevesoc'h.

Hoc'h anaout a ran :
Ganin emaoc'h, bezant din, 
Ken bezant ha va spered-me ; 
Ha ne ran nemet sellout ouzhoc'h 
A-hed an deiz, a-hed an noz. 
Met piv a c'hellfe lavarout
N'en deus netra, netra ken, da c'houzout diganeoc'h,
Ha n'hoc'h eus ken evitañ sekredoù.
C'hwi d'am c'halon a zo bepred nevez ha nevesoc'h,
Eston,
Evel diwar gein an Arre,
Marellerezh ar Vro betek ar mor ec'hon,
Evel sut an avelig-se e luskell an delioù,
Evel c'hwezh melen ar jesami em liorzhig.

Chomit ganin, a! chomit ganin, 
N'em eus aon nemet d'ho koll : 
Rak hepdoc'h ne vez ken en den 
Nemet ar goullo, nemet ar goañv,
6
Goullo du, goullo yen,
Noz skornet an dud-se ha ne glaskont ken
Nemet tec'hout diouzh o zristez don
Evit mezevelliñ en trowent an danvez.
A! Levenez p'emaoc'h ganin
Hag ho mouezh ennon
Evel ur c'hoari-sklerijenn war an dour,
Ho mouezh o youc'hal ennon
Evel trivli kant nenez-hañv 
Ho kan ennon o tarzhañ
O tasseniñ em c'horf-den 
Hag eus va diweuz d'an hollved.

Ha pa chomfe bouzar ar bed-se 
Mar chomfe mut,
Neuze, ar stered du-hont,
O strinkellikat e don hag e don an neñv
Du-hont, ar stered a glevfe, 
Hag an Aeled o tremen,
An Aeled sur mat, a selaoufe, 



Ha laouen, ganin a ganfe. 
N'int ket bouzar, n'int ket mut ; 
En ho trantiz e tridont, 
Ya, ganeoc'h e kanont.
Rak setu,
Glan hag eeun ha disgwall, 
C'hwi, ho teir,
O'n em zerc'hel a ere ho taouarn
E korollit ennon en ul lañs difaezhus,
Annezadezed va ene !

I
Eilger din, Te da gentañ, selaouerez !
Petra 'glevez gant skouarn diabarzh da galon ?
Tra ken nemet richan ar rujodenn a c'hwitell ennon, 
Pe en tu-hont d'he sut ar Verb a vuhez
O tont eus treuzoù ar Beurbadelezh,
Al lavar espar
A zigor dimp kuzhiadelloù ar boud ?
Sell, sell c'hoazh !
Ken kaer eo din da zaoulagad
Hag a wel en tu-hont d'ar gorre, an diabarzh, 
En tu-hont d'an touell, ar bed gwirion.
7
Ur sklerijenn a zeu eus an a-dreñv
Ur stêr vras a c'houloù hag a dan
A ziskenn eus kalon an neñv
Da lakaat evidout pep boud
Evel treuzwelus ha boull.
Ha te, oc'h evañ eus ar froud-se
Evel ma'z ev ar bleuñv skinoù an heol, a gopadoù, 
Te o vezviñ en son an diouganoù
hag o tridal en spurmant ur bed all.
Ha setu, evel ur feunteun re leun
Gant vouez an dour a labour dindani
Ma rank tarzhañ er-maez
O tiskar pep sklotur
Ar c'hiri, ar c'harm, ar youc'h,
Evelse da vouezh hag a gan e kened da c'henoù.

Penaos tevel, penaos herzel ?
Feunteun Varanton
Pa reze skuilhet he dour
E save 'tro dezhi korventenn hag houl bras.
Da gemenn-te, kennebeut-all, o Labara !
N'eo ket ur wazig-dour o fistilhañ en un draonienn, 
Met ur mor bras ma strak warnañ al luc'hedenn
O stlejañ war he seul kroz kraoñek an taran.
Evelse pa brezege Juluan Maner
E teue a daol-trumm ar c'harm eus an nec'h
hag an dud a chome a sav evit selaou
E lavar, diniverus e donnoù.
Hag ez aent gantañ da vageal
Da inizi a ziskuizh hag a beoc'h
Gant skarnil an holen ha stlak an tarzhioù war o dremmoù. 
Ha d'an noz pa dave ar barrad
E voement ouzh skleurioù al loar-gann
O tasskediñ krenus war an dourioù.

A mor diergerzhus 'vit bankerion ar bizoni 
'Vit marc'hadourion pompadoù ar gomz 
'Vit trokerion ar gwerachoùigoù.
Skoilhoù, ne gavont ennout nemet skoilhoù



Re a rec'hier, re a froudoù, re ouez da donnoù ! 
Met an houl bras hag ar c'herreg meur 
Hag-eñ ne vijent ket broad an evned-mor ? 
C'hwezh kreñv ar bezin-tonn un atiz d'o empenn ?
Mor brokus, ledan, evit netra.
Brokus evel an heol, evel ar glav,
O c'hervel d'ar pellañ kesterion ar c'hevrin...
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II
Met dija, Te Nerta: dindan sonerezh ar vouezh-se
E skoez gant da baz vonet en da lusk,
Hag e sellan ouzh an troad-se staget ken moan ouzh an ufern,
Ar bizied-se a bleg da gemer o lañs diwar al leur, 
Krommadur ar seul-se o tibradañ gant gwevnder.

Da zivrec'h digor evel eskell e sachez ganto da ziv c'hoar. 
Ha penaos e c'hellfent herzel ?
Penaos nac'hañ respont
D'az kammedoù eskuit ha difaezhus
A strap hag a dro ?
Un evn en em leugn a aer betek en diabarzh e holl eskern 
Evit en em lakaat a-unan gant an avel
Ha Te o 'n em zigeriñ...
Kreñv, galloudus, a plac'h a dan !
E flamminez gant da vlev o nijal lezwentet.
Ar fo az konez o reiñ d'az kalon kas nerzhusoc'h
O tarzhañ en luc'h da zaoulagad e gwrez da zioujod, 
Hag a daol-trumm war da ziweuz 'n ur c'hoarzhadenn...

Dispont !
Perak e krenfes dirak tra ?
Hag-eñ ne zougez ket ez kenoù ar veli
Da ziskar moger ar c'hreñvlec'hioù
Da zilec'hiañ ar menezioù ? 
A, ra zeuy an avel a-benn
Ne raio nemet atizañ da dan
Ha lakaat da dreid da skeiñ startoc'h
Da vont fervoc'h ha pennekoc'h
Ha da c'hoarzh da skiltrañ taeroc'h.

A Nerta, bez ennon levenez o plavañ 
Levenez o tridal,
Evel David o tañsal dirak an Arc'h
Dindan c'hoarzh Mic'hol :
Rouanez re boellek, a follez ! Mic'hol ! 
Ne ri biken met gaonac'henn
Pa n'houlez ket kaloniezh...
Te Nerta, bez ennon, an dra vras-se
O vont gant hardisted, hardisted bepred, 
Rak n'eo ket gant ar poell e tleer mont dezhi 
Met gant striv an ene.
Kae, ya, kae,
Evit lammat a venez da venez
A blanedenn da blanedenn
Betek en tu-hont d'ar stered.
9
Na baouez ket gant fiñv herrus da gammedoù mistr, 
Na baouez ket !
Ha ni bamet dirak da goroll,
E lidimp kaerder da vrennid a dan,
Da gorf kadarn, stegnet, aerel,
Hag a oar gant herder alanat ar Spered Glan.



III
P' edo an Tad er penn-kentañ
O c'hervel an holl stered dre o ano, 
Pa gempenne war an danvez luc'h ar vuhez
E selaoues e galon, Karantia. 
Edos, Karantia o c'hoari dirazañ. 
Edos o tañsal war lein ar skornegi,
O neuial en berv al lammdourioù,
O tridal war gein ar c'hezeg gouez, foll o redadegoù.
Ha pa varvas ar Mab
E zivrec'h astennet en kroaz, 
Da vezañ hed ha led, siell kevrinus war an hollved,
Edos gantañ o flamminañ en e galon. 
Ha gant ar Spered a sklerijenn, 
'N e ziwaskell a dan edos-te 
Pa ziskennas war an ebestel yen. 
Ha Te bremañ em c'halon den...

Deus! Ken ret ez out d'az tiv c'hoar 
Te an henañ,
Ma n'hellont hepdout nemet chom aze
O eil dorn astennet
O c'hortoz da zaouarn-te d'o juntrañ. 
Da zaouarn espar
Troet da reiñ ha d'en em reiñ.
Ouzh ar brennid eo stag an divrec'h 
Da vezan evel un astenn d'ar galon.
Ur ganol d'he luskoù, ur benveg d'he mennad.
Ha setu perak e treuzneuz dindan da vizied
Kement a stokez outañ.
Rak un elienenn eus e dan
En deus laket ennout da Zoue. 
Hag evel ma tremen al lusk
Eus kalon ar sonour d'ar waregig 
Hag eus ar waregig d'ar gordenn 
Dezhi da zaskrenañ 'vel ur galon,
Evelse e tremen an enred eus da zaouarn en korf an div all, 
Hag e splann o dremm gant da splannder-te
Hag e trid o c'han gant da drivli-te.
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Mont a reont bremañ nerzhus ha taer ouzh da sachañ 
Met gouzout a rez e skuizhint araozout
Hag eo te bremaik o c'haso pelloc'h : 
Pa c'houlennint distan e kendalc'hi, 
Pa vint badaouet dre forzh treiñ
E vo bepred ken sonn da benn ha ken sklaer da lagad,
Ha neuze dindan da c'halvadenn 
Ec'h adkrigint gant al lañs
Unvan, unvouezh, ungalon,
Tri c'han ha n'int ken 'met ur c'han 
Tri lusk ha n'int ken 'met ul lusk,
Unan kenetrezoc'h hag unan gant ar bed.

Ar bed, dastum anezhañ 'tre da zaouarn, Kenstrollerez,
Rak an divrec'h hag ar galon
N'int ket hepken evit reiñ
Met ivez evit bezañ kelc'hienn ha kevre 
'Vit briata hag evit unvaniñ
Dremm ar feunteun 'zo melezour
Da zañs ar stered ha da red ar c'hoabr 
Evel da nij an evn,
Ha da selled ar plac'h a zeu davit dour.
O Karantia, da galon voull
Evel ul lagad, a skeudenn enni pep tra; 



Hag a oar tennañ eus c'hoari Doue e sekred, 
Ha lakaat pep buhez ganit
D'en em zieubiñ eus ere an Ankoù, 
D'en em sevel ha da drec'hiñ.
Lavar ar c'hevrin, diskuilh ar strivad : 
Ya, karout, karout eo finvezh pep tra.

A va c'halon, selaou,
Na lazh ket ar sonerezh-se gant trouz divergont ! 
Selaou ha tav, selaou hepken,
Rak en tu-hont da gomzoù da genoù
Ez eus lavaroù all.
Kanennoù diabarzh lavaret en askre
E kalon ar galon,
Komzoù en tu-hont d'ar gerioù,
N'hellit-c'hwi o diskuitl nemet d'ar re hag ho kar, 
Kanaouennoù sioul a sioulder divent ;
Ez eus c'hoazh lavaroù en tu-hont, en tu-hont, 
Ha n'int ken nemet ur sell ouzh ur sell
Hag emro didrouz un ene d'un ene.

1947-48
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Barzhoneg e miz Gouere

DIVIZ
gant RONAN HUON

I
- Amañ ez eo peoc'hus, a laras-hi, evel ma oant o sellout ouzh ar mor o tuañ. Ha
peoc'hus eo bepred evel-se ?
- Pa vez brav, e respontas, e tiskenn an amourouzien gant ar wenojenn.
- Karout a rafen kemer skantennoù ar mor e palv va dorn...
- Va c'harantez, ne veizan ket 'pezh a larez, met ne vern !
- Hag e fardfen hon buhez hervez va youl.

II
- O ya, koun am eus, dienn ar mor tarzhet a rede war va zreid, emezi.
- Va c'harantez, karout a rafen bout aozer hentoù, 
- C'hwezioù bezhin a vo manet ez plev,
- Evit ober hini ar vuhez flour d'az troad.
- Koañvenn ar c'houmoù tarzhet a skube va zreid. 
- Dindan ar pin an amourouzien a ziskenn... 
- Ar skrev a zo ur skerb gwenn er glas... 
- Da zorn em zorn war hor c'hein e neuiemp, 
- hag e kontemp ar skerboù diskolpet en oabl. 
- Skourrenn spilhaouek ar pin a zo prizius en oabl, 
- Evel ur skeudenn war ur plad sinaek.
III
Un diaoul dihabask en noz-se a ribote ar mor.
Ur vouezh paotr, dreist ar radeneg a c'hopas « aiout Mai ? » o trevezañ yezh 
flour Bro Dreger.
- Da bokoù a zo sal, emezi.

TREGARTH,
8 a riz gouere 1948.
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Kenluskadenn

gant Goulc'hen PENNAOD 
Da Renea

Dan an tanneg e kerzhemp hunidik
hag e c'hournije ma c'halon 'us da lue ar gwez 
un avel a went glev ouzh he dougen 
kevret gant hani ma c'hwegenn gen ; 
hag e youc'hen ma c'haroud 'tal ar bed 
lidleun an anien a-bezh ar-dro dimp. 
Ur mell kensonadeg a save diganin 
hag e veulganen :
Koumoulek out vel ar vorgan
o tiskanañ war ar spoum kann
hag e tivgan ennous
skrij nec'het ha c'hoantidik ar werc'hez 
a venn genel ur reour.
Ur mor a zol a goroll en da zivheol, 
Ur mor a wad a virvilh ar da ziweuz, 
hag e sevelika mibin da zivronn
gant lusk fonnus hor c'hengaroud, 
karantez ar greñvion ha 'r yaouankourion 
o tougen ur frouezh mui egete,
c'hwiñvadenn laouen ur rod emdro, 
gwask hollc'halloudus ha gouez
ar Re a lazhzont Doue.

A, deus dans Hevoud an Ebonez 
da lidañ ganin hon unaniñ, 
ur boud seder ne vezimp ken 
kollet bet nari e'r c'hevgant 
e'r maez ag an amzer,
e'r maez ag an elv.

15 Oeren 1515,
GOUEL AN EVADEG.
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SERR-NOZ

Gant L. Bothorel

Peuzguzhet adreñv ur steudennad kaouledennoù ruz-tan 
Ledet e strad an oabl hinon, war ribl an dremmwel,

An heol, kantenn ruz veurdezus, 
A vann a-us d'an traoñiennoù,
A-rez bolz ar rozioù,
Bommad skleur diwezhañ an devezh;

Ha bremaik,
Pa vezo klozet e valvennoù gant lagad livrin an deiz, 
An tir hag ar stêrioù,
Hag ar c'hrec'hiou krin hag ar saonioù leizh, 
An hollved a vano kousket mik
Edan veilhadeg sioulik kor lirzhin ar stered.

( O tistreiñ eus Kergadou, en abardaez ar pevarzek a viz Kerzu 1946.)
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Barzhonegoù gant Hafiz

(HAFIZ, barzh persan, e wir anv KHWAJA SHAMSUDDIN MOHAMMAD, a varvas er bloaz 
791 goude an Hegira, da lavarout eo e 1388 goude H.S. Emañ douaret e-kichen 
Chiraz, war glann ar stêr Buknabad.)

1
Kleienn frondus, nij davet va muiañ-karet. Gra flourig d'he blev, ha degas din o
c'hwez-vat.
Lavar dezhi, izel, e toull he skouarn : « Plac'h kriz ma'z out, deus en-dro d'e 
gaout ! Dizeriañ 'ra da garedig ouzh da c'hortoz ».
Roet 'm eus dit va c'halon, hogen prenet 'm eus da ene ! N'am lez ket da vevañ 
er glac'har pell diouzhit.
Alies a-walc'h ec'h eus disoñjet da servijer ! Bremañ, bez feal d'az keneil 
feal. 
O, va c'halon, argas ar boan ! Habask ra vezi! Sec'h da zaeroù !
Pa n'hall ket Hafiz ober d'e vuiañ-karet klevout e c'halv, e ouezo va lagad 
mirout he skeudenn.
2
Ur pok hepken wan he diweuz, n'em eus ket hel laeret... ha kuit eo aet.
He dremm c'hlan ne welis ket pell, ha kuit eo aet.
Tenerat gerioù a hiboude-hi : « Morse », a lavare, « morse ne dec'hin diouzh 
kelc'h benniget da zivrec'h, eienenn va c'hoant ! » Ha flouroù !... Kuit eo aet.
Lavarout a rae : « Neb a venn va c'haout, en em nac'h an-unan e tle ». Pep tra 
'm eus dilezet... ha kuit eo aet.
Na balc'h e ouie bale ! Evel ur rouanez e voustre dindan he zreid ar geot flour 
hag ar bleuñv. Rozenn he genou, avat, n'hellis ket kuñtuilh ...kuit eo aet.
O ! Hafiz ! Bemnoz ez anavezez hiraezh ha daeroù. Siwazh ! Siwazh ! Kenavo 
n'hellis ket lavarout dezhi, zoken... ha kuit eo aet.
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Pirc'hirin kala goañv

gant Fanch ELIES

Pa oa c'hoazh ur bugelig lostennek, hag en e amzer ne vezed ket bragezet 
ken abred ha bremañ, e felle dezhañ mont e-unan da glask ar bank bihan da lakaat
dindan troad e vamm evit ma rofe homañ dezhañ da zenañ. Ne vezed ket dizonet ken
prim kennebeut, rak krediñ 'rae ar mammoù n' o doa ket a riskl da zougen ur 
bugel all keit ha m'edont o vagañ. Marteze eo bet gwir kement-se pa n'oa ket 
c'hoazh sivilizet an dud, met bremañ, evit doare, n'eo ket ken, hag e c'heller 
war un dro bezañ magerez ha dougerez. War wellaat e teu bepred gouenn mab-den.

Jampi vihan, daoust dezhañ da vout ganet en un amzer oa reishoc'h an dud 
eget hiziv, ne felle dezhañ ober nemet e benn e-unan. Kasaus oa end-eeun, bepred
krog e lostenn e vamm, pa veze homañ o peilhat patatez, pe o salañ amann, hag o 
laret dibaouez, evel pa vije bet o respont d'al litanioù : « Me obo, mamm, me 
obo ».

Rak e benn e-unan a rae ivez gant yezh e gavell. Ijinet en doa un 
displegadur nevez evit ar verb « ober », hag, a-wechoù, e kemere ur ger evit un 
all hag, ur wech plantet gantañ an dra en e benn, aner oa deoc'h klask e 
zifaziañ.

Ar bedervet goañvezh ma reas Jampi e bennig war an tamm pri-mañ a voe 
kriz-kenañ. Skorn hag erc'h a voe e-pad meur a sizhun e derou ar bloaz. Kentañ 
gwech ma teuas Jampi en ti, mouchadoù erc'h speget ouzh e vlev hag e zilhad e 
youc'he leun a levenez : « Kerc'h a ra mamm, kerc'h a ra ! » Mil boan he doe ar 
vamm o reiñ da gompren d'he fenn aheurtet a vugel n'eo ket gant ur seurt kerc'h 
e vez lakaet ar c'hezeg da redek buanoc'h d'ar foar.

Bezañ pennek, avat, a zo lod ar re yac'h e pep doare koulz hag hini an 
diskianted, met ar pezh a lakae ur samm war galon mamm Jampi a oa gwelout he mab
tuet en un doare iskis da lonkañ soñjoù. A-greiz babilhat ganeoc'h e leze ur 
goulenn direspont. Seblantout a rae aet pell diouzhoc'h d'ur bed all ha komz a 
vouezh izel, rak finval a rae e vuzelloù, evel evitañ e-unan, ouzh tud a wele-
eñ, met na welec'h ket c'hwi.

- Da belec'h eo aet adarre da spered, Jampi ? a c'houlenne e vamm.
- Amañ emañ, mammig, a responte-eñ evel en ur zihuniñ trumm, nemet o komz 

ganto e oan.
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- Gant piv 'ta, va mab ? N'eus amañ nemedomp hon daou, Jampi.
- Eo, mamm, ar re-se a zo en-dro deomp ha ne welomp ket. Met o c'hlevout a

ran mat-me ha kaozeal a reont ouzhin bep an amzer.
- Ha petra 'laront dit, mabig kaezh ? eme ar vamm enkrez enni o soñjal oa 

troet spered e bugel.
- Diaes displegañ deoc'h, mammig. Pa vezan o varvailhat ganto ez a aes an 

traoù. Pa 'm eus c'hoant da gontañ pezh a laront din, ne gavan ket ken ar 
gerioù.

- Va Doue benniget ! eme ar vamm outi hec'h-unan, hemañ ne deo ket yac'h e
spered. Ret e vo din mont da welout an Aotrou person.

Ar person a zeuas da welout Jampi, a reas outañ goulennoù a bep seurt hag,
en ur ober c'hruz d'e zivskoaz, a laras d'ar vamm :

- Kasit eñ d'ar skol. Ezhomm en deus, moarvat, e ve dalc'het e spered gant
ul labour bennak ha netra ken. Marteze e teuio da vezañ un den abil.

Kaset d'ar skol, Jampi ne zeskas na mat na fall, bepred evit an hevelep 
abeg. Steuziañ a rae trumm er bed-se, diwar-wel evit ar re-all en dro dezhañ ha 
ne daole evezh ingal ebet ouzh kentelioù ar mestr.

Kastizet e veze, dalc'het da skubañ ar c'hlas aliesoc'h eget d'e dro. En 



aner. Dalc'hmat e vane sujet d'ar ploñjadennoù-se dic'hortoz en ur bed e-kichen 
ha na goap e gamaraded na gourdrouzoù ar mestr ne zeuent a-benn eus ar pezh a 
anvent e ziankadennoù.

Er c'hatekiz e voe heñvel. Youl vat en doa, c'hoant d'ober e bask kentañ 
gant paotred ha merc'hed e oad. Met e gantreadennoù dic'hortoz er-maez eus bed 
an holl e lakae e penn diwezhañ ar bloavezhiad katekiz ha korbellet e voe.

Dre druez ouzh e vamm e voe degemeret er bloaz warlerc'h. 

Ur wech graet gantañ e baskoù, echuet e skol, hep ar santifikat eveljust, 
Jampi a rankas dibab ur vicher.

Mont a reas d'en em ginnig d'ar c'hovel. Per Riwall n'oa ket gwall jalet 
da gemer un deskard, anavezet evit ur spered digompez da nebeutañ. Abalamour 
d'ar vamm intañvez, avat, ne lavaras ket nann koulskoude hag e teuas Jampi da 
sachañ war chadenn ar megin ha da lakaat glaou en tan.

Ne deas morse pelloc'h war ar vicher, rak re a aon en doa ar marichal n'en
dije mac'hagnet karn ur marc'h pa zeufe da vont trumm e belbi. Ha n'eo ket hep 
abeg e taole evezh Per Riwall pe labour fiziout en o gomiz. Tre ma veze ar muiañ
ezhomm da zerc'hel ruz-bev ar glaou en dro d'an houarn o tommañ d'ar gwenn, e 
chome krenn ar megin a-sav ; ha Jampi, e selloù goullo paret n'ouie den e 
pelec'h, a fiñve e vuzelloù en un diviz didrouz ouzh ar re-se, evel ma lare.
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Pa voe krog en e driwec'h vloaz, e laras Jampi d'e vamm:
- Me ne rin morse netra a vat amañ. Mont a ran da vartolod, mamm. Marteze 

e troio gwelloc h an traoù ganen eget war zouar.
Yac'h e oa Jampi a gorf, ha postek. Ur martolod mat a rafe sur, ha 

degemeret e voe hep termal.
Evel m'oa bet war-dor ar c'hovel e voe lakaet da deurel glaou e fornezioù 

ul lestr. Ober a reas an dro d'ar bed hep gwelout eus e neuzioù lies-seurt nemet
kement a c'hell un tommer merzout e-pad an devezhioù arzav er perzhier-mor. An 
nemorant eus e amzer a dremene e strad al lestr dirak ar c'haoterioù pe o 
tiskuizhañ en e wele kordenn brañskelladig, evel ma lare.

E dibenn e dri bloaz servij n'oa nemet martolod dic'haloñs evel en deiz 
m'oa loc'het. C'hwitet en doa amañ evel war zouar, bepred en abeg d'e vignoned 
kevrinus a zeue, hep goulenn e aotre, d'e sachañ en o divizoù dilavar, e kreiz 
ma taole glaou en tan pe ma skarzhe ar c'haoc'h-houarn.

Pa voe war bavez Brest, e sac'h martolod ouzh e skoaz, Jamji a soñjas 
evelhen :

« Mont en-dro da Wimilio ? D'ober petra ? Da sachañ war megin ar c'hovel 
betek fin va buhez ? Neket da din mont da gen pell evit bezañ darbarer. Dav d'al
labouradeg aezenn-leskiñ e penn all da Borzh-Trein. Eno ez eus fornezioù ivez da
vouetañ. Hag al labour-se eo a ran c'hoazh an dereatañ, pa vezan lezet trankil 
ganto. »

Ha setu penaos e ea deut Jampi Rognant da vezañ tommer el labouradeg 
aezenn-leskiñ e Brest. Dek vloaz diwezhatoc'h e oa c'hoazh eno. Tenn ar vicher 
en dro d'ar fornezioù. Ne vezer ket kaset buan kuit, keit ha ma talc'h un den en
e sav ha nerzh a-walc'h dezhañ en e zivrec'h d'ober gant e oustilhoù. Dalc'het e
voe eta Jampi Rognant en e implij daoust dezhañ da vout kemeret evit un darzod 
gant e gamaraded labour koulz hag e vistri. Ne rae van ha, pennek evel m'oa bet 
a-hed-ur-wech, e kendalc'he da boaniañ ha da zivizout, d'o foent, gant e 
vignoned diwelus.
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Keit ha ma voe bev e vamm ez eas Jampi d'ober un dro da Wimilio da sul, ur
wech ar miz. Pa voe bet, avat, kaset an intañvez d'ar vered, ne voe mui gwelet 
Jampi Rognant dre ar vourc'h nemet da Gala-Goañv.

Daou vloaz oa m'oa marvet e vamm - Doue d'he fardono ! - pa c'hoarvezas un
darvoud dic'hortoz e buhez Jampi Rognant. Fortuniañ a reas.

En ostaliri ma oa e pañsion, tost da Borzh-Trein, e servije, abaoe ur 
pennad, ur vatezh dilu, na koantoc'h na viloc'h eget nouspet hini all eus he 
seurt. Jampi en doa ur galon en e greiz, nemet e ouie ivez, re vat, en doa, en e



gichen, mignoned warizius, o doa betek neuze skoilhet pep hent dirazañ ha n'en 
doa ket fellet dezhañ soñjal zoken e c'hellfe kaout gwreg ha bugale. Pa daolas 
ar vatezh-mañ he soñj warnañ e kredas Jampi da gentañ e felle dezhi ober goap 
outañ. Nann, a-zevri e oa. Fellout a rae da Vari Vrignou kaout Jampi da bried.

- Mat, eme Jampi dezhi, me ne laran ket nann. Estonet on memes tra. Rak 
anavezet mat on en ti-mañ evit ur spered digompez, pa gomzer dereat.

- Ba ? Kement-se a zo un afer, avat, eme Vari. Me' raio war ho tro, Jampi,
ha dizale, c'hwi ' welo, ez aio sur gwelloc'h ho penn.

- Na dit ket da faziañ, Mari gêr, emezañ. Me n'eo ket klañv va fenn tamm 
ebet. Nemet un tamm re zisheñvel on diouzh ar re all. N'ouzon re penaos klask 
displegañ deoc'h an dra... Evel pa vefen a-c'haoliad war daou ved amezek ha 
disrann : unan, hoc'h hini c'hwi hag un all, na welit ket, o virout ouzhin 
d'ober netra a zoare en hemañ. Aon am eus na c'hoarvezfe hevelep tra gant hon 
dimezi.

- Ne raio ket, Jampi, bezit dinec'h. C'hwi ' welo, ni vo eürus hon-daou.
Hag e fortunias Jampi.

Hag eürus e voe Jampi ? N'oûn dare. Mont a rae d'e labour evel boaz. Digas
a rae bep pemzektez e bae d'e wreg, hep tennañ kalz a dra diwarnañ, rak n'oa ket
deut da vout ul lonker, daoust d'ar vicher sec'hedik a oa e hini.

E wreg, hi, a seblante bezañ en he bleud. Atav e oa bet douget d'ar 
fañfarluchoù. Bremañ, avat, e fraoñve ar goantenn. Ne rae diouer nag ar poultr-
riz nag ar ruz-pok evit he min, nag ar c'hwez vat, marchad-mat, evit he blev 
rodellaouet e ti Marsel, e straed Siam. Daoust dezhañ da vout alies o kantren e 
pradeier al loar, diwar meur a draig e soñje Jampi ne dremene ket e hanter-
tiegezh nemeur eus hec'h amzer er gêr, e-pad ma veze-eñ en uzin. Ne rae forzh, 
avat, pegwir ez ae mat an traoù en ti, m'en doa dilhad-labour naet da wiskañ bep
lun veure ha boued fonnus da zibriñ. Eston e kave memes tra e teufe Mari Vrignou
a-benn da zerc'hel he zi hag i o-daou a-ratre, evel ma rae gant e bae tommer.
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- Ma, a soñje Jampi, pa zeue e spered da droidellat en dro d'ar gudenn-se 
ret eo e ve gwir ar pezh a lare mamm gwechall : ur skoed e dorn an ozac'h a zeu 
da zaou e yalc'h mestrez an ti.

Met un abardaez ma oa o vont d'e labour-noz, - e sizhun a oa -, e voe 
feuket e zivskouarn gant fistilherez komerezed an ispisiri e traoñ an ti m'edont
o chom ennañ, e dibenn straed ar C'hastell. Chomet oa Jampi en un añtre da 
lakaat tan war e gorn-butun ha Jani Gerdonkuñ a grede dezhi ez oa aet pelloc'h :

- Aet ar golo-pod adarre d'an uzin, emezi. En noz-mañ e vo c'hoazh abadenn
en ti Mari Vrignou. Tommet e vo bet dezhañ e blas a-benn ma teuio en-dro.

- Hennezh a ra foutre kaer a c'hellit krediñ, Jani gaezh, eme Fin Gerbrat,
an ampezerez. Finoc'h eo al loarier-se eget ne gred deoc'h. Ar van a ra da 
lonkañ soñjoù. E-giz-se eo aesoc'h dezhañ chom hep gwelout !

- Ur golo-pod, me ? a soñje Jampi en ur stampañ etrezek e labour. Petra 
fell d'an teod-wiber-se lavarout ?

Un abardaez, unan a gamaraded Jampi a loskas grevus e zivesker gant ar 
glaou strilhet a oa o tiskargañ war al leur-borzh. Ranket e voe e gas diouzhtu 
d'an ospital. Kaset e voe Jampi da sikour. En ur zistreiñ war droad d'an uzin e 
teuas da soñj dezhañ eus e yalc'h-vutun ankounac'haet war an daol goude lein. 
Tostik oa ouzh e di. Krapat a reas dillo gant an diri. Safar mouezhioù a zeue 
betek ennañ war ar pondalez a-dreuz dor e lojeiz. Mouezh ur gwaz. C'hoarzh Mari.

- Sell 'ta, piv ' zo aze ? a soñjas Jampi hag e skoas war an nor. Kaer en 
doe gortoz ne zeuas den da zigeriñ. Treiñ a a reas an dornell. Prennet oa an 
nor. Trouz mouezh ebet ken, avat.

- Ne deo ket ar re-se koulskoude a oa ouzh va zouellañ », a soñje Jampi. 
Morse n'em eus kemeret o mouezhioù evit re tud ar bed-mañ. Mat, n'hellan ket 
chom pelloc'h. Un  eur labour em eus c'hoazh en uzin da nebeutañ.

Pa dremenas dirak an ispisiri edo Jadi Gerdonkuñ war an treuzoù.
- Golo-pod ! a soñjas Jampi hag eñ war eeun daveti : « Jani; emezañ, a 

peseurt tud a vez war dro Mari, pa ne vezan-me ket er gêr ?
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Jani a sellas outañ sabatuet-mik hag a respontas evel pa n'hellfe chom hep



ober :
- Feiz avat, a bep seurt, martoloded, komizien-veajourien, retretedoù, 

daoust ha me ' oar-me !
- N'eo ket atav ar memes hini, ha ne deo ket merc'hed kennebeut, Jani ?
- Nann sur, ne deo ket merc'hed ha pennoù nevez a vez gwelet bemdez.
- Mat, eme Jampi, bremañ komprenan... hag e kendalc'has gant e hent en ur 

echuiñ e soñj evitañ e-unan... perak on ur golo-pod.

Pa zeuas d'ar gêr da vare koan ne ziskoueze ket Jampi bezañ prederiet. 
Mari marteze a selle e lec'h all muioc'h eget boaz.

Ur wech echu e bred, avat, e-lec'h lakaat tan war ur c'horniad evel ma rae
bemdez en ur ziviz a gomzoù rouez, ez eas Jampi d'an armel. Tapout krog a reas 
en e sac'h martolod ha stagañ da lakaat e-barzh e rochedoù, e loeroù, 
mouchoueroù, dilhad sul hag all evel ma teuent dindan e zaouarn. Mari a selle 
outañ, diaes he fenn da vat bremañ. Pa voe leun ar sac'h ha skoulmet ar c'herdin
e teuas Jampi da doull an nor hag e troas ouzh e wreg :

- Me ne rin ket dit ardoù evel er sinema. Ne savin ket va dorn warnout 
kennebeut. N'on nemet ur paour kaezh tommer, ul loarier ouzhpenn, met ne fell 
ket din bezañ ur golo-pod. Chañs vat dit. Fred a-walc'h a gavi. Hep kenavo, Mari
!

Hag en hent. Distreiñ a reas da Borzh-Trein, da di Seza Vonfort, elec'h 
m'oa e pañsion araok fortuniañ. Hag ec'h adkrogas gant e vuhez a baotr yaouank 
kozh, hep rannañ morse gant nikun ur ger diwar-benn Mari Vrignou.

N'oa deut nemet ur c'hemm ennañ. En em roet e oa da evañ sonn da sadorn 
d'abardaez. Lonkañ a rae e-unan-penn, en ur fumiñ, ouzh un daol vihan, e korn 
pellañ an ostaliri. Ha, pa chome hep sachañ war e gorn e finve dibaouez e 
vuzelloù hag e pare selloù e zaoulagad en tu all d'an traoù a oa dirazañ.

Gant an treñ nav eur ec'h erruas e Gwimilio da Gala Goañv. Kastizet oa 
kalz. Ur frapad riv en doa paket e miz Gwengolo. Teir sizhun en ospital. 
Adstaget en doa gant e labour abaoe pemzektez, met ne dae ket kaer an traoù.

War hent an iliz e tegouezhas gant Laou Bouliken o sevel war an tu-se 
eveltañ.

- Añ ! setu te erruet adarre, Jampi ? Mat, n'out ket fesonet kaer er 
bloaz-mañ ! Ur banne a gemeri, memes tra ?
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- Ya, memes tra, Laou. Ne raio ket a zroug din. Yenik eo an amzer.
Hag e voe diskarget dezho daou vanne rom er burev butun dirak an iliz.
- Abred emaomp c'hoazh evit an ofern-pred, eme Laou. Petra 'zeuez-te da 

vezañ ahont, e Brest, Jampi ?
- Netra a zoare, Laou. Da fall ez an. Ha ne blij tamm ebet din soñjal ez 

in da vreinañ en un toull e bered Kerfotraz, araok ma vo pell.
- Alo, alo, Jampi ! 'da ket da zenotiñ abalamour m'emaomp gant gouel an 

Anaon, fenozh. Gwellaat a raio dit pa vo aet ar goañv e-biv.
- Ya, Laou, gwellaat a raio din sur, pe en tu-mañ pe en tu-all... Kemer ur

banne all, Laou !
Hag e stagas Jampi da boursal, diaes gant moged e gorn butun.

Mont a reas d'an ofern-pred ha d'ar gousperoù. Gant e lein e oa bet e ti e
genderv kompez, Herve Rognant, war hent Sant Tegoneg. Un tammig muioc'h dianket 
e soñjoù e voe kavet marteze : reiñ a reas ur profig mat d'ar re vihan pa 
loc'has da vont d'ar vered ur wech all araok skeiñ war du an hent houarn da 
dapout an treñ eizh eur noz.

Pa sutas an treñ, avat, edo c'hoazh Jampi war bez e dud. N'oa ket chomet 
war e zaoulin. Azezet oa bremañ war ar maen-bez hag e finve e vuzelloù gwashoc'h
eget biskoazh.

- Mat, mamm, eme Jampi, me ne fell ket din mont da Vrest ken. Amañ e fell 
din dont en ho kichen-c'hwi, evel m'hoc'h deut e-kichen va zad.

- Chom, va mab, a responte ar vamm, en un tu bennak, na tost na pell, na 



joa na doan en he mouezh sioul.
- Morse n'em eus graet netra a zoare em buhez, mamm. Na kalz a zroug na 

kalz a vad n'em eus da eñvoriñ. Met larit din mamm, da betra en deus talvet din 
dont war an douar ?

- Da gaout da blanedenn evel ar re-all, Jampi.
- Va flanedenn, mamm ! Un anv gwall-bonner evit ur vuhez gwall-c'houllo ! 

Ne chomo netra war va lerc'h, na peadra, na bugale, seurt ebet nemet ur sac'h 
martolod. E vijen bet hep dont war an douar, ne welan ket peseurt kemm a vije 
bet en traoù.

- Ar pezh a zo a oa ret dezhañ bezañ, Jampi.
- Bezañ evit petra ?
- Evit ma 'z aio ar bed d'e bal.
- D'e bal ? Me garfe gouzout me da belec'h' e sko en ur valañ enkrez ha 

kañv diniver evel ma ra. Leun oa an iliz ganeoc'h e-pad ma rae ar person e 
sarmon. A vec'h ma c'helle tennañ o alan ar re a gav dezho ez int ar re vev, 
kement edont stardet, hep goût dezho, gant engroez ar re a anvont ar re varv !
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- N'on ket marv, Jampi. Te ' oar mat, va mab. Da ene on aet ha netra ken.
- Ya, mamm. Goût a ran. C'hwi ' zo e bro an Anaon, ar bed-se kemmesket 

gant hon hini. Re vat zoken e c'houzon kement-se pegwir ne don morse deut lark 
a-walc'h en hemañ evit distagañ krenn a-walc'h diouzh hennezh.

- Gwir a larez, Jampi, ha me eo a zo kiriek da se. Re e soñjen em anaon 
p'edon-me ouzh da zougen, ha morse n'out bet distaget diouto dre va fazi. An 
dra-se a ouzon abaoe m'on deut daveto adarre.

- Ya, mammig, ganet ho poa ur bugel, manet re zon en e spered, a-vihanik, 
roudoù ar bed-all. N'on deut a-benn da gompren da vat an dra-se nemet war va 
gwele ospital er miz diwezhañ, da gompren erfin araok mont betek ennoc'h d'am 
zro.

- Chañs e peuz c'hoazh, Jampi. Nag a dud a 'zo marvet hag a varvo hep 
kompren !

- Nag a dud a zo marvet hep kompren ha n'int bet nemet eürusoc'h a ze 
peurliesañ.

- A gred dit, Jampi. Pa vi deut amañ ganen e soñji en un doare all. Amañ e
teu boull an traoù hag e weli n'eus ket nemeur a gemm etre ar pezh a zo dindan 
gerioù ken disheñvel hag eurvad ha gwalleur. Ur c'hemm bras a zo, avat, etre 
kompren ha chom hep kompren ha tra souezhusoc'h c'hoazh d'ar re a ra anezho o-
unan ar re vev, gant ar galon e komprener ha nann gant ar spered re lorc'hus.

- Vad a rit din, mamm. Setu ma kavan ur ster d'am buhez digevannez.
- En deiz m'out aet kuit diouzh ar paour kaezh plac'h-hont hep ur ger 

kunujennus, nag un dorn oc'h ober zoken un azvan da skeiñ, en deiz-se eo, va 
mab, ec'h eus gounezet ar gwir da gompren.

- Mat, poent eo echuiñ bremañ, mamm. Skuizh on. Hag e c'hourvezas war ar 
maen-bez.

Antronoz veure e kavas ar c'hloc'her korf reudet Jampi Rognant en e 
c'hourvez war bez e vamm. Ar medisin a lavaras e oa bet seizet e galon gant 
yenijenn an nozvezh-se. « Marteze ivez, a laras-eñ, hep tamm drougiezh, hep 
bezañ mezv, en doa an den-se sunet re a vanneoù bihan da zeiz e birc'hirinaj 
Kala-Goañv ».

Sul 5 Du 1944.
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Kentskrid d'ur rummad romantoùigoù « evit an holl » 

gant Roparz HEMON

« Gant ul lennegezh-pobl n'hon eus amañ evit an amzer bremañ netra d'ober.
» (Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh, p. 94.).

-I-
Al linennoù-mañ, bet skrivet ganin e 1924, a zeu em spered adarre.
Un amzer a zo bet ma krede din e c'helle un nebeut skrivagnerien mont gant

o hent, « hent o c'halon », ha sevel da Vreizh ul lennegezh distag diouzh al 
lennegezh he doa bet betek neuze, da lavarout eo, ul lennegezh distag diouzh al 
lennegezh hollel, ul « lennegezh an den » distag diouzh « lennegezh an dud », 
hervez ar skouerioù bet roet gant Malmanche ha Bleimor.

Hen krediñ a ran atav. Jakez Riou, Youenn Drezen, Abeozen, Langleiz, 
Roperzh Ar Mason, Maodez Glanndour, Benead ha re all o deus roet dimp al 
lennegezh-se. Hag hiziv, kelaouennoù evel « Al Liamm » ha « Kaieroù Kristen » a 
zoug testeni ez eus lec'h c'hoazh en hor mesk evit ar skridoù-se, a rank al 
lenner evit o c'hompren hag o zañva lakaat e empenn da labourat.

Ul lennegezh hollel, avat, a zo ken ret da vuhez ur yezh hag ul lennegezh 
hiniennel. Ha n'eus skrivagner ha na zeu ket, abred pe ziwezhat, d'en em 
c'houlenn : ha ne ve ket mat din kreskiñ niver va lennerien ?

Daou eus hor gwellañ skrivagnerien o deus klasket, a gredan, tostaat ouzh 
an holl : Maodez Glanndour, gant e gontadennoù kaer, ha Youenn Drezen, gant e 
bezhioù-c'hoari farsus. Ha deuet int a-benn ? Tenn e vefe respont. Peurliesañ, 
en oberennoù talvoudek graet evit kalz tud, pezh a blij d'an darn vrasañ n'eo 
ket pezh a zo talvoudek hervez barn an darn vihanañ. Hag an diskoulm d'ar 
gudenn, - ken gwir evit ar romantoù hag evit ar filmoù hag ar pezhioù-c'hoari, -
eo lakaat muiañ ma c'heller a draoù talvoudek e-barzh an traoù a blijo d'an dud 
dre vras.
24

Na diaes eo avat kavout ar c'hementad rik ! Rak an darn vihanañ a zo 
figus, ha figusoc'h c'hoazh an darn vrasañ. An daou rummad, gwir eo, e-giz ma 
lavar Bernard Shaw, a zo prest da c'houzañv pezh na garont ket, gant ma vo roet 
dezho a-walc'h eus ar pezh a garont. N'eo ket alies siwazh, e kavont o deus bet 
a-walc'h.

- II -

Un doare romant a zo, en deus gounezet en hon amzer asant ar rummad uhel 
koulz kag hini ar rummad izel. Ar romant-polis an hini eo.

E lennegezh an holl ved en deus kemeret al lec'h bet dalc'het gwechall 
gant romant ar varc'heien.

An danvez a zo atav heñvel : un torfed a zo bet graet ( ur muntr 
peurliesañ ) hag e ranker kavout an torfedour. Ur c'hoari eo neuze etre al 
lenner hag ar skrivagner, ar skrivagner o lakaat dirak al lenner ur bagad 
torfedourien-a-c'hell-bezañ, al lenner o klask divinout pehini eo an torfedour 
gwirion, hag ar skrivagner o klask mirout outañ da zivinout betek ar pajennoù 
diwezhañ. Ur c'hoari eo, gant reolennoù strizh, evel en un abadenn bridj pe 
echedoù, - daoust ma ranker anzav e vez torret hogos bep tro ar reolennoù gant 
ar skrivagner.

Neb en deus lennet ur romant-polis, a lavarer a-wechoù, en deus lennet 
anezho holl. Ken gwir ha ken faos eo ha lavarout : neb en deus c'hoariet un 
abadenn echedoù en deus c'hoariet an holl abadennoù. Souezhus eo penaos, war ur 
stern eeun ha digemm, e teuer da weañ tresadennoù o neuzioù hag o livioù ken 
lies.

A dra sur, ouzhpenn ar stern-diazez, - ar muntr ha dizoloadenn ar muntrer,
- ez eus adsternioù a dle dont, atav hervez an hevelep skouer. Ar romant-polis a
denn d'ar gontadenn-bobl er feur-se : linennoù-stur ha tresoù-stur a zo. Ar 
romant-polis, evel ar gontadenn-bobl, a dle « echuiñ mat », da lavarout eo, e 



tle ar re vat pe ar re garet bezañ eürus en diwezh, hag ar re fall pe ar re 
gasaet bezañ kastizet. Evel ma'z eus e kalz kontadennoù-pobl ur boud ijinus ha 
madelezhus, ur sorser pe ur gorriganez, ez eus e kalz romantoù-polis un 
difenner-ar-gwir ampart ha kalonek, an detektiv. Hag evel ma'z eus e kalz 
kontadennoù-pobl ur boud fallakr, ez eus e kalz romantoù-polis ur boud ken 
fallakr, an torfedour. Evel ma tiforc'her ha ma renker an darvoudoù er 
c'hontadennoù-pobl (al loened skoazellus, an tec'h-hud dirak ar ramz, an diaoul 
touellet, h. a. h. a.) e c'heller diforc'h ha renkañ darvoudoù 'zo romantoù-
polis (ar « fazi bihán » graet gant an torfedour, an detektiv-torfedour, bodadeg
holl dud ar romant pa vez diskuliet an hini kablus h. a. h. a.). Ar gontadenn-
bobl, avat, a zo laosk-tre he steuenn, e-lec'h steuenn ar romant-polis a zo 
strizh-kenañ ; pa seblant bezañ laosk, n'eo nemet un taol-gwidre a-berzh ar 
skrivagner, da guzhat gwelloc'h ar roued stignet dirak al lenner.
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Hogen, mar tenn ar romant-polis d'al lennegezh hollel evel ar gontadenn-
bobl, tennañ a ra ivez d'al lennegezh hiniennel. Reiñ tro a ra d'ar skrivagner, 
koulz ha n'eus forzh pe oberenn all, da skeudennañ pe da grouiñ ur bed hervez e 
anien pe e faltazi. Kement a vez kavet er romantoù all a vez kavet er romantoù-
polis : studi an eneoù ha studi ar gevredigezh, studi hor buhez pemdeziek ha 
studi buhezioù iskis ; darn a zo flemmskridoù ; darn a zo barzhoniezh ; e seurt 
romantoù e c'hell un den displegañ e bersonelezh ken aes hag er romantoù all.

- III -

Ha bez' ez eus er romant-polis skolioù broadel ? Ha kemmañ a ra ar stumm-
diabarzh pe ar stumm-diavaez hervez ar broioù ?

Ret e vefe da ober ur respont resis bezañ lennet ur c'halz anezho e meur a
yezh. Daou dra a zo asur : romantoù-polis a vez skrivet bremañ en holl yezhoù, 
ha n'eus nemet ar re saoznek a zeu da vezañ anavezet dre ar bed holl. Ken bras 
eo levezon ar romant-polis saoznek ma'z eo an doare-lennegezh-se, diouzh barn 
tud 'zo, saoz pe amerikan, ha netra ken. War am eus klevet ez eus, e yezhoù 
bihan 'zo, romantoù-polis dispar. Gouzout a ouzon koulskoudz ne reer e kalz 
yezhoù nemet treiñ pe marmouzañ ar romantoù saoznek. Ha fur eo marteze, ma ne 
c'heller ket ober gwelloc'h.

N'anavezan e brezhoneg nemet ur romant-polis gwirion, « En ur rambreal », 
gant Kerwerc'hez. Ur romant mat eo, ur skouer eus ar pezh a lavaren, ez eus tu, 
war ur stern boutin, da lakaat kalz traoù divoutin. Romant Kerwerc'hez, avat, a 
zo e meur a geñver un romant eus an amzer da zont muioc'h eget eus an amzer 
bremañ. Ar yezh a zo pinvidik ha diaes a-walc'h, ha re hir eo un tamm.
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Mar fell deoc'h bezañ lennet gant an holl, skrivit en un doare brezhoneg a
vo komprenet gant an holl. Keit ha n'hor bo ket gounezet ar gwir da genteliañ 
hor yezh er skolioù, e vo ret dimp ober gant ur yezh eeun hag aes e kement skrid
ha n'eo ket evit an toulladig bihan a dud a zo aet don e studi ar brezhoneg.

Neuze, keit ha ma chomimp paour, e vo gwelloc'h sevel romantoù berr. 
Hirder ur romant, evel ma oar pep skrivagner, a zo diouzh yalc'h an embanner hag
al lennerien. Ur romant-polis saoznek, hag a ya peurliesañ etre 250 ha 300 
pajenn, ur wech troet e yezh ur vro baour, n'en deus mui nemet etre 150 ha 200 
pajenn. Bez' e c'hellfe bezañ krennet da 30 pajenn pe astennet da 500 hep re a 
drubuilh.

Ne ouzon ket hag hor bo un deiz bennak romantoù-polis breizhek-rik dre ar 
yezh ha dre ar stumm ha dre ar spered. O c'hortoz, e c'hellomp sevel 
kontadennoù-polis e-giz ar re a zeu da heul. Ha mar n'int mat nemet da ziduiñ 
hor c'henvroiz e-pad un hantereur, kement-se e vo atav.

Roparz HEMON.

NOTENN. - ; Ar C'horf dindan Dreid va Zad-Kozh a zo skrivet e Brezhoneg Eeun. 
Hervez ar reolenn, ar gerioù « diaes » a vez diskleriet o ster e traoñ ar 
pajennoù en doare da vezañ komprenet pe divinet hep poan.
Brezhoneg eeun
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Brezhoneg eeun

Ar C'horf dindan dreid va zad-kozh

I-
Pa voe lavaret din gant va zad ez ajen da dremen an hañv e kastell va zad-

kozh, e voen laouen, a c'hellit krediñ, laouen ha souezhet.
Evidon da vezañ d'ar c'houlz-se ur paotr pemzek vloaz, biskoazh n'em boa 

gwelet va zad-kozh. Dibaot a wech e veze anv anezhañ ganimp. Me a ouie, - ar 
vugale a zo gouest da zivinout traoù 'zo, a vez kuzhet outo koulskoude, - e oa 
bet « un dra bennak » etre va zad hag e dad-kaer a-raok ma oan bet ganet. Daoust
ma chomemp e Brest ha va zad-kozh e-kichen Kameled, ne zeue ket d'hor gwelout ha
ni ne daemp ket d'e welout kennebeut. Bep bloaz, etre Nedeleg ha deiz kentañ miz
Genver, e vezen lakaet da skrivañ ur gartenn d'am zad-kozh. Netra ken. N'en doa 
respontet gwech ebet.

Meur a dra a oa bet kemmet em buhez abaoe marv va mamm, c'hoarvezet un 
nebeut mizioù a-raok. Koulskoude, setu aze ur c'heloù na c'hortozen ket. Va zad 
ne oa ket un den a oa aes ober goulennoù outañ. Un tammig aon am eus bet razañ 
atav. Pa lavare din un dra, em boa desket sentiñ hep klask gouzout hiroc'h.

Un devezh kaer a viz Gouere eta, ha me gant va marc'h-houarn ha kemer ar 
vag da vont d'ar Fred. Ac'hano e tleen kemer hent Kerloc'h, ha mont betek ar 
c'hastell, a oa etre Kerloc'h hag ar Bernioù Piz.

Er Fred eta, e oan o vont da lammat war va marc'h-houarn, pa voen galvet 
gant ur paotr kozh.

« Ha c'hwi a ve Alan Vergn, » emezañ, « mab-bihan an aotrou markiz a 
Leskezede ? » 

« Ya, » emezon.
« Mat, ar c'harr a zo amañ. »
Hag ar paotr da vont ganin betek ur c'harr-tan nevez-flamm, melen-sklaer, 

o lugerniñ e-mesk un ugent bennak a girri a oa aze, kalz kaeroc'h, brasoc'h, 
nerzhusoc'h egeto holl.

« Staget e vo ho marc'h-houarn war an doenn, » emezañ. 
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E oamp hon-daou ouzh hen ober ( ha mezh am boa un tamm mat o welout va 
marc'h-houarn kozh, dislivet, bet aozet a bep tu, hag a seblante ken treutik ha 
ken bihanik war doenn ledan ar c'harr brav) pa glevjomp :

« Sevaer! Sevaer ! »

Un itron hag un aotrou a oa o tont etrezek ennomp. O gwelet am boa war ar 
vag. Ha piv n'en dije ket gwelet anezho, ken tev e oant ? Azezet oant bet war 
bont ar vag, e-kichen ar siminal, war ur bank hir a-walc'h evit tri, hag a-boan 
ma talc'he anezho o-daou. Martoloded ar vag, hag i kustum koulskoude da welout 
kement a dud a bep seurt, o doa graet goap anezho.

War-lerc'h an daou-se e oa un den gant ur c'harr bihan, warnañ o fakadoù 
hag o valizennoù.

Ar paotr kozh, Sevaer, en doa tennet e voned dezho, ha stardet oa bet e 
zorn dezhañ ganto. Hep arvar en em anavezent mat.

« Aotrou Herblon », eme Sevaer o tiskouez ac'hanon, « hemañ a zo mab-bihan
an aotrou markiz. »

Va zro e voe neuze da astenn va dorn.
« Mab-bihan an aotrou markiz, » eme an itron Herblon, « mab Enora ! Pegen 

heñvel eo ouzh e vamm, Jo, ne gav ket dit ? Enora baour ! Ha soñjal eo marvet 
ken yaouank ! Ur c'harr nevez a zo bet prenet deoc'h, Sevaer ? Daoust ha lec'h a
vo evit hon holl bakadoù ? Jo, ro ugent real d'an den-mañ. Va Doue, va Doue, 
soñjal ez eo marv Enora ! P'am eus he gwelet evit ar wech diwezhañ, ne oa ket 
kalz koshoc'h egedoc'h, den yaouank. Ha c'hwi a zo o vont da welout ho tad-
kozh ? »

« N'em eus nemet ur bilhed kant lur, Ja, » eme he fried.
« Atav heñvel ! atav heñvel ! Setu amañ ugent real, » emezi o klask en he 



sac'h-ler.
Jo ha Ja a oa azezet e traoñ ar c'harr, ha me e-kichen Sevaer, hag e oamp 

prest da vont kuit, pa voe digoret dor ar c'harr gant un den all, ur valizenn 
bounner gantañ en e zorn.

« An aotrou Ruallan ! » eme Sevaer ; « n'edon ket o c'hortoz ac'hanoc'h. »
« Nann, Sevaer, » eme an den, « skrivet em boa d'an aotrou markiz ne 

zeujen nemet warc'hoazh. Met... »
D'ar poent-se e welas an aotrou hag an itron Herblon. O saludiñ a reas.

Seblantout a reas din ne oa ket an daoù-mañ re blijet oc'h en em gavout gant 
Ruallan. Un den bihan ha treut e oa, un tammig koshoc'h egeto, war-dro hanter-
kant vloaz marteze, gant un tog du ledan hag ur vantell du.
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« Ar paotr yaouank-mañ, » eme an itron Herblon, « a c'hell dont e traoñ ar
c'harr ganimp, ha c'hwi a yelo en e lec'h. »

Lavarout a ris e c'hellen mont war va marc'h-houarn.
« Tra tra, » emezi, « lec'h a-walc'h a zo evidomp holl. »
Ha me da izelaat ar bankig ha da azezañ, o treiñ kein da Sevaer, en ur 

c'hornig a chome c'hoazh goude ma oa bet taolet valizenn Ruallan em c'hichen.
E-giz-se, a-dreuz d'ur vro gaer gant tachennoù mor a bep tu, ez ejomp betek 
kastell va zad-kozh.

- II -

Piv a voe souezhet oc'h en em gavout dirak ar c'hastell, nemet ar paotr 
Alan ? Edon o c'hortoz gwelout ur savadur e-giz kastell Brest, bihanoc'h 
marteze, met gant tourioù ha mogerioù tev ha prenestroù hir ha strizh. E-lec'h-
se e welen un ti, kaer e gwirionez, a-dreñv d'ul liorzh leun a vleunioù a bep 
seurt hag a bep liv. D'am menoz ne oa nemet un ti, avat, nevez war ar marc'had, 
gwenn e vogerioù, e brenestroù ledan ha bras.

Va zad-kozh a zeuas er-maez. E anavezout a ris war an taol, diouzh ar 
skeudenn am boa gwelet e kambrig-degemer va mamm gwechall, diaes da 
ankounac'haat : ar fri moan, un tammig a-dreuz, an daoulagad bras ha du, ar blev
gwenn rodellek ha dreist-holl ar barv gwenn troc'het berr war e elgez hag hir 
war e zivjod. Un den mentek e oa. Pezh na ouien ket, e oa reut e c'har gleiz hag
e ranke kerzhout harpet war ur vazh. Gwisket oa e voulouz du, chadenn aour e 
vontr o lugerniñ war e jiletenn wenn.

Degemer a reas an dud, hegarat-tre. E vouezh, a oa kreñv ha flour war un 
dro. Din-me e lavaras :

« Deiz mat dit, Alan, » ken eeun ha pa vijemp bet atav o vevañ an eil gant
egile.

Kaset e voemp kerkent er sal vras, en tu all d'an ti.
Met eno e chomis souezhet adarre, ha gant gwir abeg en dro-mañ.
Ar mor en em astenne dirak ar prenestroù ; dres en traoñ, izel-izel, e 

teue an houlennoù da darzhañ ; ha diouzh an tu-se, e oa savet an ti e-giz ar 
c'hastell burzhudusañ a c'helle ur paotr yaouank ijinañ dre e huñvre. Tourioù a 
bep ment, skalieroù a bep stumm a seblante lammat bern-war-vern hag en em veskañ
gant ar reier. A-gleiz evel a-zehou ne oa nemet reier o kouezhañ sonn er mor. An
tevennoù (1) dre eno, gouzout a ran bremañ, o deus nebeut ouzhpenn hanter-kant 
metr a uhelder. Lavaret em bije avat e oant kalz uheloc'h.

(1) tevenn : torgenn o sevel war ribl ar mor.
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Pedet e voemp da evañ ur banne kafe da c'hortoz koan, a veze atav, eme va 

zad-kozh, servijet diwezhat. Stefani, ar geginerez kozh, hag a oa, a gomprenis, 
gwreg Sevaer, paotr ar c'harr-tan, he doa lakaet an tasoù war an daol, a oa hir 
ha bras ha lugernus evel gwer. Pep tra er sal a oa kaer ha pinvidik, an 
arrebeuri, ar siminal ledan kizellet, ha dreist-holl ar skeudennoù o c'holeiñ, o
kuzhat pe dost, ar mogerioù, skeudennoù kentoc'h a c'hiz nevez, an darn vuiañ 
anezho, sklaer o livioù, diaes gouzout petra a skeudennent, ken distreset oa al 
linennoù.

Ouzhpenn va zad-kozh, Ruallan, Jo ha Ja, ha me, e oa un den all. 
Degouezhet oa er c'hastell, emezañ, abaoe ur sizhun. Un den bihan oa, war-dro 
daou-ugent vloaz, hep kalz a vlev war e benn ; an nebeut a chome a oa ruz, ha 



ruz ivez oa e zaoulagad hag e fri. Dianav oa d'ar re all, rak lavaret oa bet 
dezho gant va zad-kozh :

« Va mignon Negareg, den a lezenn e Kemper. »
Ne oufen lavarout perak, iskis e kaven anezhañ. E zoare e oa marteze da 

sellout, e zaoulagad bihan o redek dibaouez eus an eil ac'hanomp d'egile, evel 
ouzh hor studiañ da zizoleiñ ar menozioù kuzhet e don hor spered. Ha pa vijemp 
bet holl torfedourien, e-giz-se eo, a gredan, en dije ar barner sellet ouzhimp. 
Ruallan a sache war e gorn-butun, hep digeriñ kalz e c'henou. Evidon, den, nemet
Negareg, ne seblante teurel kalz a evezh ouzhin.

Komz a raent dreist-holl eus ar skeudennoù. Ouzh o selaou e tesken 
sklaeroc'h piv oa an holl dud-se ha petra a raent. Va zad-kozh a oa un den 
pinvidik, a zispigne kalz da gaeraat e di hag en doa ur garantez vras ouzh al 
livadurioù. Ruallan a oa marc'hadour taolennoù e Naoned, ha drezañ oa bet prenet
an darn vuiañ eus ar skeudennoù a welemp. Jo ha Ja a chome e Naoned ivez hag a 
oa ken sot ha va zad-kozh gant an traoù kaer. Evit Negareg, dastum a rae 
skeudennoù ivez, a greden ; da vihanañ, gouzout a rae kaozeal koulz hag ar re 
all diwar-benn al livouriezh.

Din-me ne blije ket kalz an traoù-se. Darn eus ar skeudennoù n'em bije ket
roet daou wenneg evito. Farsus e kaven klevout an holl o veuliñ anezho. Nemet 
Ja, koulskoude, a welis ur wech pe ziv o tostaat ouzh he fried, o lavarout un 
dra bennak a vouezh izel dezhañ, hag hemañ neuze o hejañ e benn.

Pa voe bet sellet mat ouzh skeudennoù ar sal vras, e voe ret sellout ouzh 
skeudennoù all en ur gambr e-kichen. Ur gambrig vihan e oa, teñval kentoc'h, 
enni ur prenestrig hepken.
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« Gortozit, » eme va zad-kozh, « bremaik e vo gwelet sklaer. »
Treiñ a reas ar gouloù, hag a-greiz-holl e voe pep tra sklerijennet brav.
« Penaos ! » eme Ja, « gouloù tredan (2) hoc'h eus bremañ ! »
Ur mousc'hoarzh a oa war dremm va zad-kozh.
« Ya, » emezañ o klask kuzhat ar fouge a oa ennañ, « n'eus ket pell. »
« Ne ouien ket, » eme Jo, « ho poa tredan er vro-mañ. »
« N'hon eus ket, » eme va zad-kozh ; « dont a ra gant an avel. »
« A ! » eme Ruallan, « klevet em boa e veze graet muioc'h-mui war ar 

maezioù tredan gant an avel. Ar wech kentañ eo din gwelout avat. »
« Ya, » eme va zad-kozh, « skuizh oan deuet o c'houlenn ma vije lakaet ul 

linenn dre amañ. »
Ar gouloù, a oa bet kaer da gentañ, a grenas un tammig, a izelaas, a 

varvas, a zeuas kaer adarre.
« Daoust ha kreñv a-walc'h ez eo evit un ti bras evel hemañ ? » a 

c'houlennas Ruallan.
« Kreñv a-walc'h, gant ma vo dispignet arc'hant a-walc'h, » eme Negareg ; 

« hag an aotrou markiz, me a gred, ne gil ket dirak an dispign. »
« N'eo ket echu al labour c'hoazh, » eme va zad-kozh, a oa bet nec'het, 

aes oa da welout, gant ar pezh a oa c'hoarvezet.
« Unan bennak a zo bet o c'hoari gant an tredan ? » eme ur vouezh dianav.
Un den yaouank e oa, pemp bloaz warn-ugent pe war-dro, a oa o paouez dont 

e-barzh ar gambr. Evitan da vezañ gwisket evel ur micherour, ur micherour ne oa 
ket, diouzh e zoare lavar.

« A, Yann, » eme va zad-kozh, « me eo. Fellout a rae din diskouez ar 
skeudennoù d'an dud-mañ. »

Ha dimp e lavaras :
« Hemañ eo Yann, hon tredaner (3). »
« Gwelloc'h e ve, aotrou, » eme Yann, « chom hep digeriñ ar gouloù e-pad 

an deiz. N'eo ket echu al labour er-maez, c'hwi 'oar. »
War se ez eas kuit. Pa voemp er sal vras adarre, Ja a c'houlennas piv oa 

an tredaner-se.
(2) gouloù tredan : goulou elektrek.
(3) micherour a ra war-dro an elektrisite.
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« Ur paotr speredek-tre eo, » eme va zad-kozh, « laouen atav, atav darev 

da labourat. O paouez echuiñ e servij-soudard emañ. A-raok e oa studier e 
Roazhon. Emañ o vont da zigeriñ un ti-tredan er gêr-se, un ti ha na raio netra 
nemet aozañ tredan dre avel. Kalz arc'hant a zo da c'hounit en hent-se. ».



« Ha penaos, » eme Ruallan, « hoc'h eus graet e anaoudegezh ? »
« Kavet eo bet, » eme va zad-kozh, « divinit gant piv ? Gant an dimezell 

Emma. Hennezh a zo mab d'ur vignonez dezhi, a gredan. »

- III -

O vont da welout ar gambr a oa bet roet din em boe tro d'en em gavout gant
an dimezell Emma. Intañv oa va zad-kozh, ha kemeret en doa ur vaouez da evezhiañ
ouzh an ti. An dimezell Emma, evel ma rae an holl anezhi, a oa ur vaouezig tost 
d'he zri-ugent vloaz, he dilhad du, naet hag eeun-tre, ur c'hoef giz Kraozon war
he fenn. Nebeut a gomzoù a dremene dre he muzelloù moan. Gouzout a rae derc'hel 
he renk etre mestr an ti hag ar servijerien, atav kempenn, seven, dereat.

Dont a reas ganin da ziskouez din va c'hambr, a oa e penn uhelañ an ti, 
dirak ar mor.

« Lakaet hon eus an dud yaouank en nec'h, » emezi, « dre na reont forzh 
pignat ha diskenn skalieroù, ha skalieroù a zo en ti-mañ ! »

Se a lavare etre mousc'hoarzhin ha huanadiñ, rak un tammig berranal e oa 
ar vaouez paour, hag en deiz-se he doa bet kalz mont-dont ha pignat-diskenn da 
ober.

Ne ouien ket piv oa an dud yaouank, nemet Yann an tredaner ha me e vije. 
An dud koshoc'h a oa o c'hambroù en traoñ. Dres dindanon e welen Jo ha Ja, o doa
eveldon lakaet o fri er prenestr hag a gomze etrezo, re izel din da gompren, - e
gwir, ne glasken ket, - ar pezh a lavarent.

Son ur c'hloc'hig-tredan o fraoñval iskis dre an ti a-bezh hor galvas d'ar
sal-vras da goaniañ. Kentañ tra a welis eo e oa bet dreset an daol evit nav. 
Koulskoude, ne oamp nemet c'hwec'h, va zad-kozh, Jo, Ja, Ruallan, Negareg ha me.
Ha neuze Yann a zeuas da ober ar seizhvet. An holl dud-se a oa gwisket en o 
c'haerañ, Ja en ur sae-abardaez ruz ha melen, un dro-c'houzoug perlez, ur 
c'helc'h-brec'h aour ha kleierigoù-skouarn glas en stumm bleunioù, an holl wazed
e du, zoken Yann, a oa bremañ evel ur gwir aotrou. Ma savas keuz din da vezañ 
chomet re bell ouzh ar prenestr em c'hambr e-lec'h kempenn va c'hravatenn ha 
kribañ va blev.
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Diaesoc'h c'hoazh e voen lakaet o welout an nor o tigeriñ, hag o tont e-
barzh ar sal ur plac'h yaouank, unan eus ar re goantañ am boa gwelet biskoazh, a
soñjis, melen he blev, louet-glas he daoulagad, gwisket holl e glas.

« Eodez, » eme va zad-kozh, « setu amañ Alan, ho kenderv. »
Stardañ dorn a rejomp. Eodez a yeas da azezañ en tu kleiz d'am zad-kozh, a

oa e penn an daol. Ja a oa dija azezet en tu dehou dezhañ, Ruallan en he 
c'hichen. Diouzh an tu all d'an daol, en tu kleiz da Eodez, ez azezas Jo, 
Negareg ha Yann. Evidon, pedet e voen d'en em lakaat dirak Yann ; ul lec'h 
goullo a chome eta etre Ruallan ha me.

Va selloù a yae alies etrezek ar plac'h yaouank, hag hi damguzhet ouzhin, 
siwazh, gant bleunioù en ul lestr bras e-kreiz an daol. Bezañ kavet ur « 
geniterv » pa grede din n'em boa hini ne oa ket ar souezh vihanañ am boa bet en 
devezh-se. Ne selaouen nemet hanter ar gaoz a yae en-dro. Koulskoude e klevis va
zad-kozh o c'houlenn :

« Daoust hag e teuio ho niz, aotrou Ruallan ? ».
« Dont a raio. Ouzhpenn div eur a zo bremañ em eus pellgomzet dezhañ, hag 

e lavare din e oa o tont. »
Evit gwir, dres d'ar poent-se, e teue betek hon divskouarn strakadennoù ur

marc'h-tan, hag un nebeudig goude e tegouezhe un den yaouank e dilhad letanant 
nijer-a-vor.

« Va niz Herri, » eme Ruallan.
Den all n'anaveze an nijer yaouank, diouzh ar goulennoù a voe graet outañ.

Ruallan, hervez doare, o vezañ lavaret d'am zad-kozh en doa un niz, nijer e kamp
ar Poulmig, va zad-kozh, hegarat-tre, en doa lakaet pediñ anezhañ da zont ganimp
da goaniañ.

Netra ken ne c'hoarvezas en abardaez-se a dalv ar boan bezañ kontet amañ. 
Goude koan, Eodez a ganas, Ja ouzh hec'h eilañ war ar piano. He mouezh, ret din 
anzav, a blijas din nebeutoc'h eget he dremm hag he neuz. Herri an nijer a ganas
ivez. Va zad-kozh a gontas istorioù a lakaas an holl da c'hoarzhin, daoust ma 
oan sur o c'honte evit ar milvet gwech. Ne zalejomp ket da vont da gousket, tud 



an ti, da lavarout eo va zad-kozh ha va c'heniterv, en ur rann eus an ti o skeiñ
war al liorzh, Jo ha Ja, Ruallan ha Negareg diouzh tu ar mor en traoñ, ha ni, an
« dud yaouank », evel m'am eus lavaret, en nec'h, hon teir c'hambr stok-ouzh-
stok, va hini-me e-kreiz, etre hini Herri hag hini Yann.
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- IV -

Ne gouskis ket mat en noz-se. Trouz ar mor e oa marteze, an houlennoù o 
tont dibaouez da skeiñ ouzh ar reier tro-dro, trouz an avel, hag un trouz all 
ivez, donoc'h, evel o sevel eus an douar. Abred diouzh ar mintin e voen dihunet 
gant Herri an nijer o vont kuit, ret dezhañ bezañ er Poulmig a-raok seizh eur. 
Soñjal a raen en holl dud a oa ganin dindan an hevelep toenn, n'anavezen ket 
peder eur warn-ugent a-raok. An devezh hag an nozvezh-se am boa kavet ken hir 
ken e seblante din e oan aet abaoe ur miz diouzh ar gêr.

Sevel a ris, ha mont er sal vras. Ne oa den eno. O sellout dre ar prenestr
e welis Yann an tredaner, izel an traoñ, tost d'ar mor, o tougen ur pakad 
orjalennoù (3) war e skoaz. Ha me, dre skalieroù strizh troc'het e-barzh ar 
roc'h, da vont d'e gaout. Va saludiñ a reas, laouen ; ha koulskoude e santis ne 
oa ket plijet-dreist ouzh va gwelout.

« Reiñ dorn a c'hellan deoc'h marteze, » emezon.
« N'em eus ket ezhomm, » emezañ.
Ha neuze, evel keuz dezhañ da vezañ komzet e-giz-se, e lavaras :
« Ho tad-kozh ne fell ket dezhañ e vije gouezet pezh a ran amañ. »
Pignat a ris betek ar sal vras adarre.
Eno e kavis c'hoazh ur penn dianav : ur vatezh kozh, ha na oa ket Stefani,

gwreg Sevaer.
« Daoust ha c'hwi, - n'eo ket posupl, » emezi, « daoust ha c'hwi a ve Alan

Vergn ? »
« Ya,  » emezon.
« Alan Vergn ! Alanig ! Alanig bihan ! N'on ket evit krediñ ! Bras oc'h 

deuet da vezañ ! »
He daouarn ganti e godelloù he zavañjer, e selle ouzhin, difiñv, ha me a 

gave din e oa tost da ouelañ.
« Tremen a ra an amzer, » emezi. « Me a zo bet matezh e ti ho kerent. 

N'oc'h eus ket a soñj ac'hanon, re vihan e oac'h. Met marteze hoc'h eus klevet 
va anv : Yuna. »

Biskoazh n'em boa klevet an anv-se. Respont a ris « ya » koulskoude, da 
vezañ seven ha da ober plijadur d'ar vaouez kozh.

« Deuet on amañ goude se, » emezi, o lakaat dirazon bara hag amanenn.

(4) orjalenn : neud metal.
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Neuze e tegasas din kafe ha laezh, « ha kemerit an dienn, » emezi ; « 
koulz eo ez afe ganeoc'h a-raok na vo dihunet ar re-se. »

Sklaer oa n'he doa ket kalz a garantez evit an dud bet pedet gant va zad-
kozh. O welout he doa c'hoant da gaozeal e c'houlennis outi piv oa an Eodez-se, 
a oa keniterv din. Ret e voe din, avat, ken kaout respont, komz eus va zad hag 
eus va mamm hag eus he c'hleñved diwezhañ.

« Eodez n'eo tamm kar deoc'h, » emezi, « peogwir ez eo merc'h eil gwreg ho
tad-kozh. Hounnezh a oa intañvez pa zimezas gantañ, ha deuet eo en ti gant ar 
verc'h-se. Tri bloaz 'zo ez eo marv, hag Eodez a zo chomet. »

Kontet he dije din hiroc'h, met d'ar poent-se, Ruallan a zeuas er sal. 
Yuna gozh a davas kerkent. Ur sell du a daolas outañ, ha mont er-maez hep rannañ
ger.

- V -

Eürus-bras e voen e-pad ar sizhun gentañ a dremenis er c'hastell. Diouzh 
ar mintin e reden a-hed an aod, va-unan-penn. En endervezh e kemeremp, pevar pe 
bemp ac'hanomp, ar c'harr-tan da welout an trowardroioù. Jo ha Ja a veze atav 
prest da vont, Eodez, Negareg ha va zad-kozh alies. Evit Ruallan, gwech ebet ne 
zeuas ganimp. N'en doa ket amzer, emezañ. Yann an tredaner a veze dalc'het en ti



peurliesati gant e labour.
An amzer a oa kaer ivez, sioul-tre, re domm marteze, arnevus zoken.
Daoust hag an arnev , e oa, o lakaat tan em spered hag o kreskiñ va 

faltazi ? Un dra bennak iskis-tre a dremene en ti-se, a gave din, ha ne vijen 
ket bet evit lavarout petra oa.

An ti, pe ar c'hastell mar karit, a oa iskis drezañ e-unan, gwir eo. Hag 
an dud a oa iskis ivez. Koulskoude, ne oa ket a-walc'h da ziskleriañ perak en em
gaven e-kreiz va eürusted evel nec'het; tost evel spontet a-wechoù.

Va zad-kozh oan deuet da garout, hag a garen muioc'h-mui bemdez. Da 
gentañ, dre ma vezen lezet gantañ da ober ar pezh a blije din. D'an eil, dre ma 
kaven anezhañ ken bugel ha me e-keñver meur a dra. Chomet oa yaouank daoust d'e 
oad, ken gouest da vale ha n'eus forzh pe hini. E zaoulagad hepken ne oant ken 
pezh e oant gwechall. Un deiz, soñj am eus, e fellas dezhañ pignat war va lerc'h
gant un tevenn sonn a-walc'h. A-greiz-holl hen gwelis o vont da lakaat e droad 
war ur maen hanter distag diouzh ar roc'h. A-boan m'am boe amzer da astenn va 
dorn da virout outañ d'a risklañ betek an traezh.
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Jo ha Ja a oa tud a zoare, servijus atav. An holl a rae goap anezho un 
tammig a-dreñv d'o c'hein, dreist-holl dre ma oant lart ha tev ha pounner, ha 
dre ma felle dezho daoust da se en em wiskañ e-giz tud yaouank ; eñ a yae alies 
da vale gant ur rochedig digor hag ur bragoù lien berr evel ur paotrig, hi evel 
ur plac'hig gant ur vrozh ken berr all, ur jiletenn c'hloan a bep liv hag ur 
boned-pesketaer ruz a-dreuz war he blev. Un doare o doa avat da gomz etrezo, an 
eil e pleg skouarn egile, evel p'o dije traoù a bouez bras da lavarout, hag a oa
skuizhus, a gave din.

Negareg a glaske alies kaozeal ganin, pe gentoc'h va lakaat da gaozeal. A 
bep seurt en doa c'hoant deskiñ diwar va fenn, diwar-benn va zad, penaos e 
vevemp e Brest, peseurt studioù a raen, peseurt micher am bije diwezhatoc'h, hag
all, hag all, e zaoulagad bihan an holl amzer evel o treuziñ ac'hanon da 
c'houzout hag-eñ e lavaren ar wirionez. Gant holl dud ar c'hastell e rae kemend-
all, atav e fri e traoù ha na sellent ket outañ, d'am menoz. Un abardaez, o vont
d'am c'hambr, e welis anezhañ o tont er-maez eus kambr Herri an nijer. Hemañ, a 
ouien, a oa bet pedet gant va zad-kozh da dremen pep sadorn ha pep sul er 
c'hastell. En em c'houlenn a ris petra en doa Negareg da ober er gambr-se, a oa 
goullo peurliesañ.

Ruallan, ar marc'hadour-skeudennoù, ne oa karet gant den, nemet gant va 
zad-kozh marteze, a seblante kaout muioc'h a fiziañs ennañ eget m'am bije-me bet
en e lec'h. Ar servijerien, ne oa ket Yuna hepken, met ivez Sevaer ha Stefani, 
ne oant ket evit gouzañv anezhañ. Pizh e oa, emezo, ha diseven. Betek an 
dimezell Emma, a glevis un deiz e traoñ ar skalieroù o tabutal gantañ, - tabutal
a zo lavarout re marteze ; da vihanañ, o respont anezhañ en un doare sec'h ha 
trenk ha ne oa ket kustum an dimezell gozh-se da gaout. Negareg, sklaer e oa, en
doa kasoni outañ. Jo ha Ja a zisprize anezhañ. A drugarez Doue, Ruallan ne veze 
ket gwelet re alies. E-pad an deiz ez ae kuit, den ne ouie da belec'h, ha ne 
zistroe ket a-raok an deiz war-lerc'h.

« Pelec'h eo chomet Ruallan ? » a c'houlenne va zad-kozh.
Evidomp ne oamp ket nec'het.

Eodez, diwar an abardaez m'am boa he gwelet, a oan kouezhet e karantez 
ganti. Froudennus e oa, avat, hag eviti da vezañ pevar bloaz hepken koshoc'h 
egedon, e selle ouzhin evel ouzh ur bugel, pezh a dregase ac'hanon muioc'h eget 
ma c'hellfec'h krediñ. Ur paotr pemzek vloaz a zo leun a fouge, hag a gar bezañ 
kemeret evit ur gwaz. dreist-holl gant ar merc'hed yaouank. A-wechoù, e-lec'h 
mont er-maez, e chomen er sal vras goude merenn, o c'hortoz anezhi da lavarout 
din ur ger pe da ober ur sell ouzhin. Soñj am eus pegen laouen e voen un 
nozvezh, Ja o c'hoari ar piano, p'am lezas va « c'heniterv » da ober un dro-dañs
ganti.
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- VI -

Antronoz, avat, - ar sadorn e oa, - e troas pep tra da fall e-keñver va 
c'harantez. En deiz-se e teuas Herri an nijer. Paotr mat e seblante bezañ, hag 
eñ niz da Ruallan. Paotr kaer e oa ivez, ha pa welis Ja oc'h ober mousc'hoarzhoù



dezhañ em bije graet goap, pa n'am bije gwelet Eodez, siwazh, oc'h ober kemend-
all. Diwar neuze ne ris nemet sellout ouzh an daou-se, Eodez hag Herri, dre 
zindan. A dra sur, a soñjen, en deus gounezet he c'halon. Hag eñ, perak e vije 
deuet d'un ti leun a dud kozh, pa oa kement a blijadur da gemer e Morgad pe e 
Brest, ma ne vije evit en em gavout ganti ? Eodez ne lavaras ket ur ger din an 
holl abardaez, a hejas he skoaz pa glaskis kontañ un istor farsus, hag hi o 
selaou, digor he muzelloù, prest da c'hearzhin o tiskouez he dent gwenn, hep tro
ma lavare Herri n'eus forzh peseurt tra diskiant.

D'ar sul vintin, war-dro dek eur, e kavis Yann an tredaner, a oa dilabour 
en deiz-se. Kinnig a reas din mont gantañ da gouronkañ (5). Asantiñ a ris 
diouzhtu. Ha ni ha diskenn betek ar mor ouzh troad ar c'hastell. Chom a rejomp 
pellik a-walc'h en dour. Un neuer dispar e oa, kalz kreñvoc'h hag ampartoc'h 
egedon. En em astenn a rejomp war ur roc'h da ziskuizhañ. Lavarout a reas :

« Ha soñj hoc'h eus eus ar pezh am eus respontet deoc'h en deiz all, 
p'hoc'h mis goulennet ouzhin ha gallout a c'hellfec'h harpañ ac'hanon ? »

« Ya, » ,emezon; « difennet eo bet ouzhoc'h gant va zad-kozh lavarout da 
zen peseurt labour emaoc'h oc'h ober. »

« Daoust hag oc'h gouest da zerc'hel war ho teod ? » emezañ.
« Gouest on, a dra sur. »
« Neuze, prometit din tevel hag ez an da ziskouez deoc'h un dra bennak. »
Prometiñ a ris. En em deurel a reas en dour, me war e lerc'h. Neuiñ a 

rejomp betek ur faout strizh en tevenn, dres dindan an ti. Strizh-strizh e oa, 
ha ne c'helled hen gwelout nemet o vont tost-tre ouzh ar ribl.

(5) kouronkañ : soubañ e gorf, ha peurliesañ neuiñ, er mor, en ul lenn, en un 
stêr, hag all.
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« Deomp e-barzh, » emezañ. « Ma ve izel ar mor e c'hellfemp mont war droad

aes a-walc'h. Bremañ avat ar mor a zo uhel, ha ret eo teurel evezh. »
O vezañ en em silet etre div roc'h en em gavjomp en un toull teñval.
« Gortozit, » emezañ, o pignat a-us d'am penn.
Pignat a reas e-pad ur pennad. Neuze e lavaras :
« Sellit ! »
Pep tra en-dro din a oa deuet lugernus en un taol. An toull, ne oa mui un 

toull e oa, nemet ur vougev (6) vras, stummoù ha livioù brav-iskis gant ar reier
oc'h ober he mogerioù. Pignat a ris da heul Yann.

« Ar pezh a ran, » emezañ, « eo lakaat gouloù tredan amañ. »
Ar gouleier a oa kuzhet amañ hag ahont tro-war-dro, ha ne weled nemet ar 

sklerijenn diouto o c'hoari war al leur, bolzek evel en un iliz ha melezouret 
gant an dour ouzh traoñ, torret e mil tamm.

« Kement-se a dredan, » emezon, « a vez graet gant an avel ? »
« N'eus netra n'heller ket ober, » a respontas, evel m'en doa respontet 

Negareg en deiz all, « gant arc'hant. »
Edomp o vont a-hed ur riblenn ledan a seblante ober an dro d'ar vougev. 

War strishaat ez ae, avat, betek ur roc'h vras o sevel e-giz ur piler, pe 
gentoc'h e-giz ur maen-hir. Eno, Yann a lezas ac'hanon da dremen dirazañ.

« Sellit en tu all d'ar roc'h, » emezañ, « met diwallit da gouezhañ. »
Sellout a ris. Daoust na oa ket a c'houleier en tu all, e c'hellen gwelout

ez ae ar vougev c'hoazh donoc'h dindan an tevenn. Al lein a oa izeloc'h, avat, 
hag al leur uheloc'h ; an dour ne dae ket e-barzh ; en ur c'horn e oa div skeul 
hag ur bern binvioù.

« Pa vo bet lakaet ganin ar gouloù dre eno, » eme Yann, « e vo echu, hag 
ho tad-kozh a ziskouezo ar vougev-mañ d'an holl. Mougevioù brasoc'h a zo ; evit 
kaeroc'h n'eus ket, a gredan, etre Morgad ha Kameled. »

Distreiñ a rejomp, Yann o tisplegañ din pegen diaes oa e labour, ha penaos
e oa bet ranket prenañ orjalennoù a-ratozh. Ne oan ket evit selaou mat. Pounner 
oa deuet va fenn ; mall oa warnon bezañ adarre en aer vras.
(6) mougev : kav dindan ribi ar mor.
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Se ne viras ket ouzhin da vont en-dro d'ar vougev.
Ar merc'her goude e oa. Glav a oa bet en deiz-se, adal ar mintin, evit ar 

wech kentañ abaoe m'edon er c'hastell, ha gant ar glav; enoe ha tristidigezh. Tu
ebet da ober an dro a dleemp ober goude kreisteiz betek Landevenneg gant ar 
c'harr-tan. Pep hini a lakaas an amzer da dremen e-giz ma c'hellas. Ruallan ha 
va zad-kozh a chomas da gaozeal er gambrig e-kichen ar sal vras, serret an nor 
warno. Eodez hag ar re all ne voent ket gwelet. Chom a ris o lenn ul levr kozh, 
azezet war va gwele. Da goan ne voe ket lavaret kalz a dra. War-dro nav eur e 
lavaris-noz vat d'an dud.

Va soñj oa mont da gousket. Ur soñj all, avat, a dreuzas va spered en un 
taol, ne oufen ket lavarout penaos na perak. Abred e oa c'hoazh. Ha ma'z afen 
d'ober un dro er vougev ?

Ha me d'an traoñ kerkent. Tavet oa ar glav, met gant ar c'houmoul du o 
c'holeiñ an oabl e oa an noz o kouezhañ buan. Izel oa ar mor. Bale a-hed troad 
an tevenn ne oa ket diaes. Diaesoc'h avat kavout dor ar vougev, ken strizh oa ar
faout, ha kuzhet gant ur bern reier. Kavet e voe ganin koulskoude. Mont a ris e-
barzh.

Va menoz a oa digeriñ ar gouloù, pa ouien mat ne daje ket ur banne 
sklerijenn er-maez. Pignat a ris betek ar riblenn evel m'hor boa graet, Yann ha 
me, er sul a-raok. Ul lampig-tredan a oa ganin. Ne voe ket pell em boa kavet ur 
planken stag ouzh ar roc'h, warnañ an digorer. Treiñ a ris anezhañ. Ne zeuas ket
a c'houloù. Diskiant ma oan, pa n'am boa ket soñjet ne veze ket lezet ar red-
tredan da vont betek eno e-pad an noz ! sur a-walc'h e oa harzet uheloc'h, 
marteze e-barzh an ti.

Ne oa netra d'ober nemet mont kuit. Krog oan da ziskenn eta pa glevis un 
trouzig iskis. Ha me mougañ va lampig diouzhtu, ha selaou. An trouzig a zeue eus
genou ar vougev dindanon, ha ne oa ket da faziañ : graet oa gant unan bennak o 
tont. Gouloù a oa gantañ. Bannoù sklerijenn a welis o skubañ ar volz. Kluchañ a 
ris tostañ ma c'hellis ouzh ar voger, o terc'hel war va anal, ha va c'halon o 
lammat.

An den a oa bremañ e-barzh ar vougev. A drugarez Doue, chom a rae en 
traoñ.

« Goude holl, » a soñjis, « n'em eus ket graet un torfed o tont amañ. 
Egile, ma wel ac'hanon, a vo spontet eveldon, muioc'h zoken, pa n'emañ ket o 
c'hortoz kavout unan all. N'eus ket a wad fall da ober. Ne c'hell bezañ nemet 
unan eus an ti, rak evit dont amañ hep tremen dre ar c'hastell, ne c'heller ket.
»
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An den a rae tro ar vougev. A-wechoù e chome a-sav, o lakaat e c'houloù da
dreiñ. Kuzhet mat e oan avat gant ar riblenn. Seul vui e pade an amzer, seul vui
em boa c'hoant gouzout piv oa. En diwezh e klevis anezhañ o tont er-maez, 
goustadik. Astenn a ris va fenn. Ne welis nemet e gein. A-walc'h koulskoude da 
anavezout Negareg.

- VIII -

Ar c'hoant gwelout ar vougev adarre a oa aet diouzhin, a c'hellit krediñ, 
pa zistrois d'ar c'hastell un eur goude, sioulik ha didrouz, ha yen-skorn va 
izili. Va menoz a ris da chom hep rannañ ger diwar-benn ar pezh am boa gwelet ha
da glask va flijadur e lec'h all diwar neuze.

Sklaeroc'h-sklaerañ e teue din ne oa ket an dud en ti-se evit en em 
c'houzañv, hag e oa muioc'h a gasoni eget a garantez etrezo. Nemet ne felle ket 
dezho hen diskouez dirak va zad-kozh. Hemañ a seblante krediñ e oant mignoned.
Evel-se e teuas ar sadorn. En deiz-se e teuas Herri an nijer. Kentañ a lavaras 
eo en doa bet un aotre ugent devezh, hag e oa o vont da chom ganimp un nebeut 
devezhioù da vihanañ. Ne oa ket ur c'heloù mat din-me. Met petra am bije graet ?
Sellout a ris ouzh Eodez. Ne fiñvas ket. Ne grede ket marteze diskouez e oa 
laouen.

Ken kaer ha tomm oa an amzer en deiz-se ma savas an dud goude koan da vont
er-maez, nemet va zad-kozh, hag a chomas azezet war e gador e penn an daol, un 
tammig displijet, a gredan, o welout an holl o vont kuit evel-se.

Me ne dis ket pell. En em astenn a ris en un toullig eus an tevenn, dindan
ar skalieroù a ziskenn betek an aod. An toullig-se am boa dizoloet en devezhioù 
kentañ, hag eno ez aen alies da guzhat evit butuniñ, sellout ouzh an dour, hag 



huñvreal.
Klevout a ris Jo ha Ja o tremen en ur gaozeal a-us d'am penn. Neuze o 

gwelis en traoñ, pep a avenell (7) ganto war o skoaz, hag a baner ouzh o gouriz,
o vont da chevreta ( 8 ) , a soñjis rak ar mor, a oa uhel, a vije o tiskenn 
dizale hag o lezel poulloù e-mesk ar reier.

Tud all a dremenas, nemet n'o gwelis ket. Eus al lec'h ma edon ne c'hellen
gwelout nemet ur c'horn eus an tevenn. Neuze ne voe mui trouz ebet. Ne ouzon ket
pegeit e chomis eno. An noz a gouezhas tamm-ha-tamm. Met al loar en he c'hresk a
sklerijenne an douar hag a daole flammoù bihan war an houlennoù.

(7) avenell : rouedig outi un troad hir.
(8) chevreta : pakañ al loenedigoù anvet chevr pe givri-mor.
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O sevel da zont en-dro d'ar c'hastell e welis, tostik ouzh an aod, ur 

skeud o fiñval war an dour. Ur vag e oa, enni daou zen, unan, sur a-walc'h, eus 
ar bagoù a veze miret en un tiig-koad e traoñ ar skalieroù. Ha me diskenn ken 
buan ha ken skañv ha ma c'hellis hag en em silañ a-dreñv d'an tiig-se. Ar vag a 
seblante dont eus un tu bennak e-kichen genou ar vougev. Ur paotr hag ur plac'h 
a oa e-barzh. A-raok zoken ma c'hellis o anavezout em boa divinet piv oant : 
Herri hag Eodez. Lammat a rejont war an aod ha sachañ ar vag war o lerc'h betek 
an tiig. O gwelout a ris o pokat an eil d'egile.

- IX -

Pa zegouezhis, un hanter eur goude, er sal vras, ne gavis eno nemet va 
zad-kozh, atav azezet en hevelep lec'h ouzh an daol. Noz vat a lavaris dezhañ, e
soñj mont diouzhtu d'am gwele, met va fediñ a reas da chom.

« Ar re all ne zaleint ket, » emezañ, « hag un dra bennak am eus da gemenn
deoc'h holl. »

E gwir, ne voe ket pell e teue Jo ha Ja, neuze Herri, neuze Yann, neuze 
Negareg, hag Eodez en diwezh. Pedet e voent eveldon da c'hortoz.

« Emaomp holl amañ bremañ, » eme va zad-kozh, « nemet an aotrou Ruallan. 
Hag unan ac'hanoc'h a oar pelec'h emañ ? » Den ne ouie.

« Emañ va eontr en e gambr marteze, » eme Herri. « Mont a man da welout. »
Ur pennad goude e tistroe. N'en doa bet respont ebet.
« N'eus forzh, » eme va zad-kozh. « Pezh am eus da gemenn deoc'h, 

itronezed hag aotrounez, eo e teuio warc'hoazh kalzig a dud d'an ti-mañ. Ur 
gouel bihan a ran. Goude merenn e vo diskouezet deoc'h kaerañ sal ar c'hastell. 
»

Hag an holl da gemer ur aer souezhet, me evel ar re all.
« Ar c'hastell-mañ, » a lavaras c'hoazh va zad-kozh, « a zo savet, evel 

ouzoc'h, war an tevenn. Met dindan an tevenn, dres dindan va zreid, » emezañ o 
skeiñ gant e zaoudroad war al leur, « ez eus ur vougev vras. An trouz iskis a 
glevit a-wechoù e-pad an noz, evel o tont eus an douar, eo trouz ar mor hag an 
avel er vougev-se. »

« Ur vougev dindan hon treid ! » eme Ja. « Va Doue ! N'hoc'h eus ket aon e
kouezhfe ar c'hastell un nozvezh kaer e-barzh ? »

« Pe gentoc'h un nozvezh divalav, » eme Jo.
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« N'eus riskl ebet, riskl ebet, » eme va zad-kozh o vousc'hoarzhin. « 
Kemeret em eus ali digant savourien-diez vrudet. N'eus riskl ebet. Met ma fell 
deoc'h gwelout ar vougev, bezit amañ warc'hoazh. Ha bremañ, itronezed hag 
aotrounez ker, diwezhat eo, ha me a gav din hoc'h eus c'hoant kousket. Na rit 
ket a wall huñvreoù. Nozvezh vat ! »

- X -

Ar « c'halzig a dud » a oa maer Kraozon, maer Kameled, maer Roskañvel, 
daou varner a beoc'h, ur c'helenner eus Lise Brest, gant o gwragez, hag ur beleg
eus Gwened.

Ur pred eus an dibab a oa bet aozet gant Stefani. Holl dud ar c'hastell a 
oa eno, nemet Ruallan, na oa ket bet gwelet abaoe an derc'hent.

« Atav o vont kuit hep lavarout tra. Gwazh a se dezhañ ! » eme va zad-



kozh.
Ret e voe echuiñ ar pred buan a-walc'h, rak ar mor a oa izel ha poent oa 

diskenn. Ha ni, unan warn-ugent ac'hanomp, da vont betek ar vougev, va zad-kozh 
er penn a-raok, harpet e vrec'h war vrec'h Yann. Yann a yeas e-barzh da gentañ, 
ar re all war e lerc'h, an eil anezho war seulioù egile.

« Teñval eo, » eme unan eus ar merc'hed.
N'he doa ket lavaret mat ma tarzhe gouloù a bep tu. Kaeroc'h c'hoazh e oa 

eget en deiz all. Ha pep hini da ziskouez e souezh hervez e c'hiz.
« Deomp da ober an dro, » eme va zad-kozh.
Al leur a yae war izelaat, ha war uhelaat da c'houde. Ur sklerijenn flour 

a save eus penn pellañ ar vougev, n'am boa ket gwelet c'hoazh, hag a oa kuzhet 
gant beg ar riblenn hag ar piler bras. An dud yaouank, Yann, Herri, Eodez ha me,
skañv hon treid, a gerzhe a-raok.

A-greiz-holl Eodez, a oa em c'hichen, a chomas a-sav. Un dorn a lakaas war
he bruched. He genou a zigoras. He daoulagad a droas. Kilañ a reas.

Ha neuze e welis ar pezh he doa gwelet : e-kreiz ar volz diwezhañ, en tu 
all d'ar piler, un den krouget. Hag evit d'e zremm da vezañ disneuziet spontus, 
ez anavezis Ruallan.

Herri ha Yann o doa gwelet ivez. E-lec'h chom difiñv ha dinerzh eveldomp, 
avat, o doa kemeret an div skeul, a oa bet lezet a-blaen eno. Herri, o tapout ar
skeul vras, a bignas da droc'hañ ar gordenn. Yann, o tapout ar skeul vihan, a 
bignas betek ar c'horf, hen pakas etre e zivrec'h hag hen astennas war al leur. 
E-pad an amzer-se, ar re all a oa degouezhet, hag a rae ur c'helc'h tro-war-dro.
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« Ur medisin ! » a glevis, « n'eus ket ur medisin ? »
« N'eus ket ezhomm a vedisin, evit bremañ da vihanañ, » a respontas mouezh

Negareg, sklaer ha trenk ; « marv eo, hag a bell 'zo c'hoazh. »

- XI -

En deizioü war-lerc'h n'ho pije ket anavezet ar c'hastell, ken sioul a-
raok. Eus ar mintin betek an noz ne voe nemet kirri-tan o tont : poliserien, 
kazetennerien, estrenien o tremen an hañv e Morgad hag e Kameled, koulz ha tud 
eus ar vro. Yann ha me a voe karget da bellaat an holl nemet ar boliserien, ha 
me a lavar deoc'h n'hor boe ket kalz amzer da ziskuizhañ. Paotred ar 
c'hazetennoù a oa ar gwashañ. An holl o doa c'hoant gwelout ar vougev, ha pa oa 
difennet gant va zad-kozh, darn a baee pesketaerien evit o c'has e bagoù bihan 
betek eno. Ken na voe ret lakaat mein bras hag un nebeut plenk dirak ar genou, 
ha Sevaer ouzhpenn da ziwall. N'on ket evit lavarout pet gwech e voe tennet va 
skeudenn dirak ar c'hastell, pe e felle din pe get.

Ret e voe dimp ivez respont goulennoù ar boliserien. An holl dud a gouske 
er c'hastell a oa bet pedet da chom, o c'hortoz ma vije echu o labour ha savet o
skrdi gant ar re-se. A drugarez Doue, va zad-kozh a oa doujet er vro ; ouzhpenn 
se, an tri maer hag an daou varner a beoc'h n'o doa ket ezhomm e vije re vesket 
o anv en afer-se ; renket e voe pep tra eta hep re a zale.

Setu; berr-ha-berr, a voe kavet :
Ruallan, marc'hadour-skeudennoù e Naoned, en doa graet, pell a oa, dleoù 

un tammig e pep lec'h, ha ne oa ket gouest d'o faeañ: Ken tregaset e oa bet gant
an dra-se m'en doa graet e venoz en em lazhañ. O vezañ dizoloet ar vougev dindan
ar c'hastell (« an holl dud er c'hastell, » a oa merket e skrid ar boliserien, «
anaveze pe o doa klevet komz eus ar vougev ») ez eas eno ar sadorn d'abardaez 
d'en em grougañ. O kemer ar skeul vras ( « anezhi ur skeul eus ar seurt boutin a
harper ouzh ur voger ») en doa staget ur gordenn ouzh ar volz (« ouzh unan eus 
ar gwalennoù houarn bet simantet er roc'h evit lakaat an tredan ») ; neuze, o 
kemer ar skeul vihan (« anezhi ur skeul eus ar seurt a bleg hag a c'hell 
derc'hel en o sav e-kreiz leur ur gambr ») ur wech pignet, en doa lakaet e benn 
dre ur skoulm-red bet graet gantañ a-raok e penn izelañ ar gordenn ; diskaret en
doa ar skeul vihan neuze gant un taol troad. Hervez ar vedisined o doa sellet 
ouzh ar c'horf e oa marvet, mouget gant ar gordenn, trizek eur da vihanañ a-raok
ar poent ma oa bet diskrouget ; da lavarout eo, e tlee bezañ en em grouget d'ar 
sadorn d'abardaez, etre nav eur hag hanternoz. Ne oa gouli ebet war ar c'horf 



nemet ar merkoù a weler war gorfoù ar re a varv e-giz-se ; lizheroù ha paperoù 
all, e zoug-bilhedoù hag un nebeut arc'hant a oa en e c'hodeloù : netra a 
bouez ; war al leur e oa bet kavet ul lampig-tredan.
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 -XII -

D'ar yaou e voe douaret Ruallan e Kameled, hep trouz ebet, pezh na viras 
ket ouzh ur bern tud d'en em gavout eno.

En deiz-se, diouzh an abardaez, e kemerjomp er c'hastell pezh a dlee bezañ
hor pred diwezhañ a-unan, va zad-kozh, Eodez, Jo ha Ja, Negareg, Herri ha Yann.
Glav a rae. Met ha pa vije bet kaer an amzer, hini, a gredan, n'en dije bet 
c'hoant mont er-maez. Gouda koan e chomjomp eta er sal vras, o selaou an avel 
hag ar mor o stourm ouzh an aod. Den ne gomze. Va zad-kozh, ha n'eo ket souezh, 
ne oa ket laouen evel en deizioù kentañ. Ha n'eus ket ezhomm lavarout ne oa na 
piano na kan na dañsoù.

Negareg, a oa o vutuniñ e-kichen ar siminal, a lavaras a-greiz-holl :
« Ar boliserien a zo bet amañ n'int ket gwall ampart, pe marteze ne fell 

kat dezho klask ar wirionez. »
Pep hini a savas e benn.
« Va mignoned, » emezañ pelloc'h, « gant aotre an aotrou markiz, ez an da 

lavarout un dra hag a rank bezañ lavaret. Va dlead eo, a gav din, rak, etrezomp,
e sell eus an amzer da zont, eo koulz e vije gouezet ar wirionez. Me a oar, hag 
unan pe zaou ac'hanoc'h da vihanañ a oar ivez, ez eo bet dall ar boliserien, - 
a-ratozh pe nann, an dra-se ne sell ket ouzhin. »

« Komzit, Negareg, » eme va zad-kozh.
« Ruallan, » eme Negareg, « n'en deus ket en em grouget. Krouget eo bet, 

da lavarout eo, drouklazhet eo bet. »
Sellout a reas goustadik ouzhimp holl, ha neuze ouzh begoù e votoù.
« Den a lezenn on, » emezañ, « ha marteze eo koulz din diskleriañ sklaer 

dirazoc'h on deuet amañ, pedet gant an aotrou markiz, da studiañ a-dost traoù 
'zo, tregasus a-walc'h, a c'hoarveze er c'hastell-mañ abaoe ur pennad. Ya, m'am 
eus lakaet va fri un tammig e pep lec'h, - pezh en deus displijet da zarn 
ac'hanoc'h hep arvar, - un abeg mat am boa d'ober. Va micher eo derc'hel va 
daoulagad digor. Digor oant, disul diwezhañ, er vougev, pa voe kavet korf 
Ruallan. Ha n'oc'h eus ket taolet evezh, aotrou Yann, ouzh un dra bennak iskis ?
»
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Yann, souezhet o vezañ galvet evel-se, a savas un tammig e zivrec'h, hag a
chomas mut.

« C'hwi, aotrou, Yann, koulskoude, » eme Negareg, « ho pije gallet gwelout
gwelloc'h, peogwir edoc'h tostoc'h egedon. Met ho tigareziñ a ran, pa n'oc'h ket
eus va micher. N'hoc'h eus ket gwelet, aotrou Herri, kennebeut ? »

« Nann, » eme Herri.
« Ho tigareziñ a ran ivez. P'en deus an aotrou Yann lakaet ar skeul vihan 

en he sav dindan ar c'horf, ne stoke ket treid an den krouget ouzh ar skeul. Ha 
gwir eo ? »

« Ne ouzon ket, » eme Yann.
« Gwir eo. An aotrou markiz en deus gwelet ivez. Evit en em grougañ, 

Ruallan a vije bet ranket dezhañ bezañ brasoc'h eget ma oa. Kentañ fazi graet 
gant an torfedour : troc'hañ ar gordenn re verr. Eil fazi graet gantañ : lakaat 
ar skeul vihan a-blaen dindan ar c'horf, en doare ma vije kredet e oa bet 
diskaret gant un taol troad, gant Ruallan e-unan. Se en deus va lakaet da grediñ
startoc'h e oa bet graet un torfed. Diwar neuze, n'eo ket bet re ziaes din 
kavout penaos e oa be graet, ha gant piv.

« D'ar sadorn d'abardaez, soñj hoc'h eus, an holl ac'hanomp a guitaas ar 
sal-mañ goude koan, nemet an aotrou markiz. Me, - daoust na ouien tamm, anzav a 
ran, e oa an dra spontus-se o vont da c'hoarvezout, - a yeas da guzhat e-mesk ar
reier, etre troad ar c'hastell hag an aod. Ac'hano e c'hellen gwelout kalz hep 
bezañ gwelet. Ne oan ket bet pell eno ma tremenas Ruallan dindanon, evel o vont 
etrezek ar vougev.

« Bremaik e lavarin deoc'h penaos ez eas e-barzh. Un den all a-benn neuze,
an torfedour, a oa gantañ. Ne oa gouloù ganto nemet al lampig a zo bet kavet 



goude an torfed war al leur. Teñval a-walc'h e oa eta.
« Deuet oant en ur vag. Ar mor a oa uhel, soñj hoc'h eus, ha ne c'helled 

bale nemet a-hed ar riblenn war an tu kleiz. Mont e-giz-se a rejont etrezek penn
pellañ ar vougev, ma ne vez goloet gwech ebet al leur gant an dour. An torfedour
a ouie un dra ha na c'helle ket Ruallan gouzout : er volz diwezhañ, ouzh al 
lein, e oa bet staget ur gordenn. Penaos oa bet staget ? Gant an torfedour e-
unan, bet er vougev ne oa ket pell, un nebeut a-raok koan, a gredfen a-walc'h. 
Penn izelañ ar gordenn, ur skoulm-red graet outañ, a oa krog e beg ur roc'h en 
tu a-dreñv d'ar piler bras. Teñval oa ar vougev, am eus lavaret, hag an 
torfedour a dlee kerzhout, en e zorn al lampig-tredan, war-lerc'h Ruallan, o 
teurel evezh mat da sklerijennañ e dreid; ar volz hag ar gordenn a oa eta beuzet
en deñvalijenn.
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Degouezhet gant ar piler bras, el lec'h ma teu ar riblenn da strishaat, Ruallan 
a rankas bale goustatoc'h. An torfedour, war zigarez sklerijennañ anezhañ 
gwelloc'h marteze, a dostaas neuze outañ a-dreñv e gein, a dapas sioulik ar 
skoulm-red, hen lakaas en-dro d'e benn, hen stardas buan en-dro d'e c'houzoug, 
ha gant ur vountadenn, a gasas an den paour dreist d'ar riblenn ; ar c'horf, aes
eo kompren, a chomas krouget dindan ar volz. Muzuliet em eus, ha muzuliañ a 
c'hellit eveldon. E-giz-se eo c'hoarvezet an traoù. An torfedour en deus neuze 
lakaet ar skeul vihan a-blaen dindan ar c'horf, hag al lampig e-kichen, da 
douellañ ar boliserien. Da vont er-maez e oa gantañ ul lampig all, sur a-walc'h.

« Ha bremañ, piv eo an torfedour. Unan eus ar c'hastell e rank bezañ. Un 
estren en dije ranket, pe dont en ur vag eus ar mor, ha gwelet e vije bet, pe en
em laerezh dre an ti, ha gwelet e vije bet ivez, abred pe ziwezhat. An 
torfedour, se am eus gouezet diouzhtu, a zo unan ac'hanomp. Piv eta ?

« Soñjet em eus ne c'helle bezañ nemet unan en doa kasoni spontus ouzh 
Ruallan, pe c'hoazh unan en doa kalz da c'hounit ma teuje hemañ da vervel. 
Ruallan, evel ouzoc'h, ne oa ket karet. Ha koulskoude, kaer a zo bet din treiñ 
em spered kement tra am eus desket diwar-benn pep hini ac'hanoc'h, - ha kalz am 
eus desket abaoe m'on deuet en ti-mañ, - ne gredan ket e vije bet ho tigarantez,
lakaomp zoken ho kasoni outañ, kreñv a-walc'h evit reiñ c'hoant deoc'h d'e 
lazhañ. Nann : un dra bennak a dlee an torfedour gounit, war e venoz da vihanañ,
gant marv Ruallan.

« Pemzek deiz 'zo, ez is e-barzh ur gambr, a oa goullo. Va micher eo ober 
traoù evel-se. Eno e kavis, en ur sac'h-ler dindan ar gwele, un nebeut lizheroù,
lizheroù ur vaouez. Ar vaouez-se a c'houlenne arc'hant, arc'hant, arc'hant. War 
bep pajenn ne oa anv nemet eus arc'hant, dilhad ha traoù all da brenañ, un ti da
baeañ, hag all. « Mar fell dit chom muiañ-karet, » a skrive, « kas din ar pezh 
am eus ezhomm, ha buan. »

« Ruallan, evel kalz tud n'o deus nemet dleoù, a oa brudet da vezañ 
pinvidik. E gerent zoken a grede e oa pinvidik, rak ne oa ket pizh gant e 
wenneien na gant gwenneien ar re all. Ma teuje da vervel, hep arvar ez aje e 
binvidigezh gant e gerent...

« Disadorn diwezhañ, goude merenn, e lakais va skouarn ouzh dor kambr 
Ruallan. Ur wech c'hoazh, va micher eo, Ruallan a oa eno, gant un den all. Tabut
a oa etrezo. An den a c'houlenne arc'hant, Ruallan a nac'he...

« N'em eus ket lavaret deoc'h em boa gwelet er gambr c'houllo un dra all :
al lampig-tredan a zo bet kavet dindan ar c'horf...
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« A-walc'h eo, a gredan. Komprenet hoc'h eus. Met klevit c'hoazh : an 
torfedour, an hini a dabute gant Ruallan goude merenn d'ar sadorn, en deus 
kemeret ur vag e tiig ar bagoù d'ar sadorn d'abardaez. Kavet en deus Ruallan war
an aod, kinniget dezhañ mont d'ober un dro er vougev. E dorfed graet gantañ, ez 
eo deuet er-maez. Kavet en deus war hent an distro an dimezell Eodez, pedet 
anezhi da zont er vag. O gwelet em eus o-daou o sachañ ar vag war ar sec'h ; an 
dimezell Eodez hag an torfedour : niz Ruallan, e gar n'en doa nemetañ (ho 
touellet em eus un tammig o komz eus « kerent »), Herri an nijer. »

- XIII -

« Met, » eme Eodez, an tan en he divjod, « Herri a zo bet ganin an holl 
abardaez... »



Negareg a daolas ur sell a druez outi.
Herri, avat, e zaouarn en e c'hodelloù, n'en doa ket fiñvet. Ur 

mousc'hoarzh yen war e vuzell, e lavaras :
« Ur gontadenn vrav, aotrou Negareg, ha deuet eo brav ganeoc'h ! Met ur 

wech all, mirit ho huñvreoù evidoc'h. Mont a rit em c'hambr hep aotre, lenn a 
rit va lizheroù, torfedour ha drouklazher a rit ac'hanon dirak an holl, hag e 
kav deoc'h e tremeno evel-se... »

Tostaat a reas ouzh Negareg, goustadik. Eodez a savas, evel da vont 
etrezo.

« Aotrounez... »
Jo an hini eo en doa komzet.
« Aotrou Herri, azezit mar plij. Pediñ a ran an holl d'am selaou. Ne ouzon

ket, aotrou Negareg, ha karget oc'h bet da lakaat ho fri, evel ma lavarit, e pep
tra. Met bez' ez eus bet daou all o deus lakaet o fri e pep tra ivez : va gwreg 
ha me. Deuet omp amañ, n'eo ket evit hor plijadur hepken, met ivez da c'houzout 
un dra. Daou viz 'zo hon eus desket e veze gwerzhet gant Ruallan skeudennoù o 
tont eus ar c'hastell-mañ. Kentañ tra hon eus gwelet, er sal-mañ hag er gambrig 
e-kichen, eo e oa bet laeret ar skeudennoù-se, ha lakaet en o lec'h skeudennoù 
damheñvel, graet diouto. An aotrou markiz, a ya e zaoulagad war fallaat, a oa 
bet touellet.

« Ruallan a vije bet diaes dezhañ ober se hep bezañ harpet gant unan 
bennak eus an ti. O klask hennezh e oamp pa'z eo c'hoarvezet an dra spontus a 
ouzoc'h.
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« An aotrou Negareg a oa digor mat e zaoulagad, ha kalz a draoù en deus 
gwelet. Ret e vije bet dezhañ o digeriñ c'hoazh gwelloc'h marteze. Ni ivez, va 
gwreg ha me, pa voe dizoloet ar c'horf, a daolas evezh ouzh an treid ha na 
stokent ket ouzh ar skeul. An torfed a zo bet graet evel m'en deus lavaret an 
aotrou Negareg, nemet :

« Da gentañ, al lampig-tredan a oa hini Ruallan. Hen gwelet hon eus etre e
zaouarn meur a wech. Marteze eo bet prestet gantañ ur wech pe ziv d'e niz. N'eus
netra da zastum diwar se.

« D'an eil, d'ar sadorn d'abardaez, edomp ivez o sellout. Diskennet omp 
betek an aod gant hon avenelloù, war zigarez chevreta. Er baner a oa ganin ouzh 
va gouriz e oa ul lunedenn hirwel, ha gwelout a c'hellemp pizh-tre ar c'hastell,
an tevenn, ar mor hag ar reier a-dro-war-dro. Sevaer a oa o pesketa en hor 
c'hichen ( souezhus eo n'eus ket bet anv anezhañ betek-hen ) . An aotrou Herri 
hag an dimezell Eodez a oa, an holl amzer, en ur vag, difiñv e pleg ur roc'h da 
gentañ, o vont-dont a-hed an aod da c'houde. Ar re all...

« Met c'hwi, aotrou Negareg, a oa kuzhet, emezoc'h, en un toull ouzh troad
ar c'hastell, ha diskouez a c'hellit ez eo gwir ? »

Negareg a oa aet disliv.
« Kuzhet e oan en toull-se, m'hen tou, » emezañ, e vouezh o krenañ.
« N'eo ket ret dimp krediñ, » eme Ja.
« Mat eo, Ja, » eme Jo o vousc'hoarzhin. « Bezit dinec'h, aotrou Negareg, 

gwelet oc'h bet ganimp, daoust ma krede deoc'h e oac'h kuzhet mat. Ha gwelet hon
eus ivez Alan, en un toull all uheloc'h egedoc'h, o vutuniñ. »

Klask a ris mousc'hoarzhin ivez.
« Va gwreg ha me, Sevaer, an aotrou Herri, an dimezell Eodez, an aotrou 

Negareg, Alan, » eme Jo, dic'hoarzh-krenn en dro-mañ, « a ouzomp petra o deus 
graet d'ar sadorn goude koan. An aotrou markiz a zo chomet er sal-mañ. Gwelout a
c'hellemp anezhañ, azezet ouzh an daol, gant hol lunedenn hirwel. Ne chom eta...
»

Troc'het e voe e gomz dezhañ gant ur garm spontus ha trouz ur c'horf o 
kouezhañ. Ar garm hag an trouz a zeue eus ar gambrig e-kichen ar sal vras. 
Digoret an nor, e voe dizoloet, astennet war al leur, an hini he doa garmet : an
dimezell Emma.

« Kollet eo hec'h anaoudegezh ganti, » eme unan bennak.
« Nann, » emezi o tigeriñ he daoulagad hag o sevel, « eus ket kollet va 

anaoudegezh, ha n'emaoc'h ket o vont da damall netra da Yann. Ne ran forzh 
ac'hanoc'h, ne ran forzh eus hini ac'hanoc'h. Ruallan a zo bet lazhet ganin-me, 
ha n'em eus ket a geuz. »
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« Ez an da lavarout deoc'h, » emezi. « Klevet em eus kement tra hoc'h eus 
kontet etrezoc'h. Me eo an hini a roe dorn da Ruallan da gemer ar skeudennoù ha 
da lakaat re all eu o lec'h. Ne gomprenan ket peseurt droug a raen, pa oa ar 
skeudennoù nevez heñvel ouzh ar re gozh. Koulskoude, o vezañ ma vete graet e 
kuzh, ne oa ket un dra d'ober marteze. Met p'en deus Ruallan goulennet diganin 
reiñ dorn dezhañ da laerezh an aotrou markiz, em eus nac'het. »

« Mat hoc'h eus graet, » eme Jo.
« Neuze en deus kinniget lavarout d'an holl kement tra a ouie diwar va 

fenn. »
« Diwar ho penn ? »
« Diwar va fenn ha diwar-benn Yann. »
« Yann ? »
« Ya, Yann. Me a zo bet yaouank, ha pa vezer yaouank... Berr-ha-berr, Yann

a welit amañ a zo mab din. Ruallan a oa un den fall, un amprevan, ha lazhañ un 
amprevan n'eo ket lazhañ un den. Yann, pa glevas kement-se diganin, a lavaras e 
oa o vont d'en em gannañ gantañ, da flastrañ e benn lous dindan e droad, da 
deurel anezhañ dre ar prenestr, ha me 'oar... Met aliet eo bet ganin, er 
c'hontrol d'ober an neuz da vezañ mignon gantañ. En diwezh... en diwezh, Ruallan
en deus asantet mont gant Yann un abardaez er vougev. Pep tra a zo c'hoarvezet 
evel m'hoc'h eus lavaret, nemet un dra pe zaou. »

« Ar vougev, » eme Yann war un ton diseblant, evel o kontañ un istor ha na
selle ket outañ, « ne oa ket teñval. Sklerijennet brav e oa. Va mamm ha me a oa 
diskennet dre ar c'havioù dindan ar c'hastell : un hent kuzh ha n'anavezit ket. 
Da vont er vougev em boa lakaet ur planken, e-giz ur pont, ha na c'helle bezañ 
gwelet, nag eus ar c'hastell, nag eus an tevenn, nag eus ar mor. Ruallan a zo 
deuet d'hor c'haout d'an eur lavaret. Aet omp e-barzh. Va mamm a zo chomet e 
genou ar vougev, e-kichen taolenn an tredan. Pa'z eo degouezhet Ruallan dirak ar
piler bras, me war e lerc'h, he deus-hi serret an tredan. Eñ n'en deus ket bet 
amzer da welout ar gordenn (a oa dalc'het start gant ur walenn houarn am boa 
simantet mat a-ratozh ) , na da welout va brec'h astennet da dapout am skoulm-
red. Ur wech graet an taol, hon eus digoret ar gouloù adarre, klasket en e 
c'hodelloù, kemeret e lampig ha paperoù hor boa ezhomm, diskaret ar skeul ha 
lezet al lampig war al leur. »

« Petra, » a c'houlennas an dimezell Emma, « emaoc'h o vont d'ober ?
« Netra, » eme ya zad-kozh.

Roparz HEMON.



50

AL LAER AVALOU

Ifig al Louarn ha Yann-Bipi an Nisilhour, daou baotrig nav bloaz, a oa o 
tont d'ar gêr eus ar skol, pa zeredas war o lerc'h Jañ-Loûi, breur Ifig. Hemañ, 
dre m'edo e-touesk re vras ar « Santifikad » ne veze ket gwelet nemeur da heul 
re an « divizion vihan ».

« Deuit ganin », emezañ d'an daou all.
« Da belec'h ? » eme an daou grennardig, disfizius.
« Gwelout a reot. Deuit ganin. »
Jañ-Loûi a oa bras ha kreñv. An daou all a oa bihan ha strizh. Jañ-Loûi a 

c'hourc'hemenne, an daou all a sentas. - Dre blasenn ar vourc'h, - dre ar vêred,
- dre un hent treuz 'drek ti ar seurezed betek moger liorzh an Aotrou Person. 
Neuze e teurvezas gant Jañ-Loûi lavarout e soñj : « bremañ, emezañ, ez eomp da 
laerezh avaloù « trinkin » ar Person. Te, Yann-Bipi, a bigno war ar voger da 
gentañ. »

Jañ-Loûi a oa bras. Yann-Bipi a oa bihan. Ha koulskoude, e savas Yann-Bipi
e vouezh :

« Me n'on ket gouest da bignat ken uhel-se, emezañ. M'en dije kredet 
displegañ e soñj penn-da-benn en dije anzavet ivez n'en doa c'hoant ebet da 
vezañ saludet, en tu-all, gant Fistoulig, ki an Aotrou Person, pe... gant an 
Aotrou Person e-unan.

« Me raio kein dit », eme Jañ-Loûi. « Ma welez unan bennak e teui ez-
traon, hag e tistroimp arc'hoazh. Ma ne vez den ebet, me bigno ivez. - Te, Ifig,
a chomo amañ. Mar teu tud, e hopi warnomp. Ha neuze e tastumi an avaloù a skoimp
dreist ar voger, hag e vergni anezho. Goude, e vo graet pep a lodenn. »

Yann-Bipi gaezh a grogas e divskoaz Jañ-Loûi, a oa harpet e gein ouzh ar 
voger. Yann-Bipi baour a lakaas un troad war zaouarn juntet Jañ-Loûi. « Bount 
war e foñs », eme Jañ-Loûi da Ifig. - Yann-Bipi, gwintet en aer, a zic'houzougas
'us d'ar voger. « Ne welez netra ? » eme vestr ar vandenn. « Nann »

- « Mat eo » - Kerkent setu hemañ e-kichen an Nisilhour bihan, hag i o-
daou en tu all.

Ifig a ea chomet e-unan en hent treuz. Laouen e oa gant ar garg fiziet 
ennañ : ma savje bec'h, eñ bepred a c'hellje kemer an tec'h...
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An avaloù, evel evned ruz, a nijas prestik dreist ar voger. Ken kaer e 
oant, kement a herr a oa warno, ken stank e kouezhent, ken e voe souden dall ha 
mezv ar paotrig gant e labour. « Re greñv e skoit », emezañ « hag ez eont er 
park en tu-all d'an hent ! ». A-wechoù e kouezhent war e benn, a-vechoù war e 
gein... van ebet ! Redek a rae a-dehou hag a-gleiz, warlerc'h an avaloù ruz o 
ruilhat war an hent. Edo o furchal en douflez e-touesk ar geot hir, pa glevas un
trouz : « O va Doue ! » An Aotrou Person ! An Aotrou Person o tiflukañ eus an 
dro-gorn, ha o tont sioulik, sioulik... Ifig al Louarn ne chomas ket da glask 
pemp troad d'ar maout ; evel ur c'honikl spontet e sailhas eus an douflez, ha 
kuit d'ar pevar-lamm, ankounac'haet zoken gantañ huchal war e genseurted !

Grizilh ruz an avaloù a gouezhe bepred war an hent. Hag ho pije gwelet 
neuze an Aotrou Person, daoust ma ne oa ken na yaouank-yaouank na skañv-skañv, o
pignat ouzh ar voger didrouz ha gant evezh. Pa zegouezhas e-krec'h, e welas Jañ-
Loûi al Louarn o hejañ an avaloù, ha Yann-Bipi an Nisilhour, daoubleget, hep 
sevel e benn zoken, gant e zaou zorn o stlepel an avaloù diwar an douar dreist 
ar voger, evel ma vijent bet patatez ! Ken fuloret e voe an Aotrou Person ken e 
lammas d'an traon en ur youc'hal « A ! Laeron ! » Met un aval a ruilhas dindan e
droad, hag e kouezhas war a-dreñv. Yann-Bipi an Nisilhour a chomas digor e 
c'henou war c'hwec'h eur, da gentañ, o welout ar pezh evn du-se o parañ en e 
gichen. Met raktal e komprenas ne dalveze ket ar boan klask an tec'h dreist ar 
voger ; dre zor al liorzh edo hent ar frankiz, hag eñ da sachañ e skasoù gantañ 
a-dreuz al legumaj hag ar bleunioù, o vac'hañ ar c'harotez hag ar pour, o pladañ
an dalîa ha bleunioù an holl-Sent hag o tremen evel un tenn dirak fri-butun 
Koupâia, ar garabasenn.

An Aotrou Person ne redas ket war e lerc'h. Diriaou, er c'hatekiz, e kavje
anezhañ. Ha neuze, p'edo astennet war e gein, e zaoulagad etrezek an oabl, e oa 



paret e selloù war Jañ-Loûi o tiskenn prim-ha-prim eus ar wezenn, mall warnañ 
diflipañ ac'hano a-raok ma vije an Aotrou Person en e sav. Jañ-Loûi a ouie tra-
walc'h a gatekiz evit gouzout ez eo al laeroñsi ur pec'hed, hag a anaveze a-
walch e Berson evit gouzout e oa al laeron-avaloù-presbiterioù a zisplije dezhañ
ar muiañ. Siwazh ! P'edo troad Jañ-Loûi o stokañ ouzh an douar hag e zaouarn o 
tiskregiñ eus ar wezenn, e kouezhas pav an Aotrou Person war e skoaz ! « Bremaik
», a lavaras e goustiañs d'ar c'hrennard, « e tommo d'az tivskouarn ha da foñs 
da vragou! ». Hag ar paourig kaezh da youc'hal, da huchal, da vlejal, da skrijal
a-bouez e benn. Souezhus... netra ne deue, na taol-dorn na taol-troad, nemet 
chome krog-start an dorn-houarn en e skoaz. Hep paouez a ouelañ, a suc'hellat 
hag a skrijal, e savas ar paotrig ul lagad, e koulz vat evit gwelout Koupâia, 
spontet gant e youc'hadennoù, o teredek war ar plas. « Aotrou Person, Aotrou 
Person, n'it ket d'e lazhañ ! 
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« Nann, nann, Koupâia » eme ar Person. « It da gerc'hat ur gordenn din ».
« Ur gordenn ? »
« Ya, unan greñv. »
Koupâia a zistroas prestik gant ur gordenn. En taol-mañ e trelatas Jañ-

Loûi. « N'it ket da grougañ 'anon, Aotrou Person ! 'Rin ke-ken ! 'Rin ke-ken ! »
Respont ebet, met ken buan ha lavarout « ya » e voe skoulmet ar gordenn, ha 
skoulmet start, en dro d'ar vrec'h he devoa laeret avaloù. « Kerzh ! » eme ar 
Person.

O Salver ! Neuze e komprenas Jañ-Loùi ! An Atrou Person a oa o vont d'e 
gas d'ar gêr, evel-se, evel ul leue, a-bouez e vrec'h ! Pebezh pinijenn ! 
P'edont o tremen war ar blasenn, e farse an dud. « Ur c'hi bihan brav hoc'h eus 
kavet, Aotrou Person ! » - « Lart eo ho leue, Aotrou Person ! » - « D'ar foar 
emaoc'h o vont gant ho marc'h, Aotrou Person ? » - Ha pep gwech ar Person a 
respontet : « Ur c'hi hag a laer avaloù ! Ul leue hag a laer avaloù ! Ur marc'h 
hag a laer avaloù ! » Ur gwir litanioù ar vezh ! Ha Jañ-Loùi a blege e benn.

A-wechoù ivez e luche war a-dreñv, ha setu penaos e welas gant korn e 
lagad en devoa tennet ar Person e gorn-butun eus e c'hodell, hag edo o tapout 
butun eus e yalc'h da gouchañ ur c'horniad. Ken prim hag al luc'hedenn, e roas 
ar c'hrennard ur frapadenn hag e lammas evel un aneval spontet. Ar c'horn a 
gouezhas, frailhet, war an douar ; ar Person a voe sachet da heul ar c'hanfard, 
kaer en doe stourm nerzh e zivrec'h ha sankañ e dalonoù en douar, hed un dek 
kammed bennak ; met ar gordenn ne ziflipas ket eus e zaouarn. « Marmouz ! 
emezañ, ur c'horn a oa ganin pemp bloaz war-nugent'zo ! Bremaik e vo savet unan 
all war da benn-a-dreñv ! »

Aet e oant e-maez ar vourc'h pa ziflukas, e kroaz-hent Santig Lôllo, 
c'hwec'h pe seizh eus paotred ar « c'hlas bras », Lom Libouban er penn a-raok. 
Eveljust, e tigoras ar re-mañ daoulagad bras ha genoioù brasoc'h c'hoazh pa 
weljont an Aotrou Person o c'hoari marc'h gant Jañ-Loûi. « Setu aze penaos », 
eme Bastor ar barrez, e ran-me d'al laeron-avaloù !  « M'ho pije gwelet neuze an
dañsadeg hag ar c'hoapadeg ! Lammat ha pirlammat a rae ar ganfarded en ur 
youc'hal « Laer-avaloù ! Laer-avaloù ! » Ha Jañ-Loùi a blege e benn izeloc'h 
c'hoazh, a zarc'haoe taolioù-botez gant ar re a zeue re dost, a c'hrosmole etre 
e zent, hag a oa mezhek, mezhek evel n'eo bet biskoazh paotr yaouank daouzek 
vloaz, end-eeun pa wele pegen koeñvet e oa godelloù Lom Libouban hag e genserted
gant an avaloù a oant bet o laerezh e kloz Paolig ar Bourdoulous.
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An Aotrou Person a c'hoarzhe leizh e galon ouzh o gwelout, kement a fent 
en devoa ken e torras d'e gounnar, daoust d'e avaloù laeret ha d'e gorn-butun 
frailhet. Un den evel-se e oa... war an tu e veze troet... hag e soñjas neuze 
pegen garv den e oa al Louarn kozh, tad Jañ-Loûi, ha feiz !... e tiskrougas 
brec'h ar c'hrennard, hag hen lazas da vont d'ar gêr..., en ur brometiñ dezhañ 
koulskoude e koustfe ker dezhañ kentañ gwech e tistroje d'ar wezenn-avaloù-
trinkin.

E. O. - P. B.
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AN DAOU GOZH EN OSPITAL

aozet gant Per BOURDELLES diwar pezh Lady GREGORY

Ur gambr-ospital. Mogerioù gwenn. Pemp pe c'hwec'h gwele gwenn, met n'eus 
tud nemet e daou anezhe, unan a bep tu, o fenn ouzh tu ar voger. Un nor, serret.

C'hoarierien :
Herri Kereostek, Eflamm Kerdrubuilh : amezeien gwechall, bremañ kozh, hag en 
ospital o daou.

Araok ma tispak ar gouel, e klever, a-bell, kantig St Erwan.

Eflamm. - Pegen garv planedenn, Herri ! Pegen truezhus eo hon stad, bezañ 
lezet te ha me amañ hon-unan en hon gweleoù, pa' mañ gouel Sant Erwan anezhi, 
hag aet ar re-all d'an oferenn.

Herri, rok. - Azezañ e-kichen an oaled ac'h eus c'hoant d'ober moarvat, 
Herri, da gaout riv d'az kein ha t'az tivesker ? Sav mar kerez, pa out barrek 
d'ober, n'eo ket eveldon-me, poan din evel taolioù kontel e-diabarzh va c'hreiz.

Eflamm. - Ma ' c'heus poan ez tiabarzh, eo da c'houzout din-me, ha n'hall 
den ebet gwelout na gouzout. Pennoù va daoulin-me avat a c'hellont gwelout, 
koeñvet evel kaol-irvin gant ar boan-izili, ha va daouarn gweet ha roudennet 
evel ur c'hozh trusenn-gaol. Se n'eo ket kaozioù. Aeset eo dit komz eus poan ha 
klemm war gleñved, ha marteze n' ac'h eus nag an eil nag egile.

Herri. - Nag an eil nag egile ! Gant digeriñ ac'hanon, e ouifes peseurt 
poan ha peseurt kleñved a zo em c'halon hag em skevent. Met me n'on ket un den 
eveldout da vezañ o klemm hag o truezhiñ hag o pediñ hag o termal d'al leanezed 
pa vezont war-dro, e soñj kaout brasoc'h lodenn egedon eus ar boued hag al laez.
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Eflamm. - Sell aze adarre, sell ! evelse e vez o hegasiñ ac'hanon hag o 
klask tamall ac'hanon. Selaou 'ta, va faotr ! Ul lodenn, hag ul lodenn frank, a 
voued hag a laez hag a galz a draoù-all, am boa-me gwechall, ha te oar se a-
walc'h, p'edomp hon-daou o chom kichen-ha-kichen e Ploumanac'h.

Herri. - Lavarout mat a rez : omp bet savet ha maget hon daou e 
Ploumanac'h ! ha n'on ket souezhet e oa druz ar bevañs ganit d'ar c'houlz-se, pa
gases va gonifled ganit eus ar c'hroug-las.

Eflamm. - Ha te ne gases ket ganit va silioù, marteze, pesketaet ganin er 
waz ? ha goude ec'h aes d'o gwerzhañ d'an Aotrou Person, o klask reiñ da grediñ 
e vijent dit. Rak te a zo bet a-viskoazh un itriker, hag ur siler dre-zindan, 
c'hoant dit da skrapat evidout da unan kement tra a zo war an douar.

Herri. - Skraper a lavarez. Ne oas ket ur skraper, te, marteze ? Met kaer 
ac'h eus bet skrapat, un deiz eo silet kuit diganit da zouar ha kement tra az 
poa skrapet.

Eflamm. - Ma ' m'eus kollet va feadra eo dre ar chañs fall am eus kavet o 
vont dre ar bed. Dre chañs fall ha netra ken. Me n'on bet biskoazh ur reder nag 
ur c'hoarier-c'hartoù eveldout, Herri, dispignet ganit da beadra ha foetet 
anezhañ hep gouzout d'az mamm.



Herri. - Marteze, Eflamm, marteze am eus foetet va feadra. Ha ma 'm'eus 
foetet va feadra, pe te pe unan-all en deus va lakaet da foetañ anezhañ ? Lavar 
din ! War leur va zi va-unan e vijen hirie, hag er gêr gant va zud, nemet e oa 
va amezeg tostañ un den fall, hag eo te 'oa an den-se. C'hoant ac'h eus da 
c'houzout penaos eo silet va feadra diganin ? Koust oc'h ober klouedoù, koust o 
sevel mogerioù, o stouvañ hag o lakaat dorojoù da herzel ouzh da yer ha da 
houidi da zont gant an naon d'am zi da glask un tamm bennak, ha kement loen 
pevarzroadek az poa, da drailhañ da vac'hañ va c'herc'h, va irvin ha va zammig 
foen.

Eflamm. - Fae eo ganin da glevout ! Me n'em eus graet biskoazh netra nemet
klask ober plijadur dit ha bezañ madelezhus evidout. Mac'hañ da eost, emezout ? 
Ne veze ket da eost c'hoantaus-kaer d'al loened paour, va Salver benniget ! Ma 
n'o dije bet nemet hennezh d'o magañ ! N' az poa netra nemet un tammig korn eus 
ur c'hozh park.

Herri. - Va fark, ya. Ha petra lavarez diwar-benn va liorzh turgnet ha 
difoeltret din gant da zaou borc'hell er bloaz 'oa bet an avelaj bras, ha graet 
gante toulloù er c'hleuz.
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Eflamm. - Feiz, diskaret e vez meur a damm kleuz en ur ober ur bloavezh. 
Ar re-se 'oa bet diskaret gant ar c'hurunoù marteze, evel ar wezenn vras, pe 
gant an amzer fall diwar ar mor.

Herri. - An avel-vor ivez, moarvat, eo en doa debret va c'haol ? ha 
diblantet ar patatez Uto ha debret ar spezad diwar ar voujenn.

Eflamm. - Petra lavarez ? Serr da c'henou gant kozh kaozioù. Furañ daou 
borc'hell am eus bet biskoazh, loened dizrouk ha minellet mat. N'int ket bet dek
munut ez liorzh. A-vec'h m'o dije bet amzer da zebriñ sivi e ken nebeut-se a 
amzer. Pelec'h e vijent aet neuze da zebriñ spezad, a vez leun a bikoù ?

Herri. - Ne oant ket loened fur, na ne oant ; loened arajet, ya, moc'h 
laer ha marlonk ! Ken maliset hag ur louarn da lazañ va houidi bihan. Ur wech 
tañvaet gwad gante, ne oa den evit ober dezhe paouez.

Eflamm. - Ma kerez e tigasin sonj dit ivez eus ar pezh a zegouezhas ganin-
me deiz foar Enez Veur, dirak da di. Daou gi drouk a lammas e-maez, hag a 
ziframmas kig diwarnon leizh o genou. Biskoazh n' em eus gallet gwellaat goude 
ar spont am boa bet, ha n' em eus graet nemet dinerzhañ ha mont war fallaat 
adalek an deiz-se.

Herri. - Soñjal a rae dezhe e oas ul loen gouez redet e-maez eus « 
menajiri » ar foar, pa welent da zaoulagad ruz, da benn vil ha da zivhar kromm 
n'int ket gouest zoken da herzel ur porc'hel da dremen dre un toull-moger. Sur 
mat kement ki a vije bet, nemet ul luduenn bennak e vije, a vije bet savet berv 
ha fulor ennañ o welout ur pezh-kaer eveldout o vont dre an hent.

Eflamm. - Mat am boa greet kas ac'hanout dirak ar barner an dro-se. 
Souezhet bras 'on n'out ket bet lakaet er prizon evit ar peurrest eus da vuhez. 
Ma vije graet mat al lezennoù...

Herri. - Ma karjen ha ma vijen bet ken fall ha te, em bije bet gallet da 
gas betek ar barner ivez, pa'z poa laeret ur c'horadenn vioù din diouzh ar 
varrikenn didal, e-pad ma oan aet da Drebeurden da glask ur sklokerez.

Eflamm. - Laeret da vioù, emezout ? Kement gaou a zo a zifluko eus da 
c'henou (o sevel e zaouarn). An Aotrou Doue er Baradoz, ha Sant Per hag an Holl 
Sent, ha te da-unan, daoust ma' dos e Trebeurden, ha n'eus forz piv, a c'hellfes
tamall kentoc'h eget tamall ac'hanon-me. Ma n'on ket me maleürus, bezañ o ruzañ 
va c'hozhni ez kichen evel ur c'havr uhalet ! Chadennet on ha stag ouzh un den 
na oar nemet tennañ gevier eus e c'henou.
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Herri. - Ma out-te maleürus, Eflamm, on-me maleürusoc'h c'hoazh, pa sonjan



eo Eflamm Kerdrubuilh a zo em c'hichen ha stok ouzin epad holl hed an daouzek 
miz a zo er bloaz ! Petra eo brud tud Eflamm Kerdrubuilh e-kichen brud anv Herri
Kereostek ha tud kozh evel va ziegezh-me ?

Eflamm. - Petra int ? Ma n' ac'h eus ket klevet diwar o fenn, ez pije, ma 
karjes bezañ selaouet ha ma vije diskouarn ez penn da glevout. Kaz a-dreuz an 
douaroù betek Lokarn, kae a-hed an aod betek Brest, ha me gav din e kavi unan 
bennak eus kerent Eflamm Kerdrubuilh e kement parrez a zo ac'han di.

Herri. - Sell aze un afer, nag e vefe stlabezet da gerent dre ar vro. Sel'
va zud kozh-me, pet ha pet anezhe emañ oc'h anv war o bezioù e bered Pleuveur. 
Respont din 'ta. Ha pet a za eus du-se ?

Eflamm. - Ac'hanta ' respontin dit : nemet e oa an here d'ober pa oa 
marvet va zad, e vije bet muioc'h a dud en e obidoù ( Doue d'e bardono !) eget 
en obidoù hini ebet eus ar re a zo aet d'ar vered eus toull-dor da di. Hag un 
druez eo, a lavaran hag e lavarin, n'out ket er vered te ivez, ma paouezo da 
c'hevier ha da gozh-kaozhioù ha da zislavar ha da enebiez. N'eus ket un den war 
an douar hag a c'hellfe padout o klevout kement-all !

Herri. - A ! c'hoant ac'h eus da welout ac'hanon o vervel ? N'eus an Ankou
nemet dont bremañ d'am c'herc'hat hag e vo erru mat gant m' am c'haso pell 
diouzhit. Hag e lavaran, hag e toufen war an Aviel Santel, n'em eus nemet un dra
da c'houlenn, hag e lakain kement-se war va zestamant hag e c'houlennin nav 
denn-alar er park, nav veg-tosenn ha nav wagenn eus ar mor da vezañ lakaet etre 
da vez ha va bez pa vezimp douget d'an douar.

Eflamm. - Amen, amen war gement-se ! Nav veg-tosenn, emezout ? N'eo ket 
tra-walc'h ! Holl voul ar bed a-bez ra veza etrezomp d'hon dispartiañ betek Deiz
ar Varn. Ne garjen ket bezañ beziet ez kichen e Pleuveur, ha pa vefe roet kanton
Lanuon din, ha Menez Bre war ar marc'had !

Herri. - Ya, ya, ya ! muioc'h a stad a rafe din, kentoc'h eget kaout dek 
mil lur em dorn ma ouijen ne vije biken va skeud ha va anaon o skeiñ war zor ar 
Baradoz a-gevret gant da skeud ha da anaon. Gwelloc'h e vije ganin chom pelloc'h
er Purkator ! Ac'hanta, c'hoazh ac'h eus un dra bennak da lavarout ?

Eflamm. - A-leizh a draoù am bije da lavarout ; ma 'm bije amzer d'o 
lavarout.
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Herri. - (o sevel en e goazez). Ret eo din sevel ac'han d'az mougañ !

Eflamm. - Kozh termer ! grignouzer ! klasker bara ! 

Herri. - (o hejañ e zorn serret) Gortoz ur pennad ! 

Eflamm. - (o hejañ e zorn serret) Gortoz ur pennad te ivez !

Enora a zeu tre gant ur bakadenn. Ur goueriadez eo. Skeiñ ra, damzigeriñ 
an nor, ha dont e-barzh nec'het. An daou gozh en em guz en o goueleoù, sioulaet 
dezho.

Enora. - Lavaret o deus din pignat amañ dre ar viñs. N'anavezan ket an 
doareoù. N'ouzon ket hag ez on kouezet mat. Unan ac'hanoc'h ho taou eo Herri 
Kereostek ?

Herri. - Piv eo an hini a zo ouzh va gervel a-bouez va anv?

Enora. - Daoust ha n'on ket me da c'hoar, Enora Kerivinenn gwechall, ha 
bremañ Enora Keramanac'h abaoe va eured.

Herri. - Ya, te eo, avat ! N'em eus da anavezet nemet pa out deut d'am 
c'hichen. Poent a-walc'h e oa dit dont d'am gwelout, ha me amañ pemp bloaz 'zo 
pe ouzhpenn. Moarvat ne gaves ket e vijen lorc'h a-walc'h evidout e-touez tud 



Keramanac'h, hañ ? Souezhet on out bet lezet gante da zont da welout pe oan bev 
c'hoazh pe oan marv !

Enora. - Siouazh, beziet am eus an holl diad anezhe. Va fried a oa an 
diwezhañ o vont kuit (en ur sec'hañ he daoulagad). A drugarez Doue en deus bet 
ur marv dous, hag e interamant a zo bet kaer ! Me garje az pije bet klevet ar 
beleg o kanañ ar vijelez hag al Libera ! Va faour kaezh Gion Karamanac'h ! Un 
den eeun ha mat, n'az pije bet nemet mignoniez evitañ ! Ur gwall baotr e oa war 
ar butun, met takenn ebet n'ae gantañ !

Herri. - Hag e Krec'h ar Gag emaout o chom bepred ?

Enora. - Eno on bepred. Lezet en deus an holl beadra ganin. Met toull e 
vez an tiegezh pa vez marv ar penn tiegezh !

Herri. - Moarvat en deus lezet bevañs frank ganit ?

Enora. - Frank a-walc'h, frank a-walc'h ! Un ti bras ha brav am eus, meur 
a zevez-arat a zouar peuriñ... Ar geot a vez tener pa vount e-touez ar vein. Hag
ar mor, tra pe dra a gaver ennañ ken alies deiz a zo er bloaz : un dornad 
bigorned da verenn, pe gokez a-wechoù all. Meur a dra a zo er mor a zo dister, 
met kokez a vefe mat da servijiñ d'an Aotrou Doue !

Herri. - Kement-se a draoù ac'h eus ! Ha te hep ur paotr ez ti !
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Enora. - Setu aze ar pezh a sonjen. Te da unan a c'hellfe dont du-mañ 
ganin. N'eo ket ul lorc'h din e vefe va breur en ospital mañ.

Herri. - Mont a rin ganit ! Deomp e-maez ac'han !

Enora. - Ya met... ya met... ne ouien ket e rankes chom ez kwele.

Herri. - Ne rankan ket chom em gwele nemet a-wechoù pa zeu ar red-korf 
din. Met gwelloc'h ez a va c'hof ken alies ma kresk al loar... Stad e vije ennon
o vont da chom ganit. Va gwellañ bennozh dit, Enora Keramanac'h, pa ' c'h eus 
astennet da zorn din en deiz-mañ.

Enora. - Moarvat e c'hellfes chom war-dro an tan, ha meskañ ar 
podhouarniad-riz evit ar yer, ha goro ar c'havr, ha difardañ an azen dirak dor 
ar marchosi, ha marteze pikat kaol pa vije ar c'houlz. Rak abaoe m'eo marvet ar 
paotr-kozh eo bet echu d'al liorzh.

Herri. - Barrek on sur mat, ha da droc'hañ avaloù douar da hadañ. Petore 
chañs a vefe en un ti pa ne vez paotr ebet ennañ ? Ur rumm dilhad eo ar re-se 
ac'h eus degaset ganit ?

Enora. - Ya, ma vi faro pa zeui e-touezh va amezeien da Grec'h ar Gag.

Herri. - Te eo va levenez ! Mil bennozh dit ! Savomp ac'han. (Sevel a ra 
en e goazez, dispakañ an dilhad hag aesa ur chupenn.) Hemañ a zo ur porpant 
danvez mat... Hag un tog diouzh ar c'hiz (Lakaat a ra an tog.)

Eflamm. - O vont ac'han emaout, Herri Kereostek ?

Herri. - Klevet a-walc'h ac'h eus. Da Grec'h ar Gag emaon o vont. Emaon o 
vont elec'h ma kavin a-leizh a draoù mat!

Eflamm. - Neuze ac'h eus c'hoant d'am lezel amañ war da lerc'h ?

Herri. - Traoù mat a-leizh ! Ar c'havr gant he gavrig a zo du-hont, an 
dañvad hag an oan a zo du-hont, ar vuoc'h o redek da zont da vezañ goroet. An 
arat hag an here, bleuñ d'an Nedeleg, ar goukou o kanañ er mizioù du ! Kaer ar 
gwiniz ha Gouel Mikael ebet da baeañ. Pesked en dour ken stank ha bili. Skuilh 
ha eostañ ha traoù a vil-vern ! C'hoariadeg ha plijadur ha soniri ! An oad a 



dec'ho diwarnon hag e vin yaouank adarre. Ponsined ha gonikled a gantoù, ha 
sistr evit ar bed-holl !

Eflamm. - A, Herri, daoust ha gwir eo ar pezh a lavarez, emaout o vont 
diganin ha d'am lezel gant tud kriz ha gant kêriz, ha gant tud eus holl 
barrezioù ar c'hanton ha n'o deus na doujañs evidon na tamm mignoniezh ebet.
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Herri. - Ro peoc'h hag e lezin ganit va c'horn-butun ( astenn a ra e gorn 
dezhañ) ha me a bromet dit ne nac'ho ket Enora degas dit pemp gwenegad-butun ur 
wech an amzer, pa zeuio d'ar foar, gant Gouel Yann pe gant Gouel Mikael.

Eflamm . - Butun ? Petra eo butun ? Ar pezh am eus ezhomm eo kaozeal. Ne 
vo den ebet, din da zispakañ dezhañ kement sonj a grouo em spered ! Bezañ 
gourvezet amañ ha den ebet d'ober kaoz a vo un druez ha ur vizer mantrus !

Herri. - Selaou amañ, Enora. Setu ar pezh am eus klevet lavarout alies : 
eo gwelloc'h daou eget unan... Lakaomp az pije ur c'hozh bragoù leun a 
doulloù... pe ul lostenn kentoc'h ! Ac'hanta etrezo o daou e rafent un tamm 
dilhad evel 'zo dleet.

Enora. - Petra lavarez ? N'eus toull ebet en dilhad-se am eus degaset 
dit ; ken yac'h int evel en deiz m'em eus o nezet evit va fried.

Herri. - Gwir, gwir... met setu petra 'zo em sonj, Enora. Dinerzh e vezan 
a-wechou : ar sammoù a zougan a ra bec'h war va c'hostez... Hag an den-mañ a vez
dinerzh a-wechoù gant pennoù e zaoulin o koeñviñ. Met hon daou d'en em heuliañ 
ne gredan ket en em gavjemp fall war un dro. Kas ac'hanomp hon daou ganit, 
Enora, ha kastell ar chañs da barañ warnout ! ! Hag ac'hanomp hon-daou e raimp 
ur gwaz kreñv ha kalet !

Enora. - Petra 'gontez ? Troet eo da benn war an tu-gin, a-benn goulenn 
diganin degas du-mañ ur reder diwar an hent bras ?

Eflamm. - N'on ket ur reder, Enora. Me 'zo un amezeg' kozh deoc'h. Eflamm 
Kerdrubuilh on-me, an hini a oa o chom en ti tostañ deoc'h e Ploumanac'h.

Enora. - Truez va Doue ! Eflamm Kerdrubuilh ? Se 'zo gwasoc'h c'hoazh ! 
C'hwi ha Herri n'oc'h eus biskoazh paouezet a enebiñ, drouk-komz, skandaliñ ha 
kann an eil ouzh egile. O vegatañ evel daou gog e vezec'h, hag o valloziñ an eil
war egile evel daou gi.

Herri. - Kement tamm trouz a zo bet a zo da damall din-me. Hemañ a sav 
droug ennañ prim, sur mat, met ken prim all ez a kuit evel an avel. Kas anezhañ 
ac'han ganin bremañ. Enora, ha bennozh an Aotrou Doue warnout.

Enora. - Holla, avat ! N'aio ket ac'han ganin. Ha ne deuot ket ac'han 
ganin, c'hwi kennebeut, ken ho po desket un tamm furnez. Daoust ha lakaat a ri 
da zilhad da zont ganin ?

Herri. - Edon o sonjal... marteze... marteze en un dra zister a-walc'h 
evit un den krog en e zek vloaz ha tri-ugent bezañ o terc'hel da zilojañ eus an 
eil ti d'egile.
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Enora. - Feiz, kemer da chañs pe lez anezhañ ! Ar pezh a felle din-me a oa
diwall ac'hanout diouzh drougiezh ha fallentez ar goañv.

Herri. - Kas ac'hanomp hon-daou ganit pe ne finvin ket ac'han.

Enora. - Ma ! restaol din va dilhad kaer neuze (dastum a ra an dilhad), 
hag ez in da glask ur paotr din va-unan.

Herri. - Kae 'ta va flac'h, peogwir out ken kriz ha ken fallakr, kae da 
glask ur paotr dit da-unan. Doue d'e sikouro ! rak me bepred ne fell ket din 
mont ganit.



Enora. - Re a amzer am eus kollet ganit. hag an noz teñval war var kouezañ
warnon en hent. Chomit ho taou an eil gant egile, ha kenavo evit an deizioù 
deoc'h ! (Hag hi e-maez. An daou gozh a c'hourvez hag a chom sioul ur pennadig).

Eflamm. - Marteze n'eo ket ken bras an ti evel ma lavar.

Herri. - Perak ne vije ket bras ?

Eflamm. - Feiz, bez 'z eus kalz a gozh tiez-dister ha paour ez-traoñ du-
hont a-hed an aod.

Herri. - Daoust hag e c'houzout-te petra eo un ti bras ? N'eus forzh 
penaos e oa da ti-te, e oa re vras evit ar bevañs az poa ennañ.

Eflamm. - N'eus forzh peseurt bevañs em boa em zi, e oa bevañs yac'h ha 
naturel. Klevet ac'h eus honnezh gant he bigorned ? Bigorned a zo ur bevañs da 
vervel gant an naon.

Herri. - Paouez gant da gaozioù divergont pe e vo gwaz-a-se dit. Me a zo 
mat din plegañ keit ha pep hini, met ma hegaser ac'hanon, e roan fest ar vaz 
kerkoulz hag un all !

Eflamm. - Me ne brizfen ket mont da zibri bigorned !

Herri. - (o sevel en e goazez). Paouez da skeiñ komzoù trenk ganin evel-
se, boued an Ankou!

Eflamm. - N'em eus lavaret netra d'ober displijadur dit. Ma ne garjen ket 
debriñ bigorned eo gant aon e c'hellfen lonkañ ar spilhenn.

Herri. - Piv an diaoul en deus lavaret dit debriñ bigorned ? Te ' zo ken 
filouter hag ur pesk er gourlenn.

Eflamm. - Filouter a lavaran-me !

Herri. - Ra vi krignet gant ar preñved adalek ar c'hroc'hen betek mel da 
eskern ! (kregiñ a ra en e blueg).

Eflamm. - (o kregiñ en e blueg ivez). War da goustians e vo va marv, ruzer
hent bras, itriker !

Herri. - Me ' vo maout ma ne valan ket kokenn da benn dit ! (Skeiñ a ra e 
blueg.)

Eflamm. - Mab an ifern, boued ar groug.

Herri. - Sell, dal hemañ, tad ar gevier ! (Skeiñ a reont gwer da evañ, 
levrioù oferenn, kerniel butun.. h. a.)
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Predenadennoù e sigur un nebeut skrivagnerion vrezhonek

gant Youenn OLIER

Pennad kentañ : Roparz HEMON

Kement-mañ n'eo nemet un arnodskrid. Anat eo na c'heller ket c'hoazh 
prizout da vat ha klok ijin ur skrivagner evel Roparz Hemon, na pouez e oberenn.
Fellout a reas din hepken klask resisañ evidon-me da gentañ ar gentel am eus 
kavet en e levrioù hag an dalvoudegezh o deus bet evidon : rak din-me evel da 
galz re all e teskas Roparz Hemon soñjal e-giz ur Breizhad, hag ul levr evel « 
Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh » pe « An Aotrou Bimbochet e Breizh » muioc'h 
c'hoazh a reas din adkavout va bro : hag eñ berr marteze, ha diglok, talvoudus-
tre e voe din ar c'hrennad eus menozioù an emsav broadel am eus kavet en e 
oberennoù. Rak-se eo em eus anaoudegezh ouzh ar skrivagner-se, a chom betek-hen 
ar brasañ arzour hon eus bet e Breizh, hag alies-tre eo em eus adlennet e 
levrioù : hiziv e vennan diskuliañ frouezh va darempredoù, ha paeañ ul lodenn 
eus an dle a vankan dezhañ.

A-hend-all n'eo ket evel oberenn lennegel emaon e soñj barn hini Roparz 
Hemon : re all gouestoc'h egedon hen graio. An den a verzer a-dreuz an oberenn-
se eo a fell din dizoleiñ, rak houmañ a zo da gentañ un heklev eus pezh en deus 
sevenet pe klasket seveniñ war dachenn an emsav. Ha ne c'hellomp ket komz anezhi
a-barzh bezañ lavaret ur geriennoù bennak diwar-benn mennadoù politikel ar 
skrivagner. Lod a gavo ez eo direizh ar ger. Lakaomp e ranker hen kemer amañ en 
ur ster bras a-walc'h. Hogen den ne nac'ho n'en deus fellet da Roparz Hemon 
nemet adsevel Breizh. Gwir eo e lavare en deroù holl e oa a-walc'h, tost da vat,
al lennegezh evit se : hogen er pennad diwezhañ eus « Ur Breizhad » e anzav e 
ranko e labour risklañ muioc'h-mui war an dachenn gevredigezhel. A-hend-all en 
ur pennad all eus an hevelep levr e ro Roparz Hemon e soñj diwar-benn an doare 
gwellañ da saveteiñ Breizh : krouiñ ur vuhez vroadel a-raok goulenn ar stad 
vroadel. Dre vras, en e oberoù lennegel kentañ, ne gaver nemet skridoù o tennañ 
mui pe vui da vennadoù politikel an emsav d'ar mare-se : « An Aotrou Bimbochet »
pe huñvre Breizh da zont, « Ar vugale fall », taolenn eus buhez an emsaverion
yaouank kentañ ; ha n'eo ket dav kounañ « Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh ».
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A-walc'h eo follennañ « Gwalarn » a-hend-all evit meizañ n'en deus ket 
sellet Roparz Hemon ouzh al lennegezh evel ouzh ur pal. N'en deus ket kuzhet a-
dra-sur en defe karet bezañ ur barzh hag un arzour hepken. Pennadoù eus « 
Pirc'hirin ar Mor » a dest a-du gant kement-se. Ha bez' ez eus ivez un nebeut 
lavarennoù a gaver e-barzh « An Aotrou Bimbochet » e lec'h e tispleg Roparz 
Hemon e souezh dirak ar stourm a rank ren evit e yezh (Kv. Huñvre Donalda). Ar 
pezh pouezusañ a reas d'e soñj, avat, evit Breizh a voe an embannadurioù poblek,
al « levrioù pemp gwenneg », pe « Kannadig Gwalarn » hag a voe a-hend-all mui pe
vui, c'hwitadennoù (1 ) . Gant ar preder da reiñ da Vreizh skridoù dezho un 
dalvoudegezh kevredigezhel eo e voulas levrioù a seurt gant ar « Ventoniezh » pe
« Istor ar Bed ». Ne reas nemet kenderc'hel gant an ervenn boulchet gant Meven 
Mordiern ha Frañsez Vallée : sorc'henn Meven Mordiern a oa gant al levrioù 
ledañ-deskamant ; hag ur sorc'henn vat e oa. Un tammig a-drugarez dezhañ eo e 
reas Roparz Hemon brasoc'h lodenn an oberoù talvoudek diwar goust al lennegezh 
rik e-barzh « Gwalarn » hag « Embannadurioù Gwalarn ». Pennañ mennad Roparz 
Hemon eta gant e gelaouenn a voe a-benn neuze ober eus ar brezhoneg ur yezh 
gouest da dalvezout da vuhez ur gevredigezh klok. ( Ac'hano e soñj diwar-benn 
reizhskrivadur pe levrioùigoù evel ar geriadur a gorfadurezh ) . Pa n'en defe 
skrivet netra a-hend-all e vefe ken pouezus all al labour en defe kaset da benn.
Rak kentoc'h un oberour hag ur stourmer eo bet Roparz Hemon eget ur skrivagner. 
Splann eo bet dreist-holl pa savas « Ensavadur Breizh » ha diwezhatoc'h « Framm 
Keltiek Breizh » a zlee bezañ unan eus gwellañ strolladoù adsevel Breizh. 

(1) N'on ket a-du gant ar pouez en deus roet R. H. d'ar stourm evit ar yezh. (En



diwezh e implije bepred ar ger yezh e-lec'h bro : evel yezh vrein e-lec'h bro 
vrein.) Amañ e oa treuzlevezon M. M. Ne dalv da netra e gwirionez deskiñ d'un 
den lenn e yezh ma ne zeskomp ket dezhañ kaout da gentañ ur spered broadel. 
Karout a rafen gouzout hag-eñ en deus kendalc'het un den da gomz brezhoneg ouzh 
e vugale abalamour m'en doa desket lenn brezhoneg ez-yaouank. Nevez'zo e anzave 
ur broadelour graet gantañ war-dro « ar Brezhoneg er Skolioù » e oa chomet 
difrouezh e labour : en e gorn-bro ne gar ket an dud muioc'h Breizh eget e lec'h
all. Anat eo ne varv ar brezhoneg nemet dre ziouer a spered broadel. Ha daoust 
d'o youl vat ne ra tud ar Falz da skouer pe zoken Kroaz Breiz, nemet en em 
zifretañ evit ar brezhoneg. Kement-se a dalv sevel kestell traezh ouzh al lanv.
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Didalvez eo a-hend-all merkañ e daerded stourmer : flemmerezh enepgall put « An 
Aotrou Bimbochet », bommoù ur pennad evel « A-enep d'ar gelennadurezh divyezhek 
», e-lec'h e lavar hor bo marteze da reiñ hor buhez evit hor bro, pe e-barzh « 
Kornog » « Un dlead uheloc'h he deus Breizh eget harpañ mogerioù ur garnel ». 
Pennad Arvor a voe tamallet dezhañ. Erfin e doullbac'hidigezh hag e brosez e-un.
Skouer ar skrivagner « engouestlet » evel ma lavar bremañ ar C'halloued voe 
Roparz Hemon adal ar penn-kentañ ha gwelloc'h eo deomp chom hep barn eta e 
oberenn lennegel hervez reolennoù an arz daoust ma c'heller hen ober, hogen 
hervez reolennoù ar spered o savas.

II
Rak e gwirionez petra a ra danvez oberennoù Roparz Hemon ma n'eo ket e 

vrogarouriezh dres ? Ur bam eo pegen dibaot eo testennoù R. H. Mui pe vui, a-
bell pe a-dost ez eo liammet pep skrid en deus savet R. H. ouzh e emzalc'h dirak
e ober, hag an diforc'h dres a spurmanter etre an den hag e ober, etre e spered 
hag e galon eo a zo dudius. Ar « stourm souezhus »-se eo a zo taolennet e-barzh 
« Barzhoneg evit kreiz ar bloaz » dreist-holl, hogen e meur a lec'h all ivez, « 
Ar Beajour Skuizh » e yezh-plaen, hag gant un arliv ispisial anatoc'h amañ 
c'hoazh eget e lec'h all : al lorc'h ; ne fell ket da Roparz Hemon bezañ 
touellet. Hevelep aon rak koll stur e ene a gaver e-barzh meur a bennad eus « Ur
Breizhad oc'h adkarout Breizh », e diwezh « Breizh hag ar Bed » « Hogen ivez 
evit pezh a zo kant gwech talvoudusoc'h, kant gwech santeloc'h eget Breizh, evit
ar Wirionez ». Doujañ a ra Roparz Hemon amañ mont da verrboell ma kred re en e 
vrogarouriezh, ha dija e klask un harp all d'e emzoug. A-hend-all ar 
beuronestiz-se, ar youl da chom yen, an uhelc'hoant d'en em varn ha d'en em 
vurutellañ, andon e goustiañs fall, eo a gaver c'hoazh erbedet e-barzh ar pennad
diwar-benn istor Breizh eus an hevelep levr, ha dre vras penn-da-benn da oberenn
Roparz Hemon. Rak ne zeu ket a-benn Roparz Hemon da reishaat a-grenn e garantez-
Vreizh na da reiñ dezhi an dalvoudegezh c'hroñs. Evitañ e chom an trivliad-se un
dra eus ar galon, dispis, dam-ziziazez diboell en diwezh, ur c'hoantegezh, ha 
mui ha gwashoc'h, ur « stultenn » evel ma lavar e-barzh « Pirc'hirin ar Mor ». 
An emrannidigezh-se a zeu diwar e spered-burutellañ bourrevius, eo a zo bet e 
gwirionez penn-destenn barzhoniezh Roparz Hemon. E-barzh « Pirc'hirin ar Mor » 
dreist-holl en deus dezrevellet seurt anken : perak ober pa n'en deus kement-se 
ster ebet ? Perak karout neb n'ho kar ket ? Perak gwastañ ur vuhez « evit netra 
pe gwashoc'h eget netra », evit sentiñ ouzh ur stultenn kement ha ken bihan ma 
rank R. H. klask e levenez er-maez eus e ober : « tridal ouzh galv diamen tarzh-
an-deiz ». Rak a-hend-all ne c'hell karantez-Vreizh, aner, reiñ netra nemet 
disouezh dezhañ. Ha ma rafemp berzh zoken ne vefe ket bevez deomp ez ret : ar 
berzh hor breinfe, ha neuze ne vefe ket bet dav gouestlañ hor buhez d'un 
uhelvennad a ziskouezfe bezañ gaou en diwezh, ha disleberus d'an den : setu ster
ar pezh-c'hoari « Un den a netra » : pa oamp dianav, pa n'oa deomp nemet un « 
huñvre » e kredemp da vihanañ er wirionez ; bremañ ne reomp ket mui ha kollet 
hon eus betek hon dellid en trec'h. Peadra a zo da zic'hoanagiñ diwar-benn an 
ober.

65
Dizoleiñ un dalvoudegezh vuhezegezhel d'e ober a voe e-pad pell eta gwall 

breder Roparz Hemon. Ar pezh en doa roet dezhañ ur c'houstiañs fall eo en doa 
kavet mat en deroù degemier un doare youlouriezh rik goude bezañ asantet da 
zezastumadurioù e skiant-burutellañ diwar-benn e ober. Ra soñjor e bommoù evel «
Hor yezh a zibabomp dre ma VENNOMP he dibab » pe Donalda o tisplegañ da 



Vimbochet petra eo ar reizhded politikel : n'eo nemet an nerzh. « Reizh e voemp 
peogwir e voemp kreñv » eme Donalda diwar grennañ, pe c'hoazh lavarennoù eus « 
Kornog » (en « Ur Breizhad » h. a) « Hag un deiz er Galloud a c'hourc'hemenn 
dimp hiziv gounit hor frankiz e welor dalc'husted AR VUHEZ, ar c'heflusk 
peurbadus a sav an eil hag izela egile, a zispign e deñzor hag a oar kavout 
teñzorioù all, AR VUHEZ BEPRED YAC'H ha bepred yaouank ». Amañ eta e kred R. H. 
er Vuhez; ne glask ket he digareziñ ; krediñ a ra hepken. Hogen ar Vuhez evel an
Natur n'eo ket gwall boellek, ha kement-se a ziaez spered R. H. a gar kaout 
sklaerder war bep tra, - gwelout evit chom didouell - hag a ro morc'hedoù 
dezhañ. Tenn eo a-benn ar fin da R. H. resev ur gevrinouriezh eus an Nerzh, eus 
ar youl c'hallout a voe resevet gant kalz re all diwezhatoc'h, re lezirek 
marteze evit prederiañ a-raok ober, a-walc'h m'oa dezho kemer dudi en o c'hoari,
hag e roueelaat evit gwalc'hañ o lorc'h.

66
Dre ma sante mankoù ar youlouriezh-se eo en deus en em harpet R. H. meur a

wech war ar vuhezegezh voutin. Talvoudegezh e oberenn eta ne zlee ket bezañ 
emgar hepken, hiniennel, ur sentidigezh dall ouzh ur feiz berrwel, ouzh ur 
stultenn, ouzh un Anien digomprenus evel un Doue, hogen bez' e tlee en em gavout
en e ratozh da « bareañ goulioù Breizh » « sklerijennañ e vreudeur ». Seurt 
c'hoant a ziskleir frazennoù evel ar re a zeuas er-maez war niv. 130 Gwalarn : «
...Dont er-maez eus hon huñvreoù pegen kaer bennak e vent evit ober WAR-DRO 
BREIZHIZ... Kinnig a ran deoc'h boued spered da stourm evit mad ho kenvroiz. Da 
gentañ avat greomp holl kement a c'hellomp da SKOAZELLAÑ PEP KENVROAD, GWIR 
VREIZHAD PE BRIZH VREIZHAD en deus ezhomm ac'hanomp ». War-lerc'h an Dr Lebon e 
asure Meven Mordiern diouzh un tu all e oa kalz skedusoc'h bleuniadur ar 
sevenadurezh e-barzh ar broioù bihan : neuze n'oa ket e stultenn-eñ pe e breder-
eñ eo e rene hepken. Gant anaoudegezh-vat e reas R.H. « hor prederour bras » eus
Meven Mordiern. Dedennet e voe R. H. ivez gant skouer Gandhi a c'houzañve evit e
bobl, ha gant hini Pearse a skuilhe e wad evit uhelaat e genvroiz : an holl 
vrogarourien etre an daou vrezel o doa lennet levr L. N. Le Roux a veule menoz 
an daspren. Kement-se avat ne c'helle ket bezañ ur skor start da R. H. peogwir e
kave hevelep meizadur e sichenn er feiz kristen. Ha seurt feiz en deus graet 
diouer bepred da R. H. Ezhomm a sante a-dra-wir eus an Doue kristen en defe roet
urzh dezhañ da garout e vreudeur ha peurc'hroñsaet e zlead, ha poellekaet e 
stultenn en diwezh : rak daoust hag an den hepken a c'hell reiñ e-unan-penn ur 
ster bennak d'ar garantez ouzh an nesañ ? Ha da nep tra a ra en diwezh ?

Ne c'helle ket R. H. eta dont er-maez eus e youl, da lavarout eo, er-maez 
eus stultenn ar « Pirc'hirin » pe huñvre « Kouc'houlin ». Dont a ra anken R. H. 
eus an diouer a feiz se, a feiz relijiel noazh hag eeun, hag ur pezh-c'hoari 
evel « Dour ar C'halvar » a ziskouez un esa da adkavout ar feunteun distanus a 
lakafe un termen d'e enkrez. N'eo ket e gwirionez nemet hetiñ ar feiz eo a ra R.
H. ha da ziazez an hiraezh-se ez eus daou c'hoant all : hini en em heñvelaat 
ouzh e bobl ( an hevelep preder a ziskleir perak en deus pl!edet R. H. gant ar 
werinoniezh, ha roet kement a bouez d'ar c'hontadennoù pobl ) , ha d'an eil 
kaout en diwezh ur wir gefridi a-berzh un All a c'hellfe gourc'hemenn dezhañ, 
reiñ un dalvoudegezh d'e ober, hag asuriñ dezhañ

« Ez on ganet da seveniñ
Traoù marzh evit ar re-hont. »
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Kempred e oa a-hend-all seurt hiraez d'ur gristeniezh dishualus d'an doan 

dirak dizurzh ar bed a nac'h pep krouer, pe kentoc'h pep ragevezhier. Sell lemm 
R. H. ne dizh ket hepken bremañ direizhded ar politikerezh, hogen direizhded ar 
bed dre vras. Doue a glev a-dra-sur, hogen hep selaou tamm, rak penaos 
diskleriañ a-hend-all e ve dizellezet meur a wech tonkadur an dud hag ar broioù,
« An ti gwashoc'h eget goullo » pe an Doue a gastiz kriz evit nebeut a dra,
« Erc'h », ar paotr yaouank kouezhet dre fazi ar re all, ha dilezet gant Doue, 
peogwir en em lazh, hag e-barzh « An tan e-barzh ti Kernaspreden » an Doue a 
gastiz ar vugale e-lec'h an tadoù, pe a redi ar rummad-mañ a Vretoned da 
c'houzañv en abeg da sotoni, gwallegezh ha leziregezh o diagentidi, - pe na ro 
ket o gopr d'ar re hen dellez evel e-barzh « Fest al leue lart ». ( Neuze ne 
chom mui dezho nemet al lorc'h stoikat.) Ouzhpenn diseblanted un Doue n'en em 



emell ket e traoù ar bed, ez eus drougiezh pe skorsded an dud a gav tu d'en em 
reuziañ an eil egile : Eliza gwallevurus en arbenn da wallc'hoantegezh he mamm 
gozh, pe diyoul ar paotr he c'har ( ne gav ket he gopr hi kennebeut ). Neuze e 
teu goaperezh R. H. ouzh amoedaj pe disterded pe displedoni an dud da vezañ put.
Touellet ha kerseet omp gant an dud a garomp evel e-barzh « Rouanez e galon », «
Ar weladenn », erfin « Ar vugale fall », e-lec'h ne c'hell ket ar vugale karout 
o c'herent zoken, pe evel ar voereb e nized e-barzh « Ar C'hedourion ». E pep 
unan eus ar c'hontadennoù-se e kaver c'hwitadennoù. Eus kement-se holl, eus ar 
skiant-prenet-se e tarzh ar soñj anat n'eus ket tu da garout an dud evito o-unan
: « Pirc'hirin ar mor » en doa hen merket dija. Ne gar an dud nemeto o-unan ; ha
ma n'eus gopr ebet da c'hortoz digant Doue, n'eus ket kennebeut da gaout digant 
an dud :

« Kelc'h an ec'honder; kerzh ar beurbadelezh 
A dalv da voueta ken an emgarantez. »

Ne c'hell ket an dud all muioc'h egetañ dont er-maez anezho o-unan, ne 
c'hellont ket karout, - na reiñ eurvad ebet : neuze da betra e talv ar « klask 
sklerijennañ e vreudeur », en abeg da be zreistlezenn hen ober, en abeg da be 
anaoudegezh-vat ?

68
Penaos souezhiñ a-se mar deo gourbozitet spered R. H. a-wechoù gant menoz 

an emlazh hag an netra dieubus, ar marv a echu pep glac'har ha pep mezh :
« Goude mezh ha trubuilh 
Sioulded an ankounac'h. »

pe glannded wenn werc'h an erc'h o c'holeiñ ar vezh da viken. E-barzh « Irene » 
e kaver an hevelep ode d'ar vuhez azrec'hus ha di-ster. Seul aesoc'h eo plegañ 
d'an tentadur ma teuio atav ar marv da lemel diganeomp ar pezh hor bo daspugnet.
E-barzh unan eus skridoù kentañ R. H. e kaver al linennoù-mañ : « An neb a 
zastum tra pe dra, an neb a dizh ar pal pa vo marv a vo lakaet da vreinañ gant 
ar re all ». Daoust ha n'eo ket madelezhusoc'h a-hend-all an netra eget ar vuhez
na c'hell mui bezañ nemet

« An hent bepred digenvez hag ar glav »
hag a zo ouzh hor gortoz. N'eus mui nemet ar gozhni da zont, hep kar na par, hep
Breizh na netra, ha da c'hopr da gement a fo hag a c'hred, bezañ anavezet ha 
karet - en diwezh - gant un estren, un « denig kozh », rak huñvre e chomo an 
huñvre. ( Sebezus eo pegen alies e teu ar ger-se en-dro gant R. H. Seurt advuhez
avat n'eo ket ur beurbadelezh, ha ne dalv ket e strivfed evit hen kaout.

Droukhoaladur an emlazh n'eo ket deut hepken en e stumm eeunañ, dioueriñ 
ar vuhez a-ratozh evit kaout an netra a gaso da get pep kudenn. An « tec'h » 
ivez a zo un tu da vont diouzh an ober, e zisoñjal, ha war un dro kement 
diaester a gas gantañ. « Al Laer Avel » a ziskouez deomp un den prest da glask 
an avantur eviti hec'h-unan, evit gellout foeta, bro, dizalc'h kaer dreist-holl 
diouzh pep liamm ha diouzh pep strob kevredigezhel. Neuze eveljust ne c'hell mui
an den bevañ nemet evitañ e-unan, n'eus ket mui kon nemet anezhañ e-unan, n'eus 
ket mui anv a gefridi ebet ; rak evel e-barzh « Meurlarjez » e tlee R. H. a-
wechoù klask ur bersonelezh all, gouest da dennañ he mad eus al levenezioù 
ordinal, e-lec'h bezañ sklav ur gwall c'hoant ankenius hag aner. Neuze e oa un 
disamm pignat e listri hud ar faltazi, ha tañva c'hwekted taolennoù diwirvoudel 
ar varzhoniezh rik, pell diouzh ar vuhez wirion : unan c'hoazh eus keuzioù 
Pirc'hirin ar Mor.

An doare emlazh-se, avat, kerkoulz hag an hini all, ne c'helle bezañ nemet
un tentadur evel m'hon eus merket a-ziagent, ha R. H. en deus adc'hraet bepred 
ouzh ar meni laoskentez a sante ennañ ( hag a zeue muioc'h eus e spered na 
c'helle ket poellekaat e ober eget eus e galon). Zoken e diwezh « Pirc'hirin ar 
Mor » e anzav na c'hell ket dilezel e ober anez dont da vezañ « ur bern eskern 
ha pilhoù 'mesk ar pri ».
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Daoust d'an dic'hoanag o koll an eurvad - aroueziet gant unvab Aife e-
barzh al « Lazhadenn » - e talc'he R. H. d'e oberenn - Bugale flour, maouez fur,
kement-se, gwir eo, a ranke dilezel evit netra. Hogen spiswel a-walc'h e oa evit



merzout pegen arvarus ez eo evit dellid an den an eurvad boutin, an hini a gaver
gant ar vaouez. E-barzh « Lina » dres ez eus skouer un den kollet pep lorc'h 
gantañ evit gellout kaout eurvad an douar, an hini a ro ar plac'h, m'eo deut 
sklav anezhi, ken ez eo en em vreinet en diwezh hag aet da baour kaezh den. 
Diwezhatoc'h avat e vennas da R. H. en em zizober eus e washaouriezh, dreist-
holl etre 1940-1944 ; « Lazhadenn Unvab Aife » a zo un testeni eus ar youl-se. 
C'hwervoni e-leizh a zo c'hoazh neuze e dilez an eurvad, hag ar c'hoantoù « 
douarel ». Hogen en em reutaat a ra R. H. neuze o soñjal en bobl :

« Va zud,
Va fobl,

Padal o c'haran. »

Ouzhpenn se n'eo bet mui an « denig kozh » eo a c'hede, hogen anaoudegezh-
vat ur bobl a-bezh prest da adc'henel :

« Gwazed a stou dirazon. »

Evit ur wech e tamwele ar glod. Krediñ a c'helle kaout ar gopr erfin, 
daoust d'an holl zroukverzhioù :

« Bevañ, ha daoust d'an amzer bevañ c'hoazh 
Strivañ, strebotiñ, BEZAN TREC'H. »

Ha neuze ar stoikerezh a gaver ken aliez :
« Leñvañ a zo gwan ha tevel a zo gwell. »

Ouzh piv klemm e gwirionez ? D'ar mare-se ivez a-hend-all eo en doa 
c'hoant R. H. da dreiñ oberoù Carlyle, a roe kement a bouez d'an dud veur. Dont 
a rae eta da grediñ da vat en efedusted e ober.

Seurt spi avat ne voe ket stabil, hag e-barzh oberenn vras diwezhañ, « 
Gwarizi Vras Emer », ne ra R. H. nemet addiogeliñ an dibab « diboell » a rae « 
daoust dezhañ » koulz lavaret e-barzh « Pirc'hirin ar Mor ». Aze c'hoazh petra 
bennak ma n'eus ket mui meneg a stultenn ne ra ket R. H. ur prizadur dreist eus 
e ober. E envel a ra atav « huñvre » hag an huñvre-se eo a fell dezhañ dibradañ 
dreist da bep tra, kentoc'h eget « ar vuhez sioul didrabas », pe ar c'heuz all :

« faoutañ keuneud sioulik d'abardaez ».

Adarre e ra R. H. meulidigezh an asant « gouzañvat » koulz lavaret d'an 
tonkadur ( kont anezhañ a zo c'hoazh e-barzh « Beajour ar Goañv » : mont betek 
penn un hent ma ouzer ez eo reuz ar penn anezhañ )

« hag ouzh ar broud E SENTAN ».
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Ober a ra van R. H. da vezañ bleniet gant ur youl all diboell na c'hell 
ket herzel outi, hag a anve gwechall e galon ; d'ar wech-mañ avat eo deut 
arouezieloc'h e varzhoniezh :

« Tasmant ha dit da vezañ MOGED
Deut out em c'horf, em eskern, hag em gwad. »

Ma verkan ar ger moged, e ran nemet dre ma tískouez na zeu ket R. H. a-
benn da reiñ un dellid uhel d'e oberenn pe da nebeutañ da grediñ e c'hell dont 
da wir e huñvre-eñ, rak pep unan en deus e huñvre ha koulz ez int. Setu R. H. 
oc'h adlavarout an « Da bep den e breder » :

« Ar gorriganenn
A zalc'h pep den en e greiz » ;

Daoust da ziboellegezh e uhelvennad avat, ne fell ket da R. H. hen 
nac'hañ. Er c'hontrol, prest eo bremañ d'hen gorren a-us d'ar vuhezegezh voutin,
dont a ra da vezañ un dra c'hroñs gourc'hemennet gant an Awenerez, anvet Fand 
amañ :

« Ha da vouezh
Evel un heklev anav din o komz
A vrud, a goskor hag a vreudeur
Ha c'hoazh a garantezioù, -he deus roget 
Ar pallen-hud a guzhas evit ur mare 
An douar-mañ a garez. Ha padal
VA HUÑVRE EO A GARAN HAG A VIRIN



Daoust dit ha dezho holl, DAOUST DIN ZOKEN. »

Seurt gwerzennoù a ziskouesfe eta un emdroadur e menozioù R. H. marteze. 
Gwir eo e kaver amañ unan eus temoù « Pirc'hirin ar Mor » arouezielaet. Met, war
a seblant ez eus ivez ur c'hemmesk etre ezhomm ar gefridi a-berzh un all hag an 
emgarantez na c'hell ket an oberour diwiskañ. Fand n'eo nemet ar Vuhez a 
c'hourc'hemenn warnomp, 'tre dihun ha huñvre, rak hi eo a lavar ez eo lusket 
ganti ar Bed a-bezh hag a lusk ar stourmer evel pep tra ha pep boud all, holl 
c'halloudek evel ar Vuhez :

« Pa gredez out dilezet, sell er bed
N'eus mann na lintr na skiltr na drid ganin. »

Ar gerioù kentañ a lakafe da soñjal e testenn « Dour ar C'halvar », nemet 
amañ ez eo pagan an Doue awener, ha ne glask ket reishaat e vennadoù : e stumm 
ar Froudenn en em ziskouez d'an den. Ha daoust da se e rankomp plegañ da gevrin 
he mennadoù doueel. Den ne c'hell lavarout avat e chomo R. H. war ar bazenn-
soñjal-se.
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Rak evel m'em eus merket endeo n'eo ket muioc'h echu oberenn R H. eget e 

vuhez. Hep mar ebet e kendalc'ho ar skrivagner-se gant e labour, ha sur-mat e 
roio da Vreizh un eostad fonnus a skridoù nevez. Evel m'emañ avat, deomp-ni 
stourmerion ha dispac'herion e tegas e oberenn ur gentel. D'ar re ac'hanomp a zo
re duet da vrizhkrediñ en hon uhelvennad e tesk barn « menozioù hon amzer » ha 
prizout muioc'h an onestiz-spered eget an daerded. Gouzout a ran n'eo ket 
peurvat seurt tech, rak diazezet eo war ul lorc'h dizenel marteze, ha kas a 
c'hellfe meur a hini d'un digasted losk. ( Setu aze dañjer ar gentel.) Hogen ne 
vern : ober gant ar spered eo dellid pennañ mab-den, ha ma ranker dilezel ar 
spered-burutellañ evit gellout efediñ muioc'h ez eo gwelloc'h deomp dilezel hon 
ober eget en em vreinañ drezañ evel tud « An den a netra ». Hogen d'ur c'hristen
ez eo aotreet klask pelloc'h ha gwelloc'h, ha klevout ur respont diglevus da 
galz : rak n'eo ket en hor youl emañ ar mad hag ar reizhded hogen en ur Youl all
a grou an Urzh dreist deomp hag a zleomp harpañ da seveniñ. Ne c'hellomp ket 
gouzañv tentadur an netra, ha levenez an ober a zo e gwirionez, adal bremañ, hor
gwellañ gopr. Salv ma c'hello R. H. adkavout freskder boull ar stivell-se (2).

(2) Dudius e vije bet studiañ oberenn R. H. e-keñver lennegezh, daoust 
n'oa ket aes bepred d'un den eveldon n'eo ket saoznegour, rak darempredet en 
deus dreist-holl R. H. skrivagnerion saoznek. Koulskoude roudoù splann a-walc'h 
a lennadurioù kembraek a gaver a-wechoù : kellusk « Barzhoneg evit kreiz ar 
bloaz » a zo heñvel ouzh hini ur barzhoneg eus R. Williams Parry. Ra geñverior 
al luskad hir-mañ :

« Pan ddelo'r dydd im roddi cyfrif fry
O'm goruchwyliaeth ar y ddaear lawr

A dyfod hyd y fan lle clywir rhu
Y mor ar benrhyn trafgwyddoldeb mawr ;

A llwyr gyffesu llawer llwybyr cam
Mewn mynych grwydro ffol a wybu'm traed

A phledio'r dydd y'm gwnaed o lwch a fflam
O gnawd a natur, ac o gig a gwaed ;

Odid na ddyry'r Gwr o garai'r ffridd
Ac erwau' r unigeddau wedi nos

I un na wybu gariad ond at bridd,
Ryw uffern lonydd lleddf, ar ryw bell rôs

Lle chwyth agofus dangnefeddus wynt
Hen gerddi gwesty'r ddaear garodd gynt. »

Eñvoradoù diwar fent eus e lennadurioù heniwerzhonek hag ar « Sketla » a 
gaver ivez e-barzh An Aotrou Bimbochet (Marc'hekadenn pe pennadoù ar 
c'helaouennoù dreist-holl) pe ur stumm meurdezus e-barzh « Gwarizi Vras Emer » 
da skouer a zo, war va meno, oberenn un arzour bras.
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UR SANT BREIZHAT ADKAVET : St GILDUIN

gant BENEAD

A viskoazh e plijas d'ar Gelted ober beajoù hir : Imramoù a bep seurt a 
vez kavet en o lennegezh. Ar Vretoned, d'o zro, o deus karet kement-all ar 
pirc'hirinajoù hir. Hor Sent kozh ha nevez a zo bet a-hed hon istor, tud techet 
da vont-dont dre ar Vro. Sellit 'ta ouzh Sant Tudual pe St Loeiz Monforz, St 
Erwan pe G-Keriolet.

N'eo ket souezhus eta ez eo bet dibabet nevez 'zo ur Breizhad evit bezañ 
anvet da batron pirc'hirined Chartres. Damankouaet eo bet e-pad pell amzer. Piv 
en devoa koun e Breizh eus anv St Gilduin ? En eskopti Chartres zoken, ne oa 
graet nemet menegañ anezhañ en ofis ar 27 a viz genver. Ret e vo bet d'ar brezel
dont da zistrujañ e 1944 iliz parrez Champhol, tost da Chartres, evit ma vo 
adkavet, dre zegouezh, relegoù ar Sant yaouank, en toull ur voger hanter-
diskaret. A drugarez Doue, e oa bet miret dornskridoù kozh resis-kenañ, a 
ziskler anat istor ha gwirionded ar relegoù. Mirakloù nevez a zo deuet, en 
ouzhpenn, da harpañ ar prouennoù all.

Piv e oa St Gilduin ? Un den a ouenn uhel, eus tiegezh Dinan gant e dad, 
eus tiegezh Puiset gant e vamm. Ganet e voe e kastell Kombour a vo pelloc'h ti 
Chateaubriand. Tri breur hag ur c'hoar a voe savet gantañ en un doare kristen- 
meurbet. Unan anezho, Guilherm, a zeuas da vezañ Abad manati brudet St Florenz e
Saumur. Un all, Yann, a voe beleget, goude marv e bried, hag anvet pelloc'h 
Eskob Dol.

Graet gantañ e studi e skol manati Kombour, ha goude-se en Skol Eskob Dol,
e voe goulennet outañ gant e dud dimeziñ evit resev o herezh. Met Gilduin a 
venne start en em reiñ da Zoue. Dont a reas da vezañ avieler ha chaloni en Iliz 
Veur Dol. Er bloaz 1075, o vezañ bet lamet kuit e garg digant Arc'heskob Dol 
gant ar Pab Gregor VII, e voe Gilduin dibabet en e lec'h gant ar Chalonied ha 
gant Eskibion Vreizh. Dre izelegezh a galon, e nac'has krenn Gilduin asantiñ, 
war zigarez e yaouankiz ( n'en devoa nemet 23 bloaz ) . Met, peogwir ne felle da
zen plegañ, e voe divizet mont a-gevret da gaout ar Pab. Hemañ a gomprenas an 
abegoù diskleriet dezhañ gant ar c'hloareg santel hag envel a reas en e lec'h 
hag hervez e ali an Abad eus Manati St Melani e Roazhon.
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Distreiñ a reas Gilduin neuze davet Breizh o pediñ gredus er santualioù a-
hed e hent. Tremen a reas dre Chartres hag ul levenez dispar a voe dezhañ 
daoulinañ dirak skeudenn vrudet Mamm Doue. Eno eo e voe gwalldizhet gant an 
derzhienñ ha mervel a reas e manati St-Per-en-Vallée d'ar 27 a viz genver 1077. 
Sebeliet e voe en iliz ar manati, e toull kor ar venec'h hag a-barzh 90 bloaz, 
goude mirakloù ha burzhudoù e-leizh grataet d'an dud dre e hanterouriezh, e voe 
lakaet war roll ar Sent. Tud a viliadoù a zirede da bediñ war e vez ; pareet e 
oa leizh a glañvourion hag ar profoù kinniget ganto a voe bras a-walc'h evit 
adsevel Iliz ar manati en un doare kaer-meurbet. Deuet eo bremañ da vezañ Iliz 
barrez St Per, en Chartres, unan eus ar c'haerañ ilizoù eus an amzer-se.

E 1700, e voe digoret bez St Gilduin gant Eskob Chartres, an Ao. Godet des
Marais, hag ar relegoù lakaet en ur voest da vezañ diskouezet aes d'ar 
birc'hirined. Kaset e voe ul lodenn anezho da Iliz Champhol da vare an Dispac'h,
hag evel-se ne voent ket distrujet-holl. Met ankouaet e voe St Gilduin ha ne voe
ket lidet e anv ken nag e Champhol nag e Chartres. Ret e voe da wallzarvoudoù 
all ober o reuz dre ar vro, evit ma vijent kavet en-dro. A drugarez Doue, emañ 
ur breizhad mat, an Ao. Harscouet, e penn Eskopti Chartres. Ober a reas diouzhtu
lid bras d'e genvroad yaouank ; kas a reas en-dro da Iliz St Per ar relegoù 
lakaet en un arc'h kaer-meurbet. Un delwenn a savas ivez hag e tisklerias St 
Gilduin Patron Pirc'hirined Chartres, e-doug gouelioù bras, e dibenn miz here 
1948.

Ur breihzad eo eta, a roio degemer hiviziken d'an dud niverusoc'h-



niverusañ, paotred ha merc'hed yaouank dreist-holl, a zired bep bloaz davet an 
Hini a zo bet, hervez, enoret gant an Drouized : « Ar Werc'hez a dle genel ». 
Spi hon eus e vo St Gilduin enoret kement all en e vro c'henidik. Evit ar 
yaouankiz en em vod e Kampoù dre ar vro a-bezh a-hed an hañv, n'eus ket patron 
gwelloc'h eget St Gilduin ar Pirc'hirin, en deus kerzhet ken fonnus ma tizhas ar
santelezh d'e dri bloaz war-n-ugent.
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DE VALERA

De Valera, rener Iwerzhon, a zo c'hwec'h vloaz ha tri-ugent. Ganet e voe 
en Nevez-York, pa oa teñvalijenn an nozioù diskaramzerel oc'h aloubiñ ar 
straedoù yen hag al liorzhoù o gwez dizeliet. E vamm a oa un Iwerzhonadez nevez-
degouezhet eus kontelezh Limerick ; hag e dad un diskennad da drevadennidi 
euskarat eus enezenn Guba.

A-zivout Vivion de Valera ne ouezer ket kalz tra, nemet e oa paour-raz, 
hag en doa poan vras o vagañ e wreg hag e vugel. Seniñ a rae e c'hoarivaoù kêr, 
hervez ar vrud ; darn a lavar zoken e rankas livañ kartennoù-post da c'hounit e 
vara. Pezh a zo diarvar eo e varvas yaouank-flamm, pa oa e vugel daou vloaz.

Marv he fried a lezas Catharine Coll er brasañ dienez. Dres d'an ampoent, 
avat, e ranke he breur Edmond, tapet gantañ an terzhiennoù, distreiñ da Iwerzhon
da bareañ, ken e reas ar vamm he soñj kas he mabig d'ar vro gozh. Un nebeut 
sizhunioù goude, e pigne ur paotrig e zaoulagad du-pod war vourzh unan eus al 
listri bras a rae monedone etre Amerika hag Iwerzhon. Edo De Valera o vont war-
du an enezenn c'hlas... war-du e donkadur.

Hag er maezioù sioul tro-dro da v-Bruree e tremenas De Valera e vuhez, 
betek e bemzekvet bloaz. E eontr, Patrick Coll, a oa merour, ha bemdez, graet 
gantañ e labour-skol, en deveze Eamon yaouank da reiñ dorn da voueta al loened 
pe da skarzhañ dindano. A-hend-arall e c'helle mont da c'hourvez war ribl geotek
ar Maigue, ha chom eno da lenn levrioù diwar-benn Sarsfield hag ar vrogarourien 
skosat - rak levrioù plijus a oa gant Patrick Coll, ha gant mistri kristen 
Killacolla, e-lec'h ma'z ae ar c'hrennard da skol. Diwezhatoc'h ez eas da zeskiñ
gant Frered Rathluire (en amzer-se Charleville ), c'hwec'h miltir diouzh Bruree.
Pep beure e kemere an tren ; war droad e tistroe da noz, avat, pa oa brav an 
amzer ha pa ne gave ket, a-hed an hent, kouer pe gouer hegarat d'e gemer en e 
garr
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Ur skoliad digor e spered e oa Eamon, ken en devoe ur yalc'had da vont da 
Golaj Blaskrook. E-touez ar re wellañ en em ziskouezas eno, dreist-holl e 
skiantoù ar Jediñ. Goude bout bet diskibl, e savas da gelenner, da gentañ e 
Kolaj Bras Blackrook, ha goude-se e Kolaj Rockwell, e-kichen Cashel. D'e zaou 
vloaz warn-ugent e c'honezas e desteni-arnodad war ar Jedoniezh, hag ez eas da 
Zulenn, e-lec'h ma roas kentelioù e meur a skol ha war veur a dra. Karet e oa 
gant e skolidi ha meulet gant e renerien. En ur ger berr e hañvale kaout dirazañ
buhez sioul ha strivant ur c'helenner damantus d'e zlead.

Traoù all avat, a oa e kalon De Valera. Pa' z ae da v-Bruree, d'an ehanoù-
skol, ne roe ket e holl amzer da skoazellañ war labour ar vereuri, pe da vale a-
dreuz parkeier gant e eontr : pardaevezhioù hir a gase e-ser ur paotr kozh eus 
kêr, a gonte marvailhoù burzhudus en iwerzhoneg. Rak ur brogarour, hag ur 
yezkarour, e oa ar paotr. Dont a reas da emezelañ er Strollad Gouezelek ha da 
zaremprediñ ar skolioù-noz. Pezh a bouezas war e vuhez, ra vezo lavaret 
diouzhtu, e meur a geñver : An Dimezell Sinead ni Fhlannagain, kelennerez a-
youl-vat war ar gouezeleg, a voe, moarvat, fromet a-walc'h en deiz ma kavas he 
doa un aotreeg war ar jedoniezh da ziskibl: De Valera ivez a voe fromet, ha 
loavet war ar marc'had. Kavout a reas an daou zen yaouank plijadur o ouezelegañ 
a-gevret, hag e miz genver 1910 e oant euredet.

D'an ampoent-se e oa an tabut en e washañ a-zivout an Home-Rule. Kavout a 
rae da John Redmond, leader ar barlantourien iwerzhonat, e oa e vro war-nes 
gonit an emrenerezh ha da bromesaoù ar gouarnamant saoz en doa Carson, paotr an 
unaniezh en Ulad respontet dre c'hervel e dud d'an emgann. Orañjiz a savas un 
arme, a lakaas degas armoù eus an Alamagn hag en em brientas d'ar brezel a-wel 
hag a-ouez d'an holl. Ha Dulenniz da ober kemend-all : Jim Larkin a grouas ur 



bagad-stourm micherourien, ar vroadelerien en em vodas dindan renerezh Eoin 
MacNeill, hag e miz Gouere 1914, e oa dilestret armoù e kêrig Howth gant Erskine
Childers, e wreg ha Mary Spring-Rice, ur Saozez a gare Iwerzhon. Gortoz a rae an
holl an emgann da gregiñ etre Karsoniz hag an arme iwerzhonat, pa voe kemmet 
doare an traoù gant ar brezel o tarzhañ trumm : paotred Karson a emouestlas 
kerkent en rujumantoù saoz, Redmond a atizas Iwerzhoniz, da vont da zifenn ar 
frankiz war dachennoù-emgann Bro-C'hall, hag eus ar 150.000 gwaz a oa deredet 
dindan urzhioù MacNeill, ne chome ken, a-raok pell, nemet un dek mil bennak : 
dek mil penn kalet a felle dezho stourm evit Iwerzhon hag Iwerzhon hepken.
De Valera a oa gant ar re-se.
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Ha da noz, kostez Rathfarnham, e c'helle ar gouerien gwelout ur paotr 

moan, uhel, gantañ ur re lunedoù bras a-ramp war ur fri treut, ha war e gein 
dilhad teñval 'giz re ur clergyman, oc'h embreger e dud er parkeier. Eamon De 
Valera an hini 'oa, ar c'helenner aet da soudard. Niverusoc'h-niverusañ e teuas 
an abadennoù-gourdonañ da vezañ e-doug ar goañvezh 1915 ; ha pell e chome De 
Valera, en e sav war un dorgennig, e zrolinenn hir difiñv war un oabl skornet, 
da c'harmiñ e urzhioù da vrezelourien an tonkadur. Pa youte ar c'haouenned war 
ar maezioù didud e tistroe d'ar gêr, a-wechoù e-ser Tom MacDonagh, a oa 
komandant warnañ, aliesoc'h e-unan-penn. Ha neuze, sur-mat, e teuas meur a wech 
war e spered ar soñj e vefe, un deiz, e toull unan eus prenester Dulenn, gant 
kanol ur fuzuilh o tommañ d'e jod hag ar banniel trilivek o stlakañ 'us d'e 
benn.

Bodad-ren an I. R. B. strollad kozh republikaned Iwerzhon a oa o renkañ an
traoù evit un emsavadeg a-benn Pask 1916. Ur penngadour a voe anvet : Padraic 
MacPiarais ; darempred a voe skoulmet gant Fenianed Amerika hag ur c'hannad, 
Casement, kaset d'an Alamagn da c'houlenn skoazell. Da fall e troas labour ar 
c'hannad, avat ha, Casement, o tistreiñ da aspediñ ar renerien da empellañ an 
emsav, a voe paket kerkent ha dilestret e kontelezh Kerry. Daoust da se e kavas 
da renerien an I. R. B. e oad aet re bell evit kilañ ; hag, ouzhpenn-se, e 
safare Jim Conolly, rener strollad-stourm ar vicherourien, ez afe d'en em gannañ
e-unan-penn ma ve ret. Rak-se e voe embannet urzhioù o c'hervel ar Soudarded da 
bleustradegoù bras dre Iwerzhon a-bezh a-benn beure Sul Fask.

E penngarterioù an Arme, avat, e oa ofisourien na oant ket eus an I. R. B.
- en o zouez Eoin MacNeill hag Arthur Griffith - hag a gave dezho e oa gwell 
gortoz ha chom hep ober brezel, anez e trofe e penn ar Saozon dont da dagañ. 
D'ar Sadorn e klevas Eoin MacNeill keloù eus pezh a oad o prientiñ. Mont a reas 
da gaout Padraic MacPiarais ha goulenn diskleriadurioù. MacPiarais a zisplegas 
frank-tre kement a oa bet divizet, en ur aspediñ anezhañ da dremen hep klask 
mirout. N'oulas Eoin MacNeill klevout netra ; hag ar Sul da veure e tegemere De 
Valera, evel an holl ofisourien all, un urzh sinet gant Eoin MacNeill o 
tiskemenn ar pleustradegoù.

Ar beure-se end-eeun e vode izili Kuzul Kuzh an Dispac'h e burevioù 
Conolly, e Ti ar Frankiz. MacPiarais a gomzas, Tom Clarke a gomzas, MacDonagh a 
gomzas, hag holl e voent ali : ret e oa skeiñ. Da dizhout strolladoù ar 
rannvroioù n'oa tu ebet. Hogen emsavadeg a ve e Dulenn, gant an holl soudarded a
ve gallet dastum.

Hag al Lun - ul lunvezh heoliet-sklaer e oa - e voe gwelet bagadoù 
soudarded a-youl-vat o vont da gemer an tiez a oa bet merket dezho. Ur c'hwec'h 
kant bennak e oant, marteze, c'hwec'h kant paotr o sevel a-enep da c'halloudusañ
Impalaeriezh ar bed. Ur bagadig, en e benn ar Gouarnamant nevez, a yeas e-barzh 
an Ti-Post, goude terriñ ar prenester. A-benn nemeur e stlakas ar banniel war 
doenn an ti, ha war vogerioù kêr e voe peget skritelloù bihan, moulet fall, o 
reiñ da c'houzout e oa savet Republik Iwerzhon. E traoñ ar skritell, seizh anv :
anvioù ar re-se hag a oa deut da vezañ, diwar goust o buhez, tud-veur ur bobl o 
tasorc'hiñ.



Ar Sul da noz e oa aet De Valera d'ar gêr evit ar wech diwezhañ. Chomet e 
oa da gomz ur pennad gant e wreg hag hep lavarout dezhi petra 'oa war-nes 
c'hoarvezout, e oa aet kuit, goude pokat d'e bevar bugel kousket. An deiz war- 
lerc'h, kant soudard dindanañ, ez ae da gemer e lec'h e milinoù bras Boland, 
gantañ an urzh da zerc'hel penn ouzh ar soudarded saoz a glaskfe dont e Dulenn 
dre an hent-se.

Hag e-pad ur sizhunvezh ec'h anavezas De Valera hag e dud buhez ar 
vrezelourien : an tennata a-dreñv ar bardelloù, ouzh kornioù ar straedoù, e 
toull ar prenester, tra ma tarzhe ha ma strake an obuzioù war ar gêr vras a save
diouti, amañ hag ahont, mogidelloù arruz. Diziskuizhus e oa De Valera, ha 
dizaon, ur rener dereat ouzh soudarded evel ar c'habiten Malone, den-meur 
Clanwiliam House. E-tro diwezh ar sizhun, pa zeue an emgann da vezañ fervoc'h 
fervañ – dija o doa Padraic MacPiarais, ha Cathal Brugha, hag ar Gontez 
Markievicz en em zaskoret - e c'hoarvezas d'ur soudard teurel selloù nec'het a-
walc'h war mogerioù frailhet e greñvlec'h : « Ha petra 'vo graet ma kouezh an 
doenn ? » - « E vo lezet da gouezhañ ! » a charmas De Valera. D'ar Sul - an 30 a
viz Ebrel - e ranke De Valera en em rentañ. Unnek devezh goude e oa barnet d'ar 
marv.

Dre ma oa broad amerikat, ha dre ma oa deut an dud a galon, e Bro-Saoz hag
en Amerika, da sevel o mouezh a-enep doareoù ar Jeneral Maxwell, e c'hellas De 
Valera mirout e vuhez. Kemmet e gastiz e voe barnet d'ar galeoù da viken. Ha 
nebeut goude e oa kaset e-ser e geneiled - etre daou renkad Dulenniz o youc'hal 
warno, o kunujenniñ outo, hag o c'hoarzhin goap - etrezek al listri saoz, 
etrezek an toull-bac'h.

N'eo ket ar sioulded a voe degaset gant Iwerzhoniz e prizon Dartmoor. Ur 
beure, pa oant renk-ouzh-renk en trepas ledan, setu ma voe klevet chadennoù o 
storlokañ ha ma voe gwelet ur prizioniad all, nevez-degouezhet, o tiskenn gant 
an derezioù houarn. MacNeill an hini 'oa : edo o tont goustad, liv an anken war 
e zremm, davet e genvroiz a skede ar gasoni hag an droukrañs en o daoulagad, pa 
charmas De Valera trumm : « Soudarded ! War evezh ! » Hag an holl da reutaat o 
izili en enor da hennezh en doa lakaet an emsav da c'hwitañ.

En Iwerzhon e oa bet dihunet ar bobl gant taol-kurun sizhunvezh Fask. En 
em vodañ a rae ar vroadelourien, dispac'hañ a rae ar gouerien. Ken e rankas ar 
gouarnamant saoz, a-benn an diwezh, lakaat an emsaverien en o frankiz.
Pa zilestrjont war kaeoù Dulenn, e Mezheven 1917, tost d'ur c'hantad anezho, e 
oa, evit o brasañ souezh, un engroez diniver ouzh o gortoz. Bloaz a-raok e oa 
bet stlapet kunujennoù outo; ha bremañ e oant bouzaret gant ar youc'h hag ar 
c'han. Tremen a rejont dre gêr, dre ar straedoù e-lec'h m'o doa stourmet ha 
skuilhet o gwad : hag er c'han o sevel a bep tu e krede dezho klevout mouezh o 
mignoned varv.
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Ha diouzhtu e kroge De Valera gant ar stourm adarre. E kreiz Mezheven e oa

anvet da gannad gant tud kontelezh Clare ha miz goude e oa dibabet da rener gant
Kuzul-Meur ar Sinn-Fein. Pezh a dalvezas dezhañ, a-hend-all, bezañ dastumet gant
poliserien Lloyd George, ha kaset en-dro d'an toull-bac'h kent diwezh ar brezel.

Kerkent ha sinet arsav-emgann 1918 e voe mouezhiadegoù en Iwerzhon. Gant 
ar Sinn-Fein ez eas an trec'h : trizek kannad broadelour ha tri-ugent a voe 
anvet, tra na oa nemet c'hwec'h parlantour. N'eus ket ezhomm lavarout e oa en 
toull an darn vrasañ eus ar gannaded, De Valera en o zouez.

E-mesk ar re a oa chomet dieub, e oa daou vrogarour eus ar c'hentañ, 
Cathal Brugha ha Mick Collins ( hemañ diwezhañ a zeuio da vezañ brudet dindan al
lesanv ar Paotr Tev, tra ma vo De Valera ar Paotr Hir). Lakaat a reas Mick 
Collins en e benn dieubiñ ar rener. Alc'houezioù a voe kaset d'an toull-bac'h a-
barzh ur wastellenn hag e miz C'hwevrer 1919 e tec'he De Valera e-ser Sean 
Milroy ha Sean MacGarry. Miz goude e oa lezet an darn vrasañ eus ar brizonerien 
all da vont.



Un dra 'zo, fentus a-walc'h, a c'heller lavarout diwar-benn De Valera : an
den-se ne c'hoarvezas dezhañ diskuizhañ nemet pa oa en toull. Kerkent ha dieub 
ec'h adkroge, gwashoc'h eget biskoazh, da labourat ha d'en em gannañ. E miz 
Ebrel e oa anvet De Valera da Rener-Meur Iwerzhon gant ar gannaded bodet e kuzh 
e Dulenn. Diouzhtu goude e tibabe e vinistred, en o zouez Griffith, ar Gontez 
Markievicz, Mick Collins, Cathal Brugha, hag ec'h embanne, dirak ar bed frankiz 
Iwerzhon.

Neuze e kasas da vat ur soñj a oa en e benn abaoe pell : mont da vro-
Amerika d'ober abostolerezh ha da zastum arc'hant. Prientet e voe ar veaj gant 
Harry Boland ha Patrick MacCartan, hag e Mezheven e tilestre war aod ar Stadoù-
Unanet, gwisket evel ur martolod.

Ur weladenn a reas d'e vamm, ha goude e krogas gant e rummad prezegennoù, 
o tisplegañ kudenn Iwerzhon dirak milionoù Amerikaned. Skoazell en doe digant 
Iwerzhoniz Amerika - e-leizh - hogen daou a zo na zeuas ket a-benn d'en em 
glevout ganto : John Devoy, rener Clan na nGael, ha Judge Cohalan. John Devoy a 
oa ur paotr kozh, bouzar, aheurtet evel un azen, hag a ouie ur bern kunujennoù 
n'int ket skrivet e geriadur ebet. Cohalan a oa un den taer-tre ivez, met 
soutiloc'h hag a-wechoù dizonest. En abeg d'an tabutoù - a ve re hir displegañ 
amañ  - ne c'hellas ket De Valera lakaat gouarnamant ar Stadoù da anaout 
Republik Iwerzhon. Hogen pa zistroas d'e vro, da vare Nedeleg 1920, en doa 
milionoù en e c'hodell, ha karantez ur bobl vras ouzh e harpañ.
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E-keit-se e oa aet an traoù war-raok en Iwerzhon. Kroget e oa ar brezel, 
ha daoust d'ar Saozon bezañ laosket war ar vro bagadoù muntrerien, evel ar Black
and Tans, e oa deut Iwerzhoniz a-benn da ziazezañ o galloud e meur a dachenn- 
vro. E-pad mizvezhioù kentañ 1921 e kendalc'has an emgann, taer ha kriz, betek 
mouezhiadegoù miz Mae. Republikaned hepken a voe anvet da gannaded, nemet ar 
pevar c'hannad dibabet gant ar Skol-Veur. Nebeut goude e kemme ar gouarnamant 
saoz e zoare-ober, hag e klaske skoulmañ darempred gant an emsaverien. E miz 
Gouere e oa sinet an arsav-brezel hag e oa pedet Iwerzhoniz da vont da London.

De Valera a yeas, gantañ Griffith, Barton, Stack, Plunkett hag Erskine 
Childers. Gweladennoù a voe etrezañ hag ar ministr Lloyd George, hogen emglev 
ebet. Ken e tistroas De Valera hag e dud da Zulenn, da c'houlenn o ali digant 
kannaded an Dàil. Hag ar re-se ivez a nac'has degemer kinnigoù Lloyd George.

E-pad ur mizvezh e voe eskemm-lizheroù etre gouarnamant Iwerzhon hag ar 
gouarnamant Saoz hag e miz Gwengolo e oa pedet Iwerzhoniz d'ober ar veaj da 
London adarre. Siwazh, ne gavas ket da z-De Valera e oa ret dezhañ mont eñ e-
unan ar wech-se - ar pezh a voe tamallet garv outañ diwezhatoc'h. Ret eo 
lavarout, evelkent, en doa kemeret mat e ziarbennoù : arabat e oa d'ar gannaded 
sinañ netra hep goulenn aotre o gouarnamant hag eñ, De Valera, a chome er vro da
greskiñ nerzh an arme, prest da adkregiñ gant ar stourm diouzh ret.

Bezet a vezo, e derou miz Gwengolo ez ae Iwerzhoniz da London, anezho 
Griffith, Collins, Duggan, Barton, Gavan Duffy hag Erskine Childers (hemañ evel 
sekretour), an tri diwezhañ anezho Republikaned touet, met ar re all, dreist- 
holl Griffith, prest da blegañ aesoc'h. Cathal Brugha hag Austin Stack o doa 
nac'het mont adarre.

Goude teir sizhunvezhiad tabut - diouzh tu ar Saozon e oa Lloyd George, 
Chamberlain, Lord Birkenhead ha Winston Churchill - e voe anat n'oule ket ar 
Saozon reiñ muioc'h eget an dra-se : rannet e ve Iwerzhon e div lodenn, gant bep
a c'houarnamant a rankfe ober le a fealded da roue ar Saozon. Ur veaj a reas 
Iwerzhoniz da Zulenn, ha De Valera a erbedas dezho stourm da gaout muioc'h. 
Kerkent hag int distro, avat, e roas Lloyd George da zibab : pe an emglev a oa 
bet kinniget, pe ar brezel. Griffith a lavaras e sinfe, Collins ivez. Pouezañ a 
reas an daou-se war ar re all, hag holl e sinjont, o krediñ e tibabent ar peoc'h
pa zibabent e gwirionez ar brezel... etre Iwerzhoniz.
81

Ha neuze e tigor ar mare mantrusañ en istor Iwerzhon. Tud o doa stourmet 



evel breudeur a zeuas da sellout an eil ouzh egile evel enebourien. Rannet e oa 
ar vinistred. Rannet e oa ar gannaded. Prezegennoù a voe en Dàil, ha prezegennoù
c'hoazh. E-pad ur mizvezh. Ha neuze, d'ar 7 a viz Genver 1922, goude ur 
brezegenn diwezhañ gant De Valera, e voe graet ar vouezhiadeg : peder mouezh ha 
tri-ugent a-du gant an emglev, seizh hag hanter-kant a-enep. Sevel a reas De 
Valera, gwenn evel un den marv. Kregiñ a reas da gomz : « Karout a rafen 
lavarout kenavo d'am breudeur. E-pad pevar bloavezh hon eus stourmet kichen-ha-
kichen. Ha bremañ, p'emañ selloù ar bed warnomp... » Ne deas ket pelloc'h : 
trumm en em lezas da gouezhañ war e gador hag, o kuzhat e zremm en zaouarn, e 
leñvas evel ur bugel.

Daoust d'an holl dabut ne vije tarzhet brezel-diabarzh ebet - panevet ar 
Saozon. Paotred an I. R. A. a zalc'he o c'hreñv-lec'hioù ha soudarded ar Stad 
Dishual a chome en o c'hazarnioù. Tamm-ha-tamm, zoken, e teue ar peoc'h hag ar 
garantez da ren adarre. Kement-se, anat, ne blije ket d'ar Saozon. Hag e 
Mezheven 1922, pa voe diskaret ar Marichal Wilson e Londrez, e teuas un 
ultimatum gant gouarnamant Dulenn : pe e tivodfe an arme republikan diouzhtu, pe
ez afe ar saozon o-unan da lakaat « urzh ». C'hwec'h devezh goude e oa bombezet 
penngarterioù ar Republikaned gant kanolioù ar Stad Dishual.

Hag adarre tarzhas ar brezel. Hag adarre e kouezhas Iwerzhoniz. A-raok, 
avat, e varvent gant al levenez en o c'halon ka kan an trec'h war o muzell. 
Bremañ e stourment gant an dic'hoanag en o ene. Cathal Brugha a gouezhas, hag 
Harry Boland, hag Erskine Childers. Griffith a varvas gant ar glac'har. Ken 
euzhus e oa ar stourm ma reas Mick Collins e soñj lakaat un divezh dezhañ, 
koustet a gousto. « Hag ar Saozon ? » a voe goulennet. « D'an diaoul gant ar 
Saozon !»
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Tri devezh goude, avat, e kouezhe d'e dro, ha gant Cosgrave e penn ar 
gouarnamant, ha Mulcahy e penn an arme e teuas ar stourm da vezañ fervoc'h. Rory
O'Connor, Liam Melloves, Joseph Mackelvey a voe lazhet. E miz Ebrel e oa 
diskaret Liam Lynch, pennrener an arme republikan. D'an 30 a viz Ebrel e roe De 
Valera an urzh en em zaskoriñ. Seizh vloaz a-raok, d'an 30 a viz Ebrel ivez, en 
doa roet d'e soudarded an urzh en em zaskoriñ d'ar Saozon.

Daou-ugent vloaz e oa De Valera neuze - tremenet an darn vrasañ eus e 
vuhez - ha kement en doa savet a oa kouezhet d'an traoñ. Iwerzhon, avat, a oa 
aze o c'hervel, Iwerzhon ha na lezas morse he mibien e peoc'h. E miz Eost e oa 
mouezhiadegoù. En em ginnig a reas De Valera en e gontelezh kozh, Clare, o 
lavarout na ve netra nemet bolidi evit mirout outañ a en em ziskouez dirak ar 
bobl ma ve dibabet. Dibabet e voe ha, d'ar pemzek a viz Eost, dirak ur mor a dud
e save da gomz war plasenn Ellis. Raoulet e oa e vouezh, ha garv e sone e gomzoù
gouezelek : « Deut on da lavarout deoc'h on bet atav a-enep d'an distruj. On bet
atav a-enep d'an emgann etre breudeur. Un aviel, hag un aviel hepken am eus 
prezeget : ma chomomp unanet, ma kerzhomp dorn-ouzh-dorn, e tizhimp ar pal, ar 
frankiz... ». Tarzhadennoù a droc'has e gomz dezhañ : edo soudarded ar Stad 
Dishual o tiskargañ o armoù. Ar bobl a youc'he. E oa an emgann war-nes kregiñ pa
savas De Valera e zorn da c'houlenn ar peoc'h... Harzhet e voe, ha kaset a-nevez
d'an toull-bac'h.

Goude holl, ne oa ket bet ker fall-se ar mouezhiadegoù evit ar 
Republikaned : pevar c'hannad ha daou-ugent o doa bet, ha Stad-Dishualiz tri ha 
tri-ugent. E-pad ar mizioù da heul e kendalc'has ar menoz republikan da ober 
berzh, ken e rankas ar gouarnamant, e miz Gouere 1924, dieubiñ tud an I.R.A. hag
ar Sinn-Fein, en o fenn De Valera.

Kalz en doa De Valera prederiet e-pad ma oa en toull ha deut e oa sklaer 
dezhañ e oa un hent fall a oa bet dibabet gant ar Republikaned : n'helled ket 
gounit ken dre chom er-maez eus al lezenn. Ret e oa degemer ar Stad Dishual, hag
ober implij anezhi da dizhout ar frankiz klok. Nebeut goude e kroue De Valera ur
strollad e anv Fianna Fail « Kadourien an Tonkadur », a oa e bal treiñ ar Stad 



Dishual da Republik. Pennoù kalet an I. R. A. hag ar Sinn-Fein en em zistagas 
neuze diouzh De Valera hogen, daoust da se, e rae ar Fianna Fail berzh bras er 
mouezhiadegoù, daou vloaz diwezhatoc'h : pevar kador ha daou-ugent c'hounezent, 
tra ma 'z ae c'hwec'h ha daou-ugent gant Kosgraviz - daou muioc'h hepken.
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Aes faltaziañ pegen fromet e voe Kosgrav gant an dra, ha d'en em zizober 

diouzh De Valera, setu pezh a ijinas : De Valera ne zeue ket e-barzh an Dail 
peogwir e oa ret ober le a fealded da roue Bro-Saoz ; a-walc'h neuze ober ul 
lezenn o rediañ an holl zanvezioù-kannaded da ober le a fealdad, hag evel-se ne 
zeufe den eus strollad Fianna Fail d'en em ginnig er mouezhiadegoù. Netra 
eeunoc'h. Lakaat a reas Kosgrav e zanvez-lezenn dirak ar gannaded, hogen paotred
al Labour ha strolladoù bihan all o vezañ savet groñs a-enep ha De Valera o 
vezañ deut e-barzh an Dàil, goude touiñ al le, setu ma voe dizarbennet. Ar 
mouezhiadegoù da heul a roas c'hoazh a tu kreñv da Staddishualiz hogen e 1932 ez
ae an trec'h da vat gant De Valera.

E miz Meurzh e oa anvet De Valera e penn ar gouarnamant. Da vinistred e 
kemeras brogarourien douet : Sean O'Kelly, Sean Lemass, James Ryan, Tom Derrig, 
Frank Aiken... ha kerkent ha stagas gant e labour dieubiñ ar vro.

Tri zra, dreist-holl, a lakae Iwerzhoniz diaes : al le a fealded, an 
isroue, hag an tailhoù war an douar. Evit al le a fealded e voe graet ul lezenn 
o tiskar anezhañ, ker prim ha tra. Evit an isroue en em gemerjod en un doare 
disheñvel : graet e voe evel pa ne vije ket anezhañ ; tremen a raed hep e bediñ 
d'ar bodadennoù, hep ober anv anezhañ er gouelioù, hag all. An den a oa er garg 
a feukas hag a roas e zilez. Kerkent e voe lakaet en e lec'h ur mignon da z-De 
Valera, a voe pedet da chom en e di ha da dremen hep emellout en aferioù ar 
stad. Ar Reizhadur nevez, diwezhatoc'h, a gasas ar garg da get.

Evit an tailhoù e oa diaesoc'h ar gudenn. E derou ar c'hantved e oa bet 
dibec'hennet al landlorded vras hogen, d'o digoll, e ranke kourien Iwerzhon 
paeañ bep bloaz ur skodenn dezho. Pa oa bet savet ar Stad Dishual en doa asantet
Kosgrav paeañ an tailhoù-se d'ar gouarnamant saoz. Krenn-ha-krak e nac'has De 
Valera reiñ an disterañ gwenneg : dour Iwerzhon, emezañ, a oa da Iwerzhoniz. 
Gwechall e oa bet laeret o douaroù digant tud ar vro gant al landlorded, ha ma 
oa koll gant ar re-se bremañ, ne oa ket da Iwerzhoniz d'o dic'haouiñ : d'ar 
Saozon ma karfent. En aner e klaskas ar Saozon en em glevout ha da adc'hounit an
arc'hant kollet ganto e lakajont tailhoù war kig hag amanenn Iwerzhon. Respont a
reas De Valera dre lakaat tailhoù war an traoù oberiet gwerzhet gant ar Saozon. 
N'echuas ar brezel kenwerzh nemet e 1938 ha neuze e voe kompezet an traoù evit 
brasañ gounid Iwerzhon.
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Betek-hen hon eus gwelet De Valera evel ur stourmer politikel dreist-holl.
Met a-feur ma'z aio strollad Kosgrav war ziskar, e welimp anezhañ muioc'h-mui 
evel krouer ur stad hag ur vro. De Valera, atav en e benn huñvre kaer ar  
frankiz, en deus lakaet tri fal pennañ d'e labour : adsevel ar gouezeleg, 
dieubiñ ar vro e-keñver traoù ar boued hag an ijinerezh, hag ober unaniezh 
Iwerzhon.

A-zivout ar gouezeleg e lavaras De Valera un deiz : « M'am befe da zibab 
etre ar yezh hag ar frankiz, ar yez a zibabfen ».

Evit pezh a sell ouzh al labour-douar hag an ijnerezh, eo a-walc'h soñjal 
e c'hellas Iwerzhon chom neptu er brezel evit kompren e reas De Valera labour 
mat war an dachenn-se ivez.

Kudenn an unaniezh a vo, siwazh, diaesoc'h da zirouestlañ, hogen un deiz a
zeuio ma stlako ar banniel triliv war toennoù Beal Feirste ha ma tregerno 
gouezeleg e straedoù Londonderry.

Evit echuiñ e karfen merkañ, e berr gomzoù, ar pezh a ra galloud De 
Valera. De Valera, pe gentoc'h Dev., rak an holl en Iwerzhon a ra outañ evel-se,
zoken e wreg, a zo chomet atav tost ouzh ar bobl. Hag eñ rener ur stad, e vev 
evel un den munut: chom a ra en un tiig e fabourzioù Dulenn, hag e wreg an hini 
eo a ra kegin evitañ, ur vatezh hepken o reiñ skoazell dezhi. E vugale, evel an 



holl, a labour evit gounit o bara : Vivion, e vab henañ, a zo ofiser; Eamon a zo
mezeg; Rory a studi an hendraouriezh ; Terry a zo alvokad. Unan eus e verc'hed, 
Emer, a zo dimezet hag eben, Maureen, a gelenn al louzawouriezh e gouezeleg. Eus
ar bobl eo savet De Valera, gant ar bobl en deus stourmet, ha bremañ e vev evel 
un den eus ar bobl. Hag an dra-se en deus staget outañ kalonoù e genvroiz, an 
dra-se a ra e verzh. Micherourien ar c'hêrioù, merourien vihan ar maezioù, 
pesketaerien baour ar Gaeltacht, an holl re-se a sant o deus ennañ, neket ur 
rener, met ur mignon... un tad. Ha sed ar pezh a raio brud De Valera da virviken
: bezañ digoret an hent d'ar re vunut ha diarc'hant, bezañ degaset ar frankiz 
hag ar goanag e tiez n'o doa anavet nemet sklavelezh a-hed kantvedoù.
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Ha bremañ, hag eñ e c'heller komz eus Dev., eus Iwerzhon hep tennañ ur 
gentel evit Breizh ? Dre o nerzh-kalon, dre o emroüsted eo deut hor breudeur 
tramor a-benn da zieubiñ o bro, daoust da c'halloudusañ Impalaeriezh ar bed. 
Aesoc'h e vo ar stourm ganeomp, moarvat. Padal, ma c'hoarvez deomp anaout nozioù
yen an dic'hoanag, ha melkoni ar skuizhnez, neuze troomp hon daoulagad davet 
Iwerzhon - hag e mousc'hoarzh gwerc'hez Keltia e kavimp nerzh da badout gant hon
hent.

PRIAJOU GIZ NEVEZ AR VRO
PRIAJOU A BEP SEURT
digant : Jean Le Gall
1, rue La Fontaine, KEMPER
Brezhoneg en ti
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KAD MAG TURED

(Kendalc'h)

72) Ogme a daolas neuze a-dreuz an ti ar maen meur, a c'houlenne (evit 
fiñval) nerzh pevar-ugent yevad (oc'hen), en doare ma oa e-maez Teamair. Se a oa
un dae evit Lug. Met Lug hen taolas en-dro en-kreiz an dinas, ha lakaat a reas 
en e lec'h ar maen en doa stlejet er-maez, hag hen ober a-zoare.

73) « C'hoariet telenn evidomp », eme tud al lu. Neuze e c'hoarias ar 
brezelour un hungan evit al lu hag ar roue en-doug an nozvezh kentañ. Ober a 
reas dezho kousket betek antronoz d'an hevelep eur. C'hoari a reas ur gouelgan, 
hag i garmiñ ha gouelañ. C'hoari a reas ur laouengan, hag e voe an holl er joa 
hag el levenez.

74) O welout perzhioù stank ar brezelour e kavas da Nuada e c'hellje 
( Samildanâch ) kas kuit diwarno an truaj o doa da c'houzañv a-berzh ar Fomôire.
Kuzul a zalc'hont a-zivout ar brezelour. Ha sed a zivizas Nuada : eskemm e gador
gant ar brezelour. Neuze ez eas Samildânach war gador ar roue, hag ar roue a 
vanas en e sav dirazañ e-pad trizek devezh.

75) Antronoz en devoe emwel gant an daou vreur, an Dagda hag Ogme, war 
Grellach Dollaid (5). Hag e vreudeur Goibniu ha Dianchecht a voe galvet daveto.

76) Bloaz-pad e voent er vodadeg kuzh-se, alese e voe anvet Grellach 
Dollaid, Kevrin Gwazed an Doueez.

77) Goude se e c'halvjont drouized Iwerzhon, hag o mezeien ha paotred-
kirri ha goved ha merourion ha barnerion. Kuzul a zalc'hjont ganto en kuzh.

78) Neuze e c'houlennas Nuada ouzh an hudour anvet Mathgen (55) pe berzh a
oa gantañ. Respont a reas e kasfe dre e ijin menezioù Iwerzhon war ar Fomôire 
hag, e lakfe o c'hribennoù da ruilhañ a-dreuz ar c'hadlec'h. Ha displegañ a reas
penaos e teufe an daouzek menez pennañ eus tir Iwerzhon war skor an Tùatha Dê 
Danann dre ' n em gannañ evito, da lavarout eo... (amañ roll an daouzek menez-
se).
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79) Neuze e c'houlennas ouzh an hanafer pe berzh a oa gantañ. Respont a 
reas e kasfe daouzek lenn pennañ Iwerzhon dirak ar Fomôire, ha ne gavfe ar re-
mañ banne dour ebet enno, na ve pegen bras o sec'hed. Hag al lennoù a oa... 
(roll-al lennoù). Klask a rafent i mont trema daouzek stêr pennañ Iwerzhon, da 
lavarout eo... (roll ar sterioù), ha kuzh e chomfe ar re-mañ evit ar Fomôire, ma
ne gavfent enno banne dour ebet. Died a vefe avat da wazed Iwerzhon, ha pa 
vanfent en emgann seizh bloavezh leun.

80) Neuze e lavaras an drouiz Figol mab Mamos : « Me a lakay tri barrad 
glav tan da gouezhañ war dremmoù brezelourion ar Fomôire ; ha tennañ diganto an 
div drederenn eus o c'hadarnded hag eus o nerzh ha derc'hel an troazh en o 
c'horfoù hag en korfoù o mirc'hed. Kement analad aer a denno gwazed Iwerzhon a 
gresko o c'hadarnded hag o nerzh. Ha pa vanfent en emgann seizh bloavezh leun, 
skuizh ne vijent tamm ».

81) Eme an Dagda : « Pep galloud holl hag, ho laka da vrabañsal; a sevenin
va unan-penn. - Neuze out-te an Doue da », eme pep unan ; sede perak hiviziken e
stagas outañ an anv a « Dagda » (56).

82) Neuze e kimiadjont, hag i mennet d'en em gavout adarre a-benn tri 
bloavezh.

83 ) Goude bezañ darbaret ar brezel en doare-se ez eas Lug hag an Dagda 



hag Ogme davet Tri Doue Dana (48) hag ar re-mañ a roas da Lug gressa ( ? ) (57) 
an emgann. Ha seizh bloavezh e voent o prientiñ ar brezel hag oc'h aozañ an 
armoù.

84) An Dadga en doa un ti en Glenn Etin er Gougleiz. Emgav en doa gant ur 
vaouez en Glenn Etin da zeiz Samain (58), bloaz a-raok an emgann. Ar stêr Unius 
a Gonnac'ht a groz en tu-Dehou da Glenn Etin. Ar vaouez a welas-eñ o kouronkañ 
en Ünius, en Corran, gant unan eus he zreid en Allod Echae en tu-Dehou d'an 
dour, hag egile en Los-cruinn, er gougleiz d'an dour. Nav flezenn vlev dispaket 
a oa war he fenn. An Dadga a zivizas ganti, hag en em unaniñ a rejont. « Gwele 
an daou » a voe hiviziken anv al lec'h-se. Ar vaouez a zo meneg anezhi a zo ar 
v-Morrigan (59).

85) Diskuliañ a reas d'an Dadga e touarfe ar Fomôire en Mag Scene (60) hag
e tlee-eñ bodañ tud-a-vicher (61) Iwerzhon eil Roudour Unius, hag ez afe-hi da 
Vag Scene da ziskar Indech mab De Domnan, roue ar Fomôire, ha tennañ digantañ 
gwad e galon ha lounez e gadarnded (62).
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( Diwezhatoc'h ) e rôas ar gwad-se leun he daouarn d'al lu a oa o c'hortoz en 
Roudour Unius. Hemañ a zeuas da vout « Roudour an Diskar » en abeg da ziskar ar 
roue.

(Da genderc'hel.) Troet diwar ar c'hrenniwerzhoneg gant G. B. KERVERZIOU hag 
Arzel EVEN.

NOTENNOU
(54) « Girley », e-kichen Kells (kontelezh Meath).
(55) Mathgen : keñveriañ, er Skêtla an drouiz Matugenos « mab an arzh »
(56) S. notenn (7).
(57) Gressa : « traezoù-hud » ( ? ) moarvat ar re a oa aet tri mab Tuirenn da 
glask evit Lug.
(58) Samain : gouel bras deroù ar bloaz, war-dro ar c'hentañ a viz Du. Ar miz-se
en deus miret en iwerzhoneg an anv a Samhain ( dist. Sarvaenn ).
(59) Morrîgan : eus rigan « rouanez » ( < * rigena ; kv. latin rêgina) ha mor 
(s. notenn 10) ; hi hag he c'hoarezed Bodb E < * bodua «  malvran » ; dist. Bov)
ha Macha (dist. Mac'ha), teir merc'h Ernmas evit Ernbas ; eus ern houarn ha bas 
« marv » a ro ar marv dre an houarn), a zo boudiged euzhus o c'hadlec'h. Ne 
gemeront ket perzh er stourm, hogen ar gwel anezho a sklas ar vrezelourion gant 
ar spouron. E Skrapadeg saout Cûalnge en deus Cûchulainn d'ober gant ar v-
Morrigan, en em ziskouez dezhañ e stumm ur vaouez ruzhollwisket.
(60) Mag Scene : « tachenn ar gougleze ».
(61) Aes dâna : « gouenn ar micherioù, d. l. e. tud an trede rummad ».
(62) Airned a gaille : e zivgell, marteze ?
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Lodenn Etregeltiek

O Yezh a viront

( diwar y Ddraig goch Awst 1948.)

E-doug ar bloavezh tremenet ez eo bet gwelet ar c'hembraeg o c'honit un 
tamm tachenn bennak, e keñveriou 'zo. Skoueriou a gement-se ez eo ar 
strivadennoù graet gant unaniezhoù-kerent da ziazezañ skolioù kembraeg er 
c'hêriou, daoust da ziseblanted pe enebiezh kargidi ha renerien an deskadurezh 
-, divizoù Kuzul kontelezh Kaernarvon e-keñver o skolioù -; berzh-mat kentelioù 
kembraeg ar B.B.C. - ha neuze niver ar skolioù-noz war greskiñ.

Ouzh ar gwellaënnoù-se ne chomomp ket diseblant petra bennak ma ouzomp ez 
eus bet stoket hepken ouzh ar gudenn hep he diluziañ da vat. Al lanv o sevel eo 
a weler er skouerioù-se ; met o tiskenn emañ atav ar mor kembraek. Tud ar 
rummadoù-etre eo a zo bet dihunet evit ar muiañ ; a-boan avat ma'z eo bet stoket
ouzh engroez ar bobl, ha ken na vo entanet ar re-mañ gant ar c'hoant birvidik da
vezañ Kembreiz e vo diasur amzer da-zont ar yezh.

KEMBRAEG HA KEMBREADELEZH

Pa glask paotred ar c'hembraeg an tu da wellaat stad ar yezh ez int techet
peurliesañ da soñjal hepken en oberioù a bled gant an yezh hec'h-unan. Evel just
ez eo pouezus-tre an oberioù-se, met drezo o-unan ne c'hellint biken adreiñ d'ar
yezh he renk a yezh vroadel Kembre a-bezh. Pa vez fall div-c'har un den da heul 
kleñved ar gwazhied, ne deo ket awalc'h o lakaat da labourat, nag o frotañ nag 
implijout ul louzou bennak all d'o fareañ ; ret eo mont betek mammenn an droug 
ha gwellaat stad ar c'horf a-bezh.

Evel un ezel bev eus korf Bro-Gembre ez eo ar yezh, ha pa zeu da 
zinerzhañ, ne deo ket awalc'h pouezañ war Gembreiz d'he deskiñ ha d'ober ganti, 
na klask o gonit dre gaer pe dre heg; n'eo ket awalc'h harpañ an ensavadurioù 
hag an emsavioù a-du ganti, daoust pegen talvoudus ez eo se. Kiladenn ar yezh a 
zo ur merk eus ur c'hleñved donoc'h e spered ar vro. Anaout a reomp an abegoù 
anezhi ha daoust n'emañ ket en hor galloud o lemel kuit e c'hellomp kaeañ outo.
90

Da adsevel ar yezh ez eo ret mont donoc'h eget ar yezh : betek ar pezh a 
c'hoarvez gant spered Kembre dindan bouez spontus ur gouarnamant kreizennet ha 
doareoù nevez ar bed a-vremañ. Emañ ar yezh o koll tachenn dre m'emañ ar spered 
kembreat war ziskar. Nebeutoc'h kembraek ez eo Kembre dre ma'z eo nebeutoc'h 
kembreat. Ne vo ket adsavet yezh Kembre hep adsevel Kembreadegezh spered Kembre.
Ret eo d'ar vro soñjal kembreat kent soñjal a nevez e kembraeg.

SONJAL KEMBREAT...

Gallout a rafe Kembreiz saveteiñ ar C'hembraeg, ma vijent mennet d'hen 
ober ; hogen ne zeuio ket ar youl-se dezho ken n'o devezo desket soñjal evel 
Kembreiz, dre sellout ouzh o c'hudennoù o-unan gant daoulagad kembreat.

Un darn dister-awalc'h eus ar vroad hep-muiken, un nebeudig ensavadurioù 
hag emsavioù, hag ur gostezenn bolitikel vihan a ro harp d'ar spered kembreat 
hiziv. Ne weler nep lec'h ebet - nemet amañ - an ezhomm eus ur gouarnamant 
kembreat ; rak diwar-se e teuje ur reveulzi speredel dre dreiñ ar speredoù ouzh 
Kembre, he buhez, he flanedenn ; hogen hep gouarnamant ne c'hello ar spered 
kembreat bleuniañ kreñv ha bezañ er-maez a zañjer. Ne vez ket maget ar spered-se
gant ar skol-Veur ( ma n'eo ket ur vezh ! ) , na gant ar skolioù - a-ziavaez 
d'unanig bennak -; n'eus kazetenn bemdeziek ebet ouzh hen ober, ma tiskonter un 
nebeut bannoù prizius e diw pe deir c'hazetenn. N'eo ket krog ar sinema d'hen 
ober, ha daoust d'ar servij talvoudus rentet da Gembre dre ar pennadoù-amzer 
gouestlet dezhi gant ar B.B.C. ne deo ket kement-se nemeur a dra, e-skoaz an 
eurvezhioù hir a dremener da saoznekaat spered Kembre.

N'eo ket souezh neuze ez eo ar spered saoz eo a gaver peurvuiañ e Kembre 
an deiz a hiziv. Ar vroadelezh saoz eo a zo o kreskiñ en hon touez, en hor yezh 



pemdeziek, en hon anaoudegezh eus an istor, en hol lezennoù, kustumoù, 
henvoazioù kevredadel, levrioù, kanaouennoù, kenwerzh en ur ger, en hon holl 
vuhez.

...PE E SOETO AR C'HEMBRAEG

Hep spered kembreat digabestr ne vo mui gwelet ar c'hembraeg evel yezh 
Bro-Gembre a-bezh, ha ne vo ket zoken miret e-giz m'emañ. Daoust ma'z eur deuet 
a-benn da vroudañ darn d'he deskiñ, ha da reiñ tu d'ar vugale d'he studiañ, ne 
gred ket ar bobl dre ar vro ez eo un dra mezhus-tre evit ur C'hembread bezañ 
dic'houzvez eus ar c'hembraeg, nag ez eus peadra da fougeal war zigarez hen 
anavezer... Derc'hel a ra hep paouez da vont kuit eus a-dre daouarn ar re he 
miras a-hed ar c'hantvedoù tremenet.
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E deroù ar c'hantved-mañ e kaved 55% a gembreiz o komz kembraeg - en ur 
gontañ kontelezh Venoe, evel just -. Ha bez 'ez eus, 25% hiziv ? Penaos e vo 
kont ' benn un hanter-kantved amañ ?

O vezañ ma'z eo ar yezh ul lodenn eus doare-bevañ ha soñjal Kembreiz, ne 
vo ket saveteet hep saveteiñ pep tra war an dro. Ur vleunienn diwriziennet n'eus
ken anezhi, hep ar spered kembreat ; gellout a reer mirout ar vleunienn en dour,
ur pennadig - met ur pennadig hepken -, hogen ur wech gweñvet ne advouto mui. 
Daoust m'eo bet miret ouzh ar yezh da vervel gant labour kalonek ensavadurioù 
sevenadurel evel an Eistezvod, ne vo ket saveteet dre-se, rak n'hello an 
ensavadurioù-se evel ar yezh hec'h-unan, padout nemet padout a rafe an doare-
soñjal kembreat a dalv dezho da ziazez. Ar spered saoz a lazho ar yezh, hag ar 
spered kembreat digabestr he bevaio.

Pennañ merk ar spered kembreat eo an emzoujañs, nann doujañs d'ar yezh 
hepmuiken, met ivez da gement a aparchant da vroadelezh Kembre ; n'eo ket 
awalc'h d'ar spered-se an doujañs evit ar yezh, mennout a ra ivez doujañs hag 
enor war an dachenn bolitikel ha kevredadel ; hogen aner ez eo bezañ e-gortoz 
eus an doujañs-se, hep frankiz vroadel.

AR YEZH VROADEL WAR BEP TACHENN

Ur mennad kaer-dreist ez eo klask adtronañ ur yezh vroadel hogen ma ne 
glasker nemet se ne zeuio an traou da vat ; rak re strizh ez eo ar mennad da 
zihuniñ e buhez ar vro ar youlou meur hag a zo holl-ret da saveteiñ ar yezh. Dav
ez eo kaout ur mennad uhel-awalc'h da vroudañ faltazi ha karantez-vro pep hini, 
hag ar pal nemetañ a gement a dizho ober se eo saveteiñ hag adsevel ar vro en he
frankiz.

Pa vo mestroniet kalonoù Kembreiz gant ar youl start da c'honit frankiz o 
bro, da ziazezañ ar reizhder ha da stourrn evit ur vroadelezh , klok, e prizint 
gwelloc'h kement a aparchant d'ar vuhez vroadel. Abeg a levenez hag a lorc'h e 
vo evito kement a binvidikaio o c'hembreadegezh ha dre en em ledañ war holl 
vuhez Kembre e roio ar spered nevez-mañ ur sked hag ul lufr nevez d'ar pezh a zo
kentañ merk hag enor he broadelezh : he yezh.

Ne vo ket awalc'h neuze kaout ul Pec'h ofisiel d'ar yezh el lezvarn hag er
skol. Mennet e vo he lakaat da yezh kentañ Kembre e pep rann eus he buhez : 
kenwerzh, diduamantoù koulz hag er c'helennerezh hag en azeulerezh. Rak hi 
hepken a vo an doare nemetañ da lakaat spered Kembre da vleuniañ ; hi hepken a 
vo un ezel bev eus he buhez. Pep yezh all a zo d'ur vuhez vroadel disheñvel, hep
darempred gant buhez ha spered Kembre.
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Biken ne vo Kembrei mestrez war ar saozneg na war yezh all ebet; n'eo ket 
he yezh-hi mestroniet gant he spered-hi. N'hellje ket he c'hemmañ hervez he 
youl, peogwir ez eo re all a zo perc'henn d'ar yezh-se ; biken n'aio mat dezhi 
evel ma'z a ur yezh vroadel d'ar vro he c'homz ; benveg ur spered hag ur vuhez 
disheñvel ez eo. Ma koll ar c'hembraeg ec'h en em gavo Kembre hep yezh vroadel. 
Ur yezh hepken a zere ouzh Kembre : ar c'hembraeg.



N'eus yezh vev ebet, yezh vroadel ebet ha ne deo ket ar yezh da servijout 
war bep tachenn. N'eus tu ebet da virout ar yezh evit un nebeut tachennoù a vez 
graet « tachennoù sevenadurel » anezho. Honnezh eo planedenn ur yezh varv.

AR STOURM EVIT AR FRANKIZ HAG AR YEZH

En ur brederiañ war ar stumm gwellañ da zifenn ha da adsevel ar yezh e 
Kembre ez eo hemañ ar goulenn talvoudusañ a zeu war ar spered : - Penaos magañ 
ar spered kembreat ? - Evel m'hon eus hen damveneget dija, ez eo homañ, war hor 
meno, ar respont da reiñ : dihuniñ ar youl start da dizhout ur vroadelezh klok. 
Ne vo ket tizhet ar pal-se hep emrenerezh politikel. Un dra holl-ret ez eo ar 
frankiz evit ar vro d'en em ren hec'h unan dre he gouarnamant dezhi. Ur wech 
atizet er vro ar youl da c'honit he frankiz e tihuno war an dro ar youl da vevañ
ur vuhez kembreat leun hag e steuzio achanterezh mac'hom yezh « an ober e dreuz 
er bed-mañ ». Honnezh eo skouer kalz a vroioù all hag a voe war-nes koll o yezh.

War-nes mont da goll e oa bet yezh ar Tcheked. Da zibenn an XVIIet kantved
e oa kouezhet ken izel niver ar re he c'homze ma soñje d'an nebeudig tud he 
c'hare, na oa tu ebet d'he saveteiñ. Met dihuniñ a eure ar spered broadel e-
touez ar Tcheked, hag int da stourm evit frankiz o bro, ken na zeujont a-benn 
eus o zaol dindan Tomaz Masaryk.

Ar strivadeg-se a zihunas spered ar Tcheked hag a reas ganto broadelourien
rik ; hag a-benn ar c'hantved-mañ edo o yezh e diogel.

Gant un disheñvelder bennak e traou dister, e kaver an hevelep istor dre 
vras en Hungaria, e Serbia ( Yougoslavia ) , er Portugal, er Finland, e broioù 
bihan ar Baltik, e-touez Boerien Afrika ar c'hreisteiz, hag e meur a vroad all a
voe o yezh en argoll, - gant kontañ c'hoazh Ukreniz, Baskiz, Flandreziz ha n'o 
deus ket tizhet kaout o frankiz vroadel betek-hen.
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Ker pouezus-all ez eo kurioù sabatuus ar Yuzevien e Palestina 'lec'h ma 'z
eus bet graet ur yezh vroadel bev gant ar yezh varv ma oa an Hebreeg : 600.000 a
Yuzevien a zo eno ; hogen er bloaz 1946 e prenjont 4 milion a levrioù hebreek. 
E-doug ar bloavezh-se  e voe embannet 947 a levrioù nevez. Evel kement yezh a 
adsaver, he deus lennegezh an Hebreeg nevez taolet e-leizh a frouezh kaer war 
dachenn ar sevenadurezh.

An dra bouezus hag a dleer teurel evezh outañ eo e voe saveteet kement 
yezh a oa en argoll, dre berzh un emsav broadel o klask gonit ar frankiz vroadel
. N' eus skouer ebet eus ur yezh saveteet dre ur strivadeg sevenadurel 
hepmuiken. E pep degouezh e voe ar stourm evit ar yezh, lod eus ur stourmad 
brasoc'h evit holl wirioù ar vro. En ur vont e-biou, koulz lavarout, e voe 
saveteet ar yezh ur wech dihun ha yac'h ar spered-bro, n'helle netra 'bet mirout
ouzh ar yezh vroadel d'amplediñ. Fellout a rae da beb unan lenn, skrivañ ha komz
yezh kozh e bobl.

Hor yezh kozh-ni ivez a gendalc'ho da vevañ ma teuer a-benn da dommañ 
Kembre penn-da-benn ouzh ar stourm evit he frankiz vroadel. Mar ne dizh ket 
sevel betek an dachenn-emgann-se ez ay da get a-gevret gant he yezh, evel pa ne 
vije bet biskoazh anezhi.

Klerg LLYDAW.

Gallout a reer kaout adembannadur
Geriadur Brezhonek - Gallek
Roparz HEMON
evit 495 lur en holl levrdioù mat ha digant Skridoù Breizh
(« Editions de Bretagne »,. Square du Casino, La Baule L.-I.)
C. C. P. Nantes 1116-64
Nevez deut er-maez : Adembannadur yezhadur Roparz HEMON, bet moulet e 1.940
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A-DREUZ AL LEVRIOU

The story of the Cornish language, 
by A. S. D. Smith, M. A. 1947. Priz 1/-

Kentelius - ha poanius - eo lenn al levrig a zispleg Caradar ennañ istor 
ar c'herneveg. Talvoudus-dreist d'ar Breizhad, avat, dre ma tiskouez emañ 
heñvel, e pep lec'h, an abegoù a gas ur yezh vihan d'he marv : koll ar frankiz 
politikel ha koll ar renerien.

Kerkent hag an dekvet kantved e voe sujet Kernev-Veur, pa drec'has 
Athelstan (925-940) Horvel, roue diwezhañ Kerneviz. E-tro an hevelep mare e 
kolle Breizh he dug brezhoneger diwezhañ hogen mirout he frankiz a dizhe ober, 
ken e chomas noblañsoù Breizh-Izel, an noblañsoù bihan da nebeutañ, brezhoneger.
E Kernev-Veur e tremenas an traoù en un doare disheñvel-krenn : kent an Xvet 
kantved dija e oa aet douaroù Kernev ar Reter e piaou ar Saozon hag evel sklaved
e oa chomet Kerneviz er vro ; e-giz ma oar pep hini, n'o devez ar sklaved ken 
c'hoant nemet dont da vezañ heñvel ouzh o mistri, rak gant estlamm e sellont 
outo zoken pa vagont kasoni e-leizh ; ha daou gantved diwezhatoc'h e oa troet 
kernevegerien holl da saoznegerien. E kornog ar vro e voe goustatoc'h ar c'hemm,
daoust ma voe ken sur-all : en Xlvet kantved her gouzout a reomp dre an Domesday
Book, e oa perc'hennet darn vuiañ an domanioù gant Saozon pe Normaned hag e 1050
e voe torret beli eskob Kernev ; ar bobl, gwir, a chome c'hoazh kerneveger 
daoust ma kolle ar yezh he zachenn tammig-ha-tammig. Brezel ar rozenned, an 
divroañ da Amerika a dennas eus ar vro ar wellañ baotred, ar Reformation a 
lakaas un diwezh d'an darempredoù, betek-hen start-meurbet, gant Breizh ; 
degaset e voe un niver micherourien saoz da labourat er mengleuzioù staen ha, 
gwashoc'h, an doareoù nevez-kavet da voulañ levrioù a yeas a-du gant ar saozneg.
( Daoust ha ne c'hoarvez ket hiziv kement all e Breizh ? An eskibien dibabet 
gant ar c'hallaoued, rummadoù uhelañ ar gevredigezh troet d'ar galleg, ar brezel
hag an divroañ o paouraat ar vro, ar skol, ar skingomz, an embannerezh o 
labourat evit ar galleg...) E dibenn ar XVIvet kantved e oa deut divyezhek 
Kernev-ar-C'hornog. N'eo ket an divyezhegezh ur stad da badout, evelkent : ur 
stad-tremen n'eo ken. E 1667 e skriv John Ray en e Itinerary na veze ket mui 
desket kerneveg d'ar vugale, ken e oa toc'hor ar yezh. Hag 1735 o doa Gwavas ha 
Tonkin poan vras o kavout kernevegerien er 25 parrez-se a oa komzet ar yezh enno
25 bloaz araok. War a hañval, ez eo Wilham Bodener, eus Mousehole, a voe an 
diwezañ kerneveger ( e 1776 e skrive ur lizher e yezh ar vro) ; moarvat e padas 
c'hoazh un nebeut tud kozh da gernevegañ amañ hag ahont, hep mar e vije bet 
kavet, e derou an XIXvet kantved, gwrac'h pe ozhac'h o c'houzout gerioù pe 
frazennouigoù boutin-tre. Da zibenn ar XVIIvet kantved e oa marv keltiek Kernev-
Veur.
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Yac'haus e vez atav d'ar brezhoneger studiañ istor ar yezhoù bihan, 
dreist-holl pa vez e riskl bezañ dihenchet gant korvigelloù, faltaziennoù ha 
touelladennoù an deodeien-se a a venn kinklañ ur vuhezig sioul gant ar garantez 
evit o yezh hag al liperezh dirak o mistri. Mervel a reas ar c'herneveg, war 
vervel emañ ar brezhoneg, dre ma kollas an div vro-se o frankiz hag o renerien. 
Boull evel dour-feunteun eo eta dever ar vrezhonegerien : stummañ un dibab tud 
desket, savet eus ar bobl, a implijo ar brezhoneg evel o yezh nemeti ha degas da
Vreizh ar gwellaennoù politikel a suray ar yezh dre lakaat binvioù galloudus ar 
sevenadur a-vremañ da labourat eviti.

En ur pennad embannet un nebeut mizioù 'zo, e lavare rener Le Peuple 
Breton na oa arouez ebet e vefe dasorc'het ar c'herneveg evel an hebreeg. 
Peogwir, evel ma c'hoapae Roparz Hemon pell' zo, n'heller ket sevel skraberioù-
oabl en Europa tra ma kreskont evel kebell-touseg kostez New-York. Doue ra vezo 
meulet, bez 'ez eus bremañ un diazez start a c'hello ar c'herneveg nevez bezañ 
adsavet warnañ. E derou an XIXvet kantved e voe kroget studiañ ar yezh : an Dr. 
Edwin Norris hag an Dr. Whitley Stokes a ziskoachas dornskridoù kozh, misterioù 
dreist-holl, hag o embannas, tra ma voule gouizieien nebeutoc'h anavezet 
studiadennoù all. Ne deas ket brud o strivoù, avat, e-maez kelc'hig ar 
furcherien ha, war an 50 kernevad a rakprenas Lexicon William, ne voe ket unan o



teskiñ ar yezh ervat. Neuze e teuas Henry Jenner (marv e 1934 en e 86 vloaz) ha,
daoust pegen faziek pe diglok ez eo e Handbook n'heller bet tremen hep kaout 
doujans evit an den ar voe ar c'hentañ o komz adarre ar yezh : ha tener eo da 
galon ar Breizhad menegiñ ez eo e Lesneven e lennas Jenner e brezegenn gernevek.

Tad an emsav eo Jenner hogen R. Morton Nance an hini eo a voe gwir 
zasorc'her ar c'herneveg ; goude studioù hir e kempennas un doare skrivañ unvan 
hag eeun, diziskuizh ez embannas geriadurioù ha yezhadurioù, e krouas skolioù-
noz ha, bravoc'h. c'hoazh, ur gentel da galz Breizhiz « kar-o-yezh » hag a 
ziskouez o doare-ober n'eus ket feiz bras enno ( perak lakaat o bugale da goll 
amzer gant un dra didalvoud ? ) - e teskas kerneveg d'e verc'hig. Hag adarre ez 
eo ar c'herneveg ur yezh komzet - da lavarout eo ur yezh a vev.
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Ken brav o deus labouret an Ao. Nance. hag an Ao. R. St. V. Allin. 
Collins, Caradar ( A. S. D. Smith) ma 'z eus bremañ levrioù a-walc'h da zeskiñ 
ar yezh ha skridoù a-walc'h da varekaat enni. Ouzhpenn pemzek oberenn a zo bet 
moulet abaoe 1904, ur gelc'hgelaouenn a zo bet liesskrivet, un emsav yaouank Tyr
ha Tavas krouet, skolioù-noz digoret, ur c'helc'h kenskriverien diazezet, ofisoù
lidet. A-hendall ez eus, o c'hortoz bezañ embannet, un niver danevelloù ha 
troidigezhioù (Trestan hag lzold hag ar Mabinogi en o zouez) hag emeur e soñj 
moulañ Kernow adarre e stumm ur gelc'hgelaouenn drimiziek.

Anzav a ranker ez eo bras-spontus an nerzhioù a labour a-enep ar 
c'herneveg, anzav a ranker n' eus plas en ur seurt emsav nemet evit tud a ra 
foei war an arc'hant hag an enorioù.

Hogen n'eo ket marv e Keltia gouenn ar varc'heien, a oar mont eeun ha 
kalonek betek ar pal, hag, evit gwir emañ Kerneviz « o lakaat adarre o bro war 
gartenn ar bed ». Hetoù gwellañ holl Vreizhiz a ya dezho.

KEVIN.

NOTENN. - Setu roll al levrioù a c'heller kaout bremañ digant Mssrs James 
Lanham, Ltd. High Street St Ives. Cornwall. O friz a zo merket en arc'hant saoz.
The Lord's Prayer in the Cornish Language, 2 d. ; Cornish Simplified, A. S. D. 
Smith, 3/-s. ; Cornish Grammar, R. St. V. Allin Collins 2/-s. ; Lyver an pymp 
Marthus Seleven 1/-s. ; Bewnans Alysaryn, Peggy Pollard 2/6 d. ; An Balores, R. 
Morton Nance 6 d. ; An Awayl berwyth Synt Mark, 2/-s. ; Cornish-English Diction-
nary 9/6 d.
Gallout a reer goulenn kaout al levrioù-se da vezañ paeet en arc'hant gall gant 
unan eus al levrdioù saoz e Pariz.

ME A ZALC'HO
Kelc'hgelaouenn Kevredad ar C'helc'hioù Keltiek
Miziek, e brezhoneg hag e galleg
78, rue de Fontenay VINCENNES (Seine)
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Diwar-benn ar ger GORED

gant Gweltas BERNIER

Ur Gored ( pe goured ; liester goredoù pe gouredeù) a zo ur roudoù en ur 
stêr pe er mor. Da skouer, e-kichen Pont-Skorv war c'hlann ar stêr ez eus ul 
lec'h anvet « er gouredeù » ; eno ez eus bet savet ranvelloù hag e weler c'hoazh
daou vilin ; war aod gevred enezenn Houad ez eus un draezhenn « Tréh er goured »
; er goured a zo, emichañs, ar roudoù a zo etre « en Tal » hag « er Yoh ». Er 
goured eta a c'hell bezañ savet gant an dud pe get. Ne ouzon ket hag ez eo bev 
c'hoazh ar ger-se en amzer a hiziv. Ar Gonideg a roe anezhañ en e C'heriadur 
evel nebeut anavezet hag e droe e galleg « pêcherie, gord » Gregor a Rostren en 
deus « Goz-Gored, ur c'hoz-gored, ur gored-torret : un vieux goret, un gord 
ruiné par les eaux ». Ar ger brezhonek a oa graet implij anezhañ eta gant ar 
c'hallegerien dindan ar stumm « goret ». ( Abalamour da se e kav da dud 'zo, 
brezhonegerien zoken, ez eo bet roet anv an hoc'h da lec'hioù 'zo !) Gillart eus
Kerampoull eus Sarc'hao a anavez ar ger hag e dro « gord, ici goret » ; « amañ »
a zo er Broéreg.

En dielloù kozh evel hini Redon e kaver stumm kozh ar ger. Setu amañ unan 
eus 840 goude H. S., an talbenn anezhi « De illa exclusa quae dicitur Coret 
loencras ». Diwar-benn ar ranvell ma vez graet anezhi Coret, loencras, un arroud
e galleg eus ar XVIIet kd. a ro deomp da c'houzout edo « une excluse sur la 
rivière de Vilaine, devant Avessac et à vis les maretz de Bioret qui sont celles
de la Chastaigneraie ». A-bouez bras eo an diell-se : dont a ra eta ar « G » eus
gored eus ur « C » e brezhoneg kozh. Ar ger a oa gwregel da gentañ, hag a zo 
deuet da vezañ gourel gant an amzer. Savet eo bet goredoù e-doug an Amzer-Grenn,
rak ma'z ae niver an dud da greskiñ, e-pad an XIet ha XIIet kd, dreist-holl. 
Savet e oant a-wechoù gant ar venec'h, evel m'her gwelomp en ur lenn an diell 
eus levr Redon skrivet etre 1089 ha 1128. War ar marc'had e roas ar vaouez-se, 
ul lec'h war vord ar Gwilun da sevel ur ranvell, gant ar gwernioù hag an douaroù
a-stok dezhañ. Diouzhtu goude ma voe roet, e savas ur manac'h Pagan (Paganus) ur
ranvell el lec'h-se da dapout pesked evit boeta ar venec'h. Hag e chomas al 
lec'h-se en e gerz, o vezañ ma asantas Riec, mab Cpledenn, eus Ar Sal, lezel 
gantañ e wirioù ». Ne vank en diell e latin nemet ar ger gored, troet marteze 
gant « gurgites ». Sevel a raed div ranvell a-dreuz d'ar stêrioù, pep korn 
anezho stanket gant kibelloù pe rouedoù, lec'h m'en em zastume ar pesked.
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Ar yezhoù predenek all o deus miret ar stumm hag ar reizh kozh : gored a 
zo e kerneveg : « Corea, gwregel ; liester, Coresow » ( an d predenek a zo deuet
da s). Miret eo an anv  en anvioù-lec'h evel Nancorras (Gored an draonienn). 
Hevelep tra e kembraeg : « Cored-Coredau » hag e levr-diell Llandaff (paj. 156) 
Guy Cann i choretou « ar stêr Wye gant he c'horedoù ».

E gouezeleg, ar ger kenster a zo : Cora, gwregel dro-c'henel Corad, 
liester Corada. « Ceann Corad » ( penn ar gored) a oa ti ar roue brudet Brian 
Boru. Cora a oa ivez anv galian ar stêr « La Cure » a gemmesk he dourioù gant re
ar stêr Ÿonne.

Kavout a reer da anvioù kenster er yezhoù indez-europek nann-geltiek : 
gallek, gort ( XIIIvet kd. ) , gord, gourd; germaneg Furt; saozneg Ford; 
skandinaveg Fjord ; rusianeg Gorod; latineg Portus-us, gourel ; gresianeg poros-
ou gourel..

Ne vez savet gored ebet ken da besketa, en amzer a-vremañ, hag e oa kalz 
goredoù torret, pa skrive Gregor a Rostren, o vezañ ma teu diouzhtu gantañ ar 
skouer-mañ : « ur gored torret ». Hogen, darempredet eo atav ar goredoù gant ar 
vugale a vour gouronkediñ er poulloù a-dreñv d'ar savadennoù pe gant ar 
besketaerien n'o deus ket miret doare-pesketa o zadoù-kozh, a oa kalz 
spletusoc'h koulskoude.
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Me a savo un dourell

1. Me a savo un dourell war vordig, ar mor don, 
War ar mor don, war ar mor don, o ! 
Ar mor glaz alaouret!
Hag ac'hano e welin doareoù va mignon.

2. Ha me a welo du-hont ul lestr bras o tonet,
War ar mor don, war ar mor don, o ! 
Ar mor bras alaouret
Hag hennezh a zegaso va dous muiañ-karet.

3. Va c'hemer 'raio neuze da vont gantañ da bell, 
War ar mor don, war ar mor don, o ! 
Ar mor glas alaouret !
War e lestr e ouelioù gwenn dispaket d'an avel

4. Hag an avel 'luskello hor red dianavez 
War ar mor don, war ar mor mon, o ! 
Ar mor glaz alaouret !
Etrezek an inizi, er mor a garantez.

Ton eus Bro an Oriant
Komzoù nevez war un danvez kozh.
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AR PREIZHER-MOR

1. En Porzh Loeiz 'zo 'n em gavet 
Ul lestr a zo karget a ed.

2. - Merdead, pegement an ed? 
- Deut, dimezell, 'vit e welet.

3. Ar c'habiten 'laras neuze 
D'e vartoloded en deiz-se :

4. - Bountit d'ar frank, martoloded, 
Ur plac'hig koant am eus tapet.

5. Met ar plac'h yaouank pa glevas 
D'ar c'habiten a lavaras :

6. Me 'zo merc'h un den a enor 
Ne gouskan ket gant tud a vor.

7. Me a zo merc'h ur c'huzulier 
Ne gouskan ket gant ur preizher.

8. - Klevit, plac'hig, na drouzit ket, 
Kenkoulz ha c'hwi hoc'h eus kavet.

9. Rak me 'zo mab ur preizher mat 
Hag en deus c'hwec'h biz war pep troad.

10. Plac'hig yaouank, c'hwi a blij din, 
C'hwi 'chomo da bried ganin.

11. C'hwi 'zeuio ganin d'ar mor gwenn 



D'ar mor glas ha d'ar mor melen.

12. C'hwi 'zeuio ganin d'ar mor du, 
Da redek ar bed a bep tu.

13. War ar mor bras 'kan an avel 
O lammat war an dour da bell.

Komzoù hervez ur son kozh brezhonek. 
An ton a zo adaozet diwar Duhamel Musiques bretonnes, niv. 292.

An holl re al fell dezho kreskiñ o deskadurezh diwar-benn Breizh hag ar Broioù 
Keltiek  a lenno
Le Peuple Breton
Kelc'hgelaouenn viziek e galleg
Politikel, Arboellerezhel, Sevenadurel
Kavout a rint enni keleier fonnus ha pennadoù talvoudus
Komanant :
J. MARTRAY, 23, Av. Carnot, Villetaneuse (Seine) C.C.P. 5984-73 Paris.
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NOTENNOU

STOURMERION.
Anat eo ne ra ket berzh an niverennoù a gasomp, a-gevret gant ul lizher, evit ar
bruderezh. Ne zeu ket ac'hano 1 c'homanant war 20 skouerenn. Kalz frouezusoc'h 
eo al labour a ra un nebeut eus hor mignoned ( re zibaot siwazh ! ) en ur zastum
komanantoù hag ivez adkomanantoù, en ur ober bruderezh e pep doare. Alies e roio
deoc'h ur c'henvroad e skodenn pa c'houlennit anezhi rag-eeun digantañ : a-hend-
all, gallout a rafer skrivañ dezhañ 20 lizher, hep ma respontfe da hini ebet.

Al Liamm-Tir na n-og a zo hor c'helc'hgelaouenn dimp-ni, brezhonegerien 
emskiantek : he buhez, he amzer-da-zont a vo hervez ar pezh a rimp eviti. 
Gwellaat a c'hell kalz c'hoazh. N'ho pet ket aon da gas pep hini deomp alioù hag
abegadennoù. Ezhomm hon eus anezho alies.
Al Liamm - Tir na n-og a ra he gwellañ er stourm evit hor yezh, hogen reoù all 
en hor c'hichen a zo o labourat ivez evit an hevelep pal, hogen war dachennoù 
disheñvel. Pep brezhoneger a-zoare ha youl dezhañ seveniñ un dra bennak evit e 
yezh, a zle kenlabourat gant Emsav Keltiek Breizh ha Kelc'h Gwalarn.
Mat eo lenn brezhoneg, gwell eo avat labourat ervat evitañ, reiñ c'hoant d'hor 
c'henvroiz gouzout e lenn, e skrivañ, e gomz ; kelenn anezhañ ha brudañ hol 
levrioù.
Ra vezo pep hini soudard ar yezh evit ma vo kemmet penn d'ar vazh, evit ma 
labouro un devezh bennak an amzer evidomp.

STAD HOR CHEF. - Setu roll hon, enkefiadurioù hag hor frejoù evit ar bloaz 1948.
F

lurioù
koll ar bloaz 1947 9.666
moulañ 298.404
frejoù-post 13.955
En holl 322.025
E

lurioù
komanantoù 143.116
levrioù gwerzhet 19.801
niverennoù gwerzhet 13.435
deiziadur 1948 4.265
profoù 58.415
En holl 239.032
Mankout a ra er c'hef : 82.966 lur.
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Un nebeut traoù a vo sklaer diouzhtu d'hol lennerien : ker-spontus eo priz ar 
moulañ, - ne c'hellomp kontañ, evit gwir, nemet war ar c'homanantoù hag ar 
profoù. - A-hend-all, ma kendalc'homp da goll kement a arc'hant, anat eo ne 
c'hellimp ket mont gwall bell ken.
52.000 lur e koust dimp 500 skouerenn hon niverenn 11, muioc'h eget 100 lur ar 
skouerenn eta : ha priz hor c'homanant a 6 niverenn hon eus lakaet da 600 lur. 
Un diskoulm a zo evelato d'ar wall gudenn-se : kaout 600 komananter, rak ne 
rankfemp ket paeañ kalz muioc'h evit moulañ 200 niverenn ouzhpenn.
Ar prizioù-post siwazh, a zo bet kresket mat ivez ; kalz a arc'hant hor bo da 
zic'hodellañ evit se. Ne gav ket deomp neuze e vo didrubuilh-kaer ar bloaz-mañ 
evidomp.

PROFOU. - Degouezhet eo ganeomp ar profoù-mañ aboe an niverenn diwezhañ :
Ronan Saout, 600 lur ; Ab. Poulichet, 100 ; Ab. Kalvez, 100 ; Frañsez Vallée, 
300 ; Arzel Even, 100 ; Yann Thomas ( diner ar yezh), 450 ; dim Kerhoaz, 700 ; 
Kaourintin Perez, 600 ; Kaourintin Riou, 100 ; Letenant Souffes ; 3.400 ; G. 
Pennaod, 100.
Hor brasañ trugarez d'ar brofourien galonek.



HOR C'HOMANANTERIEN. Setu niver hor c'homananterien abaoe mizioù kentañ ar bloaz
:
Meurzh, 175 ; Ebrel, 199 ; Mae, 207 ; Mezheven, 213 ; Gouere, 233 ; Eost, 225 ; 
Gwengolo, 249 ; Here, 245; Du, 260 ; Kerzu, 249.
Kreskiñ a ra goustadig an niver-se, hogen spi hon eus e tizho 300 hep dale. Hor 
gwellañ a rimp evit se ; ra roio pep hini e damm skoazell deomp war an dachenn-
se !

AR BREZHONEG EN ESKOPTI KEMPER
Gouzout a reer en deus roet urzh an Aotrou 'n Eskob Fauvel, o heuliañ e se 
kelennadurezh an Aotrou Duparc, da gelenn ar brezhoneg e skolioù izel Eskopti 
Kemper. Hogen, renerien skolioù a zo ha na seblantont ket kalz sentiñ ouzh o 
Eskob war an dachenn-se.
En ur skol a Vro-Leon, ur skolaer gredus en doa goulennet aotre digant ar rener,
e deroù ar bloaz-skol-mañ, da gelenn ar brezhoneg. Ar rener a nac'has groñs e 
c'houlenn outañ. Ar c'helenner avat ne voe ket abafet gant kement-se : sevel a 
reas klemm d'an Eskopti. Setu ar respont a voe graet dezhañ :
« Aotrou ker, ho trugarekaat a ran da vezañ roet keloù din eus doare skol X... 
e-keñver kelennadurezh ar brezhoneg. Emaon o paouez skrivañ diwarbenn-se d'an 
Ao. Rener, hag asur on en devo hiviziken muioc'h a gomprenadur war-se. Gouzout 
awalc'h a ran e c'hall kelennadurezh ar brezhoneg displijout da gerent 'zo, met 
krediñ a ran e c'heller e pep lec'h ober un dra bennak. Evidoc'h-hu, n'hellan 
ken nemet ho trugarekaat eus ho kred hag hoc'h aked.. Degemerit, Aotrou ker... »

Al lizher-mañ a verk anat ez eo sklaer ha groñs urzh an Eskopti... Rener ar 
skol, da ziskouez e zoujañs ouzh urzh 'n Aotrou 'n Eskob, a alias neuze e 
gelennerien da lenn a-wechoù kontadennoù ha mojennoù breizhek... e galleg. 
Gwariañ en deus graet mennad an Eskopti, netra ken.
Plijet omp oc'h anavezout emzalc'h Eskopti IKemper e-keñver ar brezhoneg hag ar 
sevenadurezh vreizhek. Hogen, perak ne savfe ket kastizoù evit ar renerien-skol 
amjestr ouzh an urzhioù-se evel ma ra evit an urzhioù all ?
Bennozh Doue evelkent d'ar skolaer kalonek, ha ra savo puilh re all eveltañ.
L. B.
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GOUIZIEIEN CHALL O PLEUSTRIÑ WAR DACHENN BREIZH

Ferdinand Lot (hep h staget ouzh e anv) a zo ur Gall ezel eus Akademi an 
Enskrivadurioù hag al Lizheroù-Ker, ha nann ur Breizhad evel Jozeb Loth.

Pleustret en deus avat war Istor Breizh, neket e-keñver an danevell hec'h-
unan, hogen e-keñver an dornskridoù kozh a zo mammennoù anezhi. Embannet en deus
evel-se ar « Mélanges d'Histoire Bretonne » (1907), ur pikol levr, ennañ 
studiadennoù mesk-ha-mesk diwar-benn Buhez St-Malou, Oberennoù ar Sent Redon... 
hag ac'hane displegadennoù diwar-benn savidigezh arc'heskopti Dol. kurunidigezh 
Nevenoe h. a.

Ouzhpenn se en deus skrivet (a-gevret gant Loeiz Halphen) « La Règne de 
Charles-le-Chauve » ma tispleg ennañ emsav hor roue meur a-enep ar Gall.

Un tammig pismiger eo an ao. F. Lot (ha ret) eo deomp teurel evezh na 
zistrujfe ket hor mennadoù broadel), hogen talvoudus eo da lenn evit 
broadelourien emskiantek, rak diskar a ra didruez ha dizoujus ar mojennoù a zo 
kemmesket gant danevell Vreizh, ha gwazh a se dezhi !

A-hend-all, n'en ket Ferdinand Lot un enebour eus hor broadelezh. Ur Gall 
desket-meurbet eo ha brudet en Europa a-bezh gant levrioù etrevroadel evel « Les
Invasions Germaniques » ha « Les Invasions Barbares . N'eus ket pell 'zo en deus
embannet « La Gaule », ul levr bras ma skriv ennañ : « Bez' ez eo ene Galia a zo
bet kemmet gant aloubidigezh Kaezar, ar c'horf hepken a zo manet... Setu unan 
eus bravañ dramaoù an Istor ».

Da reizhañ Ferdinand Lot (pa'z eo ret) war dachenn Istor Breizh pe 
gentoc'h, e ster politikel, lennet «  Les Origines de l'Ancienne France », IVet 
kevrenn : Les Nationalités Régionales gant J. Flach... Ur Gall ( a orin 
korsikat) eo hemañ c'hoazh. Dedennet eo bet un toullad Gallaoued gant hon istor 
hag hor yezhoù dimp, Kelted. Ha mat eo hel lavarout d'hor c'henvroiz re duet da 
zisprizañ hon Amzer Dremenet. Derc'hel soñj eus anvioù D'Arbois de Jubainville 
ha Gaidoz, da skouer e-touez ar ouizieien aet da Anaon !

Kavet e vo al levrioù merket a-us ha reoù all heñvel outo e lenndi-kêr hag



e lenndi Skol-Veur Roazhon ha, marteze, e lenndioù kêrioù arall Breizh.
Melar JOSIG.

AR C'HONTAÑ HAG AN DERC'HEL-KONTOU. - 
Kement-mañ zo tennet diouzh ul lizher hon eus bet digant un dalc'her-

kontoù, Erwan Kraf, kenskriver EKB evit kanton Skaer ;
« Un dra a boues a-walc'h d'am meno e-keñver dazont ar yezh er 

c'henwerzh : ar c'hontañ e brezhoneg. N'eus ket tu da gontañ buan e brezhoneg, 
re luziet eo. Neuze am eus ijinet un doare all.

Betek 20 netra kemmet nemet triwec'h a zeu de « eizhek ». Goude e 
lavaran : ugent-un (pe ugent-hag-un a-wechoù), ugent-daou, hag all... ; goude-se
: tregent, tregent-un... pevargent, pemgent (da vezañ distaget « pemgen » 
eveljust), c'hwegent, seizhgent, eizhgent, naogent, kant... kant-ugent-un hag 
all...
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N'on ket barrek war an doare-se c'hoazh rak n'on ket boazet a-walc'h outañ
evit ar mare ha ne gemmer ket a yezh en aferioù a vicher en un deiz. D'am meno 
avat, e vije kalz aesoc'h ur wech boazet. En doare kozh n'heller ket gonit e 
zour, ken gorrek e ranker mont gant an doare rik, da lavarout eo : c'hwec'h-
ugent, seizhugent, hag all. Daoust ha ne vije ket dalc'herion-kontoù all en 
emsav a c'hellfen gwelout an afer-se gante ? Eveljust ar c'hemm a ginnigan ne 
vije nemet ur c'hemm evit ar vicher derc'hel-kontoù hepken d'an derou da 
nebeutañ ha marteze e vije gerioù dereatoc'h. Kas a rin deoc'h ur follenn bennak
war an danvez-se. »

A BEP SEURT

An Tad Jozeb Danion a zo aet d'an Anaon, en dibenn miz here 1948. Ganet en
Naoned er bloaz 1880 ez eas da lean e Kumuniezh St Yann Eudes, ha goude bezañ 
labouret evit ar Fiñvskeudennerezh Katolik, e teuas da vezañ aluzener en Iliz 
Veur Domremy. Anavezet mat e oa en abeg d'e labour-bruderezh evit Santez Janed 
Ark. Ma felle d'ar Vretoned lakaat kement a galon hag a bennegezh d'ober brud 
tro-dro d'o Sent-i, hag a zispignont evit re ar broioù all, e vefe bet lakaet 
pell 'zo war an Aoterioù an Tad Mener, Nikolazig, Keriolet ha me 'oar !

D'ar 24 a viz here 1948 e voe benniget gant ar C'hardinal Suhard ur 
blakenn da virout eñvor an Ao. Chaloni HUET-TANQUEREY, ur breizhad eus Pontrev, 
a labouras e-pad pell e parrez St Dominik e Paris. Izel a galon met madelezhus-
kenañ, e roas an Ao. Huet e vuzul-den ha dreist-holl e vuzul-beleg e dibenn e 
vuhez, pa voe anvet da aluzener ar prizonioù, hag eno e kavas tu da frealziñ ur 
bern tud.

D'ar 7 a viz du 1948, e Kelc'hva-meur ar Sorbonn e Pariz, e voe dalc'het 
ur vodadeg vras evit enoriñ yezh ha sevenadurezh Katalonia. Meur a genstrivadeg 
a oa muioc'h a 500.000 lur a oa bet kinniget gant Kataloniz skignet er bed holl,
da c'hopraat an drec'hourion. Peadra da lakaat da c'hlaourenniñ gant an avi ar 
paour kaezh tud a glask embann un dra bennak e brezhoneg !

E dibenn mis du e voe lidet gouelioù bras e Paris, straed Lhomond e Mammdi
eus Kumuniezh ar Spered Glan. Savet e 1703 gant ar breizhad Klaoda Poullart des 
Places, e voe ar gumuniezh-se unanet kant vloaz 'zo, gant Kumuniezh Kalon Santel
Mari, savet un tammig a-raok gant Frañsez Libermann.

Bez 'ez eus bremañ 4.500 lean, meur a vrezhon en o zouez. Avielañ a reont 
ar broioù pagan, dreist-holl en Afrika. Sevel a reont ivez krennarded e-leizh, o
teskiñ anezho, en un doare dispar. Sellit ouzh paotred yaouank o vont kuit eus 
Langonned da skouer, hag a zo mailhed war o micher.

Ar gumuniezh-se, a roas dija d'an Iliz kement a verzherion, a visionerion 
galonek, a zo bet maget gant gwad ha kalon Breizh. Ha bremañ c'hoazh, daoust ha 
n'eo ket an Aotroù 'n Arc'heskob An Hunsek he Superior hag an Tad Kabon he 
C'huzulier Meur ? Hag araozo, hag eñ ne voe ket an Ao. ar Roue, e penn ar 
Gumuniezh e-pad tregont vloaz ? Arabat da zen hen ankouaat.
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UL LIZHER EUS AR STADOU-UNANET

Dibab a ran amañ pennadoù eus ul lizher kaset dimp gant an aotrou Smith 
( Presidio, Texas).

« E niver. 10 « Al Limm - Tir Na N-og » em eus lennet gant plijadur bras 



pennad mat meurbet an Ao. Melar Josig diwar-benn va levr hag a glaskas studiañ 
orin kalz a anvioù lec'h brezoneg. Dreist-holl eo plijus din ma kavjoc'h va 
skrid a-bouez ; a-walc'h evit rei d'ezan kement a bajennou en ho kelaouenn 
brizius...

Marteze ne gavfoc'h ket re inoeüs klevout eun tamm eus istor al levr. P' 
edon e Skol-Veur Kolumbia ( e New-York) o studiañ ar yezoniez e prenas levrdi ar
Skol-Veur eun dornskrid Aogust Brizog, bars breizat an 19vet k. Ennañ en deus an
oberour deraouet gant ur geriadur anvioù lec'h Breiz-Izel. O studiañ ar yezhoù 
keltiek edon - neket er skol, abalamour ma n'eus nemet ur c'hlas keltiek e Skol 
Veur Kolumbia - ha hen iwerzhoneg eo. Er mareoù-se (1933-35) e labouren e ti 
embannadurioù ar Skol-Veur. Gant skoazell hag alioù pouezus an Ao. Gray, 
kelenner ar yezhoniez, e tigemeris ur yalc'h evit eiz miz digabestr da gempenn 
un embannadur nevez-c'hiz eus levr Brizog.

Kemmet meurbet eo stad studioù keltiek ahaoe 20 vloaz. Kollet he deus 
Skol-Veur Pariz al lec'h pouezus he deus bet er c'heñver-ma. Er gelaouenn Etudes
Celtiques n'eus bet embamnet nemet daou pe dri bennad (etrezo unan gaer gant an 
Ao. F. Falc'hun) a dalvez ar boan e lenn. Me gav din ne oar ket penn rener ar 
gelaouenn eo beo c'hoaz ar brezhoneg ! E gwir ne anavez ket hec'h embannerien an
distera dra he deus kavet ar yezoniez abaoe pell 'zo. Hogen, seul he deus kollet
Bro-C'hall, seul en deus kresket pouez Bro-Gembre er studioù keltiek. Aze evel 
en Iwerzhon eo sellet ar yezhoù keltiek evel korfoù a vev - n' int ket un tamm 
askorn sec'het hepken - evel e Pariz.

Fall eo an traoù en Amerika. Bez ez eus eun deg bennak a gelennerien hag 
en em laka eun tamm da studiou keltiek. Hogen, evit an holl ar studiou-se n'int 
nemet diouz an eilvet renk. An abeg eo : ne zeuint ket d'ar skoliou-meur ar re a
fell d'ezo studiañ ar yezhou keltiek..;

Fizians am eus e wellayo an traoù er stourm evit ar yez. Lenn a ran Al 
Liamm gant plijadur bras, hag e c'hourc'hemennin ar gelaouenn evit ar pennadoù a
weler enni. »

Goulenn a ra an Ao. Smith chomlec'h an Ao. Melar Josig, ma c'hello skrivañ
dezhañ.

FONTAINES DE BROCÉLIANDE, kelaouenn miziek a voul ur bajenn e brezhoneg dindan 
an talbenn Stivelloù Brec'hellean. R. Audic, 54, rue Poullain-Duparc, Rennes 
C.C. 976-91.

SKOL-VEUR AR VARZHED. - Ar re a fell dezho kaout diskleriadurioù diwar-benn ar 
Skol-Veur pe dont da vezañ izili anezhi n'o deus nemet skrivañ da : P. Loisel, 
23, rue Eugène Tessier. NANTES, en ur gas daou dimbr evit ar respontoù. - 
Renerien ar Skol-Veur a zo e soñj lidañ gouelioù gorsedd 1949 en Naoned.
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RAKPRENERIEN A VEZ KLASKET evit ul levr diwar-benn Breizh hag ar varzhoniezh, e 
dalbenn « Epaves » ennañ lod eus oberennoù Max Jacob, Saint-Pol-Roux, Tristan 
Corbière, Brizeug... - Priz ar skouerenn war alfa, niverennet, ha sinet a zo 300
lur, da gas da : Editions Poésia, Auguste Bergot, 15, rue Loucheur, BREST, 
C.C.P. Rennes 48-46.

NOTES DE GRAMMAIRE BRETONNE. - 
Da, heul al levrig « Grammaire française et Grammaire bretonne », e ro dimp 
c'hoazh Frañsez Vallée notennoù prizius a c'hello ar skrivagnerien ober o mad 
diouto. Embannet eo bet al levr gant an Ti Prud'homme e Sant-Brieg.

GALVADENN DA WENEDIZ. - Laouen e vefemp o voulañ e pep niverann pennadoù e 
gwenedeg peurunvan. Ur c'halvadenn start a reomp da skrivagnerien Bro-Wened evit
ma kasfent deomp o oberennoù. Gant anaoudegezh-vat e vint degemeret.

KEAV : KAMP ETREKELTIEK AR VREZHONEGERIEN
KELC'HLIZHER

Lennet hoc'h eus war Al Liamm - Tir na n-og, e oa bet ur c'hamp 
etrekeltiek e KLeder etre an 23 a viz Eost hag ar 5 a viz Gwengolo.

Ha gouzout a ouzhoc'h, avat, petra, a zlee bezañ ar c'hamp-se petore 
labour a voe graet ennañ.



Pal ar c'hamp, hervez al lezennoù bet degemeret ez laouen gant an holl, a 
oa :

Da gentañ - Reiñ d'ar Vrezhonegerien yaouank, desket ganto o yezh, drezo 
o-unan, an tu da wellaat o brezhoneg, hag en un doare bev ha plijus war un dro, 
dre zaremprediñ brezhonegerien ampartoc'h egeto.

D'an eil - Skoulmañ darempredoù a gengarantez, startoc'h ha niverusoc'h 
etrezomp hag hor breudeur Tra-Mor.

Apostolerezh politikel ebet ne zlee bezañ graet, na dre gomz na dre skrid 
gant ar gamperien ; nag e-barzh nag e-maez ar c'hamp. Hag heuliet e voe al 
lezenn-se en un doare strizh-kenañ.

Tri Rener a voe e penn ar C'hamp : An Aotrou Berthevas, Maer Kleder, rener
war an danvez : Langleiz, rener war al labour speredel. (Kentelioù, prezegennoù,
beilhadegoù hag all.) : an Itron Vefa de Bellaing, Sekretourez Veur.

Ouzhpenn-se e oa tri ezel all d'o skoazellañ : Per ar Bihan, eil rener, 
Ronan Huon, jubennour hor breudeur Tra-Mor (ha kanad ar JUB, « Jeunesse 
Universitaire Bretonnes », ma oa bet lakaet ar c'hamp dindan he faeroniezh) ha 
Mona Stefan, eil sekretourez.

UR C'HAMP A LABOUR HAG UR C'HAMP A LEVENEZ
Ur c'hamp a labour hag a levenez a zlee bezañ kamp ar Vrezhonegerien, hag 

e voe...
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Ar yezh implijet gant ar Vretoned, etrezo : ar BREZHONEG HEPKEN.
Yezh an darempredoù etre Breizhiz ha Kelted tra-mor, ouzhpenn ar brezhoneg

: ar c'hembraeg (hag ar saozneg diouzh ret).
Pep beure, goude un nebeut gerioù distaget gant ar Rener da zigeriñ an 

devezh : studiadennoù heuliet gant an holl.
A/ Keñtelioù, aes a-walc'h, diwar-benn ar yezh, evit ar vrezhonegerien na 

oant ket c'hoazh gwall ampart. Kelennerien : Marc'harid Gourlaouen an Abad 
Seite, Kalvez.)

B/ Keñtelioù evit ar Vrezhonegerien ouiziek, da zeskiñ Kembraeg. 
(Kelennerien : Urien Williams, Eileen Jones.)

K/ Keñtelioù, graet e kembraeg hag e saozneg, da zeskiñ brezhoneg d'hor 
breudeur Tra-Mor. (Kelenner : R. Huon.)

War-lerc'h ar c'hentelioù : prezegennoù talvoudus-kenañ diwar-benn Breizh,
he lennegezh, hec'h arz, ken evit Breizhiz ( e brezhoneg ) ken evit Kembreiz hag
ar Gelted all ( e kembraeg pe e saozneg.)

HA GOUDE AL LABOUR EL LEVENEZ HEPKEN
D'an anderv : Korolloù war an aod, baleadennoù, gouronkadennoù, 

c'hoarioù ; an holl gamperien a-gevred, Breizhiz ha Kelted Tra-mor. Goude koan, 
beilhadegoù, holl a-gevred adarre, ken plijus ma chomas bamet ar vretoned dirak 
ampartiz breudeur a Vro-Gembre war ar sonerezh hag ar c'han.

Ur gouel bras a voe savet da ziwezh ar c'hamp da drugarekaat Klederiz o 
doa degemeret ar gamperien en un doare ken kalonek ha ken brokus, samm pounner e
voe koulskoude evit lod anezho ha dreist-holl an Aotrou Berthevas, Maer Kleder, 
a skoazellas ar c'hamp a wir galon, An aotrou Maout, rener ar Skol kristen, a 
vagas kement all a dud en un doare dispar, renerien ar Skol lik a roas bod d'ar 
merc'hed hag, ivez an holl Glederiz a brestas kambroù da hiniennoù eus ar 
gamperien.

Ouzhpenn izili ar C'hamp (Kembreiz dreist-holl, a ganas en un doare ken 
dispar ma c'houneziont kalonoù an holl) e voe gwelet ha klevet war ar c'hoariva 
strollad Skouted Bleiz-Mor hag hini Kelc'h Keltiek Kleder, a roas d'ar gamperien
un harp a-bouez, hag en un doare hegarat-kenañ.

WAR-DRO 75 KAMPER A VOE E KAMP KLEDER E 1948 
En o zouezh 18 Kelt eus ar broioù tra-mor, Kembreiz, Manaviz, Kerneviz 

Iwerzhoniz.
Pep Breizhad kar-e-yezh a gompreno talvoudegezh ha levezon un seurt Kamp, 

ken e Breizh, ken e-maez hor bro.
Ker en deus koustet, avat, kamp Kleder. Soñjit ! Kouviet hon doa an darn 

vuiañ eus ar Gelted-Tra-Mor evit ur bennozh-Doue : 15 devezh magadur evit 15 
den, da vihanañ. Un harp a-bouez hon eus kavet digant meur a Vreizhad brokus, 
avat. Ur prof hon eus het ivez a-berzh Kêr-Roazhon (trugarez a-galon da Gerbenn 
Vreizh !) Evit ar c'hamp a zeu, koulskoude n'hon eus ket ur gwenneg toull en hor



c'hef.
Arc'hant hon eus ezhomm, FIZIANS HON EUS ENNOC'H. ARC'HANT A VO KAVET.
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Daoust hag hoc'h eus graet un dra bennak evit hor skoazellañ warlene ? 
Marteze, Ya. Marteze, Nann. Marteze ne ouiec'h ket e oa ur c'hamp...
Gouzout a rit bremañ e vo ur c'hamp e 1949.
Mar n' oc'h ket pinvidik a-walc'h evit kas dimp mil lur (pe ouzhpenn...) a-
walc'h a garantez evit Breizh hoc'h eus memestra evit kas dimp ur profig bennak.
Gouzout a rit priz an traoù... Sur omp ne vo ket en aner hon devo kaset deoc'h 
ar follenn-mañ. Ha lakeomp e vije goullo ho yalc'hig... Lennit, neuze, ar 
c'halvadenn da heul :

KENSTRIVADEG MEUR
Da lakaat helibini etre hor mignoned hag ivez (ha dreist-holl) da 

skoazellañ ar re anezho n'o defe nemet o youl-vat da ginnig deomp :
A/ Kement Kelc'h (pe strollad) en devo kaset dimp 5.000 lur ( da lavarout 

eo priz an dispignoù evit unan eus hon ostizien e-pad ar c'hamp) a c'hello kas 
ur c'hanad (brezhoneger) paotr pe blac'h da vro Gembre, dre hon hanterouriezh. 
N'en devo ar c'hanad se netra da baeañ nemet priz e veaj, degemeret e vo evit 
netra gant URDD en unan eus he c'hampoù-hañv.

B/ An hevelep reolenn a dalvo evit kement brezhoneger a gaso dimp ur prof 
a 5.000 lur pe eus e berzh, pe a-berzh meur a unan, da lavarout eo en devo 
dastummet 5.000 a brofoù e-touezh e vignoned.

OUZHPENN-SE digreskoù-priz a raimp en hor c'hamp-ni d'hon harperien,
1/ Un digresk-priz a 25 % war briz pep devezh-kamp (e-pad an c'hamp a-

bezh) evit kement hini en devo kaset dimp pemp mil lur da vihanañ, pe eus e 
berzh pe a-berzh e vignoned.

2/ 10 % evit Mil lur.
3/ Enfin, ur priz meur a roimp d'an hini en devo kaset dimp ar prof 

uhelañ. Degemeret e vo e KAMP AR VREZHONEGERIEN kentañ evit ur bennozh-Doue.
Ha bremañ D' AL LABOUR ! EVIT BREIZH. AN HINI EO -...

E-kichen Lokronan ( Sant Ronan) e vo graet ar C'hamp kentañ. Resisaet e vo
hebdale ar pred-amzer. O c'hortoz... Kasit an arc'hant ho po dastummet d'ar 
C'hont C. Post-mañ : V. de Bellaing, Kadolan Guingamp, C.C.P. 1261-34 Rennes.
Kil Bennozh-Doue deoc'h !

AN DAREMPREDOU ETREKELTIEK

E-pad gouelioù an Eisteddfod e oa deredet eveljust tud a bep korn eus Bro-
Gembre, met ivez kannaded eus an holl vroioù keltiek :
Oscar Mac Uilis evit Iwerzhon,
An Ao. hag an Itron Ashley Rowe evit Kerne Veur,
Ar Pastor Mac' Kechnie evit Bro-Alba,
ha Per Loisel evit Breizh.
Tolpoù o deus bet kenetrezo, er British Council lec'h ma voent pedet gant ar 
Saozon, e Burevioù an Eisteddfod evit ar C'henavo, hag e Wyndhom Hotel evit 
sevel reolennoù an Tolpadoù Etrekeltiek. Gallet o deus e-giz-se komz kenetrezo 
eus amzer-da-zont o broioù hag ivez eus an darempredoù boulc'het abaoe diwezh ar
brezel.
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Plijadur am eus bet o c'houzout da skouer menoz Oscar Mac Uilis diwar-benn ar 
yezh etrekeltiek. Evel ma ouzoc'h ez eo bet kinniget ur bern traoù betek bremañ,
lod a felle dezho kemer ur yezh estren evel ar saozneg, lod all o dije karet 
sevel ur yezh nevez, un doare esperanto keltiek. Mac Uilis eñ a gav dezhañ e 
vefe furoc'h kemer ar brezhoneg evit daou abeg : da gentañ evit diskouez d'ar 
C'hallaoued ha d'ar bed a-bezh karantez hor breudeur tra-mor evit hor yezh-ni, -
ha d'an eil rak n'eo ket diaes da zeskiñ. An aesañ eo hep arvar : aesoc'h eget 
ar c'hembraeg, ken aes hag ar c'herneveg marv, hag ur c'hoari e-kichen ar yezhoù
gouezelek.
Gouzout a ra lennerien « Al liamm - Tir na n-og » e oar Mac Uilis skrivañ 
brezhoneg en un doare dreist, met ret eo e glevout o tistagañ hor yezh hep taol-
mouezh estren ebet, en un doare ken aes ha ma karten gwelout lod eus hor 
brezhonegerien nevez ouzh hen ober.



Evit echuiñ setu c'hoazh un eñvor eus ma beaj. Da ziskouez o c'harantez evit 
Breizh e kane Mac Uilis, ha Cynan ( eil rener ar Gorsedd) ar ganenn vroadel e 
brezhoneg, « seul gwech ».
EOSTIG SARZHAW.

AR C'HEMBRAEG EN EISTEDDFOD

An dud o dije lennet ar c'hazetennoù kembreat, koulz ar re e kembraeg hag 
ar re e saozneg, a vije bet souezhet o welout anezho o larout e teue an 
Eisteddfod da vout saoznekaet. Koulskoude ne fell ket din krediñ kement-se penn-
da-benn. Ret eo soñjal penaos an Eisteddfod a voe dalc'het er bloaz-mañ e 
Penybont ar Ogwr (Bridgend), da lavarout eo e Kembre ar C'hreisteiz, lec'h ma 
vez komzet muioc'h a saozneg eget en Hanternoz, moarvat abalamour d'ar 
mengleuzioù-glaou. Met pell eo tud ar vro-se da vezañ troet da Saozon. E kêr da 
skouer, e veze gwelet embannoù kembraek war stalioù an dud. En ilizoù, lod 
brasañ ar prezegennoù a veze e kembraeg en Eisteddfod, ne veze hogosik nemet 
kembraeg. Divyezhek e oa ar skritelloù er-maez, hogen ar prezegennoù a oa 
hogosik holl e kembraeg, ne veze klevet saozneg nemet evit an traoù retañ. Ar 
roll 315 pajenn ennañ, a oa e kembraeg penn-da-benn gant troidigezhioù bihan 
( eveljust ) evit saoznegerien.

Lidoù ar Gorsedd ne vezent troet e nep doare : e kembraeg e oant penn-da-
benn, komprenet an hini a garo.

Ma vefe tu d'ober gouelioù gant ar spered brezhon hag en hor yezh e 
Breizh-Uhel, evel m'eo bet graet du-hont e-kichen Kêrdiz, e c'hellfemp lavarout 
emañ prest hor bro da adsevel.
EOSTIG SARZHAW.

KENSKOAZELL ETREKELTIEK. - Ur c'halvadeg a zo bet graet gant Kuzul Eizstezvod 
Vroadel Kembre ha Kuzul Undeb Cymru Fydd d'ar bobl gembreat da skoazellañ 
Breizhiz heskinet. Donezonoü niverus a zo bet dastumet. 
D' an 23 a viz Here eo bet degemeret an Ao. De Valera, ez-ofisiel, gant renerien
Strollad Kembre e Kêrdiz. Tud uhelañ Kêrdiz a oa deut d'ar banvez. Kanennoù 
broadel Iwerzhon ha Kembre o deus klozet ar vodadeg a gomzas an Ao. de Valera 
enni a-enep daou-ranndur Iwerzhon.
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AN EMRENEREZH EVIT BRO-SKOS HA BRO-GEMBRE ? -
Strollad ar Frankizourien a zo o paouez lakaat an Emrenerezh evit Bro-Skos ha 
Bro-Gembre war roll e c'houlennoù. A-hend-all o deus Strollad Broadel Kembre ha 
Strollad Broadel Alba kaset da holl vinistred an Dominionoù bodet e Londrez e 
miz Here ul lizher d'o fediñ da zifenn gwirioù Kembre hag Alba.

N'INT KET KEN SOD-SE. - E miz Here 1948 o deus kenwerzhourien Vro-Skos goulennet
aotre kas o marc'hadourezhioù d'ar broioù estren dindan ar meneg « graet e Bro-
Skos ». Ur Vro he deus nac'het : Bro-C'hall. Fellout a ra d' ar C'hallaoued e 
vije skrivet « Made in Scotland, Great Britain ». Sebezet, Skosiz, ne gomprenont
ket petra eo deut an Auld Alliance da vezañ. Soñjit 'ta ; ma vefe goulennet gant
kenwerzhourien Vreizh skrivañ « graet e Breizh » war o boestoù boued-mir.
Emaomp o paouez gouzout en deus ar gouarnamant gall, da heul klemmoù Skosiz 
kemmet e venoz hag asantet degemerout ar merk-kenwerzh « Made in Scotland », hep
ma vije staget « Great-Britain ».

AR SKOSEG ER SKINGOMZ. - Er skinva « Scottish National » e vez gouestlet e-tro 2
eurvezh ar sizhun d'ar gouezeleg, lakaomp, un abadenn 20 munutenn bemdeiz. Setu 
ur gudennig a c'hellfed kinnig d'ar vugale e skolioù Breizh : m' o deus 100.000 
gouezeleger ar gwir da gaout, war ar radio, 2 eurvezh bep sizhun en o yezh, pet 
eurvezh a c'hellfe ar 1.200.003 brezhoneger goulenn ?

E BRO-SKOS. - En advouezhiadeg Stirling en deus bet ar brogarour skosat (an Ao. 
Robert Curran) 2.831 mouezh. Lavarout a rae an holl gelaouennoù en deus an Ao. 
Curran sachet kalz evezh an dud.
Daoust da zifenn Kuzul Kêr Dundee o deus brogarourien Vro-Skos lidet « Devezh-
Gouel Wallace ». 300 brogarour eus kêr o deus savet o mouezh en enor da zifenner
frankizoù ar vro.



DA BETRA ' TALV AR FRANKIZ. - « Etre 1922 ha 1927, daoust d'ar brezel-diabarzh, 
e savas Gouarnamant Iwerzhon muioc'h a diez nevez eget ar Saozon en 30 bloavezh 
a-raok... Etre 1932 ha 1942, en tu all da 70.000 den a gavas fred e 900 
labouradeg nevez... Taolomp evezh e savas ar Gouarnamant Saoz, e Bro-Skos, etre 
1937 ha 1947, labouradegoù da implijout 30.000 den (White Paper, 19471. - Oliver
Brown, er gelaouenn sosialist FORWARD, 16 a viz Here 1948.

KENDALC'H KELTIEK 1949 a vezo dalc'het e Bangor, Kembre. Sir Ifor Williams, ar 
c'helenner anavezet-mat, a zo rener ar poellgor karget da renkañ pep tra da 
geñver ar c'hendalc'h. An Dr Griffith Evans hag an Ao. J. Gwyn Griffiths a zo 
bet dibabet evel kannaded Kembre er C'huzul Etrekeltiek.

BRUDEREZH EN ESTRENVRO. - Laz-kanañ kembraek Rhos–Llannerchrugog, ennañ 70 
mengleuzier, a zo bet d' ober un droiad vrudañ dre Vro-Spagn. Mizoù kentañ ar 
veaj a zo bet paeet gant ar vicherourien o-unan. Pelec'h emañ ar C'helc'h 
Keltiek a rafe heñvel, mont da vrudañ dañsoù Breizh en estrenvro ?
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STOURM HOR BREUDEUR A GEMBRE. - Kuzul-kêr Abertawe o vezañ nac'het digeriñ ur 
skol gembraek, daoust d'ar goulennoù a oa bet graet gant 231 tiegezh ar strollad
« Urdd Gobaith Cymru » en deus divizet krouiñ ur skol hep an disterañ dale. Ar 
gerent a bae 6 lur saoz (6.000 lur gall) bep tri miz dre vugel.
Divizet en deus Poellgor Deskadurezh Morganoug lakaat kenteliañ ar c'hembraeg en
holl skolioù kentañ ar gontelezh. Evit ma vefe an urzh talvoudus e gwirionez, ez
eus bet digoret diouzhtu d'ar skolaerien o-unan klasoù-noz teir rummad enno : 
d'ar re na ouzont tamm kembraeg, d'ar re a oar ar yezh un tammig hepken hag en 
diwezh d'ar re a gomz hag a skriv mat hogen a venn gouiziekaat diwar-benn istor 
ha lennegezh. Kinnig a reomp ar raktres d'an Aotrou Ministr an Deskadurezh e 
Pariz : un doare efedus eo da lakaat ar brezhoneg er skol.

SKOLIOU HOLLGEMBRAEK. - Ar Stourm evit ar skolioù hollgembraek a gendalc'h. D'an
10 a viz Du en deus kuzul-kêr Kêrdiz asantet savel e kêrbenn Gembre ur skol a 
vezo kenteliet pep tra enni e yezh ar vro. 31 mouezh a-du, 22 mouezh a-enep.

BUHEZ KEMBRE. - E-doug un diskleriadur d' ar c'helaouennoù graet e Miz Here, da 
geñver Bodadeg an Doried e Llandudno, o deus renerien Strollad Broadel Kembre 
diskuliet e oa 25.000 ezel en o strollad. « Ar goañv tremenet » , emezo, « eo 
bet heuliet kentelioù kembraek roet gant ar B.B.C. e Kêrdiz, gant 150.000 den. 
Roet eo bet ivez da c'houzout e vefe da nebeutañ 6 danvez kannad broadel er 
mouezhiadegoù a zeu.
Poblañs Kembre a zo savet eus 2.500.100 den e miz Mezheven 1947 da 2.512.500 e 
miz Meurzh 1948.
Ouzhpenn 3.200 lur saoz (3.200.000 lur gall) a zo bet dastumet er bloaz-mañ gant
Strollad Kembre e Kest Sant Devi.
Kenstrivourien a zo gant Strollad Kembre evit an darn vrasañ eus kuzulioù kêr ha
parrez e miz Meurzh a zeu.

AR C'HEMBREG ER SKINGOMZ. - E Kembre ez eus bremañ 536.000 den o paeañ tailhoù 
evit ar skingomz. Lakaomp e oufe an drederenn anezho - da lavarout eo e-tro 
180.000 - ar yezh vroadel, ha gwelomp peseurt abadennoù a vez kinniget gant 
B.B.C. Kerdiz evit 180.000 kembraeger. Da gontañ, peogwir e soñjer int tud 
sevenet, a gar gouzout pezh a dremen er bed, e kaser keleier dezho ur wech 
bemdeiz e-pad ur c'hard-eur. Ha neuze o devez ar vugale pezhioù-c'hoari fentus 
pe kontadennoù da selaou. Evit ar gouerien e reer kentelioù war al labour-douar 
pe zoken e roer tu dezho da zont da varvailhat dirak ar mikro (pe skiner ma 
kavit gwell ). Kanerien, kelennerien ha sonerien a bep seurt - eus ar gwellañ 
seurt - a glever e-leizh hag evit al lennegourien e teu barzhed ha skrivagnerien
da zisplegañ menozioù nevesañ bed an arzoù.
Gwell-wazh e vez skinet kembraeg e-pad 12 eurvezh ar sizhun. Ar re na ouzont ket
ar yezh n' int ket kennebeut lezet a-gostez : evito ez eus bep sul kentelioù 
graet hervez ul levrieg embannet gant ar B.B.C. hec'h un. - Bremañ, va zud 
paour, daoust ha soñj hoc'h eus pet munutennad vrezhoneg a vez skinet bep sizhun
evit hor milion Breizhizeliz ?
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AR POST E BREIZH-VEUR. - Klemmet en deus (miz Du) an Ao. Henry Morris Jones e Ti



ar C'humunoù, Londrez, dre m' en doa ul lizher skrivet ar chomlec'h warnañ e 
kembraeg lakaet eizh devezh da vont eus Dinbych d'ar Wyddgrug ( un nebeut 
miltirioù hed). Respontet en deus ar c'hargad saoz, an Ao. Wilfred Paling e veze
koulskoude taolet evezh bras ouzh al lizheroù kembraek hag e oa pourvezet tiez-
post Kembre gant rolloù divyezhek an anvioù kêriou. Lavarout a reas ouzhpenn o 
doa renerien ar Post en em zigarezet, an dro-mañ, evit bezañ miret al lizher-se 
ken hir amzer. - Souezhiñ a raio Breizhiz, o deus soñj e pebezh doare dibalamour
eo bet roet gant ar c'hallaoued an urzh distrujañ al lizheroù skrivet ar 
chomlec'h warno e brezhoneg - hag an urzh-se, ra daolint evezh, a dalvez c'hoazh
bremañ ! Ra zalc'hint koun avat, eo bet heskinet ar c'hembraeg dres evel ar 
brezhoneg, ez eo bet implijet an Not evel ar Simbol hag ez eus bet klasket 
distrujañ ar c'hembraeg. Mar deo doujet bremañ ar gembraegerien, ez eo dre m' o 
deus gouezet rediañ ar re all d' o doujañ. Da Vreizhiz d' ober o mad eus ar 
gentel !

THE HIBERNIAN LINK. - Degemeret hon eus al lizher-mañ digant ur gevredigezh a 
genskriverezh etrevroadel, « The Hibernian Link» hec'h anv.
« The Hibernian Link a bed ho lennerien a vefe laouen da eskemm lizhiri gant 
Kelted, pe gant tud a bep bro, da skrivañ d' ar sekretour. Ur golo-lizher gant 
ur chomlec'h warnañ hag un tiked-respont etrevroadel a zle bezañ kaset gant pep 
goulenn.
Spi hon eus e plijo deoc'h skoazellañ hor strivoù evit kreñvaat kenlabourerezh 
ar Broioù Keltiek, hag ho trugarekaat a reomp en a-raok. Degemerit... »
Vernon R. CROWLEY, 17, Clarinda Park, East, Dun Laoghaire, DUBLIN (Iwerzhon).
Un arouez vat eo gwelout o tiwanañ kevredigezhioù a-seurt gant honnezh, o verkañ
ar youl o deus Iwerzhoniz da gaout ur politikerezh etrekeltiek. Evelkent e kav 
deomp e vije tu sur-a-walc'h d'ar gevredigezh-se kenlabourat gant ar « C'helgh 
Keltek » a ya mat en dro, hervez a glevomp.

OBERIANTIZ. - E-doug an 20 bloavezh diwezhañ en deus ar brogarour skosat Oliver 
Brown komzet e 1.800 bodadeg ha gwerzhet en tu-hont da 110.000 pañfled (levrig-
brudañ). Ur skouer, neketa ?

BRO-SOUDAN. - Kement a vroioù a vez anavezet o gwirioù, bep bloaz, ma c'heller 
fiziout na bado ket mui pell beli an impalaerezhioù bras, o deus klasket mougañ,
en un doare ken divezh, yezh ha sevenadur ar pobloù lakaet dindan o galloud. 
D'ar 15 a vis Kerzu 1948 ez eo en em vodet e Khartoum kentañ Kambr Kannaded Bro-
Soudan, goude m'en doe Emglev ar Frankiz gounezet ar muiañ sezioù er 
vouezhiadeg, a-enep abostolerien an Emglev Broadel, a c'houlenn ma vo unanet o 
bro gant Bro-Ejipt. Ken bras hag Europa a-bezh ez eo Bro-Soudan, met n'eus enni 
nemet 7.000.000 a dud o vevañ. Tud kel lies o gouennoù hag o yezhoù, a-hend-all,
na c'hellfed ket implijout mat an anv « broad soudanat ». En Hanternoz er 
gouelec'h bras, e vev un nebeut kañvalerien ; e-kreiz ar vro, war ar blaenenn 
teñval-du he douar, e kaver an niver brasañ a Arabed, pe Arabegerien, o sevel 
chatal hag o c'hounit kotoñs ; er c'hreisteiz ez eus pobladoù morianheñvel, ken 
disheñvel etrezo ma' z eus, e menezioù an Nouba hepken, tri meuriad na c'hellont
meizañ grik an eil e yezh egile. Meuriadoù iskis-bras, e gwir, evel an Niloted, 
hir o fennoù hag o divesker evel gwerzhid, na zougont tamm dilhad ebet pe an 
Dinkaed (500.000 anezho) a gav plijadur o chom pintet war un troad evel garaned,
e-pad eurvezhioù. Meuriadiz ar Beja, e biz ar vro, a zo ken souezhus all, gant o
blev hir savet a-bik war o fenn.
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Rener ar gouarnamant nevez a zo Miralai Ahdalla Bey Khalil, ha, war a lavarer, e
breder brasañ a zo seveniñ « Raktres ar Gezira » : ober eus kompezenn ar Gezira 
unan eus lec'hioù pinvidikañ Afrika. Krediñ a reer e c'hello Bro-Soudan bezañ 
roet dezhi he frankiz klok a-benn dek vloaz. N' oulomp ket lavarout na vefe ket 
gounid ar Saozon sevel ur renerezh soudanat distag eus Bro-Ejipt, a-enep Ismail 
Azhari hag e strollad. Merkañ a vennomp hepken ar pouez en devez kudenn Bro-
Soudañ hag, e gwir, mantrus ez eo soñjal e vez kemeret kement a aked gant 
dazoned pobladoù hanter-ouez, pa chom er gwaskerezh lod eus broadoù koshañ 
Europa.

BRO-C'HALL WAR-RAOK. - D'ar 15 a viz Kerzu ez eus bet sinet, e Saarbrücken, un «
emglev» etre Bro-Saar ha Bro-C'hall. Hiviziken e RANKO an holl deskiñ galleg an 



eil bloavezh a dremenint er skol. An Ao. R. Schumann en deus graet, evit meuliñ 
ar frankiz nevez-degaset da dud Vro-Saar, ur brezegenn e galles HAG E GERMANEG. 
Displeget en deus rener ar Skol-Veur krouet e Saar gant ar Frañsizien e oa e bal
« kendeuziñ ar sevenadurioù gall ha german » .
En hevelep deiz, dres, e rae an Ao. Naegelen, mignon bras ar brezhoneg, ur 
brezegenn e Bro-Fezzan. Ne gredomp ket en defe chaoket un nebeut komzoù en 
arabeg hogen displeget en deus fraezh ha sklaer o doa tud ar Fezzan (un 50.000 
mesaer bennak) graet o mennad bezañ dindan Bro-C'hall ; ha Bro-C'hall, eme an 
Ao. Naegelen, n'helle ket chom hep reiñ dezho o c'hoant. Salv ma vezo Bro-C'hall
ken prest all da sentiñ ouzh youl ar bobl pa vo goulennet diganti mont kuit.

E MAKEDONIA. - E miz Kerzu eo bet dalc'het e Skoplje kendalc'h kentañ Strollad 
Komunist Makedonia. Pal Makedoniz a zo sevel ur stad dieub, pe damzieub, a vefe 
kenstrollet ennañ al lodennoù-se eus Makedonia bremañ dindan levezon 
Yougoslavia, Bulgaria ha Bro-C'hres. Luziet eo bet ar gudenn pelloc'h gant ar 
stourm etre Komunisted hag Enep-Komunisted ha, ma oa bet met emrenerezh 
sevenadurel d'ar Pirin (al lodenn eus Madedonia dindan Bulgariz) a-raok tabut ar
C'hominform - abaoe eo bet kaset er-maez ar skolaerien vakedoniat - n'eus ket 
kalz kaoz diwar-benn Salonika hag an tolead tro-dro. Menegiñ a fell deomp amañ 
ez eo ar makedonieg yezh a-berzh-stad ar rannvro vakedoniek kevredet gant 
Serbia, Kroatia, h. a., hag er yezh-se, na oa ket zoken anavezet evel yezh ugent
vloaz a zo, e vez gret ar gelennadurezh er skolioù. Levrioù a zo bet embannet, 
oberennoù Marks, Engels, Lenin, ha Stalin da gentañ. Skolioù en o yezh a vez 
pourchaset, a-hend-all, d'an holl bobladoù, pe Turk, pe Albaniat e vefent. Ar 
Jipsianed o-unan a zo bet moulet ur yezhadur ha savet ur skol evito.

HARLUIDI. - D'an 10 a viz Here 1947 e chome c'hoazh e tachenn c'hall an Alamagn 
42.240 D.P., en o zouez 19.047 Polonad, 6.328 Baltad, 2.701 Hungarad, 2.683 
Yougoslavad h 1.884 Roumanad.
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LABOURERIEN. - Betek bremañ ez eus bet degaset da Vro-C'hall, eus tachenn an 
Alamagn dalc'het gant ar Fransizien, 5.100 labourer, gante 419 kar nann-labourer
(gwreg, pe mamm, pe vugel).

DIVROIDI. - Ouzhpenn 173.000 D.P. ( - Displaced Persons, tud tec'het diouzh ar 
broioù aloubet gant Rusia) a zo deut da ziazezañ e Breizh-Veur.

UNVANIEZH SPEREDEL BREiZH

Ur soñj mat eo bet, a gav din, gant « Al Liamm - Tir na N-Og» goulenn 
digant pep strollad un danevel eus e ohererezh betek bremañ, ha kas a reomp 
deoc'h gant plijadur un dra bennak diwar benn hor mennad.

Krouet e dibenn ar bloavezh 1942, evit « labourat da adsavidigezh ar 
Relijion, ar Spered hag ar Reizh e Breizh », e voulas an Unvaniezh Speredel e-
pad ar brezel ur C'hannadig divyezhek, a chomas a sav, da vare an Dieubidigezh 
». Nac'het e voe outi eveljust, an aotre da embann ur gelaouennig all. Ha goude-
se, gant an diaesterioù, ne embannas ken nemet Letanioù Itron Varia Vreizh ha 
Letanioù Sent Vreizh e brezhoneg hag e galleg. Klask a reas neuze U.S.B. kas da 
benn un all eus he mennadoù, ar Retredoù e brezhoneg.

An hini gentañ a voe prezeget e Gwengamp e dibenn miz gouhere 1946 gant an
Aotrou L. ar Floc'h. Merc'hed a oa deuet eus pep korn eus Breizh. Pep tra a voe 
graet e brezhoneg... betek roll ar meuzioù ! ! Bemnoz e voe kanet ar C'homplidoù
e brezhoneg ha pegen dudius e oa klevout komzoù brezhonek o sevel flour e 
sioulder an noz. Kelc'hioù-studi a voe graet gant an Tad Medarz, Kapusin, a 
ziskouezas evit ar wech kentañ an taolennoù kaer livet evit ar Misionoù gant 
Langleiz.

Ur retred all a zo bet renet, e Gwengamp, bepred, e ti Itron Varia, 
Vreizh, e penn miz eost diwezhañ. Er wech-mañ eo an Aotrou Bourdelles, eus Skol-
Etre Lanuon, a sarmonas, nemet prezegennoù all a voe graet diwar-benn Kembre hag
Iwerzhon gant an Aoao. Kloareg hag Armanz ar C'halvez.

Hanter-sizhunvezhioù pe devezhioù a zo bet ivez a-hend-all, da geñver 
Nedeleg pe Pask. Bep tro ne voe rannet grik nemet brezhoneg.

Ha bremañ ? C'hoant hon eus da genderc'hel, evel just, ha d'ober muioc'h 



ha gwelloc'h ma c'hellomp. Er mare-mañ e klaskomp un ti bras awalc'h, gant ul 
liorzh; pe ur vereuri vihan stag outi, da feurmiñ da pe da brenañ er vro 
vrezhonek. An ti-se a vo hini Itron Varia Vreizh, ur greizenn a bedenn, a studi,
a obererezh, a gengarantez, evit mad hor Bro. Ennañ e chomo un toulladig 
merc'hed o deus roet a-grenn o buhez da Vreizh ha d'ar brezhoneg, di e teredo 
merc'hed all, c'hoant dezho anavout gwelloc'h Breizh, pediñ ha labourat eviti e-
pad un nebeut devezhioù, adkavout spered Breizh hag he yezh.

Ur c'halvadenn a reomp eta d'an holl a c'hellfe hol lakaat da zizoleiñ ur 
seurt ti... (1) ha d'ar re a c'hellfe, e doare pe zoare, reiñ dimp alioù pe 
skoazell diwarbenn hon oberenn. Ha dezho holl, bennozh Doue !
(1) Skrivañ da Vadalen St Gal de Pons, 48, rue des Salles, Gwengamp.
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CHAL HA DICHAL. - Un nebeut skouerennoù eus barzhonegoù Roperz er Mason, war 
baper kaer, a c'heller prenañ : e brezhoneg hag e galleg, 500 lur ; e brezhoneg 
hepken, 400 lur. O goulenn digant P. Loisel, 23, r. Eugène-Tessier, Nantes - 
C.C.P. Nantes 14 5657.

ODD MAN OUT. - Ar film saoz mañ a ziskouez deomp e Belfast buhez izili ur 
gevredigezh a zispac'herien iwerzhonat, o fal labourat evit lemel Bro-Ulad a-dre
skilfoù Bro-Saoz. Goude bezañ laeret arc'hant en ul labouradeg, e rank ar 
vrogarourien, evit gallout tec'hout, dilezel o rener Mac Queen a zo bet gloazet.
Mac Queen n'eo ket tapet gant ar boliserien, hogen lazhet en deus un den, hag ur
yalc'had a zo kinniget d'an hini e bako. Neuze e krog redadenn vantrus Mac Queen
; un tiegezh a vourc'hizien, ur blenier-karr, un doare klasker-bara, perc'henn 
ur c'hafedi a nac'ho e zegemer hag ober « war e dro», hag e lezo dindan ar glav,
an erc'h, e-barzh ar fank, hag eñ gloazet-bras. Kouezhañ a raio en diwezh, a-
gevret gant e Vuiañ-karet, dindan boledoù ar boliserien.

Aergelc'h ar film-mañ hag eñ ur bennoberenn (priz kentañ ar gwellañ film :
gouel ar film hag an arzoù-kaer, Brusel 1947), fazi ebet ennañ, koulz lavaret, a
blijo d' ar re a red gwad keltiek dindan o ivinoù. Fromus ha bev-tre eo, heñvel 
ouzh ar vuhez pemdeziek hag e tiskouez an dud evel ma 'z int, en Iwerzhon evel e
lec'h all : ul lod dister anezho renet o buhez gant ur mennad-meur, ar re all, 
ar re niverusañ, o vevañ evito o-unan, o soursial hepken eus an danvez, 
diseblant, laosk. Da skouer, hini ebet ne fello dezhañ lakaat Mac Queen etre 
daouarn ar polis gant an aon rak keneiled hemañ. Ha ne gredint ket reiñ bot 
dezhañ, gant an aon rak ar polis. Holl rummadoù ar gevredigezh a zo livet-brav 
amañ : tro-ha-tro e welimp dirazomp ar beleg, ar rener polis, ar c'hargad, ar 
c'henwerzhour, an arzour, ar micherour an den a-netra, hag ivez an daou garedig,
hag ar vourc'hizez frilpous ha trubard.

An holl c'hoarierien a zo mat, en o zouez James Mason, Robert Newton, 
Katherin Ryan.

Ledan a spered eo ar Saozon. Aes e vije bet dezho livañ an dispac'herien 
evel torfedourien euzhus. Plijus int kentoc'h, tud eeun ha boutin anezho holl. 
Ouzhpenn-se, kêriz hag aergelc'h Belfast n' int ket saoz. Gwir eo ez eo bet 
savet ar film gant skoazell daou guzulier iwerzhonat. Kement-se a zo ur brouenn 
ez eus muioc'h a garantez ouzh ar wirionez en tu all da Vor Breizh eget war ribl
ar Saena.

NOTENN. - Kas ar skridoù da HUON, 3 rue Pasteur Landerneau. An arc'hant da P. Le
Bihan, 1, avenue Marceau, Trappes (S.-et-0.), C.C. 5349-06, PARIS.

BREIZH E KANV. - Emaomp o paouez klevout kelou eus marv ar stourmer bras MEVEN 
MORDIERN e Pordig. En hon niverenn a zeu e vo gouestlet ur pennad d'ar 
skrivagner-se en deus bet ul levezon ken pouezus war hon Emsav broadel ha 
lennegel.

Dépôt légal : 1 tr. 1949 - Le Gérant : P. Le Bihan - Imp. La Mouette, La 
Baule, 3390

Ar C'helc'hgelaoennoù



e brezhoneg

- KAIEROU KRISTEN, prederouriezh kristen, trimiziek. komanant 250 lur. - 
Abbé Le Floc'h, 2, rue du Parc, Saint-Brieuc (C.-d.-N.), C.C.P. Rennes 34 212.
- KROAZ BRREIZ, kelc'hgelaouenn poblel, miziek, komanant 350 lur. - Abbé 
Laurent Bleunven, recteur de Plomelin, Quimper (Fin.), C.C.P. Rennes 1266 53.

e brezhoneg hag e galleg

- AR FALZ, kamnadig skolaerien ha kelennerien lik Breizh, komanant 200 lur. 
- A. Keravel, instituteur, Dirinon (Fin.), C.C.P. Rennes 112516.
- SKED, kelc'hgelaouenn Urzh Skouted Bleimor, trimiziek, komanant, 250 lur. 
- J. Morin, 7, rue des Chantiers, Paris (5e), C.C.P. Paris 6563 82.
- ME A ZALC'HO, kelc'hgelaouenn Kevredad ar C'helc'hioù Keltiek, miziek, 
komanant 300 lur. - P. Galbrun, 78, rue de Fontenay, Vincennes (Seine); C.C.P. 
Rennes 340 63.
- STIVELLOU BREC'HELLEAN, arz, lennegezh, skiant, miziek, komanant 125 lur. 
- R. Audic, 54, straed Poullain-Duparc - Roazhon, C.C.P. 976-91.
- OGAM, kelaouenn mignoned hengoun Keltia, komanant 8 niverenn, 300 lur ; an
niverenn 40) lur. - G. Berthou, 42, rue Oberthür, Rennes, C.C.P. Rennes 49-298.

e galleg

- LE PEUPLE BRETON, politikel, arboellerezhel, kevredadel, sevenadurel, 
etrevroadel ; miziek, komanant 6 miz, 350 lur. - J. Martray, 23, rue Carnot, 
Villetaneuse (Seine), C.C.P. Paris 5984 73.
- LE PAYS BRETON, BRO VREIZH, kelc'hgelaouenn Unvaniezh Arvor, trimiziek, 
komanant 250 lur. - Jean Choleau, 21, rue St-Louis, Vitré (I. et-V.), C.C.P. 
Rennes 5882.
- LA PLUS GRANDE BRETAGNE, kaier ar re zivroet, miziek, komanant 150 lur. - 
F. Mévellec, 2, cours Fénelon, Périgueux (Dord.), C.C.P. Limoges 277 63.

e saozneg hag er yezhoù keltiek
- AN AIMSIR CHEILTEACH, kelaouenn etrekeltiek, miziek. - Sraid an Duin, 
Corcaïgh, Eire.

E gwerzh e ti AL LIAMM - TIR NA N-OG

NOMENOE-0E, oberenn vrudet Jakez Riou, skeudennaouet gant Per Peron  360 lur
NIVERENNOU AL LIAMM : 
1, 2, 3, 4 pep hini 60 lur
5 ... 75 lur
Ar 5 Nnn kentañ 300 lur
NIVERENNOU
AL LIAMM - TIR NA N-OG: 6, 7, 8, 9, pep hini 90 lur
10  .  120 lur
Ar 5 Nnn  450 lur
NIVERENNOU TIR NA N-OG ; 1, 6, 7 (rummad kozh) p. h. 60 lur
2, 3, 4, 5 (rummad nevez) p. h. 60 lur
Ar 7 Nnn  350 lur
NIVERENNOU KOZH « SAV » (nemet 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14 diviet), pep hini 

60 lur
PREMIER COURS DE BRETON DE KêR-VREIZH,
gant Andrev Daniel  120 lur
DEIZIAIDUR BREIZHAT 1949, ar skouerenn  20 lur
Lakaat 10 % ouzhpenn evit ar mizoù



AL LIAMM 14
Tir na n-òg 

Mae - Gouere 1949

Niverenn 14

 

NOTENN, - Pa oa 116 pajenn hepkeñ d'hon divniverenn 12-13, hon eus mennet embann, an taol-
mañ, un dastumadenn brasoc'h un tammig. Evel-se ne vo ket laeret tra digant ar Vrezhoned a zo 
kalonek a-walc'h evit paeañ dimp o c'homnanant. Evel-se ivez hor bezo espernet un nebeut 
gwenneien, un dra a-bouez evidomp a zo ken diaes hor stourm.

Brudit ar gelaouenn e-pad kampoù ha gouelioù an hañv. Dastumit koumanantoù. 

HO SKOAZELL  HON EUS EZHOMM !
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Notennoù       94
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MEVEN MORDIERN 1878-1949

 

      D'ar gwener 4 a viz C'hwevrer eo aet da anaon, e Kintin, an Aotrou Rene ar Rouz. Tremenet eo, 
en ospital ar re baour, en dienez ar brasañ - dibabet gantañ evit servij Breizh. E relegoù, kaset d'ar 
vered en un arched noazh, pallenn ebet warnañ nemet banniel ar vro, a c'hourvez  e Sant Brieg, e-tal
traonienn ar Goedig. Bevañ a ra Meven Mordiern, avat, hag e pado da vevañ, e spered kement 
brezhoneger a voe awenet gant kurioù Segobranos pe atizet d'ar stourm gant prederiadennoù « an 
Houc'h ». Ha n'eo ket en o spered hepken: rak atav e chomo kalon Breizhiz stag ouzh an den a 
vennas - daoust da drubuilh, paourentez ha c'hwervoni - labourat ganto ha mervel en o zouez.

      Meulet ra vezo a remziad da remziad en amzervezh Keltia.
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OBERENNOU MEVEN MORDIERN

 

Istor ar bed, Gwalarn 1929, 1930, 1932; 1934, 1937, 1938, 1939

Prederiadennou diwar-benn ar Yezou hag ar Brezoneg, Gwalarn 1935, 1936

Notennou Amerikanouriez, Gwalarn 1938.

Gant luoez an doueed, Logotigiakos, Gwalarn 1938. 

Hunvreou Sant-Helouri, Sant-Brieg 1938.

Notennou-klokaat da Istor an Donva-Loened, Gwalarn 1939

Dael diwar-benn an anoiou-lec'hiou hag an anoiou-tud, Gwalarn 1939, 1941.

Notennou-klokaat da Istor ar Bed, Gwalarn 1941. 

Eveziadennou da Eñvorennou eur Brezonegour, Gwalarn 1941. Notennou diwar-benn eur pou eus 
ar broiou-krec'h, Sav 1943. Bozadou-deskadurez eus sac'had sant Briz, Sav 1944. 

Envorennou diwar buhez va zad en armeou (1840-1879), gant tri fourtrez luc'hengravet, Brest 1944.

Divankaduriou d'am skridou brezonek, kenta kevrenn, 1911-

1941 (Gwalarn 1942) ; eil gevrenn, 1941-1945 (Kaierou, Kristen 1946).

 

MANET DIEMBANN

Istor ar bed.

Eñvorennou-bugeliez, 1878-1891.

Istor eur c'halvedigez, 1891-1948.

Tiegeziou-bourc'hizien eus ar broiou-krec'h, 1730-1896. 



Bodadeg ar Pevarzekved, huñvre hengeltiek.

An Dorrerien Vlokus, Eur Gêr war-neuñv, troet diwar galleg Jul Vern.

Ivez un niver lizheroù kaset da Fransez Vallee, Roparz Hemon, G.-B. Kerverzhiou, Arzel Even, R. 
Pradig ha kalz tud all.

 

E KENLABOUR GANT FRANSEZ VALLEE

Skêtla Segobrani, teir levrenn, Sant-Brieg, 1923, 1924, 1925.

Notennou diwar-benn ar Gelted Koz, trede mouladur, Skridoù Breizh 1944.

Ur Breizad er C'hanada ( troet . diwar F. Le Tonturier, - Donroë); Gwalarn, Brest, 1933.
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MEVEN MORDIERN  gant Fañch ELIES

 

Hep mar ebet en dije klemmet Meven Mordiern o welout e anv en un istor al lennegezh. 
Biskoazh n'en deus soñjet e teue seurt tra dindan e bluenn ha dedennet eo bet a-hed ur wech kalz 
muioc'h gant an danvez eget gant an doare d'e ginnig d'al lenner. Lavarout eeun ha spis traoù gwir 
ha talvoudus, n'en deus ket klasket skeiñ pelloc'h. Hogen n'ouzon ket ha brasoc'h levezon egetañ en 
deus bet un den all war ar skrivagnerien etre an daou vrezel. Dreist-holl pa zeu e penn un den ez eo 
Meven Mordiern a zo dalc'hmat a-dreñv Frañsez Vallée, o prientiñ dezhañ peadra da lakaat e 
brezhoneg, adal an Notennoù betek lstor ar Bed, 1911-1938.

Renan ar Rouz, evel ma lavare e-unan, ne oa na Breizh-Izelad na Breizh-Uhelad. Genet e oa 
e Bourdel d'an 29 a viz Here 1878.

E dad a oa medisin en arme. Dont a reas eé retred e 1879, hag e teuas da chom e Bro e 
gavell, e miz Meurzh 1882. Bevañ a reas Renan ar Rouz gant e dud er Verteloterienn, e Gwiler, 
nepel eus kêr Gwengen (Vendôm), e departamant Loer-ha-Cher betek miz Meurzh 1891. Mont a 
reas war e studioù da Baris er bloaz-se, betek 1897, el lise Kondorset; chom a reas da vevañ e Pariz 
betek Here 1920 nemet ur bloavezhig tremenet e London o teskiñ ar saozneg (Gouhere 1898 - 
Mezheven 1899). A-hend-all, en diavaez eus ar bloavezhioù m' eo bet soudardelaet e kompezenn 
Sant-Denez n'en deus graet nemet studiañ war ar skiantoù a blije dezhañ ar muiañ : keltiegouriezh 
hag holl skiantoù an Natur hag an Den. N'en deus klasket biskoazh dont da vestr war nikun eus an 
tachennoù pleustret gantañ. Ne deo ket aet kennebeut d'ur beajour bras, d'un dizoloadenner-broioù, 
evel ma hete dezhañ e vamm. Staget gantañ da zeskiñ ar brezhoneg, n'en deus bet diwar neuze ken 
pal en e vuhez nemet labourat evit ur yezh a seblantas dezhañ bezañ ken gwerc'h ha ken difraost ha 
n'eus forzh pe vro nevez-dizoloet. Ober eus ur yezh-pobl o vont en bruzun rannyezhoù ur yezh 
unvan a sevenadurezh, setu da betra e ouestlas e vuhez hag e strivadennoù. Setu perak ivez e teuas 
goude marv e vamm, e miz Eost 1920, da vevañ e Breizh, e Sent Helori e-kichen Pordig, nepell, eus
Sant Brieg, evit kas da benn al labourioù en doa boulc'het gant Frañsez Vallée. Eno eo e veve abaoe
miz Here 1920. 
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E-pad bloavezhioù ha bloavezhioù e teuas da Sant Brieg d'ar Sul beure gant an tren bihan da 
glevout an oferenn-bred en iliz-veur ha div wech ar sizhun, d'ar merc'her ha d'ar gwener peurliesañ, 
goude kreizteiz, evit labourat war ar brezhoneg gant Abherve ha prenañ e zefotachoù, rak ober a rae
e-unan-penn war-dro e di e Sant-Helori.



An Notennou diwar-benn ar Gelted Koz, anezho daouzek levrennig, a zo bet embannet adal 
1911 ha kaset da benn e 1924. (Advoulet int bet en ul levr evit Skridoù Breizh e 1944, lakaet e 
gwerzh hepken e 1946.)

Sketla Segobrani, e teir levrenn, a zo bet embannet etre

1923 ha 1925.

Evit an div oberenn gentañ-se, e save Meven Mordiern ur skrid gallek hag, a-gevret gant 
Vallée e lakae e skrid e brezhoneg.

Ne deo ket aet heñvel-rik an traoù evel-se evit Istor ar Bed, evit Prederiadennou diwar-benn 
ar Yezou hag ar Brezoneg c'hwec'h levrenn all e Gwalarn, e 1935-1936. Amañ, ma 'm eus soñj mat, 
e save Meven Mordiern e skrid war-eeun e brezhoneg ha Vallée a reizhe er skrid kement a felle 
dezhañ kemmañ.     

Embannet en deus c'hoazh Meven Mordiern labourioù-all pe a-gevret gant Frañsez Vallée pe
e-unan.

Klemmoù a vez savet alies a-enep skridoù Meven Mordiern gant brezhonegerien a zo. 
Ankounac'haat a ra an dud-se ne deo ket an danvezioù, pleustret gant Meven Mordiern, graet evit 
plijout d'an holl. Ne deo ket bras niver an dud a ra war o zro nag e galleg nag er yezhoù bras all. 
N'hell ket kennebeut bezañ bras niver ar vrezhonegerien dedennet ganto. Siwazh ! ken bihan ez eo 
Breizh ha ken berr galloud ar moulerezh breizhek ma'z eo bet ret moulañ an darnvuiañ eus an 
oberoù-se e Gwalarn endeeun ha nann en un dastumad skiantoù, evel ma vije bet dereat, lakaomp 
ma vije bet Breizh ur vro par da Vro-Suomi, da skouer. Ar re a c'hortoze digant Gwalarn lennegezh 
da ziduiñ o spered n' o deus ket bet o c'hoant e labourioù Meven Mordiern. Ne deo ket se un abeg 
da damall d'e vrezhoneg ar pezh a zo da damall da empenn al lennerien. Yac'h ha glan ez eo 
Brezhoneg Meven Mordiern ha ne deo diaes nemet dre m' eo glan ha ma komz ez-resis eus traoù 
diaes.

N' eus forzh penaos e troio an abadenn, stad ar brezhoneg a zo bet kemmet gant Meven Mordiern. 
Eus ur yezh-pobl, chomet souchet war dachenn strizh ar vuhez voutin hag al lennegezh rannvroel, 
en deus graet, eñ hag e ziskibien, ur yezh lorc'hus, yezh ur vroad digor da Seizh Avel ar Ouiziegezh,
ur yezh barrek da seveniñ kement labour a c'heller gortoz eus ur yezh a sevenadurezh, ha, lakaomp 
e ve tonket d'ar brezhoneg mervel, ar pezh n' eus abeg ebet da grediñ a c'hoarvezfe dizale, ne varvo 
ket da nebeutañ en e eil bugaleaj, hep endevout anavezet nerzh leun an oad-gour, p' eo deut amzer 
ar mediñ e parkeier an Istor.
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Meven Mordiern, hag eñ chomet da vevañ en distro, en un ti sioul, kollet e glazvez ar gwez 
uhel, nepell diouzh linenn an hent-houarn strizh a gas eus Sant-Brieg da Bempoull, e-touez e 
levrioù hag e gizhier, en deus bet ar brasañ levezon war an darn vrasañ eus paotred Gwalarn, zoken 
war ar re n'en deus bet biskoazh tro da ginnig dezho un tasad te, pa zeuent d'e welout. N' oa nemet 
reizh merkañ ar pep retañ diwar e benn, ha pa ne ve ket anezhañ ur skrivagner e gwirionez, ar pezh 
ne gredan-me ket (1).

(1) Tennet eus « Istor al lennegezh vrezhonek».

 

 

« Den mat; gra da soñj!

 Sav an ti pe al loñj ! »

hag ouzhpenn,

taol da bled ouzh an dazont: Disgwall da vuhez



Goulenn pep ali a-zivout da ensuradenn digant;

A. DARTIG DU FOURNEL

 60, Rue de Provence, 60 -- PARIS (9°) -  

Brezhoneg en ti.   On parle français.
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MEVEN MORDIERN, DEN SKOUER

gant Arzel EVEN

 

 

Morse ne welis Meven Mordiern. Hen anavezout a ran hepken dre an eskemm-lizheroù am 
boe gantañ etre 1942 ha 1945 dreist-holl. D'an ampoent e oan o labourat war ul levr bevoniezh e 
brezhoneg, ha war ali F. Denoual em boa toullet an eskemm-lizheroù-se. Laouen-bras e oa bet 
Meven Mordiern o kavout un den hag a gare eveltañ skiantoù an natur kenkoulz hag ar brezhoneg, 
hag a glaske lakaat hemañ barrek da zisplegañ ar skiantoù-se. Hag o vezañ ma kare kalz skrivañ em 
boe digantañ ur bern lizheroù, enno alioù talvoudus evit al labour a raen, hogen ivez traoù dudius a 
bep seurt, eñvorennoù diwar e vuhez pe « prederiadennoù » war ar brezhoneg ha war danvezioù all.

Gant meur a zen eus an Emsav en doa Meven Mordiern kenskrivet e-giz-se ; ha deiz pe zeiz 
e vo dav strollañ an holl lizheroù-se hag o embann; ne vo ket an dastumad-se an hini didalvoudusañ 
eus oberoù Meven Mordiern. Ennañ e vo adkavet ar menozioù-stur a gaver en e levrioù, a-zivout an
istor, ar yezhoniezh hag ivez ar vuhezoniezh - adkavet dindan ur stumm bevoc'h ha « deneloc'h » 
marteze. Karet am bije displegañ amañ ar menozioù-stur-se ha klask lakaat a-wel « prederouriezh » 
Meven Mordiern, hogen ur pennad a-ratozh ne vo ket re evit hen ober. Un dra koulskoude a zo kreiz
ha kalon e gelennadurezh : ar pezh a anve e-unan « youlreizherezh ». Galloud youl mabden, trec'h 
da sempladurezh ar c'horf, da wander an ene, da zrougiezh an tonkadur, a oa unan eus e 
bennvennadoù. Hag e gwirionez, ur skouer a youl eo bet e vuhez. Dre e youl e teskas e-unan ar 
brezhoneg, betek dont hor skrivagner brasañ war an dachenn diaesañ, hini ar ouiziegezh. Dre e youl
e peurwellaas ur skritur bet dihelenn-kenañ. Dre e youl e pareas ur c'hleñved-kreuz dilezet gant ar 
vezeion. Ha dre e youl eo c'hoazh e talc'he da labourat pevarzek eurvezh bemdeiz en ur c'hozh ti 
hanter-zismantret, hep tan er goañv, o paouez a skrivañ hepken pa veze skornet al liv-du en e gorn.
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Klask a rae diskouez da Vreizhiz e oa ivez tonkadur o yezh en argoll diouzh ar youl a 
lakafent evit he saveteiñ. Siwazh, ur fazi bras en doa graet Meven Mordiern : krediñ e oa eus 
Breizhiz ur bobl youlek. Bet int, a-dra-sur, pa dregerne ar bed dindan marc'hekadegoù « brôad 
aotrouniezhus ar Gelted »; bez' e oant c'hoazh, pa droc'hent o zeodoù d'o gwragez gall, da virout na 
gomzfent ur yezh estren ouzh o bugale. Hogen pell 'zo ez omp deut da vezañ ur bobl diouennet, 
trôet hor perzhioù mat da sioù. Aet eo ar balc'hder da fouge, ar gadarnded da vrouezusted, hag ar 
youl da bennegezh. Pennek er froudennusted, setu ni. Ne voe ket pell Meven Mordiern e voe 
didouellet war ar poent-se. Hogen n'eo ket d'ar Vrezhoned ez ae e garantez; d'ar Brezhoneg ne 
lavaran ket, d'ar « ramz trimilvloaziek n'eo an dud en e gichen nemet kornandoned lous ». Dezhañ 
eo en doa gouestlet e vuhez ; evitañ en doa dioueret ar blijadurioù a c'hell un den pinvidik ha 
dizimez gortoz digant ar vuhez. Mouget en doa dreist-holl e c'hoant da weladenniñ ar broioù pell e-
giz m'o doa graet holl dud e diegezh, ha deut e oa da annezañ e Breizh ha da ginnig dezhi un 
deskadurezh souezhus hag un nerzh labourat souezhusoc'h c'hoazh (skoazellet, gwir eo, gant ur 



yec'hed kreñv; pezh ne c'hoarvez ket bepred, siwazh, evit hor skrivagnerion vreizhat).

Bremañ m'eo marv an den meur-se e komprenimp marteze petra a dleomp dezhañ. Ne fell 
ket din, anat eo, bihanaat talvoudegezh ha pouez skridoù « skol Walarn » ; hogen ne dleomp ket 
ankounaat n'he deus gellet ar skol-se lakaat da vleuniañ al lennegezh kaerañ hor boa bet biskoazh 
(ma lakaer a-gostez Barzhaz Breizh, Kalloc'h ha Malemanche), nemet dre ma kave dija ur yezh 
pinvidikaet, gwevnaet ha poellataet gant labour start « Skol Sant-Brieg » pe « an X3 ». Roparz 
Hemon, e-unan, en deus lavaret bepred e oa ar Skêtla diazez ar brezhoneg lennegel nevez, evel m'eo
ar Vibl diazez ar c'hembraeg. Hag e-touez an X3 en deus Meven Mordiern ur renk dieil. Dre ma oa 
Gall ha nann Breizhad evel ar re all, ur Gall miret gantañ perzhioù mat hepken ar C'hallaoued : 
sklaerder ar menozioù hag urzh en e labour. Dre ma oa ivez muioc'h  « prederour » eget Ernod ha 
Vallée ; ha mar deo kenlod ganto e « tadelezh » ar brezhoneg evel yezh a sevenadurezh, eñ eo en 
deus displeget fraez ha poellek ar menozioù-stur a rae an X3 diouto, hag a chomo menozioù-stur 
Kadourion ar Brezhoneg.

Ha petra he deus graet Breizh evitañ ? Mann nemet e zilezel en e gozhni hag en e 
baourentez. Ur vezh ruz e vije evidomp ma ne vijemp ket hanter-zigarezet gant balc'hder fromus an 
den-se. Bet pinvidik gwechall, n'hen dije ket pleget da c'houlenn an aluzon, na zoken d'he degemer. 
Ne deurveze resev skoazell nemet digant e geneil kozh Vallée, hag eñ oadet ha klañv e-unan, ha 
paourik a-walc'h. Setu perak eo marvet e-unan-penn, en dienez, e klañvdi ur gêrig.
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Daoust da haelded ha balc'hder e spered e oa aet c'hwerv, a-benn ar fin, gant an dud 
berrboell ha dizalc'hus a zo ac'hanomp. Ne felle ket dezhañ mervel e Breizh, gant aon e teufe sodien
d'ober ar jostrom war e vez, gant bannieloù, biniawoù ha prezegennoù. Ne vo ket graet d'e eñvor an 
dismegañs-se ; mignoned feal ha diskibion doujus a yelo hepken da gounañ an den meur distroet 
davet Tad ar Gelted. Hag evel m'eo e skridoù skouer ar brezhoneg uhel, ra vo ivez e-vuhez a youl, 
hag a labour ur skouer divarvel evit hon tud yaouank.
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Prederiadennoù e sigur un nebeut skrivagnerion vrezhonek

gant Youenn OLIER

 

 

Eil pennad : MEVEN MORDIERN

 

Notenn : ar studiadenn-mañ a zo bet savet diwar skridoù embannet gant M. M. e-pad e 
vuhez. Ne gomzin ket eus an den. Tud all o deus tostaet outañ a c'hello hen ober. Diwezhatoc'h 
ivez, pa vo embannet e lizhiri, e c'hellor anavezout gwelloc'h temz-spered an den-se a voe ken espar
e meur a geñver. Setu avat al levrioù m'eo bet diazezet warno ar studiadenn-mañ : Notennou, 
Sketla, Istor ar Bed, PREDERIADENNOU, Pennadoù embannet e-barzh Gwalarn, Huñvreou 
Sant Helory talvoudus-kenañ evit kompren ene ar skrivagner, hogen dibaot-kenañ siwazh peogwir 
n'eus bet moulet nemet 100 skouerenn anezhañ e-maez a genwerzh, erfin Luoez an Doueed, 



Logotigiakos, ha stagañ a c'heller Ur Breizad er C'hanada. Darn eus ur rummad eo ar pennad-
mañ; ha n'eus anezhañ nemet un arnodskrid da glokaat diwezhatoc'h. N'em eus ket lennet 
eñvorennoù M. M. diwar amzer e dad en armeoù.      

 

I

 

N'em eus kejet morse gant Meven Mordiern. N'em eus ket bet a zarempredoù gantañ koulz 
lavaret : un nebeut lizhiri eskemmet e 1946 pa raen a-zevri war-dro « An Avel », setu holl. Ne 
c'hellin ket eta lavarout peseurt den e oa. Evidon eo chomet ur skrivagner hepken, doujet a-hend-all,
hag adlennet alies e oberoù, er penn kentañ dreist-holl dre ma oa bras e vrud e bed ar vrogarourion 
d'ar mare ma krogis da lenn levrioù brezhonek. N'eo ket hepken, a gav din, en abeg d'ar bri a zouge 
dezhañ R. H. : gouzout a reer e reas anezhañ hor prederour bras, evel m'em eus merket endeo.

 

 NOTENN. -- Pep hini a c'hell reiñ e ali, ha mar deo re damallus pennad Y. O., ar re all a bouez 
muioc'h war berzhioù mat M. M. hag ar c'hentelioù a gaver en e oberennoù. R. H.
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Hogen ur gelaouenn evel « Galv » moulet adal 1941 a daole kalz pled outañ ivez. Anavezet en eus 
un nebeut mignoned a glaskas kenskrivañ gantañ d'ur mare, marteze muioc'h en abeg d'e vrud 
gouiziek eget en arbenn d'e vrogarouriezh. Re all o deus gwelet ennañ ur c'helenner dispar a 
vroadelouriezh, un entaner, mezvus dre an dremmweliadoù a verzh hag a drec'h a zispake dreist-
holl en e « b-Prederiadennoù » dirak o selloù trellet : nemet ne blijas ket atav d'ar re-mañ hent kuzh 
al labour evit ar sevenadurezh erbedet gantañ ; gwell e voe gant meur a hini dibab hent ar brezel, 
hini ar Gelted Kozh, aloubet ganto kement a vroioù diwar-bouez o armoù. A-zivout seurt den a-
hend-all ne c'helled ket klevout nemet meuleudi : ha soñj am eus c'hoazh bremañ e tamalle 
Debeauvais da v.M. M. bezañ bet un aliour kentoc'h eget un oberour. C'hwervoni natur a-walc'h ar 
stourmer a c'houzañvas kement evit seveniñ un uhelvennad na rae re all nemet skrivañ diwar e 
benn. Marteze n'oa ket gwall reizh Debeauvais kennebeut. Ne ra ket an den e donkadur penn-da-
henn ; den ul lu eo ar stoumer ; ha pa grogas M. M. da garout ar « geltiegezh » ne oa c'hoazh lu 
ebet. Neuze e chomas e-un-penn. Ne c'helle ket nac'hañ mont gant ar re all pa n'en doa e gwirionez 
mignon na kamarad ebet.

 

 

Diwar-benn e levrioù hepken e karfen komz eta. Evel m'em eus damveneget uheloc'h, 
oberoù M.M. eo an oberoù brezhokeg kentañ a zegouezbas ganin pa voen deut da vezañ ur Breizhad
emskiantek. A-dra-sur ne lennis ket diouzhtu holl levrioù M. M. Dic'hallus e oa. Da skouer ne 
lennis ar « Sketla » nemet e 1944, hag an « Notennou » penn-da-benn nemet e 1946 (gant harp 
Vallée e voe lakaet an oberennoù-se e brezhoneg, hogen spered ha gouiziegezh M.M. a gaver enno 
dreist-holl). N'en eus ket lennet an holl levrioù-se gant dudi, gant koustiañs ne lavaran ket. Abaoe 
pelloc'h amzer e anavezan «Istor ar Bed ». Ne gredan ket e kavo an oberennoù-se kalz a lennerion 
en amzer-da-zont, nemet e-touez ar re a studio furmidigezh ar yezh skrivet e deroù ar c'hantved-
mañ. N'eo ket hepken abalamour ma ranker kaout ur spered gouizieg evit bourrañ e seurt danvezioù 
(ha dibaot-tre a wech e tegouezh gant an den hevelep spered) hogen ouzhpenn-se ( marteze ne vo 
ket an holl ali ganin) re heñvel eo ar « Sketla » da skouer ouzh ur boelladenn yezhoniour : klask a ra
M. M. implijout koustet pe gousto ar gerioù diniver nevez kavet, nevez krouet ha chomet da 
gousket betek hen e-barzh follennoù ar geriadurioù pe bajennoù an dornskridoù.
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Ar gwall a zeu diwar se eo ez eo savet ar frazenn evit ar ger kentoc'h eget evit ar menoz. Ne lavarin 
netra eus an danevell peogwir n'eus danevell ebet. Ha n'on ket fromet tamm ebet gant an « 
huñvreadennou » ragistorel ha hengeltiek a blije kement da skrivagner « Logotigiakos » pe « Gant 
Luoez an doueed ». A-hend-all e rae M. M. ur fazi - anzavet gantañ a-hend-all - o kemmeskañ 
lennegezh ha gouiziegezh. Rak estreget choukerezh gerioù a zo er Sketla, choukerezh 
anaoudegezhioù a gaver enno ivez. Padal e chom en oberenn-se ur skouer brezhoneg mat da 
anavezout, ma n'eo ket mat da drevezañ. Ha digollet eo al lenner eus e boan gant ar blijadur a gav er
menozioù : rak marteze eo talvoudusoc'h an oberenn-se eget Istor ar Bed pe an « Notennou » evit 
anavezout personelezh ar skrivagner. Al levrioù-se avat a zo brasoc'h o fouez e-keñver gouiziegezh.
Eeunoc'h eo ar yezh anezho ivez, pe da nebeutañ, n'en deus ket klasket enno M. M. lakaat ar ger a-
raok ar soñj. N'em eus ket da varn talvoudegezh skiantel an oberennoù-se : n'on ket ispisialour 
tamm ebet. Padal e seblant an « Notennou » pe Istor ar Bed bezañ dornlevrioù mat ; anavezout e 
zanvez a rae M. M. ; hen pleustret en doa e-pad meur a zek vloaz a-raok stagañ da skrivañ. Neuze e 
c'heller fiziout ennañ. Ar pezh fallañ a zo ennañ a zo didec'hus : koshaat buan a ra pep gouiziegezh. 
Padal da spiañ zo - ispisialourion o deus hen asuret din na vefe nemet nebeut-tre a dra da reizhañ, 
hag e chomo start da viken an diazez gouiziegezhel m'int bet savet warnañ. Ar rebech a rin dezho a 
zo da ober diwar-benn tost da vat holl oberoù M.M. nemet Huñvreou Sant Helori marteze : n'eus arz
ebet da verzout enno. (A-ratozh, evel just, disprizout al lennegezh rik a rae M. M.) erfin dre vras e 
chom Istor ar Bed ivez un doare poelladenn (a-youl-kaer e save M. M. oberennoù-skiant evit krouiñ
ur yezh). Rak-se marteze int diaes da lenn.

 

 

Evit ar « Prederiadennou » avat n'eo ket heñvel. Ne gomzin ket eus an danvez. Hennezh a 
c'hell bezañ kavet e-barzh ne vern pe levr gallek pe saoznek. Talvoudegezh lennegel rik ar « 
Prederiadennou » n'eo ket brasoc'h kennebeut eget hini an oberennoù all. Meur a roud a choukerezh 
gerioù a gaver c'hoazh, furmoù iskiz, evel « diestrenc'heriekaat » ha na c'hellont e gwirionez kaout 
nemet un anv-verb, tost da vat, ha n'eus ket tu dezho da vevañ en abeg da se. Bourrañ a ra M. M. o 
sevel seurt furmoù, touellet gant ar soñj ez eo pinvidigezh ur yezh diouzh niver he gerioù. A-hend-
all ez eo start an ereadur evelato.
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Hogen kalz a zizurzh a zo ivez en oberenn. Lavaret e vefe n'en deus ket strivet M. M. tamm ebet da 
gempenn e zanvez. Re alies e adlavar ar memes traoù. An hevelep alioù pe gwiriadennoù a zeu en-
dro gantañ bep dek pajenn. N'oa gant M. M. steuenn resis ebet, hag anat eo ez eo bet skrivet buan a-
walc'h al levr-se. (kv. an deiziadoù). Pezh a zo dibar ennañ avat eo an tan a zev er pajennoù-se, a 
ziskuilh don kalon ar skrivagner : rak-se e tañvaer er « Prederiadennou » un helavarded dianav en e 
oberoù skiantel rik. Un diverrañ eus e venozioù karetañ, hag eus ar sorc'hennoù an tostañ d'e galon 
en deus lakaet enno. Hag ar re-se a glaskimp lakaat splann - evit o burutellañ diouzh ret - e 
kendalc'h ar pennad-mañ. Sked hon tud veur ne zle ket hon dallañ, en deus lavaret Roparz Hemon. 
Ma vurutellan a-hend-all ne rin ket dre zispriz. Hogen evit anataat din-me va-un ar pezh a zlean 
dezhañ, hag ar pezh a zistaolan eus kement a ginnige din. O varn skridoù unan bennak ne ra an den 
da gentañ nemet diskouez penaos en deus harzet ouzh e levezon. A-hend-all en deus klasket M. M. 
ren speredoù an emsaverion. Levezonet en deus meur a hini. Taolet em eus me va-un kalz a bled 
ouzh e oberoù, rak broudet e oan ganto. Gant se e fell din skrivañ bremañ frouezh va emziviz 
gantañ .

 

 

Da gentañ eo ret deomp klask andon ar venoziadeg a zo da gavout er « Prederiadennou ». 



Hemañ a zo, war va meno, an ezhomm a sante M. M. d'en em galonekaat e-unan. Ret eo soñjal 
pegen marzhus eo ar pezh a zegouezhas gantañ : hag eñ gall abaoe meur a rummad ez eo deut d'en 
em reiñ d'ur yezh n'oa ket anezhi evit e holl dud kar a dost pe a bell. Ur Breizhad n'en deus ket 
d'ober da brederiañ evit karout e vro ; ur wech m'en deus emskiantet eo Breizh e vro n'eus mui 
evitañ kudenn ebet. Dav e voe da v-M. M. avat dizoleiñ perak en em stage evel-se ouzh Breizh hep 
abeg ebet. Ouzhpenn-se e c'helle an emgann hañvalout bezañ dic'hoanag d'ar c'hentañ sell. Klask en
istor abegoù a fiziañs a rankas ober M. M. Eveljust ez eo tuet pep emsaver da zispiañ ur wech an 
amzer. Nemet ar brogarour ordinal ne goll ket kalon ken aes-se pa gendalc'h da labourat ; ar 
soudard ne fallgalon ket keit ha ma pad an emgann (1). Bevet en deus M. M. avat er-maez eus ar 
stourm oberiant. Setu eta ar broud en deus lakaet M. M. da glask reishaat pezh a rae.

 

(1) Evit meur Vreizhad eo a-walc'h resev bep tri mis ur gelaouenn evit krediñ sart e vo saveteet 
Breizh.
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Da gentañ e-keñver an Trec'h a c'hellemp gortoz. Evitañ e tiskoueze an istor en un doare 
anat a-walc'h e oa red an darvoudoù a-du ganeomp. Setu penaos e poellata M. M. : gwelout a reomp
pobloù ha yezhoù meur bet skedus gwechall aet da get a-wechoù e berr amzer (2). Ul lezenn eus an 
istor eo ez afe da get deiz pe zeiz savadurioù galloudekañ Mabden ; lezenn ar rod berzh-diverzh eo 
honnezh. Klozomp : n'eus nemet gortoz un tammig d'ar rod da dreiñ, hag e vo deut hon tro. Eeun-
tre eo evel ma weler. Ha goude-se e c'helled lenn anv eus al lezenn-se e-barzh niverenn gentañ « 
Galv ». Ar pezh a ziskouez n'eus ket ezhomm eus kalz a dra da galonekaat an dud.

Evit lavarout ar wirionez, avat, seurt feiz a zo un tamm kevrinel. Da skouer en deus 
gouestlet M.M. un arroudenn da geñveriañ latin ha brezhoneg. Gwall enket e oa al latin evel ar 
brezhoneg, emezañ. Kement-se ne dalv ket atav e vo heñvel ouzh hini al latin tonkadur pep yezh 
gwall enket. Tuek eo eta gweledigezh eus an istor gant M. M. Disoñjal a ra pouezañ war ar fed anat 
ivez : graet en deus berzh al latin dre ar brezel hag ar politikerezh. Rak evel ma welimp pelloc'h, 
hervez M. M., ez eus un diforc'h da ober etre an Istorioù. Gwelloc'h eget hini al latin e oa skouerioù 
all a roe deomp hini ar yezhoù modern en Europa da skouer. Sellomp pizh avat : o lenn e b-
Prederiadennou e kredfed a-walc'h ez eo bet saveteet yezhoù ha broioù gant ar « sternataerien » (sed
ur ger graet berzh gantañ) hag ar re-mañ oc'h ober war-dro ar sevenadurezh hepken (un gomzenn 
c'hoazh a vo ret resizañ ar ster anezhi). Eveljust n'eo ket M. M. dic'houzvez eus pouez an darvoudoù
politikel, pe gevredigezhel e da-zont ur yezh hag ur sevenadur : n'eus nemet lenn ar pajennadoù en 
deus gouestlet da Vreizh ha d'ar brezhoneg e-barzh Vvet levrenn ar « Prederiadennou ». Hogen n'en
deus ket merket a-walc'h an abegoù kevredigezhel a c'hell diskar pe zibradañ ur yezh; da skouer 
pinvidigezh brogarourion Tchekia, ha paourentez ar re a stourm evit Breizh. Rak n'eo ket a-walc'h 
kaout kalon evit saveteiñ ur vro. Hag evit bezañ peureeun en defe ranket hen anzav.

 

(2) kv. da skouer Pr. II, 72.
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Ma ne gomz ket kennebeut eus politikerezh ar broioù bihan (disprizout a ra zoken 
politikerion vroadel Iwerzhon) eo en abeg d'ur meizadur eus an istor hag a zo heñvel a-walc'h ouzh 
hini ar Gall Voltair : kv. P. 41., V., Pr. « Eundigemm a zo da ober en Istor, etre an istor politikel 
(Istor diabarz hag Istor diavaez ar stadou) hag an Istor sevenadurel ». Ha da heul e asur M. M. ez eo
al loen politikel noazusa hini a c'hell bezañ war an douar. Ur steudad kunujennoù a ya d'e zoareañ 
ha d'e livañ. Da gement-se avat e c'heller respont : da gentañ kement den en em stroll e sell d'ur pal 
bennak a ra politikerezh. Framm Keltiek Breizh a rae politikerezh. An Iliz a ra ivez. Perak ? 



Peogwir o deus darvoudoù ar politikerezh ul levezon ponner ha krennus a-wechoù war blanedenn ur
sevenadur pe ur relijion. Natur eo d'an Iliz harpañ ar re a zo a-du ganti, ha bout a-enep d'ar 
gomunisted o deus lavaret uhel a-walc'h n'oa doa ket brasoc'h c'hoant eget he c'has da get. A-hend-
all soñjit hoc'h-unan : yezh ar Romaned a zo deut e Galia da heul Kezar ; e Breizh eo bet degaset ar 
brezhoneg gant armeoù ar Vrezhoned, hag ar galleg gant ar stad c'hall, h. a. A-walc'h a skouerioù 
'zo. Arabat en em douellañ : marteze eo brein ar bolitikerion ; hogen ar re-se eo hor ren. Tu a zo da 
stourm outo hep en em louzañ ? N'ouzon ket. Hogen ret e vo klask evelato. Pe neuze n'oc'h eus mui 
nemet mont da venec'h d'ober, ha lezel ar bed da dorc'hweniañ er vouilhenn (3). Tenn eo eta 
degemer ar meizadur-se eus an istor a zamzalle e sell.

 

 

War ar poent-se, ret eo anzav, n'eo ket ali gant M. M. kalz a vrogarourion. Hogen war ur 
poent all c'hoazh e pellae ar skrivagner-se diouto : diwar-benn menoziadur ar vro hec'h-unan. Gwir 
eo ne grede ket ez eo ar ouenn gorfel diazez ar vroadelezh. Nemet dizeeun e vije bet, ne c'helle ket 
hen nac'hañ. Hogen arouezius eo evelato an doare hiraezh a ziskouezh kaout e-barzh ar « Sketla » 
d'ar ouenn gorfel-se aet da get hiziv ha d'ar gened anezhi. (Un torfed eo er Sketla meskañ an 
dreistgouennou gant an isgouennou). Gwir eo e rae goap dizamant ouzh menoz Hitleriz da gaout 
gouennoù hanternozel glan en o bro. Pr. VI, 9. Ne vern : degemer a rae ar soñj da grouiñ er vro-mañ
gouennoù korfel nevez, en ur ober gant doareoù-ober an Amerikaned e-barzh stadoù 'zo (hep 
meizañ emichañs pegen « hollrenat » ha « stadat » eo ar menoz-se).

 

(3) N'oa ket M. M. a-du gant ar stad, hogen skorañ a rae pep impalaerelouriezh a zeu a-benn da 
skignañ ur yezh. Eveljust da skouer ez eo bet savet impalaeriezh Bro-Saoz gant prevezidi daoust da 
enebiezh an dud a stad, ar pezh n'eo nemet hanter-wir : « Ludueien berrwelet awalc'h abaf hag 
aonik (choukerezh gerioù un tammig amañ) evit enebi ouz an emskigna eus Breizveuriz dre ar 
bed, hag ouz savidigez advroadennou nevez er broiou tremor » (Pr. III).
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A-hend-all n'eo ket sevel ar ouenn evit ar vro eo a felle da v-M. M., hogen sevel ar ouenn eviti 
hec'h-un, evit ar c'haerder anezhi (3 bis). Evel just ne rae M. M. forzh ebet eus darn vuiañ istor 
Breizh. Padal eo bet furmet kumuniezh ar bobl vrezhon dre an istor-se pegen gallekaet bennak e 
vefe bet da vare an dishualded zoken. Neuze n'eus ket ezhomm da gomz eus gwirioù istorel Breizh. 
N'oa ket an douar - ken pouezus evit ur skrivagner brezhonek all, Maodez Glanndour - ur framm ret
da Vreizh kennebeut ; rak embregerez meur ar Vrezhoned a zlee bezañ labourat « disehan kaer, 
dalc'hmat, da ledanaat, da ec'honaat, da greski ar rannvroadou tud o komz brezoneg » ( Pr. V, 28). E
Galia n'eo ket un torfed degas ar brezhoneg e-lec'h ar galleg. Fraezh eo M. M. war ar poent-se. Ur 
menoz nevez e oa hennezh : R. H. ne c'houlenne ket kement, pell a se, e-barzh « Eur Breizad oc'h 
adkavout Breiz ». Asuriñ a rae n'oa ket ratozh ar vrogarourion brezhonekaat Breizh-Uhel. Kemmañ 
a reas e soñj diwezhatoc'h, ha marteze dres dindan levezon M. M. En diwezh, petra oa ar vro evit 
M. M., nemet ar yezh hag ar yezh hepken : « Ar Yez eo a ra ar vroadelez, ha Brezon eo kement hini
en deus graet eus ar brezoneg yez e galon hag e empenn » ( P. V, 18). Un divreizhad ne c'helle ket 
soñjal en un doare all, ha n'eus ket da vezañ feuket ma rae eus Breizh-Uhel ur garnel (an tamall 
nemetañ a c'heller ober eo e rankfed krediñ ez eo muioc'h kelt ar Breizh-Izelad o veuliñ Bro-C'hall e
brezhoneg eget ar Breizh-Uhelad a rofe e vuhez evit e vro). A-hend-all e oa ur broadelour rik eus 
M. M., da lavarout eo na anaveze ket a dalvoudoù da stourm evito estreget re ar vroadelezh : lavaret
hon eus na felle ket dezhañ klevout komz eus politikerezh ( Piarais ne gonte ket evitañ war a 
seblant) ; hogen n'en doa ket muioc'h a istim ouzh stourmerion ar sindikadoù da skouer, ret eo 
diwall evel ma lavar « diouz touelladou triaklerien ar stourmou politikel ha kevredadel » (Pr. 
V, 38) pe c'hoazh « Diwallit diouz an teodou aour a glask ho kendrec'hi da gredi ez eus traou 



pouezusoc'h eget ar vreizadelez da lakaat da genta », Pr. VI. 

 

(3 bis) Ne grede ket kennebeut e oa dreist ur ouenn d'eben, Pr. III 49. « A-enep d'ar pez a gred kalz 
eus hor c'hemprediz n'eus ket a ouenn, n'eus ket a bobl hag a ve dre he gwad, dre he natur dreist d'ar
re all ».
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Meneg ebet e neb lec'h eus mad materiel an dud paour ; n'eo ket dre m'en doa M. M. dispriz 
outo ; hogen ne roe talvoudegezh nemet d'an dud a c'helle harpañ ar yezh ; astud pe bourc'hizion pe 
noblañsoù n'o deus dellid ebet a fed o renkad (4) ; pep frammataer a-hend-all a zle dilezel e renkad 
evit sevel ar bloc'had brezhon, rak an holl renkadoù-se evel renkadoù ne c'hellont ket saveteiñ ar 
yezh, emezañ. « Ne dalv ket eur renkad tud war eur renkad all », emezañ. Pr. II, 23 ; A-hend-all
ne roe M. M. dellid ebet kennebeut d'ar vroad hec'h-unan. Ne grede ket da skouer he doa Breizh ur 
gefridi bennak da seveniñ, evel ma kredfe a-walc'h M. G. da skouer, pe tud all evel Youenn Drezen 
(kv. rakskrid « Ar Bersed »). Rak gouzout a rae eo dibad buhez ar vroad, en arbenn da lezenn ar 
berzh-diverzh. Neuze perak e stourme M. M. ?

 

 

Berzh ur yezh e gwirionez n'he doa nemet ur pal, lakaat ar sevenadurezh da vleuniañ (5), 
hag a-walc'h e oa dezhañ. Stourm ar vroad a oa hini ar sevenadurezh. Sed eta pezh a reishae e ober 
hag a roe ivez kalonegezh da R. H. Koulskoude eo heverk a-walc'h amañ c'hoazh empennadurioù 
M. M. Peurliesañ e kreder ez eo al lennegezh rik ar pep pennañ eus ar sevenadurezh. M. M. avat ne 
soñje tamm ebet evel-se. Ne ouie ket petra oa an arz, ha ne venne gwelout da skouer nemet un 
testeni istorel e-barzh kontadennoù brezel Abeozen. An deskadurezh a brize ar muiañ eo an hini a 
rae war-dro ar ouiziegezh, dreist-holl ar skiantoù natur, pe ar skiantoù a bled gant an den. 
Disprizout a rae ar revellouriezh. Da skouer ne ra meneg ebet eus lennegezh diduellañ uhel, e-giz 
ma lavar, eus ar C'hresianed kozh, studiet pizh gant miliadoù a dud bep bloaz e-barzh skolioù-meur 
Europa, hogen ur steudad hir a levrioù gouiziek a zeu gantañ en o lec'h, ha n'eus mui nemet un 
nebeut ispisialourion evit o lenn.

 

4) Ne oa ket M.M. gwerinelour tamm ebet. A-du e oa gant ur vrientelezh emzibabet, dilignez a-
hend-all, - un tiegezh noblañsoù ne c'hell ket padout pell - ha dibaot kv. Pr. III « Ne oa ket douget ar
Burzened muioc'h eget ar Gavalerien davet ar werinelez ». Anat eo emañ M. M. ali ganto. Pe 
c'hoazh en hevelep levr « Ar vegenn a vez bepred ar perz bihana, hag e-kreiz hemañ pep fura 
eo ar pep dibaota. ». Mantret e oa M. M. gant an dra-se « Eno er c'hementad bras-se a dud laosk
ha klouar emañ gwanenn veur an denelez, ar pennabeg d'an diskar evit ar poblou, ar yezou, 
ar sevenaduriou hag ar c'hredennou ». Hogen o pouezañ war roll meur an dibab e roe fiziañs da 
R. H. da skouer.

 

(5) Dre liesaat ar c'hreizennoù sevenadurezh da gentañ. An dra-se eo a aotree da bep broad klask en 
em virout evit mad an denelezh a-bezh kv. Pr. VI, 7 « Hep kevezerez leal, hep kendamouez yac'h 
- choukerezh gerioù amañ adarre - war dachenn al tabouriou a sevenadurez e teu ar broadou da
lezirekaat, da vori ha da givnia er brovinsiadegez » (merzhout a reer penaos e « karg » M.M. e 
frazennoù) p. 8 « Ha seul liesoc'h ma vezo eus ar c'hreizennou-se dre ar bed seul welloc'h e vo 
». Ur menoz eus ar Gall Lebon eo hennezh ivez.
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Ac'han e teuas ivez e soñj da skrivañ levrioù ledañ-deskamant evel Istor ar Bed. A-hend-all eo 
arabat droukvarn mennad M. M. : n'eo ket choukañ anaoudegezhioù e pennoù an dud eo a felle 
dezhañ hogen dieubiñ ar speredoù dre ledanaat o dremmweliadoù (Ha ret eo anzav ez eo bet 
dieubus studi an Istor da v-M. M. peogwir ez eo deut a-benn evel-se d'en em zistrobañ diouzh ar 
patrioterezh gall). Setu avat pezh a lavar e-unan : « En hoal he deus an deskadurez evit tud troet 
da welout er ouiziegez yac'h starta diazez a c'hellfed prienti d'ar frankiz spered ». Erfin eo ret 
merkañ e tigemme M. M. un urzhaz etre ar skiantoù o-unan : lakaat a rae dreist d'ar ouizieion rik an 
dizoloerion vroioù o doa bet da boaniañ kalz evit kas ar skiantoù war-raok, HSH, p39. Ne vern 
penaos e meur a lec'h eus Huñvreou Sant Helori da skouer e tisplege kement a c'hell tennañ an den 
diouzh pleustridigezh ar skiantoù-se « Ar studiou yac'haus-se o deus kenoberiet da herzel ouz 
an embriza da ziwana em c'hreiz, dre va lakaat da santout abred, betek don va meiz ha mel 
va eskern distervez an dud dre unanou e buhez an denelez ha netraelez an denelez e buhez an 
holl vedou » (P. 9). Ar pezh a ziskouez a-walc'h na selle ket ouzh an dastum anaoudegezhioù evel 
ouzh ur pal eo ar c'homzoù a zeu gantañ un tammig pelloc'h e korf al levr. « E reiz tud, da 
lavarout eo er-maez eus an dachennad anaoudegeziou pleustret ganto e vez heñvel ar 
ouizieien ouz a peb all eus an denelez » (P. 13). Degouezhet omp eta e penn diwezhañ galadur 
menozioù M. M. Ar vroad a zo anezhi dre ar yezh, ar yezh n'eus anezhi nemet dre an deskadurezh, 
hag homañ a dalv da gentañ d'an den d'en em wellaat, da grouiñ ur skouer-den ma karit.

 

 

Gant kudennoù buhezegezhel e oa prederiet eta M. M. Ar pezh a dalvez ar boan stourm 
evitañ eo savidigezh ur bed gwelloc'h e lec'h ma c'hello an den kaout ur vuhez wir, yac'h, displegañ 
e holl c'halloudezhioù en ur c'hempouez kaer. E levrenn III ar Prederiadennou en deus diskleriet 
dreist-holl petra oa e uhelvennad war an dachenn-se. Hiraezhiñ a ra er pajennoù-se da vuhez 
pionerien gentañ Amerika, dezho speredou diazez troet eveltañ da studiañ ar vein, ar plant, al 
loened (P. 13) hag a veve war o zra, dishual hep amezeien nes na kargidi re stank (P. 15) war un 
douar-ar-bromesa, enfin ar vuhez ouez, an hini a blije kement d'ar Gall Jean-Jacques Rousseau. Dre 
ma roe ar muiañ ar gwellañ a dachenn da intrudu an den d'en em zisplegañ eo e plije ar vuhez-se da 
v-M. M.
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En emsavioù broadel evit ar yezh hag ar sevenadurezh e spurmante un degouezh mat da reiñ adarre 
d'an den prevez ar galloud hag an dieubiezh a zo bet lamet digantañ gant ar stad o kreskiñ. E-barzh 
levrenn VI ar Pr. e c'heller lenn diwar-henn ar frammataerion boblañs « Ober a reont o labour o-
unan-penn ». Sed pezh a zlee frealziñ R. H. Tud adkavet ganto o frankiz kentañ, tud desket ganto 
an emreiz e sell d'ar pal da dizhout, hag an emgenreiz a-benn gallout oberiañ muioc'h, sed amañ ar 
gounidoù a zo deut d'ar re a zo bet kalonek a-walc'h evit kregiñ gant ul labour a hañvale dispi. 
( Siwazh ne verze ket M. M. evel m'em eus merket a-gent e talv alies en em glevout, en em 
gevrediñ ha kenlabourat en un doare frouezhus ober politikerezh ha ne deer ket er-maez eus ur stad 
nemet evit mont e-barzh ur stad all). Perak avat e tlefe an den stagañ gant trevelloù didalvez ? Dre 
m'eo ret d'an dud da gentañ sentiñ ouzh lezenn veur ar bed « N'omp ket bet krouet evit en em 
laouenaat hag evit gouzañv hogen evit ober ». Setu ger pennañ menoziadeg M. M., maen-diazez 
e feiz (6). N'oa ket broudet gant broud an arvar, evel R. H. Evitañ ne rae ket forzh e rafe berzh pe 
get emsav Breizh (forzh penaos e ouie na welje ket an trec'h). Sed ar pezh nemetañ a respont d'ar re 
o dije abeget e labour abalamour d'an anerded anezhañ. « Ma teu al labour da vat, gwell a se ! Ma
ne zeu ket, ne vern ! Al labour graet a chom war-lerc'h al labourerien hag al labourerien o 
deus bet da vihana levenez leiz o c'halon ouz hen ober » (Pr. 11, 72). Ar pezh a ro joa n'hall ket 
bezañ touell. Anat eo avat na soñje ket M.M. e poan hag e marv ar re o deus roet o buhez evit o 
broad, evit tud all ; d'ar re-se, n'hell bezañ an ober un opiom, a dalv d'an den da derriñ e enoe hag e 
zoan war an tamm douar-mañ, hep mui ken. Un dra eo hag a c'hell degas reuz ha rivin en ho puhez. 



Adlennit Pirc'hirin ar mor ha merzout a reot ar c'hemm a zo etre karantez-vro ankeniet ur 
Breizhad mantret dirak diseblanted e genvroiz, ha dichal un estren na c'helle ket bezañ tost d'ur bobl
n'eo netra dezhañ dre ar gwad.

Rak ma endoner menoziadeg M. M. e veizer abred a-walc'h n'eus - ha na c'hell bezañ - 
nemet lorc'h hag emgreizennouriezh en diazez anezhi, da lavarout eo e erbed M. M. un 
denelouriezh rik. 

 

(6) Reishaat a rae M. M. ar vroadelouriezh evel pep kefluskad meur.
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Brav-tre, mezvus zoken so ar skouer-den a ginnig deomp da drevezañ, hini ar burzened « 
gourdonet ma vezent ez-vihan d'en em vestronia (7), d'en em gabestra e pep doare, d'en em 
lezenni war bep tra » (Pr. III). N'eus dreist-lezenn ebet, n'eus dlead ebet kennebeut evit reishaat 
seurt peuremvestroniezh, avat, ha dic'hoanagus da galz e vo an uhelbal-se peogwir na zalc'h kont 
ebet eus breskadurezh natur an darn vuiañ, ha n'eo mat nemet d'an dreisttud-se a felle da v-M. M. 
kaout afer outo hepken. Kas a rae ivez d'ur stoikerezh dizenel e meur a geñver, e-giz « menel 
divantr ha dichlac'har tal-ouz-tal gant ar reuz » (HSH, p. 39). N'en doa c'hoant M. M. da 
dizhout an uhel-emzalc'h-se nemet dre ma plije d'e fouge den meur ; n'oa ket un dever evitañ, na 
dreist-holl evit ar re all. Erfin dre an emgaletaat-se ivez e felle dezhañ « plaenaat an hent d'an 
dizalc'h prederouriezel he deus va lakaet da sellout santadennou seurt-se (keuz d'an 
tremenet) evel sempladurez nemetken » (HSH, p. 45). Taolit evezh kement-se n'eo ket 
kristeniezh, daoust d'ar pezh a grede M.M. e-unan ; mankout a ra dres ar garantez a c'hellfe reishaat 
seurt vertuz. Evit ur c'hristen n'eo se nemet 

« To do the right deed for the wrong reason ».

 

Un tres a gaver hepken eus levezon ar gristeniezh warnañ. Rak ar gristeniezh - dre F. V. 
dreist-holl marteze - eo he deus desket dezhañ prizout seurt vertuzioù. Hogen ne felle dezhañ 
gwelout er gredenn-se nemet un tu e-touez re all evel an obererezh breizhat da skouer da wellaat ar 
youlreizherezh. Setu pezh a zispleg e deroù eil levrenn Istor ar Bed : ar relijion a zle talvezout 
deomp da embreger hor bolontez, ha n'eo ket d'en em zallañ. Gwir eo e tegemer menoz an Doue 
krouer (dres en hevelep pennad eus Istor ar Bed hen lavar) gwir eo ivez e komz gant doujañs eus ar 
relijion gristen betek e-barzh Huñvreou Sant Helori, dreist-holl, war a hañval, dre ma c'hellfe 
honnezh adkrouiñ baradoz an douar er bed-mañ aet da ifern dre fallagriezh Mabden . Undenegadur
an holl dud drouk a laka ar Bed-mañ da veza eur griped, eun ifern e-lec'h ar Baradoz ma 
c'hellfe beza, ma vije gwirion an denelez da lezenn an Aviel (HSH, p. 91).

 

(7) Teurel a rae M. M. evezh bras ouzh an diorroerezh bugale. Karet en defe o sevel e doare da ober
anezbo tud klok, emvestr, emreizh, denel o ferzhioù hepken a-hend-all ; levezon menozioù saoz a 
gaver amañ dreist-holl. Burutellañ a ra kalz - gant reizh - doareoù ober ar C'hallaoued a glask « 
deski ar bugel kentoc'h eget e sevel » (Seurt lavarenn a ziskouez e oa gant ar vuhezegezh preder 
pennañ M.M.) Bez e fell dezhañ « ampartaat ar bugel diouz ar vuhez » lakaat da ziwanañ ennañ 
ar c'hoant d'en em wellaat. Erfin e lavar Pr. III, 31 « Seul vihanoc'h ar bobl, seul welloc'h e tle 
beza an doareou diorren ha kelenn ar vugale evit ma vezo kempouezet an difonn eus an dud 
enni dre an dreist anezo ». Setu pezh a zlee sioulaat koustiañs emsaver M. M. Amañ e seblant 
krediñ e c'hell an desavouriezh ober pezh a gar eus ar vugale. Ne ro ket deomp da c'houzout hag eñ 
he doa da blediñ gant an 90 % eus an dud hag a zo didalvez war a ro deomp da grediñ e-lec'h-all.
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Hogen ne oa mat neuze ar gristeniezh nemet da salviñ an dud er bed-mañ. Da gement a vertuz ne 
c'hortoze ket M. M. gopr ebet. Ne gred en advuhez ebet. En eñvor ar re vev hepken e c'hell spiañ 
bevañ c'hoazh ar re varv ( HSH, p. 52) « Ken e teu din aon a-wechou, gant ar gozni o plava 
warnon ha va galloudeziou o wanaat, rak ankounac'haat o dremm ha son o mouez. Eun eil 
maro a vefe dezo ». Erfin bez e tiskleir krenn ha krak e meur a lec'h na c'hed ken nemet ar marv 
hag e varvo ennañ betek ar garantez virvidik a zouge ouzh ar brezhoneg hag a yae d'ober e vuhez « 
ha na vo mouget bremañ nemet gant ar maro » (Pr. 1, 5). Ne c'hell ket bezañ sklaeroc'h lavarenn
kennebeut eget an hini a lenner e-barzh HSH, p. 24 « ...E tizer an digasted-ene, an difromusted 
goude tremen dre an uvelegez wirion dianav d'ar re a gred dezo ez int diwar dorn eun Doue 
hag emañ divarvel o ene ». Sebezhus a-walc'h eo evelato e ve bet teoget spered M. M. gant netra 
danvezel Mab-den, gant mentoù ar bed hag amzer hep meizañ, n'int evit prederourion 'zo nemet 
perzhioù hepmuiken. Touellet eo bet M. M. gant emskiantiñ e netra zoken. Ne c'heller ket diazezañ 
ar vuhez war ur merzad. Sed pezh en deus graet an den-se evelato. A-hend-all keit ha m'heller 
heuliañ M.M. en e skridoù n'en deus ket diskroget diouzh ar soñjoù-se hag e-barzh un adnotenn 
diwar-benn e oberoù embannet e Gwalarn e 1943 e komz c'hoazh eus mont d'en em goll er Bouddha
hollvedel. Seurt bomm a ziskouezfe a-walc'h en deus roet Remont Jestin un harp prederouriezhel d'e
venoziadeg verzadel.

 

 

Rak re eo lavarout e oa eus Meven Mordiern ur prederour. N'en deus bet biskoazh seurt 
mennad. Menozioù en doa, digenstag a-walc'h pe damzizisklaer a-wechoù, ha ma n' en deus klasket 
nepred o c'henurzhiañ eo dres dre ma oant dreist pep tra displegidigezh un temz-korf. An holl a oar 
perak en deus Marks diazezet e brederouriezh war an arboellerezh : ur stomok fall en doa, setu holl. 
Diwar-benn M. M. e c'heller lavarout hep nemeur a arvar da faziañ e oa anezhañ un doare nerveg. 
Komprenit mat : ne lavaran ket e oa ur c'hlañvour anezhañ. Tamm ebet. Yac'h-tre e oa. Nemet un 
den e oa m' oa kreñv-kenañ ar faltazi ennañ hag a oa bepred o vagañ huñvreoù. An huñvreoù-se a 
oa e vuhez ; dalc'het oa e spered ganto. Dre skrivañ diwar o fenn eo en em zieube diouto.
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A-hend-all piv oar hag eñ ne vije ket bet lazhet ganto. Rak petra eo ar « Sketla », « Logotigiakoz », 
hep komz eus Huñvreou Sant Helori nemet huñvreadennoù a c'hourlozite spered ar skrivagner ha na
c'hellent ket dont da wir. Peogwir n'helle ket mui bevañ en Henamzer geltiek eo heverk a-walc'h ar 
stumm-skrivañ hiraezhek a gaver e meur a lec'h eus ar Prederiadennou zoken, unan ar re skiantelañ 
eus e oberennoù. Alies a-walc'h zoken e soñje M. M. muioc'h gant e galon eget gant e spered. N' oa 
ket poellek-tre da skouer reiñ un dreisttalvoud d'ar vroadelezh evit krouiñ ar sevenadurezh : pa 
gomze eus Bro-Saoz n' en deus ket mennet merkañ ez eus bet krouet skolioù n'eo ket evit ar yezh 
hogen evit ar renkad-mañ-renkad; pe ez eus bet savet e Bro-C'hall skolioù-meur evit ar gatoliked 
(ha gellet en dije merkañ ivez ez eo gwelloc'h ar skolioù maget gant ar stad er vro-mañ peogwir e 
c'hellont paeañ muioc'h a gelennerion graet uheloc'h studioù ganto. Neuze eo gwelloc'h kaout harp 
ar stad pa c'hel1er). Erfin n' eus forzh pe emzav a c'hell embreger ar youl ha perzhioù mat Mab-den.
En anv petra eta e c'houlennimp un dra bennak evit Breizh ? Peogwir eo reizh ? N'hell ket bezañ 
peogwir ne c'hell ur sevenadur pe ur yezh en em vagañ nemet diwar gorfoù-marv sevenadurioù ha 
yezhoù all. Rak ne c'houlennimp morse e vefe saveteet ar brezhoneg peogwir e plij d'an toulladig 
tud eus an Emsav. Ha pa vimp ar re greñvañ ne vo ket reishoc'h ar pezh a raimp. Un dra all a 
ziskouez pegen strobet e oa gant e drivlierezh ; ne fell ket dezhañ anzav ez eo an enedielfennerezh 
ur skiant evel ar re all, ha skrivañ a ra ur bajennad a-bezh evit kunujañ ar paour kaezh Freud hag e 
ziskibien en anv n'ouzon ket peseurt buhezouriezh (H.S.H. p. 42). E galon eo a gomz c'hoazh pa 
zroukvarn ar politikerezh pe pa veul buhez natur an amerikaned kentañ, pe pa lavar e-barzh H.S.H. 
p. 28 : « Na mat eo beza amañ, pell-pell diouz an douarou bras re stanktudet brein flaerius 
gant ar siou fall, beuzet en eur mor a wad hag a gasoni » ha setu luraouriezh o-tont war c'horre. 



Pa c'hoazh pa laka ar c'hizhier dreist d'an dud tost da vat (H.S.H. p. 58) pe gouezidi Polunezia da 
Vreizhveuriz ar bobl (Pr.) pe erfin pa briz muioc'h ar ouiziegezh eget al lennegezh diduellañ uhel, 
gouez dezhañ (ur soñj a-berzh tiegezh e oa hennezh, a-hend-all, a gredan). Kement-se avat n'en doa 
ster nemet evit Meven Mordiern, displegañ a rae e zougoù, hogen n'en doa ket c'hoant da hollekaat 
an dalvoudegezh anezho. Menoziadeg un hinienn, n'eo ket prederouriezh ur vroad pe un emsav an 
hini e oa. Merket hon eus zoken e oa divizet e venoziadur eus ar vroad gant e estrenelezh, hag e 
tarzhe diouzh an hevelep mammenn e venoziadeg penn-da-benn. E gwirionez ne laboure spered M. 
M. nemet da ziluziañ kudennoù e stultenn, ha ne dae morse betek penn e breder.
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Daoust da gement-se-holl e kredan e chomo M. M. ur skrivagner eus ar re bouezusañ ha 
dudiusañ o deus bevet e Breizh e lodenn gentañ an XXet kantved. Ne veizomp ket mat bremañ - 
peogwir e anavezomp Gwalarn a-viskoazh - pebezh servijoù en deus rentet d'ar yezh. Gouzout a ran
ivez en deus desket din ha da galz re all bezañ spiswel, ha kounañ a ran penaos e voen fromet da 
skouer o lenn darn diwezhañ « Eur Breizhad er C'hanada » e-lec'h e laka keñver-ha-keñver Galianed
an diskar-henamzer ha bretoned ar gre-mañ. Hogen ne vern, n'eo ket bet ha ne vo ket morse evidon 
evel evit kalz emsaverien all ur rener speredel. Re zisheñvel e oa diouzhimp (8). Evidomp-ni hon 
eus klevet brezhoneg er gêr - ma n'hon eus ket desket - n'eus ket ezhomm da vont betek an 
henamzer geltiek evit karout hor bro : Breizh a zo hor c'hig hag hor gwad. Evelkent ne c'hellan ket 
mirout a garout an den-se, ne estlamman ket outañ abalamour m'eo deut da vezañ Breizhad hag eñ 
estren ; n'en deus graet nemet dre ma plije dezhañ. N'oa ket broadelour zoken evel ma oamp-ni, hen 
skrivañ a reas din e 1946. Hogen a-dreuz d'ar maskl stoikat e trouksantan a-wechoù un ene 
boureviet gant menoz breskded ha netraelezh an traoù hag an dud, a gare ar vuhez gant taerded hag 
a ouie e oa tonket dezhi mont da get a-grenn, hag a gerzhe d'an islonk digor frank e zaoulagad. Hag 
evurus omp o c'houzout en deus kavet bremañ estreget an digenvez e waske er bed-mañ, hag ar 
sklerijenn hag ar garantez divent e-lec'h an deñvalijenn hag ar yenijenn a c'hede.

 

(8) Ar pezh a ziskleir perak e klaskas M. M. dreist pep tra abegoù buhezegezhel da zidamall e 
emsavouriezh eo na oa ket ur broadelour anezhañ eveldomp-ni, e diwezh e vuhez dreist-holl. Ne 
c'helle ket stourm evit broad Vreizh, bezañ broadelour eta peogwir - a skrive e 1946 - ez eo marv ha
marv evit pell an emskiant vroadel e Breiz. Poblañs ar vro-mañ n'eo ket mui nemet « eun tropellad 
tud war werz ». Kement-se ne dalv ket ez oa ur rannvroelour pe e vage an disterañ karantez evit 
Bro-C'hall. Nann. Hogen ret eo resizañ an traoù. Tabut ar skritur a c'helle diskouez dezhañ ivez na 
laka ket an emsavouriezh hag al labour sevenadurel da sevel e Mabden netra nemet perzhioù mat.
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DAOU LIZHER

 

 

Setu amañ daou lizher kaset dimp da vare maro Meven Mordiern, unan gant Fransez Vallee, 
egile gant Kerverziou. Embannet int bet hervez youl an daou skrivagner, da lavarout eo hep 
kemmañ pik na virgulenn.

Ronan HUON.

 

« Klanvdi St-Laurans - Roazon.

« Aotrou ha kenvroad ker,

« Emoun en eur stad-yec'hed fall, re fall evit seveni ho mennad pa c'houlennec'h diganin eur 
pennad a-bouez diwar-benn Meven Mordiern, va c'heneil ker. Va digarezit. 

« Eun nebeut miziou e skrivas d'in : « Amañ n'eus ken nemet tabut ha koll amzer. C'hoant 
am eus da zistrei e lec'h benniget va bugaleach evit mervel ». Gwall-nec'het ez oa bet, digalonekaet 
zoken dre tabut an doare-skriva. Koulskoude e talc'has da labourat hag e stagas gant skridou nevez :
eul levraoueg romantou evit ar yaouankiz, eun teskad Envorennou dindan ano « Istor eur 
C'halvedigez », ouspenn-se eur c'henlabour d'ar « Notes de Grammaire ».

« E keit-se e wasae war e boaniou, eur verzerenti, eur basion e oa e gwirionez, n'helle ken en
em vevan, evel gwechall ar prederour Spinoza, a vevas eveltan digenvez ha klanv, e veve diwar 
bara sec'h hag eur banne laez bemdeiz. Ar c'hoenv a gouezas war e izili, diaes e voe d'ezan skrivan 
ha kerzet gant ar c'hoenv hag ar wanded en deveze mil-boan oc'h en em stleja d'an noz, eus e daol-
skrivan betek e wele.

« Kant bennoz Doue d'an dud vat a Sant-Brieg a ziredas neuze war e dro. Kaset e voe ganto 
da glanvdi Kintin. Eno prederet mat gant al leanezed, e tizas bevan eun nebeut deiziou c'hoaz. Hag 
o sevel e galon davet Tad-Meur ar Gwir a enep ar Bed, e varvas. Doue em eus fizians, en deus 
digemeret mat e ene kaer ar c'haeran. D'imp da gerzet breman war e roudou!

« Ho kenvroad gwirion.

« F. VALLÉE. ».
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« Aotrou Rener,

« Goulenn a rit diganin skrivañ un dra bennak diwar-benn Meven Mordiern, am eus 
anavezet mat, gwir eo. Tud barrekoc'h egedon hag uheloc'h o mouezh eget va hini war dachenn ar 
brezhoneg a lavaro, en-dereat kement holl a zleomp dezhañ.

« Un dra a c'hellan lavarout diouzhtu, koulskoude : n'emañ ken pell, an amzer ma vo, en 
Breizh da zont, anavezet ar Skêtla ha « kelennadurezh Vissurix », kenkouls hag eo, er mare-mañ, 
anavezet gant peb unan kristeniezh ha marksadegezh. Marteze 'walc'h e vo bet ankounac'haet neuze 
ano meur « paeron ar brezhoneg », gant Breizhis dianaoudek. Tud Donn, avat, a zalc'ho dindan 
eñvor kentelioù uhel-awenet ar Gouizieg a gontas dezho bugeliezh Manos ha Benas, ha penaos e 
voent desavet gant ar Ramzes du dindan an derv, an ivin hag ar bezv.



 

« KERVERZHIOU, drouiz, rener Kenvreudeur an Hengoun Kelt.

« Kêr Roazhon, d'an 3 a vis meurzh 1949 a. d. »
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AR PEVAR AVEL

 

gant R. ar MASON

 

Daw dyn fel rhosyn allan

A'n fuan iawn i'w fedd...

Eben Fardd,

 

I.              NORZ.

 

An heol a sav 

War al liorzh rous,

E-lec'h ma tav 

Avel ha trouz.

 

An aer 'zo kuñv,

Habask ha sivl.  

Bout a zo bleuñv.  

Stank a hep liv.

 

Gant eskell brizh  

Bebeioù (1) foll 

A zarnij holl

D'evet ar glizh.

 

Mañ ur bugel 

O klask eeun 

Miled ha bleun 

Da c'hoariell.

 

Paotrig bihan ! 

Barzh da ene 

En em luz buan 

Meur a hune :



 

Huñvreoù sklaer 

A wini saour 

Huñvreoù taer 

A c'hwiled aour.

 

(1) Balafaned.
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Santoc'hadoù 

Spont ha misi, 

Leun a voudoù 

Da faltazi,

 

Bigi lien

O verdeat,

Stered melen 

O punellat.

 

Hag, en un taol, 

Evel moged,

Setu an holl

A ya da get!

 

N'eus o krouadur 

E da vuhez

Met eurvad pur 

Ha karantez,

 

Daroù diouzh-sour

Vit bihan dra

Ha gwenc'hoarzh flour 

Evit netra...

 

Gwezh, en ul lamm, 

Prim tremazout,



Ar gwellañ mamm 

A fehe (1) bout!

 

II RETER

 

Gwez ha gwez ha gwez 

A veure da noz...

Sed ar c'hoadeg gouez 

Ouzh da c'hronnat kloz. 

Evit o buhez

Na harz, na repoz...

 

(2) furm wenedek un « ouvehe » kozh eus ar verb « gouvezout ».
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Etrezek an heol

En ul lamm diskiant 

En em daol an holl 

Ha setu ma sant 

Da ene diroll

Follentez ar plant!

 

Sevel ha sevel,

Kemer ha kemer !

O lusk divarvel,

C'hoant kriz ha naon taer ! 

N'hellez ket chemel

Hep o degemer...

 

Kenavo krouadur,

Ken fur, ken habask ! 

Peseurt tonkadur

War da benn a wask? 

Peseurt plijadur

C'h out bremañ o klask ?

 

Trec'hiñ ha kreskiñ. 



Mod ul loskadur, 

Toullañ ha piaouañ 

Gant ur garm hudur, 

Skuilhañ ha paotañ 

Evel an Natur !

 

N'eus na tech na si, 

Na plegoù gadal. 

C'hwek eo 'n em gousi 

Hag er pri ruzal. 

Divent ur misi

Bout bev' en un all!

 

Chal ar gaouankiz 

A stlap pell e fru, 

Deiz ha noz atiz

Ar c'hig roz ha druz, 

O derzhienn iskis

A drid ez kwad ruz!
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Pa gouezh,an noz dall 

Gant e frondoù put, 

Er c'hoadeg teñval

Warnout faezh ha mut. 

Ez eus o youc'hal

C'hoazh loned e rud...

 

N'ouzout ket perak 

Neuze ar skuizhder

Ez ene a lak,

Daoust d'ar bed seder, 

Vel un dic'hoanag 

Ha 'vel un doñjer...

 

III. SU

 



Tarzh na tenn na bir na tan, 

Mein ruz pep run ha pep roz, 

Ne virint biken outañ

A dizhout penn an tarroz.

 

Ar brezel eo. Pep ezel

N e lec'h a vec'h 'vit an trec'h. 

Dilezet ar bed izel,

E breder-eñ 'zo d'an nec'h.

 

En aer, un erer war-nij 

A-denn-askell us dezhañ,

A laosk ur garm hir a skrij

Seul gwezh ma kouezh, un ehan...

 

Neuze e teu ag an diaz

Son ha frond an amzer gozh, 

Hud mezvus ar c'hoadeg bras, 

Pec'hed dec'h c'hoazh o tasorc'h...

 

Pign o kadour, pign uhel, 

Betek erc'heg gwerc'h al laez ! 

Gant ma chomi glan ha gel 

Di e kavi ali Doue!
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Bec'h ha rec'h ha stourm, ha striv, 

Meur a skoilh 'zo war an hent. 

Ne vern glav, na gwrez na riv. 

Pignat a ri 'vel agent.

 

Kroaz na gloaz na reuz na keuz, 

Na mezh veur dec'h war da dal, 

Ne virint mui, daoust d'o neuz, 

Ouzhit a dizhout ar pal!

 

IV. KORNOG



 

An noz a gouezh war vol ar mor. 

Skreved o krial a dremen... 

Arc'hoazh-vintin ne weli ken 

Splannder an tronoz o tigor

 

Dija ! Dec'h e oas o tec'hel 

Gwander ha skuizhder da ene. 

Hiziv, gourvezet ez kwele, 

Dinerzh, ech out edan vervel!

 

Perak e tistro, hep gout dit,

Henoazh holl da soñjoù krouadur? 

Tamm ha tamm emaint o c'hounit 

Vel ur mor a burted illur...

 

Piv a oar penaos ha perak 

Emañ pouezet hon tonkadur ? 

Kroget ec'h eus sonn er goanag, 

Evel en ur stur fur ha sur...

 

Rak kroazioù ac'h eus bet diouzh-sour. 

Hed-ha-hed da vuhez kadour,

Hag an Hini vo ouzh da varn

En deus toulloù en e zaouarn...

 

Tuchant da zroug a zistavo 

Vel ma ra' lies ar brouilhard 

En e greiz, araok ma savo 

Ur reklom nevez ha trubard...
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Nen deo mui da dud tro-war-dro 

Met traoù spanaüs ha dispis. 

Anken, Ankoù ha bed ha bro 

Em goll en ul latar iskis...

 

C'hoazh ur grenienn ez korf toc'hor 



Hag e tigigo da ene.

Ne weli mui, o levenez,

Nemet ec'honder al lijor!
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SPOURON HERODIAZ

gant Maodez GLANNDOUR

 

Atao, atao, e benn o tiwadañ !

Atao, atao, e vouezh en noz 'vel hini un tasmant ouzh va heuliañ

« Debr! Sete er plad va fenn, magadur d'az konnar!

Va gwad, sete died d'az kasoni, serc'h ! »

Serc'h, serc'h ! awalc'h, awalc'h, evelse !

A ! Va veñjañs am boa gortozet awalc'h evit tridal en deiz-se. 

Pa'm eus da lazhet-te

E youc'he va c'halon hag e c'hoarzhe

O welout en da benn da zaoulagad,

Marv, damsertet, diluc'h...

Pa'm eus o c'hrevet gant pik va nadoz

A, plijadur, plijadur...

Nemet a-drumm am eus merzet

E oa digor, e chome digor ar genoù.

Klasket em eus e serriñ : Ha ne oa tu, ne oa ket tu.

Chom a rae digor bras, evel pa gendalc'hfe da gomz.

Hag e komz !

Va lez, spurmant ! Tec'h !

Daoust hag e vijes dasorc'het d'am heskinañ,

D'am bourreviañ dalc'hmat, dalc'hmat,

Gant da vouezh spouronus? 

Ha da viz, da viz, bepred,

Ouzh va diskouez da zismeg an dud,

Ar biz-se evel biz gwadek ar varn

War voger Baltasar...

 

En enor da Sant Yann ar biz 

En deiz gouel e zibennidigezh 

29-8-47.
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DAERE

gant Ronan HUON

 

An daere eo, deus Vona 

War ar reier roz

Da gutuilh bezhin bresk, 

Da sellout ouzh ar chevr 

Kluchet et poulloù-mor. 

Avel bliv ar houl bras 

A fuilho da vlev du

A gribin, war an traezh, 

Gant va bizied

Pa vezimp distro.

Deus 'ta kaezig

Gwelet ' m' eus du-hont 

Kregen glas ha gwer.

 

SWANSEA 1947.
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SEVEN

gant Goulc'hen PENNAOD

 

Heuliañ a ran kañvambroug 

an hini a voen

ha, siwazh, an hini a vezin 

pe na vezin kammed

lusket-dilusket gant fromoù tonkad an abred.

Yen ar glen

skornet ar c'halonoù

ha skornet pep gra digante 

juloded o zog meloñs

plac'hed seven a nac'h d'az c'hoarzh

ankounaet pep gwennded war o dremmoù sec'h

ha me o tremen e-biou dezhe 



estren ha digenoad

kollet hoalus 'barzh hune

ar c'hantvedoù klodleun       .

ma kenveven buhez ar bed 

ha marv ar bed

oc'h adsevel da bep salead 

kadarn ha laouen

o freuzañ tier, o lazhañ denion, o saotrañ gwerc'hezed

o karañ ivez,

o karañ bleuñv ar gwianten ha gor an tan ha lou 'n heol

ha bleuñv ha gor ha lou 'n hini gen

a oa tan ha gor hag heol din 

hag a vezo

pa zistroin en-dro gant an deñved gwenn...

ha 'n erell a dro, a droika 

seven - seven - ken seven da viken.
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Ar Wirionez enep ar bed

gant K. GWIONVARC'H

 

Te a zo mamm va c'horf ha mamm va ene,

Ar wirionez am eus klasket

Ennout, o Douar,

Hag evel m'o dije gourdadoù eus an henañ rummad 

C'hwezhet en va gwazied o gwad,

An derv hag ar bezv hirhoalet

Kendouget ganeñ, gant an hevelep estlamm

Herelezh ha strivoù va gouenn.

 

Soñj am eus gant an amzer gozh

Ma oa mestrez va fobl war maeziad ar C'hornog, 

Koadeier Germania hag azeulvaoù Roma,

Evel ma vijent bet o stivellañ ennon,

Ar feiz, hag anien ar frankiz



Hag a dreuzbad drezout; o Douar,

Evel ma treuzvevfe, eus da greiz, en va c'hreiz, 

Hirnezh ha valgori va gouenn.

 

Eus ar Gelted ez on, ha glas o daoulagad

Evel livioù ar mor en-dro d'an inizi,

Kevrin en-dro da zonder ar c'hevrin,

Hag evel ma tregernfe drezout,

O Douar, eus strad da strad,

Hag em c'halon galvadenn vev barzhed va gouenn : 

« Ar Wirionez enep ar bed. »

 

Eost 1947.
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SIZHUN AR BREUR ARTURO

gant Youenn DREZEN

 

Azen louet ar gouent en em lakaas da hinnoal. Un azen yaouank e oa, ha ken hir, ken 
fonnus, ken start e trompilhas e joa-bevañ : madelezh ar peuriñ, ha levenez heol an abardaez e natur 
Doue, ma voe stad en iliz kozh moredet en he zeñvalijenn.

D'an ampoent e oa ur manac'h bihan, echu gantañ diboultrennañ an aoterioù rikamanet gant 
aour, o hastout dre ar vali greiz, davet traoñ an iliz, da serriñ dor vras ar straed. Digor e oa an nor, 
du-se, war ar C'hornog, ha drezi e tiskenne betek an daroù koroll didrouz ur bann heol melenik, - 
koroll an efl ha moged klouar ezañs ar gousperoù, - a lakae teñvaloc'h ec'honded an nev sakr.

Evel azen ar gouent, yaouank e oa ar manac'h, etre c'hwezek ha seitek vloaz : anat an dra 
diouzh flour e zremm, hag ivez diouzh e c'haoliadoù bras hag an tizh, a lakae e soutanenn wenn 
stardet en-dro d'e zargreiz gant ur gouriz neud tev gwenn, plañsonet da stlakal en-dro d'e zivesker. 
Ha hir e oa, ha diforlinket un disterañ, e-giz ar plant-se o deve kresket en amc'houlou.

Pa chomas trumm a-sav, hag eñ gant e dorch en e zorn hag e skubellig-blu dindan e gazell, 
ha treiñ dre greiz-tre div renkennad skebell, war-du an tu dehou. Harp ouzh spled-houarn ur chapel-
gostez, - tronañ a rae enni Itron Varia ar Rozera, fichet kran en he sae hir voulouz mouk -, edo 
daoulinet ur vaouez du-wisket, o pediñ, stouet he fenn ganti.

- Ave, Maria Purissima ! eme ar manac'h, a vouezh izel, en ur groaziañ e zaouarn war e gof.

- Amen ! a respontas eben. Mouezh ur vaouez, sklintin hag heson, seurt ma ne veze ket 
klevet mui gant ar paotr, abaoe ma oa aet d'ar gouent, da lavarout eo abaoe e bask kentañ.

Sevel a reas ar bederez he fenn. Un duardez anezhi, gwenn un dudi, he dremm kigennet-
flour a-dreuz rouedig mailhennoù he mantilh. Skediñ a reas he dent en ur vousc'hoarzh ouzh al lean,
dre ma stoue he malvennaù war lufr teñval he daoulagad.

- Erru poent serriñ dor an iliz ! eme egile.
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Ober a reas ar bederez ur pikol sin ar groaz a voe echu ganti dre ur pok d'he biz-meud, 
hervez giz Spagnoliz, ha goude e c'hoursavas he mantilh da bokañ da groaz he chapeledig. Klozet 
ganti he daoulagad, flastrañ a reas he diweuz gant un dic'hwezhadenn drivliet, war genou Hor 
Salver. Hag e savas da vont.

- Adios, padre ! emezi ( Kenavo, tad !). Ha mousc'hoarzhin a reas adarre ouzh ar manac'h.

Na bras, na bihan, ha kuilh en he gwiskamant seiz du, hogen maouez penn-da-benn he 
c'horf, gant he roderezh kazhez lizidant, n'oa ket da reiñ dezhi ouzhpenn daou vloaz warn-ugent.

 

 

Tomm-gor e oa an noz. Kousk-dihun eo ar breur Arturo en e wele strizh, en e logig, ul logell
sec'h, fichet unan nemetken eus e speurennoù gwenn-razet gant un daolenn war baper eus ar 
C'halonoù Sakr.

N'oar ket re vat pe emañ oc'h huñvreal, pe emañ e-kerz gwidreoù enebour mab-den. 
Bremaik, dres e-giz ma voe livet, un drugar, gant Murillo, an arzour meur, eo tarzhet dirak e selloù, 
e-kreiz un nijad aeledigoù kuilh ha noazh, ar Werc hez dibec'hed, gant he zreid benniget war gresk 
al loar, he daouarn juntet ganti war he c'halon, he selloù goursavet; ha ken azeulus he dremm, e 



stern kurunenn he fennad blev fuilhet war he diskoaz !...

Ha setu ma fiñv ar skeudenn santel. Mousc'hoarzhin a ra Gwerc'hez Murillo ; Ya ! 
mousc'hoarzhin a ra ez-hegarat ouzh al lean yaouank. O c'holeiñ he diskoaz n'he deus mui nemet 
gouel hir he fennad blev du. Ha setu ur vronn o tifoupañ, gwenn-kann, heneuz, a-douez mantell ar 
blev. Damverzout a ra bremañ ar c'housker furmoù all, maouezed peuzziwiskoc'h an eil re eget ar re
all. Korfoù blouc'h o c'hroc'hen liv an erch, dezho pennadoù blev du hir betek o dargreiz gwevn, ha 
lorc'h enno gant o brennid dizolo. Mousc'hoarzhin a reont, o lugerniñ outañ.

Treiñ ha distreiñ a ra ar paotr dindan e zilhad-wele. Soubet eo en e zour-c'hwez. Tanet eo e 
wad e-giz gant pebr ruz ha pebr glas. Hag atav, aze, dirak e zaoulagad, ar gweledigezhioù-se, o 
kinnig gant ur mousc'hoarzh, da allazigoù e zaouarn, an dra difennet-rik ouzh ar gloareged, hoal 
gwenn-gen, flour ha trelatus, o divronn noazh.

Ha klevout a ra ur vouezh, ouzh e c'hervel, notennoù un delennadeg, tomm evel hud... 
Digeriñ a ra e zaoulagad. Nann ! N'eo nemet ul labous o kanañ el liorzh kloz.

Bihan e teu an aer da vezañ da skevent ar breur Arturo
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- Va Doue ! Va Doue ! Va Doue ! emezañ en un huanad. Tomm eo din, ken n'eo tomm !

Sevel a ra da vont d'ar prenestr. Kousket dous eo e holl genvreudeur, pep hini en e logig 
wenn, klozet diouzh bali ar gambr voutin gant ur ballenn lien tanav. Roc'hal a ra lod; unan bennak a
valbouz dre e gousk ; ar breur Domingo, moarvat, turmudus evel m'eo ar sioc'han anezhañ.

Gouel a lide Kastilha Gozh, er-maez, da vokediñ, a-raok sec'hor gell ar mizioù hañv, beli 
berrbad an Nevez-Amzer. Glas-teñval ha boull, ha difiñv-meurbet e oa an noz, gant goulaouadeg 
virvidik ar stered.

En traoñ, e-harz mogerioù serzh ar manati, war skourr ur wezenn-ber, e kendalc'h an 
nozkaner, un eostig, gant e serenadenn. Du-se, pell pe dostoc'h, en alamandezenned ha gwez-kraoñ 
al liorzh kloz e taol eostiged all, her ha taer, o zio ! tio ! tio! bagol, ma tasson kili an diribin, e-giz 
ma vije ur palez strink. Mezvet eo ar ganerien gant o fringol o-unan ha gant anal domm an noz. 
Badaouet eo ivez ar breur Arturo gant c'hwez galloudus tolzennadoù bleunioù al liorzh, ar jesmi 
ruz, ar roz, al lili meur, ar jenoflez, ar c'harzhiadoù beuz, ar bent, ar geot azv, mesk ha mesk gant 
tourmentin koadig an dorgenn.

Emañ ul loar ramz, damguzhet he c'hann, o pignat goustad a-dreñv ur pikern. Bremaik e vo 
sklaer evel e kreiz an deiz. Un tu bennak, du-se, eeun dirazañ e virvilh dour difonn ar stêr Ebro en 
he naoz meinek. Re bell avat, evit degas sinadurezh.

Harpet war barlenn ar prenestr, tennañ a ra hir ar c'hrennard war e anal. N'emañ ket en e aes.
N'oar ket petra a c'hoarvez gantañ. Ur pouez a zo war e galon. Sec'h eo e staoñ ha lammat a ra ar 
gwad en e benn. Santout a ra en e izili nerzhoù, biskoazh ken kivioul, o tirollañ.

Magañ a ra en e greiz dudi ha strafuilh. Muioc'h a strafuilh eget à zudi.

 

 

Ar breur Arturo ne zistanas e wad, ne zeuas ar c'housked dezhañ nemet d'ar mintin abred, pa
voe poent sevel. Er chapel, en e gador-geur koadengravet, e-pad eur ar prederiañ, e kouezhe e chink
en e grubuilh.

Er-maez, koulskoude, kantadoù ar beufideg, ar pennglaouiged, ar mouilc'hi-argant hag ar 
filiped bliv, bodet holl el liorzh, al lec'h nemetañ gant gwez, a-hed levioù ha levioù tro-dro, a oa d'o 
heul kaniri ha cholori, ur vouzarenn dudius.

- Breur Arturo, savit en ho sav ! eme mouezh sioul an Tad-Mestr.
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Munut e oa ar vezhekadenn, rak tro pe dro e veze lakaet ouzh e sav evel-se, betek koulz an 
oferenn, meur a zanvez-lean, re vignon d'e gousked.

Gwashoc'hik e c'hoarvezas, e-pad ar studiadenn a nav eur. Deut e oa an Tad-Mestr e-unan da
gelenn ar skoliad. Dibabet en devoa ar Vaouez da benn-komz e gentel.

An Tad-Mestr a oa anezhañ un den war an oad, gouiziek war gement tra, a c'helle bezañ 
gouezet war an douar. Dibunañ a rae e frazennoù war un ton gorrek ha kompez, damstouet gantañ e 
valvennoù, pe, neuze, gant e selloù o parañ eeun en ho taoulagad. Anv e oa e lenne en eneoù al 
leaned e-giz en ul levr digor. Adalek ar mintinvezh-se, e voe kredet an dra gant ar breur Arturo. 
N'en doa toullet hemañ da zen, anat eo, diwar-benn e huñvre nec'hus. An Tad-Mestr, avat, keit ha 
ma tisplege e gentel diwar-benn Merc'hed Eva, ne denne ket e selloù diwar ar paotr kaezh. Evel 
m'en dije douetet un dra bennak. Ha gant e vouezh unton, diaskorn un disterañ, e tisvante 
saezhennoù lemm, evel, kement a rebec'h hag a c'hourdrouz, a yae da sankañ e kig e galon.

- ...Dre wall Eva eo e voe kollet ar Baradoz, rak reiñ a reas bod d'an Naer. An Naer a vije bet
bihan e levezon war an Den Kentañ. Eva, avat, a oa Maouez, da lavarout eo bresk hag hedro dre he 
natur, muioc'h douget d'ar bremañ marvel eget d'an dazont a Sklerijenn beurbad, ha kurius-dreist-
kred. Eva, ivez, a oa bet profet dezhi gant Doue koantiri ar bleunioù, ha, dre-se n'oa harz ebet d'he 
beli war Adam. Evit plijout dezhi e tañvas hon Tad Kentañ ar Frouezhenn villiget, abeg keuzidigezh
Mab-Den.

- ...Padout a ra ar stourm, ha padout a ray betek Deiz ar Varn, etre ar Vaouez - Merc'h da 
Eva -, a zo Kig, Materi, Tra berrbad, ken eo, mignonez da blijadurezhioù diwalc'hus an Douar, hag 
etre uhel-strivoù an ene davet ar Peurvad, a zo diwar Doue, hag adc'hounidigezh ar Baradoz, da 
lavarout

eo Buhez Divarvel ar Wenvidien.

- ...Er Bed, ma paot ar Vaouez, m'emañ ar Vaouez e darempred ingal gant an Den, eo 
peuraes dezhi stignañ he rouedoù... Siwazh ! prim ar spered ha sempl ar c'hig !... N'en deus an 
Enebour nemet stouiñ da zastum e breizhoù eus an druilh. Ar Bed a zo anezhañ un divent a 
bondalez d'an Ifern.

- ...Ar Vaouez ? Ijinusañ skoazellerez an Toueller da gas ar Bed da goll... Skoazellerez an 
Diaoul an hudurañ, enebourez priziusañ vertuz mab-den, ar c'hlanded... Vas iniquitatis, puñs ar 
c'hadaliezh... Bez gwenn ha flamm e ziavaez, ha brein e ziabarzh : dont a ra a-benn da wiskañ hetus 
ar Pec'hed Hudur !
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- ...Un eurvad hep e bar eo hini ar re a zo bet dibabet gant Doue da vezañ disrannet diouzh ar
bed, evel m'eo bet ho chañs-c'hwi. Gouzout a ran : an huñvre, - an drochig-se eus an ti ! - Bez' e 
c'hell turlutat ha fistoulat e pennoù a zo. Hogen pa'z eo gwir n'emañ ket war hon tro korf an touell, 
aesoc'h eo herzel, disteroc'h riskl an argoll... Daoust ma'z eus da ziwall er gouent zoken, rak an 
Diaoul a zo soutil, lies-stumm, diniver e widreoù !...

- Hag ar gwragez, pare dalc'hmat d'e harpañ.. Ar gwragez a zo da zisfiziout, dreist-holl 
diouzh o mousc'hoarzh ha diouzh o doareoù seven.. Seul-guñvoc'h, seul-zañjerusoc'h ! Diwallit ! 
Emañ an Naer skoachet dindan ar Vleunienn !..

En em darlaskat a rae ar skoliad danvez-lean. Goulenn a rae ar breur Ignacio :

- Ma tegouezh ganeomp kejañ ganto, penaos ober, Tad, evit kaout an trec'h war verc'hed Eva
?

- Napoleon, hag a ouie diouzh an dud a oa kustum da lavarout : Evit bezañ trec'h d'ur 



Vaouez, an tec'h !..

Flistrañ a reas ur c'hoarzh klapez un disterañ a-douez ar gloer yaouank. An Tad-Mestr, 
harpet e elgez war e zaouarn serret, a vousc'hoarzhas ivez, en ur sellout ouzh ar breur Arturo.

Amezeg hemañ, ar breur Francisco, a zistagas etre e zent :

- Heug ha doñjer am eus outo !... Hag e skrijas, - Gwad ha kourailhoù tout, emezañ c'hoazh e
chuchumuchu.

Diaes a'n em gave ar breur Arturo. Paotr e oa da c'houzañv ar verzherinti evit e feiz. 
Souezhiñ a reas avat gant an disheñvel a'n em gave ouzh e geneiled war ar sujed-se adarre. Gogeet e
veze, da skouer, peogwir e oa barzh. Bez' e voe warnes degas war o enep ar Werc'hez Vari 
benniget-dreist, ha Dinamm, met ne zigoras ket e c'henou. Ouzhpenn, feuket e oa en ur soñjal en e 
vamm, du-hont, keit-all, e Breizh-izel, ur vaouez vat ha karantezus mar doa, hag en e c'hoarezed 
bihan, mibin ha drev e-giz un torad filiped. Skoazellerezed an Drouk-spered ? Neuze 'ta !... 
Krouadurien Doue, dres evelto, gant un ene da saveteiñ, ne lavaran ket.

- Da serr-noz edo adarre en iliz gant e gefridi skubañ ha diboultrennañ an aoterioù. Unan eus
reolennoù ar gouent a gemenne e vije fiziet er yaouankizoù-se a oa da vezañ ministred an Aotrou 
Doue, da lavarout eo ar vegenn eus ar Gristenienn, pep a sizhuniad labourioù izel, da voazañ o 
c'halonoù ouzh ar sentidigezh hag an izelegezh.

Aet e oa kuit an holl bederezed... nemet maouez du-wisket an neizeur. Ken teñval edo ar 
c'hogn m' edo daoulinet, ma voe darbet d'ar breur Arturo mont e-biou hep he gwelout. Santout a 
reas ur pik en e galon. Toc'hal a reas ez-dereat, a greiz ar vali. Pa ne fiñve ket eben, e tostaas outi 
war e bouez.
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- Ave, Maria purissima ! emezañ.

- Amen ! a respontas ar vaouez, evel en derc'hent. Ha mousc'hoarzhin a reas adarre, evel en 
derc'hent.

- Erru an eur ! eme al lean yaouank, - Poent eo mont !.. Hag eñ, ha mousc'hoarzhin ivez, 
lentik ha mezhus... Vas iniquitatis... Skoazellerezed an diaoul an hudurañ... An Touell... Da 
zisfiziout diouzh he mousc'hoarzh...

An diavaeziadez a rae ur pikol sin ar groaz, a boke, evel m'he doa graet, en deiz a-raok, d'he biz-
meud, ha, neuze, da Grist he chapeled, ur chapeledig bihan e baterennoù koural flimin.

E-lec'h mont, avat, setu hi hag azezañ war ar skabell-bediñ, ha gant he dorn du-maneget 
diskouez ur plas d'ar breur Arturo en he c'hichen.

- Azezit em c'hichen ! emezi.

Mouezh an eostig-noz; un isvouezh gourlañchenn, klouar ha sev. Hag o tont eus he c'horf, ur
wrez kevrinus, a'n em sile en e wazhied-eñ.

- Arabat tostaat! a hopas ur vouezh en askre ar paotr.

A-barzh m'en devoe bet tu da sentiñ pe da zisentiñ, e oa en he c'hichen. Redek a reas ur 
gridienn penn-da-benn e gorf, ha merzout a reas, n'em eus ket lavaret hep ur mousc'hoarzhig laouen,
edont aze, eñ, gwenn-kann en e sae vanac'h, hag hi, du evel askell ar vran. Edo, kofesour a-raok ar 
velegiezh, o vont marteze da glevout anzavioù un ene trubuilhet, ha d'e frealziñ gant madelezh.

An diavaeziadez, hi, a oa bet dibouezet ganti he c'heveler gant un taol-lagad : ur bouilh 
paotr, e vlev melenek damrodellet, troc'het berr a-walc'h, un tal uhel, ha daoulagad liv ar glizin, 
lemm ha speredek ha nevez-flamm, dic'houzvez-krenn ma oant eus ar vuhez.

- N'oc'h' ket ac'halen. « Padre » ?



He ! he ! friig-furch evel ur verc'h da Eva ma oa !...

- A bell on deut, a bell bras !

- Diouzh ho toare distagañ ar C'hastilhaneg, em boa douetet e oac'h estrañjour d'ar vro.

C'hoari a reas primik gant hec'h aveler, ul lost paun mouk gant brouderezhioù skant perlez. 
Ar vaouez a oa en-dro dezhi c'hwez-tan ar bleunioù-noz, hag he mouezh a oa re bar, gant he flegoù-
displegoù da delennadeg an eostig, tomm hag heson. Sevel a reas ar paotr e zaoulagad, ha kejañ a 
reas e

sell gant bizaouenn bounner he skouarn vunut, ha gant un uhel a grib olifant, o vousluc'hañ dindan 
rouedenn ar vantilh, en he blev du-pod.
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- Me a zo a gostez ar mor, emezañ:

- Gouzout a raen mat e oac'h « Gallego » (kalaikiad). Du-hont eo iskis an dud. Ha n'int ket a-
ouenn ganimp, war am eus klevet.

Mousc'hoarzhin a reas ar breur Arturo.

- N'on ket « Gallego ». Me zo Breizhad. 

- Valgame Dios ! N'anavezan ket.

- « Jezuz Dios ! » Ur c'hwenenn !...

Sevel a reas prim he broz du, hag hi d'ober ur skrab trumm d'he glin dehou, an hini tostañ 
d'al lean. Noazh ha gwenn e oa ar c'hofkar, neuziet-blot. Difoupat a reas ar gwad da benn ar paotr, 
ha dont a reas ruz betek e c'houzoug, dre ma stoue e valvennoù gant elevez.

 

 

A-raok koan, e rae an danvez-leaned o monedone, en ur zivizout gant an tadoù-renerien, en 
hanterenn ledanañ eus ar vali, etre div c'harzhad beuz, traoñ koad an dorgenn. Hiniennoù all, 
chomet krennarded, a c'hoarie en em hegal hag a c'haloupe ken a ouient, troñset ganto o saeoù 
gwenn betek o daoulin.

Kent diskenn d'e gefridi en iliz, e oa aet ar breur Arturo d'ar stivell d'en em walc'hiñ. Brav e 
oa houmañ, e disheol ur bodad gwez lore, o stankañ ar vali e-tu ar c'hreizteiz.

Bet e oa ar skoliad, e-pad an enderv, war « El Monte », o toullañ douar en-dro d'ar plant pin 
d'o doura. « El Monte » a oa anezhañ, war an uhel, en tu-all da wini ha da verjezoù alamandezenned
an domani, ur goueiec'h kromm dizolo. Ac'hano ez arvested en he fezh kompezenn divent Miranda, 
gronnet klok en dremmwel, gant aradennadoù menezioù, nemet du-mañ du-hont, un ode bennak, 
evel war-du Burgos, « la carretera de Napoleon » (hent Napoleon) ha, tostoc'h aze, ar ganienn, a 
gase, dre dreuz ar pikernoù serzh, da gompezenn ar Rioja, taolead ar gwin penn.

Turiet o doa ar gloer, gant ar pig hag ar rañ, en douar gell ha meinek, e-kreiz un uloc'h tanv 
e-giz moged. Ha tomm e oa bet an heol, ken e roste. Ma oa aet dezho an dour rouz.

A-raok mont da ziboultrañ an aoterioù eta, ar breur Arturo a oa savet c'hoant dezhañ en em 
gempenn ivez. Un drugar a oa dezhañ an dour o tiflukañ, yen hag herrus - miz Mae n'oa ken - dre e 
gorzhenn houarn, el laouer vaen, diouzh kalon an douar. Bec'h en doa degaset d'ar soavon, hag edo 
a-zevri o kribañ e vlev gleb. Chourganañ a rae a-unan gant ar bouilhoù dour o ragachat en o foullig :
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« A ti venimos, reina del cielo,

De gozo llenos con gran fervor



Y todos juntos... »

(Davedout e teuomp, rouanez an neñv, gant levenez, ha kalonek, holl a-gevret...)

 

- Evelato ! Sell 'ta Mari plac'h farv ! eme, a-greiz-holl, ur vouezh skiltr a-dreñv e gein. Ar 
breur Celestino an hini oa, ur c'hwitouz anezhañ, rubenn ha dialanet gant e redadenn.

Degouezhet e oa ivez ur manac'h yaouank all, ar breur Alano, keneil brasañ ar breur Arturo, 
ha Breizhad eveltañ.

- Emaoc'h o vont da welout ho tousig, breur Arturo ?

      - Gant ar vezh, breur Alano! N'hoc'h eus ket mezh o komz evel-se ?

- Bez' ez oc'h ur vrav a stipadenn atav! a deñsas ar c'hwitouz.

- C'hwi, chomit gant ho kramenn, mar plij ganeoc'h ! 

Krenet he doa mouezh ar breur Arturo, en ur zistreiñ e flemmadenn d'ar breur Celestino.

Daoust hag e oa anat war e dal ar c'hevrin a vleunie en e galon ? Pe ha gwelet e vije bet 
diwar solier an ograoù, gant ur c'hloareg bennak?... Ya! o vont da welout ur vaouez e oa. En abeg 
da se, hag evit digarez all ebet, eo en doa graet ur soub en dour d'e benn ha d'e zivrec'h. Nemet n'en 
doa ket taolet pled en dra kent an teodad.

- Koantik e-giz un dimezell ! Ha mont a rin da gerc'hat deoc'h ur melezour ? a c'hoapaas 
adarre ar breur Celestino.

Ober a reas egile un hej d'e skoaz. Ne gare ket nemeur e genvreur, abalamour d'e spered 
risigner. Ha troc'hañ a reas hent a rampadennoù bras davet an iliz, hed-ha-hed trepasioù hir louet ar 
manati.

Ha koulskeude, nann ! N'eo ket davet ur vaouez ez ae. Biskoazh seurt soñj!... Un harp a reas,
e-tal ur prenestr, da sellout e-barzh ar « patio ». N'en doa ket mall diskenn. Perak, va Doue, e vije 
bet mall warnañ diskenn ?

Ar jardin garrezek a oa moredet, e-harz treid ar c'hloareg yaouank, hag hi sioul meurbet, etre
peder renkennad reizh pileroù mein ar c'hloastr. Ar paotr a save d'e fronelloù frond pounner al lili 
hag an elestr voulouz a wiske al leurenn en he fezh, gant o fetis a ballenn liesliv. Ar blomenn greiz a
bigne uhel he strinkad dour, a-raok kouezhañ, en ur saflikat, e-barzh un aoglenn greunvaen 
lizennek, hanafheñvel war he sichenn vistr. Sin ha diogel e oa ar « patio », en abardaez, e-giz ur 
baradozig.
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Ha chom a rae ar breur Arturo da alvaoniñ ouzh richanig an dour.

- Ha ma ne vije ket deut ?...

Ober a ra ul lamm. Ha diskenn a ra, en ur pennad tizh, gant an diri. Ma voe darbet dezhañ 
mont a-benn, en ur c'horn-tro, en Tad Frederico, sonnañ ha parfetañ den a oa. Ma krizas hemañ e 
dal diwar e feuk.

Hogen eno e oa.

- Eurus an daoulagad a wel ac'hanoc'h ! emezi, gant doare-komz ledan Kastilhiz, laouen bras
ouzh ho kwelout, « padre portero ».

- Doue r'ho pennigo. « señora ! »

- Nann, « padre ! » « señorita ».

- Me, dimezell, n'on na Tad na porzhier. Pediñ a ran an Aotrou Doue, avat, ma ray diouzhin 



ur servijer doujus hag ur beleg izel e galon, hogen barrek hag helavar da brezeg E Anv Santel.

Talfasat a reas ar vaouez sin ar groaz. Sellout a reas kurius, ouzh paotr e sae wenn, a chome 
en e sav dirazi, ha lavarout a reas, a-benn ur reuziad :

- Penaos oc'h deut a-geit-all da ren ho puhez en ur gouent kastilhat ? Ne vourrec'h ket en ho 
pro ?

- Va bro ... « Señorita », va bro-me eo ho Kastilha-Gozh ur gouelec'h krin ha kras en he 
c'heñver. Du-mañ 'z eus geot glas, a-hed ar bloaz, ken uhel hag ho penn ; du-mañ, e red an dour, 
hañv-c'hoañv, e-barzh an traoniennoù, dezho o bec'h gwez. Du-mañ e ra glav, dimezell, ha, du-mañ 
ez eus mor. N'eus netra er bed krouet, da dalvout ar mor.

- Pregit dimp !... Hag oc'h deut, daoust da se, d'en em... goll e gouelec'h kras ha krin 
Kastilha-Gozh ?

- Va galvedigezh, dimezell ! Me 'zo va youl galonekañ bezañ beleg Doue ha manac'h. Mar 
don harluet amañ, keit-all, gant kalzig eus va c'henvroiz, eo peogwir eo bet kaset kuit diouzh Bro-
C'hall, da heul ul lezenn disakr, an holl Urzhioù Relijiel.

- Klevet em eus lavarout eo ar Frañsizien tud difeiz, ken int.

Merañ a rae ar breur Arturo e c'houriz gwenn plañsonet, hep respont.

- Breudeur hoc'h eus en ho pro? eme eben.

- C'hoarezed; peder.
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- Daoust hag int koant eveldoc'h ?

- Petra ar seurt goulenn ?

- Ne garfen ket kenlodañ da galon gant Doue-Holl-C'halloudek. Ur bugel n'out ken, « Virgen
Santissima ! ».

Ober a reas un ehan. Ar breur Arturo a stouas e sell daveti. Spurmantañ a reas dindan traoñ 
ar vantilhenn, a c'holoe dremm e amezegez, un darn eus he c'herc'henn gwenn.

- ...'M eus aon ez ay ur bern merc'hed da gofes ganit. Me atav a yelo !

Tennañ a reas un dic'hwezhadenn. Diwisket he devoa ur vanegenn. He gwalinier a daolas 
skleuroù. Ar breur Arturo a selle ouzh he brennid o sevel hag o tiskenn, hervez anal ar vaouez. 
Krediñ a reas goulenn :

- Lavarit din hoc'h anv, mar plij !

- Palmira Manso y de la Torre, kofesourig fri-lemm ! Ha c'hwi ?

- Breur Arzhur eo va anv relijion. Du-mañ, e Breizh-Izel, e veze graet ac'hanon Kaourintin 
an Helgouarc'h.

Palmira a skinas bivig he daoulagad a-dreuz rouedenn danav he mantilhenn. Skediñ a-reas 
ivez he dent e skrin he diweuz ruz-livet, ha daou doullig a fivilas en he divjod kigennet-flour.

- Adios, Padrito ! » emezi, sev he mouezh, gant ur stou a gostez d'he fenn.

Distreiñ a reas, a greiz mont.

- Ken arc'hoazh, va manac'hig !

Kaset he devoa beg he bizied mistr divaneget d'he muzelloù, hag o astennet davetañ goude-
se, prim.

Ar c'hi Soltan, ur mell ki-gward Alaman, torret e chadenn gantañ, a oa deut da lammat ouzh 



ar breur Arturo, evit c'hoari. Bet en doa hemañ a-walc'h diouzhtu, ha kaset en doa al loen, pinous, 
d'e loñch. C'hoant en doa bezañ e-unan, da lakaat urzh en e brederi.

Nec'het e oa o verzout e wele an traoù gant daoulagad nevez. Ne vourre mui zoken e 
kompagnunezh e genvreudeur.

Morse, betek neuze, n'en doa eveshaet e oa ar manati ken teñval, ken diamzeret, dindan e 
boultrenn. O chom edo, e gwirionez, en un tour, klozet diouzh an diavaez - diouzh ar bed -, gant 
mogerioù kozh, uhel, fetis, ha strizh-kenañ digoroù e brenistri houarn-barrennet. Ha skoret, 
ouzhpenn, e vogerioù mein tev, gant harpelloù-mein ken tev all.

Un toull-bac'h ?.. Doue ra viro ! Ar c'hreñvlec'h savet gant an Aotrou evit e Zibabidi, ne 
lavaran ket. Ma oa eno dre e youl kaer e oa, dre m'oa e c'halvedigezh bezañ beleg e servij Doue, 
p'en dije kaset da vat e holl studioù.
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N'eo ket gant al langiz e oa ar breur Arturo, gant an hiraezh, ar c'hleñved-se, a vez kemennet 
d'ar gloer yaouank disfiziout dioutañ, peogwir e sav diwar an Drouk-Spered. Ha, koulskoude, ne 
sache ket mui ingal war e anal. Mont a rae e soñjoù da vale bro, dispak-bras o eskell. C'hoant en 
doa, eñ e-unan, mont da redek.

E-lec'h chom da bleustriñ war e gentel, ur « Vuhez ar Sent », gant Bollandistiz, er sal-studi, 
e oa pignet da aveliñ e benn en amc'houlou balzamek gwez tourmantin an dorgenn. Goude e oa aet 
betek penn pellañ ar vali izelañ, evit bezañ outañ e-unan. Ur meni-gwelva a oa eno, ma tizhed 
gwelout, dre dreuz skramm rouez ha dreinek kasiaenned yaouank, unan eus talbennoù louet ar 
gouent, ar jardin kloz, kêr Viranda a-bezh gant he zoennoù ruz, ar stêr Ebro, hag ar gompezenn 
ec'hon-meurbet, glas evit un nebeut amzer c'hoazh, harzet du-hont, pell, gant menezioù Alava, er 
vro Euskarat.

Ma oa bet ar c'hloareg divat ouzh ar c'hi, un digarez all e oa. Deut e oa bremaik ar breur 
Celestino war vegoù e dreid, a-dreñv e gein, ha, prim, en doa houpet e genvreur dre an dargreiz. 
Kounnariñ en doa graet ar breur Arturo :

- Breur Celestino, ur skouarnad ho po diganin, kentañ tro e touchot adarre ouzh va 
c'hostezoù !

N'oa ket evit gouzañv e vije flac'hotet. C'hoarzhet en doa ar breur Celestino a galon vat.

- Ur werz nevez emaoc'h o lipat, breur Arturo ? a c'houlennas.

- Feiz, nann !

Kregiñ a reas egile en e vilgin, hag e sile dezhañ en e skouarn.

- N'ho pefe morse soñjoù lous ? 

- N'emaoc'h ket mat, breur Celestino ?

- Klevet em eus lavarout ez eus levrioù, skrivet penn-da-benn a-zivout maouezed noazh... 
Hag anaout a rit « La Mujer Desnuda » gant Blasco Ibañez?... Un heug. Gwashoc'h eget loustonioù 
Zola, ma ranker krediñ... Ha neuze, pa oan bet e Burgos, o lakaat tennañ va foltred, e ti Harina, em 
boa gwelet, ouzh ar speurennoù, ur bern poltredoù merc'hed war o divskoaz noazh. Panevet e oan 
trellet gant ar vezh, em bije gwelet izeloc'h dezho...

- Breur Celestino, en ho plas ez afen da gofes. Ha pediñ a rafen, ken a...

- Marteze ! C'hwi avat, n'oc'h nemet un tamm koad.
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Taer e oa heol miz Mae, en un oabl glas-divent. Morvitellet e oa kêr Viranda en he 



c'housked, ha ne fiñve ket un ene en-dro d'an toennoù ruz merglet ha d'an tiez marvelen prennet 
kloz o stalafioù. Didud ha morgousket e oa ar gompezenn. N'oa trouz nemet gant ar stêr Ebro. Ur 
froudig dour, tizh warnañ ha ragach d'e heul, a doulle e aroudenn dre douez ar grouan hag ar mein, 
e-kreiz un naoz ledan aet da hesk daoust da zisheolienn ar pupli mistr hag uhel, a heulie, war an 
daou ribl, kammigelloù ar stêr tre betek un ode-venez, du-se.

Ar Bed !... Eno, emañ ar Bed !... Lijour, frankiz, aer d'e skevent yaouank !... Ar Baradoz 
difennet !... Diwall !... Kentoc'h pondalez an ifern !... Emañ aze, e-harz e dreid, kousket sioul evit ar
pred, - ar mor, an tigr, ar sarpant a oar kousket ivez! - gant e reuzeudien o buhezioù diroll, prest da 
dorc'hweniañ en-dro, kerkent ha ma vint dihun, el likaouerezh an hudurañ...

Sellout a reas ouzh al leandi. Krapet klok ouzh koad du tor ar menez, gwintet e oa, seurt ur 
c'hreñvlec'h, e gwirionez, war ur penn-tir, a-us da Viranda, a-us d'ar Bed. Dilevenez e oa e zremm ; 
e ziabarzh, avat, a verve ennañ buhez ar spered, an hini nemeti a dalve, hag al levenez digemmesk. 
Un toull-bac'h ?... Naren, ur wech c'hoazh ! Ur c'hreñvlec'h, ya! un dig divrall o wareziñ porzh ar 
Silvidigezh, ma ra o annez ar gristenien chañsus, bet dibabet gant Doue.

Ur c'hreñvlec'h ?... Edo an Enebour e-barzh, koulskoude. Mousc'hoarzhin a rankas ar breur 
Arturo o soñjal e komzoù kuzulik e genskoliad. Anat e oa an dra e sell ouzh ar breur Celestino : 
hennezh a oa trikamardet e dammig boullienn gant broudoù ar c'hig. Nemet, na petra 'ta! N'oa ket 
bet meret er bleud an tanavañ. Primoc'h e oa ar pemoc'h da zihuniñ en e greiz eget an ael.

Eñ, avat, daoust ha n'oa ket taget ivez gant kleñved ar Bed ?... Ha ne c'hwezhe ket feson un 
arne war beoc'h e ene ?... Habask n'oa ket mui... Ar Bed ?... Dileuret en doa, da hilligañ e ene 
kizidik, da douellañ e ene barzh, mignon d'ar bleunioù ha d'ar balafenned, en emors an hoalusañ, an 
dañjerusañ ivez. Ar vouezh-se, e-giz ur fleüt, an daoulagad du-se, ker kevrinus a-dreñv o mantilh, 
hag ar mousc'hoarzh-se, ur mousc'hoarzh boemus, a daole e sklerijenn en-dro dezhañ. Ur vaouez... 
Vas iniquitatis... Ar Vleunienn o kuzhañ an Naerenn..

Mousc'hoarzhin a reas adarre ar c'hloareg yaouank. Eñ, n'eo ket ar breur Celestino e oa. Da 
gentañ ur gristenez vat e oa « señorita » zu an iliz. Na kalonek e tibune he chapeled ! N'oa ket, anat, 
kement a zevosion evit kenvevañ gant gwidreoù kannadezed an Diaoul. Hag eñ, n'eo ket ar breur 
Celestino e oa. Gouzout a rae obet fae war galvoù ar c'hig. Eñ a oa anezhañ ur penn yen. N'en doa 
kaoz gant hounnezh nemet dres pezh a oa dereat.

49

Ma c'hoarvezfe ganti mont re bell... A-walc'h !... Vade etro, Satanas !...

- Perak e teuit bemdeiz, e-giz-se, d'hon iliz-ni ?

- Da lavarout va fedennoù 'ta...

Ar breur Arturo, nac'het gantañ azezañ, a chome ouzh e sav, gant e skubellenn hag e zorch, 
dirak Palmira daoulinet war darenn-derez chapelig ar Rozera. Sevel a rae houmañ davet ar paotr 
yaouank daoulagad gleb ha tomm gant ar gwiliouri.

- ...D'ho kwelout.

- D'am gwelout, me?

Da gaeraat he c'hened, an abardaez-se, n'he doa Palmira netra nemet teir jenoflenn ruz war 
he c'halon. Hep gouzout dezhañ, ar c'hloareg a heje e benn, dizehan, evel diskredik.

- Ya ! d'ho kwelout, c'hwi !

- Perak, avat, ken diwezhat ? Ne vez mui den, en iliz, d'an eur-mañ.

- Ur garedig n'he deus ket d'ober gant testoù, pa zeu davet he muiañ-karet.

Kregiñ a rae ar breur Arturo gant e zent en e vuzell-draoñ. Sailhat a rae a bep seurt soñjoù en
e benn... Ur vignoniezh speredel, ya! a-dra-sur. Skouerioù a zo bet, ur voem, eus ar seurt 



darempredoù etre ar Sent o-unan. Nemet re yaouank e oa, kaer en doa fiziout en e skiant.

- Biken, emezañ evel o komz dezhañ e-unan, n'em bezo aotre digant an Tad-Mestr da 
skoulmañ ar seurt kengarantez ganeoc'h.

Ha Palmira :

- Evel-se emañ kont gant ar garantez. Deut e oan, dre zegouezh, da lavarout ur bater da 
Werc'hez venniget ar Rozera. Ho kwelet am eus...

- N'eo ket evit un naved e teuec'h amañ ?

- D'ho kwelout eo e teuen, « padre ». Bemdeiz, hiviziken, c'hwi am gwelo amañ.

- Va labour-me, en iliz ne bad nemet e-pad ar sizhun-mañ, Dimezell.

Palmira ne selaoue ket.

- Mignon yaouank, emezi, pegoulz e vezoc'h dieub ? Petra a rit gant hoc'h amzer?

50

- O ! Ouzhpenn skubañ ha diboultrennañ ! Kas a ran da benn studioù a bouez bras.

- Moarvat !

- Pleustriñ a reomp war gement Levr Sakr a zo, war oberoù Prederouriezh ha Doueoniezh 
Doktored hor Mamm Santel an Iliz...

- « Caracoles », d'az oad ?...

- ...Ma vimp barrek da brezeg he lezenn pa vo ac'hanomp beleien ha menec'h. Kaerat kefridi 
embann ar garantez d'ho nesañ !...

- Ha gouzout a rez, te, petra eo an dra-se, Karout? Mousc'hoarzhin a reas al lean, didroidell.

- Moarvat ! P'eo ar Garantez lezenn bennañ an Aotrou Krist, hor Salver.

Ober a rae Palmira ur prenn d'he muzelloù : edo o sevel da vont kuit.

- Nann ! emezi, N'ouzez ket petra eo karout... Neuze, petra a ouzez ? Ha gouzout a rez 
dañsal ... Ha seniñ gant ar gitar ?...

Ar breur Arturo a voe darbet dezhañ dirollañ da c'hoarzhin. Hillig en doa gant ar gaoz.

- Se a zo goulenn per digant an evlec'h, emezañ.

- Ne vezez ket morse o tañsal ar « jota » e « La Zamorrana »? Anaout a rez « La Zamorrana 
» michañs, en tu-all d'ar pont war an Ebro. Dont a ri di ganin.

- Dimezell, biskoazh ne deomp diouzh ar gouent, nemet evit mont da San-Miguel, gouzout a
rit, du-hont, er menez gouez. N'on bet nemet ur wech e kêr, hag e voe evit kas d'ar vered un Aotrou 
« Cura » kozh, a oa deut da vervel en hor manati.

Digoret he doa Palmira trumm hec'h aveler e framm-olifant, ha, kent en em aveliñ, he doa 
spinet flour chink ar manac'hig gant bevenn ar seiz limestra.

- Gouzout a rez pep tra ervat, hervez al levrioù, douetus ha netra hervez ar vuhez. Desket 
out... ha dizifenn, pa n' ouzez ket ar pep retañ.

Sellout a reas ar breur Arturo outi gant daoulagad souezhet un disterañ.

- Te 'zo va aveler, emezi, neuze, yaouankiz en he lagad. Reiñ a reas dezhañ un taolig en-dro 
gant he benvegig splann ha bresk e-giz eskell ur valafenn.

- Sinadurezh da ene... Te a zo glein da ene e-giz doursav ar menez... Del ! kemer ar 
vleunienn-mañ e koun !
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Distagaén a reas diwar he brennid ur pezh jenoflenn ruzgwad.

- Mil bennozh Doue deoc'h, dimezell ! Me hel lakay bremaik e-harz treid Hor Mamm dimp-
ni holl, ar Werc'hez vinniget ganet dinamm. Ha pediñ a rin evidoc'h a wir galon.

- Ya ! ha soñj a zegaso dit ar Werc'hez Santel-dreist eo merc'hed krouadurien Doue ivez..

Ober a reas ur sin ar groaz prim, ha, da c'houde, ur pok d'he meud.

- Nemet karout a rafen e virfes ez kerz un dra bennak e koun eus hon darempred a vo bet re 
verr, siwazh ! hep mar ebet.

Petra a roin dit ?

Digoret he doa Palmira he sac'h-dorn, ha turlutat a rae a-zevri e-touez boestig ar bleud 
c'hwez-vat, ar melezourig, ar vazhig ruz livañ an diweuz, an alc'houezioù, ar pochad madigoù, hag 
an holl velbiachoù merc'hed.

- O ! emezi, en ur dennañ ur follennig baper diouzh tre pajennoù ul levr : - Ul lizher tener-
gliz !... Peogwir out barrekoc'h war ar meizañ eget war an ober, an dra-mañ ne zisplijo ket dit. Del! 
Kemer!

Teurel a reas ar paotr ur sell war ar follennig, ha lenn a reas : « Madrigal de los claveles » 
(Madrigal ar jenoflez). Ur pezhig barzhoniezh e oa.

 

Dihuniñ a reas ar breur Arturo, soubet en e zour-c'hwez. Ya! Eñ an hini a rede war-lerc'h ur 
plac'h yaouank dianav, ur jenoflenn gantañ en un dorn, hag ur barzhoneg en dorn all. Grougousat a 
rae eben, nemet en em laerez a rae. Kenedus e oa, hag an huñvreer ne ehane ket e sell da barañ war 
he digroazell fiñvus ha bev, ha war he zreid bihan-bihan, ha ker mibin. Ar breur Arturo a oa an tan 
en e gig, en e wad, en e benn. Stignet e oa e izili, ken e kinnigent tarzhañ.

- Va Doue ! va Doue ! Espernit din saotr euzhus ar c'hadaliezh !...

Va diwallit glan, korf hag ene !

Kaer en deus treiñ ha distreiñ, ne zeu ket ar c'housked dezhañ. Re domm eo en e logig. Hag 
atav an tan en e wad. Diwiskañ a ra e roched. Sevel a ra. Emañ e noazh-pilh en noz teñval-dall. Ur 
vezh dudius a laka e gorf da skrijañ.

- Me da lazho, tan an ifern ! emezañ en ur skrignadenn. Kemeret en deus, da skourjez, e 
c'houriz neud gwenn plañsonet, ha darc'hav a ra war e ziskoaz, war e zargreiz, dizamant. Poan en 
deus: hogen muioc'h c'hoazh a joa gouez en e gig. Didalvez eo outañ pinijenn ar skourjez. Ha 
kousket eo en-dro ? Pe en anhun, ha sorc'hennet ?... Emañ erru adarre, avat, ar wregig he digroazell 
hebleg ha kigek. 
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Hi eo a'n em ginnig dezhañ, an dro-mañ. N'eo ket Palmira eo ; ur « gitanilla », ne lavaran ket, unan 
eus an orgedenned-se, da ziwall outo, a skuilh c'hwistantin da evañ. Houmañ kannadez an diaoul. 
Astenn a ra he diweuz lipous davet genou ar breur Arturo : « Querido ! » emezi, ha n' eo ket ar 
breur Arturo evit tec'hout. Hi an hini a'n em denn kuit, diwar c'hoari, evit stouiñ warnañ adarre, 
ouzh e atizañ, ouzh e cherisañ gant he blev war e dal, gant pennoù he divronn reut kinniget d'e 
vuzelloù, gant he melloù daoulagad oriad, gant holl fiñvoù ur c'horf yac'h, gwevn ha kaer.

Trec'hwezhañ a ra ar breur Arturo, mont a ra tro en e gorf, ha, koulskoude, e kred dezhañ eo 
morzet e izili... - Noli me tangere !...

Diyoul, avat, e teu da vezañ. Trec'h eo gwrez ar vaouez d'e ziantegezh. Emañ o vont da 
astenn e zaouarn davet ar furmoù mezvus. Galloupat a ra a-dreuz e izili ur gridienn c'hrizias, leun a 



zudi.

 

 

 

An danvez-leaned a veze kaset, bep yaou, da dremen an deiz da vouster San-Miguel. En ur 
c'horn-tro eus an hent bras a ya, dre ur serz a frailh er menez, diouzh Miranda da Haro, e 
kompezenn ar Rioja, emañ San-Miguel. Ar manati, tamolodet e traoñ ar pikernoù moal, a chome 
anezhañ dismantroù e iliz hag e gloastr, bet freuzhet e-doug ar brezelioù evit Don Carlos. Roue an 
dismantroù-se, a-hed ar sizhun, a oa Pepe gozh la Botella, un duardig sec'h ha kramennek, « 
anarquista » ha beg-chopin, bet skoet gant ar gras, ha troet da ever-dour war an diwezhadoù, pezh 
ne vire ket outañ da bec'hiñ, evel un Navarrad, ma oa.

E sujidi nemeto a oa ar mul Alejandro ha daou gi-bleiz o mouezhioù braouac'hus. N'o doa da
amezeien nemet ar brini, tev e-giz yer, ha guped an oabl, hag ivez poblad safronus gwenan an 
dousenn koloennoù bennak, a lakae buhez er c'hloastr, e lec'h ar venech aet davet Doue.

Plijout dreist a rae an ermaeziadenn d'ar gloer, rak, morse, a-hend-all, ne daent diouzh ar 
gouent. E-keñver gouelec'hiad an tachennoù rouz dizour ha dic'heot, pe ar pantennoù meinek, 
dalc'hmat o kinnig disac'hañ, a oa da dreuzañ da vont di, San-Miguel, hag eñ freuzh-difreuzh, a oa 
anezhañ ur wir c'hlasenezenn, bourrus bevañ enni. N'oa ket bet troc'het ha didosennet holl 
c'hlastenenned an diribinoù, ha kalz eus platanenned diamzeret ar balioù aet da zouar fu a nac'he 
atav kouezhañ diouzh o sav.
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Ouzh tor ar menez, e goudor teñval un toull-roc'h, kenaozet gant daroù-ben, moest atav, hag 
ur stank a doennad iliv ha gwez kelenn, e oa ur feunteun vras dour rielet ha sklaer e-giz lagad an 
naer.

Izeloc'h en diaz, a-us d'ur menestin foenneg, e disheol ur bochad gwez elv, e klouare ul lenn-
kouronkañ, ma c'helled ebatiñ, goude bezañ pigellet pe douget boutegadoù atredoù, e-pad eurioù an 
deiz ; rak, - ar Reolenn a oa, - ne veze ket lezet nemeur ar baotred yaouank hep ober tra pe dra. 
Ouzhpenn ma oa yac'haus-tre d'ar studierien ma oant, atav gant o c'hresk, lakaat o c'horf d'al labour.

Ar breur Arturo en doa graet hent, evel boaz, gant ar breur Alano, ur Breizhad eveltañ, hag e
geneil nemetañ, e gwirionez, daoust ma oa forzh Breizhiz all e-touez danvez leaned ar gouent.

Diouzhtu goude lein, e oa aet an daou vignon d'ober un dro : n'oant ket evit en em ober 
diouzh ar c'housk-ae, boaz ar vro e-doug eurioù tommañ an deiz. Hag ezhomm en doa ar breur 
Arturo da vezañ e-unan evit komz ervat gant e geneil.

Harpañ a rejont dindan unan eus gwaregoù toull-didoull ar c'hloastr, nepell diouzh 
koloennoù ar gwenan. Azezañ a reas ar breur Arturo war un tog-kolonenn, debret e gizelladurioù 
gant an amzer. Frond tomm a oa en aer gant ar mel hag an tin. Uhel-uhel, en oabl glas trellus, e 
plave ur gup, difiñv, e-giz ouzh o spiañ.

Ar breur Arturo a oa skrijet gantañ e sorc'henn-noz divalav : ne zeu an diaoul, nemet dre 
deñvalijenn, da heskinañ an eneoù gwerc'h. Sammet e oa, avat, gant kudenn e wad e-keñver ar 
vaouez. Hep mui koll amzer, e tegasas kaoz goloet war an dalc'h.

- Ha krediñ a ra dit, Abgrall, - « te » a lavarent an eil d'egile, hag en em envel a raent dre o 
anvioù tud, a-enep ar Reolenn, pa vezent o-daou ; - ha krediñ a ra dit eo ken fall-se ar merc'hed ? 
Me... n'on ket evit krediñ ha, koulskoude...

- Ne garfen ket teurel ar maen kentañ outo. Du-mañ, hervez testeni va daoulagad, - nemet 
aet omp kuit d'hon unnek vloaz! - n'am eus gwelet nemet skouerioù mat, ha merc'hed eus an 
dereatañ, ha fidel d'o relijion.



- Te a zo diwar ar maez, Sezni, hag eus bro-Leon ar gatolikañ. Em c'hêr c'hinidik, avat, du-
mañ, war vordig mor Kernev-Izel, eo douget, ouzhpenn dreist, ar merc'hed yaouank d'al lammoù ha 
d'an dañsoù, ha, 'm eus aon, e karont ivez kompagnunezh ar baotred yaouank.

- Paotr Tin, lakaet eo bet ar yaouankizoù war an douar d'en em zaremprediñ ha... dimeziñ. 
N'eus netra reishoc'h.
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      - Ha ni?

- Ni?

Chom a reas Sezni Abgrall digor e c'henou gantañ

- Ya ! ni !... N'oun dare penaos displegañ va freder... Ne zeu ket soñjoù divodest da virout 
ouzhit da gousket, a-wechoù ?

C'hoarzhin a reas ar breur Alano.

- O, eo ! O, eo ! emezañ. Gweladennoù am beve gant loenig roz an Aotrou Sant Anton 
liesoc'h eget e karfen; ha ne vez ket lorc'h ennon, m'hel lavar dit. Nemet, na petra 'ta! Sik a ran 
dezhañ gwelloc'hikañ ma c'hellan. Ha n'eo ket divalav an dour yen... Neuze, gant al labour hag ur 
bedenn c'hwek bennak...

- Un dra iskis eo e vez douget paotred ha maouezed an eil d'egile, ha, d'eben, pa zeu o oad.

- Lezenn an natur, Tin Helgouarc'h, mennet gant Doue.

- Ha ni?

- Ni breur Arzhur, a zo da vezañ menec'h ac'hanomp, dibabidi, gouestlet, korf hag ene, da 
Zoue, gant tri le, - Aes Triplex, - an Diantegezh, ar Baourentez hag ar Sentidigezh. Ni 'zo ret dimp 
dioueriñ plijadurezhioù saotret an douar, stignañ ma rankomp hon holl strivoù davet ur Peurvad, 
mennet ivez gant Doue.

- Anat !

- Hag anat eo rekis bevañ dizemez d'an nep a zo galvet da seveniñ kefridi uhel. Ur skoilh 
d'ar striv eo ar vaouez.

- Ha gouzout a rez petra eo karantez ar c'hig ?

- Eu!... Douetiñ a ran : an darempred etre priedoù, diwar goust an diantegezh: Nemet, n'eo 
ket ret dimp tañva an ampoezon, da c'houzout eo noazus.

- Tenn herzel ouzh ar c'hoant gouzout, Sezni. Ma oufemp petra eo, d'an nebeutañ !

- Tenn eo. Doue, avat, a ro E c'hras da herzel. Hogen, ma anzavin ouzhit, me n'eo ket gant 
va diantegezh em beve nec'h ar muiañ ; gant va ourgouilh, ne lavaran ket. Me 'zo ken bras va lorc'h 
gant ar soñj e vin beleg ha manac'h, m 'am beve aon da gouezhañ e pec'hed ar spered.

Savet e oa an daou gloareg. Heuliañ a raent ur riboul strizh, toullet a-dreuz al linad uhel 
diwanet war atredoù mogerioù disac'het an iliz hep dor na toenn.

Difiñv e oa atav ar gup en oabl berv.

- Bez' ez eus, war a lavarer, dre ar bed bras, levrioù hag oberoù, a-vil-vern, hag ar zispleg ar 
gudenn fraez hag anat, pa ne venegont nemet ar garantez... karantez ar c'hig... karantez an den ouzh 
ar vaouez, a lavare ur wech bennak ar breur Arturo.
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Teurel a reas ur sell war ar gup ha, goude, en-dro dezhañ. Morvitellet e oa an iliz freuzhet, ar 
c'hloastr, ar serzennoù o sklent lintrus, dindan bannoù a-blomm un heol gor. Tron a oa en aer gant 



safron ar gwenan.

Neuze e tennas diouzh pleg don e vilgin wenn ur baperennig pleget gant evezh.

- O ! ur barzhoneg !... Diskouez !... Madrigal ar jenoflez, flourat anv !

Anaoudek anezhañ diouzh ar gwerzennoù, hedata a rae ar breur Alano ar pezhig-
barzhoniezh spagnolek :

Ker ruz eo da jenoflez

Ha teodoù levrini,

Jenoflez o delioù c'hwek,

Jenoflez eus da liorzhoù,

Frond ganto evel ma ouzez,

Hag o c'houzout diouzh da frond.

 

Da welet 'm eus oc'h ispilhañ ouzh da vantilh 

Jenoflennoù voulouz,

Gant ur spilhenn he fenn ruz-gwad,

Hag, em eurioù anhun,

Giz tantadoù en noz,

M' o gwelas o leskiñ ez plev.

 

Jenoflez Andalousia,

Me 'oar, va C'hordovadez-me, 

E varv, etre da vrennid,

Divi, ur jenoflenn bemdez,

A ! gallout kaout tremenvan-se 

Ur jenoflenn war da vrennid !

 

- Dont a ra brav e c'hourc'hemennoù gant da varzh, Helgouarc'h... Nemet...

- Ya ! ya ! « In cauda venenum ! » An div werzenn diwezhañ... Mervel war ur brennid... Ar 
c'homzoù-se a zo enno ur ster kuzh... Kevrin ar C'hig...

- Ar pezh kaer! En tu-hont da se a zo bet skrivet gant ar Roue Salaun en e Ganaouenn ar 
C'hanaouennoù. Ar maouezed, Kaourintin, e-giz ar bleunioù o livioù koant, a zo anezho, e melezour
ar bed-mañ, un damskeud eus Kened an Aotrou Doue. Hag ar ster-se an hini a ranker meizañ er 
veuleudi a vez graet d'o charmantiz gant barzhed ar Bed.
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- Karout a rafen dirouestlañ ar gudenn : an ere a zo etre tan va c'hig hag ar gweledigezhioù-
se; a vez hentet gante va nozvezhioù.

- N'eo ket hon afer. Afer tud ar Bed eo en em zibab er seurt luziadelloù, hervez komz Doue :
- It, ha ganit bugale ! Me, Helgouarc'h, a zo va flanedenn, dre c'halvedigezh ha dre zibab, bezañ ur 
manac'h hag ur beleg, hervez youl Doue. Ne dorran ket va fenn gant seurt merfeti, ha kontañ a ran 



war va fedennoù hag hanterouriezh ar Werc'hez Vari binniget-dreist, krouet dibec'hed, da gaout ar 
peoc'h a-zivout va diantegezh. Er venec'h eo e soñje Hor Salver, pa gemennas d'ar paotr yaouank 
pinvidik : - Mar fell dit bezañ savetaet, dilez da vro, da gerent, da deñzorioù, ha deus d'am heul !

Avi a savas er breur Arturo a fiziañs disaouzan e geneil. Nemet hemañ, ken sur ha tra, n'oa 
ket bet en em gavet gantañ ur Balmira war e hent.

Ha pezh n'oa ket bet anzavet gant ar breur Arturo, kennebeut, re gizidik e elevez, a oa an 
evezhiadenn a luc'he, a-daolioù, en e spered, evel ma splamme, pa veze digoret ganti, mohera 
avelaouer Palmira : kevrin ar Grouadelezh, a stummas disheñvel an den hag ar vaouez. Biskoazh, 
kent neuze, n'en doa merzet e oa ar Vaouez « tra disheñvel ». Bremañ, pa bleustre, e baduelle. 
Hoalet e oa davet an Dra Disheñvel... C'hoant briata en doa, ha bezañ tost, tostoc'h, d'ar Vaouez... 
Eñ hag a yae skrijoù en e gorf a-bezh, ken ouzh bezañ herlinket gant ur paotr all !...

Palmira...

 

 

Graet he doa Palmira ar mousc'hoarzh-se, a lakae ar breur Arturo, war un dro gant c'hwez 
gwrezus ha frondus ar vaouez, dindan gazel-ge.

Lavarout a reas :

- Me 'gav brav toulligoù ho tivjod, pa vousc'hoarzhit.

- Neizhi ar pokoù, « paloma » (va c'houlm), pa vezer bet fur.

Palmira ne zeue ganti nemet fistilh labous. N'oa ket souezhet ar paotr yaouank : anat an dra 
da gement kloareg, ar merc'hed a zo skañv o fennoù. Goulennet en doa, ur wech, he mignon 
yaouank diganti :

- Petra a lennit evit magañ buhez ho spered, reiñ sav d'hoc'h ene ?

- Me ?... Ne lennan ket, he doa respontet. Gwelloc'h e kavan bevañ.

Dasson diamen, diziwezh, avat. he doa ar vaouez-se, e kreiz kuzhetañ e voud. Talvoudegezh
espar e kave d'he fistilh lirzhin. Kement-se a oa diskenn diwar al leinoù, war e veno, da vevañ 
ganto, e-pad ur reuziad, e korn o oaled, buhez uvel, divennad, tud ar Bed... ha dastum ur prizius a 
skiant-prenet.

C'hoari a rae Palmira chigardiñ ar paotr :

- Ha me, me 'gav brav da zent gwenn, ha da zaoulagad mor, ha da dal uhel ha kaer, ha 
rodelligoù da vlev... plijus d'ar merc'hed o c'hañjoliñ ! Nemet, re verrik e troc'hez da vlev... Salv e 
vefe ac'hanon-me da gefrisa!

- O ! o ! a droc'he ar breur Arturo, o virvilhañ. Arabat ! arabat !... Va danvez-pried-me n'eo 
ket eus ar Bed-mañ. Va muiañ-karet-me ne c'hell bezañ ha ne vo nemet Hor Mamm Santel an Iliz.

Chom a reas krenn war e gaoz. Tro en doa amañ da silañ ar goulenn d'e c'hoant gouzout.

- Petra eo ar garantez, hervez ar Bed ?

- Setu, gwir ? N'ouzez ket petra eo ar Garantez ?... Ar Garantez a zo mezevennusañ, 
diharzusañ prof a voe roet d'ar gristenien gant an Aotrou Doue.

Talfasat a reas Palmira sin ar groaz.

- Ar garantez a wisk un dremm nevez d'an dra garet, un hoal... Ha netra ne dalv mui nemet 
an dra garet... C'hwek eo ar garantez e-giz ar mel, ha taer e-giz an tan-flamm... Ha da lakaat a ra ken
galloudek ha Doue...

Ober a reas sin ar groaz.



...Peogwir out gouest da hadañ ar vuhez e korf da barez.

- Da heul un darempred hudur, Doue ra viro !

- Hudur ?... Un anv gwall-zivalav, « amigo », d'ur briatad trelatus, mar bez. Ha gouzout a rez
penaos eo graet korf ur vaouez ? Ha gouzout a rez da betra e talv e sell ouzh an den ?

Barn a rez, hep gouzout. Rak biskoazh n'eo bet dalc'het ganit war da zaoulin ur vuiañ-karet, 
ha te ouzh he cherisañ, ouzh he strizhañ, o teuziñ hag o veuziñ, hag o vezviñ, e plijadurezh ar 
pokoù, e bam da ene, betek koll da skiant, diwar re levenez.

- Tra spontus eo neuze karantez ar c'hig !

- Tra neñvel ! Hi ar fulenn, a c'hwezh an tan, ha hi ar feunteun hel lazh...

- Tra difennet ouzhin, n'eus forzh penaos. N'on ket evit kenlodañ va c'harantez-me gant ar 
Bed ha gant Doue.

- Hag e ri, a-hed da vuhez manac'h, prezegennoù helavar diwar-benn traoù n'anavezez ket.
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An abardaevezh-se, e oa pignet en-dro ar breur Arturo diouzh an iliz d'e logig wenn, trefuet, 
aet war e gement-all. Goulennet he doa Palmira digantañ :

- « Amiguito », ha n'hoc'h eus ket lavaret din ne vezoc'h gant ho servij en iliz nemet e-pad ur
sizhunvezh ?

- Eo, « señorita »!

- Ha gouzout a rit emaomp hiziv ar gwener da noz ? Ya! « señorita ». Her gouzout a ran.

- « Dios mio ! » pebezh rann-galon !

Esmae en he mouezh. Stouet ha doa Palmira he fennig du da guzhat he dremm etre he 
daouarn maneget. Goursevel ha diskenn a rae he divskoaz.

Ar breur Arturo a bare e selloù war gouzoug, o stouiñ flour ha tener. Eñvoriñ a reas al lili, 
divi dindan an heol, o vransellat milzin gant an aezenn, war o c'horzennoù soubl-disoubl.

      - Penaos e rin-me, emezi, pa n'ho kwelin ken ?

Edo egile o vont da respont :

- Paotred dereat eo va c'henvreudeur. Divizoù frouezhus e talc'hot ganto ivez.

... A ! nann ! n'oa ket gwir !..: N'o dije ket komprenet e genskolidi, nemet ar breur Alano e 
vije bet : re lopez e oant, pe re strizh o spered. Enebiñ a rae, ouzhpenn, un « dra bennak » en e 
galon. Ar garantez c'hlan-se, daoust hag iskis, a oa e dra-eñ, e deñzor-kuzh. Ha, dezhañ bevañ e 
kumuniezh, n'en doa ket d'he c'henlodañ gant den.

Savet e oa bet he fenn, trumm, gant ar plac'h yaouank ; ha sevel a reas ivez he mantilh zu: 
Ar wech kentañ e oa d'ar breur Arturo gwelout he dremm dizolo, un dremm unliv damrouz : 
merc'hed e vro a veze ruz o divoc'h, e-giz avaloù azv. Skinañ a rae gant ur gened disi. Ar muzelloù, 
ruz-livet, a oa un hoal, daoust d'o mousklenn. An daoulagad du ha gleb, a zeve en o donder un tan a 
daole sklerijenn ha gwrez war an dremm paret warnañ. He selloù a oa dalc'het egile dindan o beli-
hud, e-giz ar golvanig dindan re ar sparfell.

Dic'hwezhañ a reas Palmira, dre ma sanke he chapeledig en he sac'h.

- Ha mignon out din ? Ha rankout a rin, taolet kuit pep mezh ganin, dont da ganañ dit « 
serenadoù », dindan da brenestr ?... Fellout a ra din e vin karet ganit. Ne glevez ket lammoù va 



c'halon ? Sant va c'halon o lammat !...

Simudet e chome ar paotr. Ur vag kollet ganti he stur. 

...Evel-se e tlee bezañ Adam, e Baradoz an Douar, aet e youl digantañ, pa voe kinniget 
dezhañ gant Eva an Aval berz...
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Lakaat a reas Palmira he dorn war vrec'h kleiz he divizour. Ur c'hlaouenn vev. Trumm, e 
krogas an tan-gwall e gwazhied ar paotr. Kregiñ e reas ar c'hrenerezh en e zivesker; krenañ a rae, 
hep ma c'helle mirout.

Tarzhet he doa ar wirionez : en e gig an hini 'oa an orged: n'eo ket ur garantez relijiel eo e 
vage. Ar valafenn, skañvbenn hag hedro, a oa anezhañ, o teviñ edo he divaskell ouzh flamm ar 
c'hadaliezh. Ur vleunienn a wele dirazañ, kaer trellus ; an naer, avat, an hini a oa dindani gant he 
c'hilioù, ha flemmet a oa bet ganti. Palmira Manso y de la Torre ?... Boued an argoll, e-giz holl 
verc'hed Eva...

- It kuit ! emezañ, dambennfollet. Tec'hit ! Ave, Maria purissima.

 

 

 

Nann ! ne blego kat d'ar c'hoant an hudurañ, a c'hell bezañ maget gant ur bugel bet dibabet 
gant Doue d'E servijout. Diframmañ a ray diouzh e galon an higenn zraenek, ha pa yafe an tamm 
ganti. An tan-se, a zeve e izili, gwashoc'h eget pebr ruz, ha c'hwez an ifern gantañ hel lazhañ a ray, 
ha pa ranko en em zismegañsiñ, betek mervel gant ar vezh, ha bezañ barnet diwar c'haou ha didruez
gant e genvreudeur hag an Tadoù-Renerien.

Bremaik, end-eeun, emañ ar « Capitula de Culpa ». Bep gwener d'abardaez, e vez bodet, 
hervez ar Reolenn, an holl zanvez-leaned hag ar vreudeur-lik e chapel ar gouent evit «anzav » a 
vouezh uhel, dirak an holl, hag a-youl-kaer, un torr pe dorrig d'ar Reolenn.

Hag ober a ra evel m'en deus mennet, hep chom etre daou venoz. Daleañ en dije talvet 
kement ha biken.

Ruz betek e gilpenn, tenn e anal, daoulinet en deus e-kreiz leurenn ar chapel, troet e gein 
d'an aoter, e zremm ouzh tu an Tad-Mestr hag an daou Dad-Rener. Azezet eo an tri vanac'h gwenn 
en o stalioù uhel koadgizellet. En amc'houlou emaint ; eñ, avat, a gouezh warnañ, diouzh an daou 
brenestr uhel houarn-barrennet, bannoù sklerijenn diwezhañ an deiz o vont da get.

Pasaat a ra e genvreudeur, didrouzik en o c'heder-keur. Bourret o deus al leaned; evit ar 
wech, ar re yaouank, evel-just, ouzh ar seurt kofesadegoù a vouezh uhel; dirak an holl : an dra-se a 
oa evito un doare pezh-c'hoari, sakr, a-dra-sur: pezh-c'hoari, avat.

Abaoe nav miz ma oa er gouent, morse n'oa bet savet ar breur Arturo diwar e stal da zont da 
ziskuilhañ a-ouez d'an hentez hini pe hini eus e sioùigoù.
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- Tad, pec'het am eus...

- Anzavit, breur Arturo !

- Faziet am eus...

N'eo ket evit mont hiroc'h. E c'hourlañchenn ez eus ur voullienn enni.

- Faziet am eus...

Ya! Graet e vo ur viltañs anezhañ, ma anzav... ur pezh divergont siet-fall... kaset kuit, 



marteze, peogwir e vo bet treuzwisket poell e gofesadenn. Ma kav, a-drak, e kouezh e soutanenn 
diwar e zivskoaz, hag e tiskouez e gorf noazh, e ene saotret, d'e genskolidi :

- Tad, faziet am eus !...

Dishiliañ a ra e c'herioù, unan-hag-unan :

- Gwechall, em yaouankiz munudik, on bet o skrapañ per... hag avaloù... ha kastrilhez... ha...
e jardin un amezegez kozh, e-tal ti va c'herent.

N'eo ket peuketa eo a reas kenskolidi ar breur Arturo. C'hoarzhin didro, ne lavaran ket, ha 
leiz o begoù. Mousc'hoarzhin a reas ivez an tri barner. Hejañ a rae unan e benn, a-zehou da gleiz 
hep ehanañ, tra ma talche egile e zorn war e c'henou.

- Ha mat e oant, d'an nebeutañ ? eme, pa voe torret d'ar barrad, an Tad-Mestr, gant e vouezh 
kompez.

Ar breur Arturo a chomas, stouet e benn gantañ, hep respont. M'en doa klasket mezh, mezh 
en doa, ken e krene war e zaoulin.

- Breur Arturo !... - Pouezañ a rae an Tad-Mestr war e gomzoù - N'eo ket ar « Capitu!o de 
Culpa » ur fentigell, ul lid da ziduellañ faltazi ar varzhed yaouank. Ha moarvat, rak roet eo bet 
deoc'h ho lod skiant-prenañ gant an Aotrou Doue; moarvat n'oc'h ket dic'houzvez eus talvoudegezh 
pennañ ar reolenn-se, a voe aozet gant furien, a anaveze ervat koustiañs ar venec'h.

Gouzout a ran oc'h deut dirazomp gant ar menoz izelaat ho spered dre sachañ goap warnoc'h
; mes ur gentel a zo da dennañ diouzh hoc'h anzav.

Kentañ pec'hed hoc'h eus graet : laerezh, laerezh en ur ober gaou ouzh ho nesañ. D'ho pinijenn, e 
lavarot un dizenez eus ho chapeled !

Eil pec'hed graet ganeoc'h : ur pec'hed a lontegezh. Dav eo debriñ, a-dra-sur ; maget e rank 
ar c'horf bezañ. Reiñ dezhañ, avat, dres ar pezh a zo ret. Moarvat n'ho poa ket da zioueriñ e ti ho 
kerent, ha d'ho lontegezh eo, - pec'hed al loen mut ! - e raec'h bod, pa 'z aec'h da skrapañ frouezh 
hoc'h amezeien. D'ho pinijenn, e lavarot un eil dizenez eus ho chapeled!
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D'ar pec'hedoù-se, avat, Doue a vo bet trugarezus, dre ma oac'h bihan-kenañ, ha ne ouiec'h 
ket nemeur petra a raec'h. 

Ur pec'hed all, avat, a zo bet sammet ganeoc'h, bremañ diouzhtu, war ar re-se. Emaoc'h o 
nevez-sammañ war ho laeroñsi hag ho lipouzerezh, pec'hed an ourgouilh. Faziañ a ra an den fur 
seizh gwech bemdez. C'hwi, ha krediñ a ra deoc'h 'z eus ur sant ac'hanoc'h? Hag en em gavout a rit 
dreist d'an Den Fur e-unan, pa rankit, da izelaat ho kalon, mont keit-all, en amzer dremenet, da 
glask abeg d'hec'h izelaat?

Evit pec'hed an ourgouilh, breur Arturo, c'hwi a 'n em lakay, bremaik, da goan, e-kreiz ar 
sal-debriñ ! Dibunañ a reot ho tiv dizenez chapeled, war ho taoulin, gant ho tivrec'h e kroaz, ha, pa 
ho po echu, e pokot teir gwech d'an daroù gant ho muzelloù...

Lakaat a reas un ehan, e-keit ha ma 'z ae ar breur yaouank d'e blas.

Dic'hoarzh-meurbet, e kendalc'has, goude-se, an Tad-Mestr gant e brezegennig diwar-benn 
al lorc'h, pec'hed ar spered, pec'hed Ministred Doue, an hini nemetañ ne vo pardon ebet dezhañ... 
Roet e vez, a-dra-sur, d'an neb en deus an enor da sevel betek ar Velegiezh, plas an Aotrou Krist, 
end-eeun, war an douar, hag ar galloud zoken da liammañ ha da ziliammañ ar pec'hedoù. Hogen 
seul-uheloc'h an enor, seul-izeloc'h a dle bezañ ar galon. Rak, ni, an Dibabidi, ne veritomp ket hon 
enor. N'omp netra nemet uloc'h ha sempladurezh. Netra ne gont nemet an Aotrou hag E c'hras...

Ar breur Arturo, avat, m'en doa bet e walc'h a vezh, n'oa ket bet disammet gantañ e 
goustiañs.



 

 

Droug a oa ennañ outañ e-unan, rak en em gemeret en doa evel ur genaoueg; hag evit ur 
genaoueg e oa bet kemeret gant e genvreudeur.

- Pitiaoul a zo c'hoarvezet ganeoc'h ? a c'houlennas, ur wech bennak, ar breur Alano digant e
geneil e-pad ar studi vintin.

- N'oc'h ket evit kompren.

- Me 'oar : kleñved ar gêr! Emaoc'h adarre o selaou tonigenn ar mor.. Ho korf amañ, hag ho 
spered e traoñiennoù glas Breizh-Izel... marteze dindan gwez avaloù milzin an dimezell gozh ?
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- C'hwi ivez, breur Alano, a gav on bet brell ha droch dech da noz : n'eo ket gwir ?

- Pa 'z eus meneg avaloù, breur Arzhur, e lavarin deoc'h n'am eus ket debret Aval Skiant ar 
Mad hag an Droug, ha n'ouzon ket pe soñj a zo aet dre ho penn, o reiñ dimp hoc'h abadennig 
termaji.

- Ma! N'eo ket gant kleñved ar gêr emaon.

- Ho kalvedigezh ?

- Doue ra viro, hag ar Werc'hez Vari binniget !

- Ur glotenn zivalav, neuze, d'ur rimadell bennak, o chom da vouzhañ e beg ho pluenn ?... 
Emaomp ganti

- M' hel lavar, sur ! Klevit, breur Alano !...

Sachañ a reas e vignon, dre e vilgin, betek an trepas, war-du dor an dorgenn, ha silañ a reas 
dezhañ en e skouarn ;

- Din-me, ya! me 'zo bet kinniget din-me Aval Skiant ar Mad hag an Droug.

Souzañ a reas ar breur Alano, evel skoet gant un taol-dorn e-kreiz e vruched. Sellout a reas 
ouzh ar breur Arturo evel ouzh un den bet darbet dezhañ koll e lod baradoz, evel ouzh un den o tont 
diouzh rouantelezh ar gozed.

- Se eo n'out ket bet gouest da anzav er « Capitulo de Culpa ? »

- Eeun-hag-eeun.

- Paotr Tin, n'eo ket bidennoù a gontez din ?

- Ar wirionez ! Graet eo bet din ar c'hinnig gant merc'h Eva. Ma ne vijen ket redet kuit...

Dezrevell a reas darnoùigoù - darnoùigoù nemetken - eus ar c'haoziou skoemp, a oa bet en 
iliz etrezañ ha maouez du Miranda.

- Feiz ! Mat ac'h eus graet, d'am meno, tevel war seurt darvoud. 'M eus aon e oa echu ganit 
tañva blaz « garbanzos » (fav ruz) Kastilha-Gozh, hag e vijez bet kaset da zebriñ yod-silet e ti da 
vamm. Brrr !... Nemet, na petra ! Te a zo bet re hir da fri, dalc'hmat.

- Ur servij a bouez bras am eus da c'houlenn diganit, Sezni. Va devezh diwezhañ eo diskenn 
en iliz. Bez ar vadelezh da vont, fenozh, em flas, d'ober un taol-skub d'an chantele, ha da 
ziboultrennañ an aoterioù !

- A wir galon vat ! Mont a rin, sur... Ha mar deu pompinenn Eva war va zro, - yaouank e oa 
ivez ar breur Alano ; c'hwezek vloaz bennak, - gant gras Doue, ha va botez-me e menez kêr-
vrammoù hounnezh...



C'hwi, avat, « hermano Arturo », it d'ar c'halloup da gavout ho Tad-Rener !...
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Tremen a reas an deiz. Dizroukavelet e benn, ar breur Arturo a gane ar bed adarre en-dro 
dezhañ. Gwelout a rae adarre ar manati hag e vreudeur gant daoulagad hinon.

Heuliet en doa ali Napoleon : - An trec'h d'an vaouez, an tec'h !

Padal, goude studi an enderv, ar breur Alano a voe kemennet dezhañ, war un dro gant un 
nebeut kloer all, mont d'ar menez, da zourañ, kerkent ha kuzhet an heol, ar gwezigoù pin nevez-
plantet, hag a oa o kinnig krazañ gant ar sec'hor.

Ne vo ket distro e koulz.

- Breur Celestino, ur servij am eus da c'houlenn diganeoc'h !

      - Ya!

- Ha ne c'hellfec'h ket kemer va flas, hiziv, en iliz. Va devezh diwezhañ eo.

- Perak ? Dalc'het oc'h un tu bennak all ?

- Ya !... « Dalc'het e pelec'h ?... » Ya ! Kregiñ a ran bremaik, en hor chapel, gant un naved 
pedennoù.

- Breur Arturo, c'hwi a grogo warc'hoazh, - ar sul a vo, - gant ho naved pedennoù. N'am eus 
ket afer gant ho tigarezioù.      

Tonket e oa e rankje en em ziluziañ e-unan en e enkadenn. Diskenn a rankas ar breur Arturo 
d'e gefridi.

...Nann ! Ne sellfe ket outi !... Dereat e vije, a-dra-sur ! Dibleg ivez : - N'oc'h ket a-berzh 
Doue !... Peoc'h digant ho kenou ha « vaya Ud. con Dios ! » It gant Doue, mes a-zirak va 
daoulagad-me ha diouzh va soñj !... - Setu, ya setu petra a lavarfe dezhi...

Hogen, ne oa ket aze...

Gloria in excelsis Deo !

En em lakaat a reas ar breur Arturo da skubañ. C'hwitellat en dije graet gant ar blijadur. 
Treiñ a rae e benn, bep an amzer, - n'oa ket evit mirout; - war-du chapel Itron Varia ar Rozera, ma 
teue eben da zaoulinañ, bep abardaez, war an derez-vaen, ouzh an aspled.

Ne oa ket deut.

Truez en doa bet an Aotrou Doue ouzh e velegig blin, o c'houzout moarvat ne vije ket bet 
evit trec'hiñ. Daoulinañ a reas ar breur Arturo, war ur gador-bediñ, da lavarout, e trugarekadenn, un 
dizenez eus e chapeled.

- Me ho salud, Mari, leun a c'hras, an Aotrou Doue 'zo ganeoc'h, binniget oc'h etre an holl 
wragez, ha binniget eo frouezh ho korf, Jezuz !

Santez Vari, Mamm da Zoue, pedit evidomp, pec'herien, hiziv ha da eur hor marv !
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Ne oa ket deut !... Hag e skube hag e tiboultrenne ar chapelioù gant un dorn bagol. Sellout a 
reas ouzh an orolaj vras... Ha ne zeuje ket... Tri c'hard eur e oa c'hoazh da c'hortoz kent serriñ dor an
iliz. Habask ar paotr, hag azezañ da bateriñ :

- Me ho salud, Mari, leun a c'hras, ker ruz eo da jenoflez !... Biskoazh seurt dievezhded !... 



Santez Vari, Mamm da Zoue, pedit evidomp, hiziv, hag em eurioù anhun.. ha, da eur hor marv, 
kaout tremenvan ur jenoflenn war da vrennid...

N'oa ket evit kenderc'hel gant e chapeled. Etrezañ hag ar Werc'hez vinniget a oa en am silet 
ar vaouez du...

Gant ma ne zeuio ket ! Amzer a zo c'hoazh avat : un hanter-eur.

Harpañ a reas ur pennad ouzh aspled an aoter vras, ha mont ha dont a reas e selloù warni. 
Stummet e oa an aoter e-giz un iliz-veur gotek, gant un niver bras a dourioù beget-uhel, hag aour-
wisket, traoñ ha laez, hervez giz Spagnoliz. A-zioc'h e benn, war an aspled, un erer aour, sanket 
gantañ e skilfoù en ur pikol boull aour, a bare e selloù diflach war dor ar maez.

Ha ma ne zeufe ket !...

Biskoazh kement-all ! Edo ar breur Arturo o verzout e oa ret dezhañ he gwelout, ur wech 
diwezhañ... Alc'houez ar Skiant... Alc'houez Skiant ar Vuhez... Pezh a ouie, eñ, n'oa nemet 
deskadurezh diwar levrioù, skiant diwar c'horre : hel lavaret he doa...

He gwelout a ranke. E gefridi a oa prezeg Komz ar Wirionez d'ar bobl fidel, en argoll er Bed
Bras, Ha petra a ouie, eñ, diwar-benn ar Bed 'Bras ?... Milligañ pec'hedoù ar C'hig ?... Ha petra 'oar 
diwar-benn ar genbec'herez ?... Ar Vaouez ?...

Alchouez ar Skiant !... Anaout ar Vaouez, anaout ur vaouez, anaout Palmira !... Ganti emañ 
an diskoulm d'ar c'hevrin.

Touch a ray outi...

- Touch nemetken gant va dorn, touch ouzh ar vronn, netra ken ! Skrijañ a reas :

- Eno emañ merk-digemmañ ar Vaouez. P'eo bet c'hwezhet ganti em gwazhied tan ar c'hoant
gouzout, hi a vezo anezhi ivez an feunteun, a lazho an tan-se... Lakaat va dorn war he brennid ! Ne 
din ket pelloc'h. Me 'zo gwaz, me 'zo paotr youlet-kreñv, ur penn yen, kaer o deus lavarout on 
barzh... Ret eo din gouzout, din da c'hallout komz, diwezhatoc'h. Ne nac'ho ket Palmira : ur 
vaouezig, sempl dre natur, ne c'hell nemet sentiñ. Ha ma c'houlenn muioc'h, - piv 'oar - ma lavar din
: - Kendalc'h ! e respontin dezhi, krenn ha kras, an taol-mañ, an taol-mañ, rak neuze eo e vo anezhi 
skoazellerez an diaoul : - « Vade retro, Satanas !... ».
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Hep gouzout dezhañ, e oa erru ar breur Arturo, echu gantañ e labour, e-tal chapelig Itron 
Varia ar Rozera, ma veze daoulinet Palmira, en deizioù diagent.

N'edo ket eno. Didud a oa an iliz teñval. Ha didrouz, war bouez ur sioul a zraskadenn-
pleñchod, a-wechoù, du-mañ du-hont.

Treiñ a rae an eur. Bremaik e vo poent morailhañ an nor, ha distreiñ d'al laezioù, du-se, er 
penn pellañ eus al leandi meur.

Ha bez' e c'helle ne zeuje ket?

Azezañ a reas ar breur Arturo, da c'hortoz, war ar skabell voas. Tennañ a reas e chapeled 
diouzh e chakod. Parañ a reas e sell war dremm Itron Varia ar Rozera, fichet kran gant he sae hir 
voulouz mouk.

- « Ave, Maria, gratia plena... »

« Dianket o klask ar peurvad, ne gaven neblec'h, edon o vont skuizh, pa 'n em gavis ganit, â 
te, kaer e-touez ar re gaer, dibabet gant va c'halon, rouanez va huñvreoù, « o divina! ».

Ne c'helle ket bezañ. N'eo ket al lean a bede, n'eo ket ar barzh a gane. Savet a oa un den all 
er breur Arturo; un den dianav, a lakae an daou all da souzañ.

...Solo 'me gusta la sonrisa de tus labios de granada...



( Ne vourran nemet ouzh mousc'hoarzh da ziweuz c'hreunadez... )

Emañ o noziñ en iliz sioul-meurbet ha didrouz. Soetiñ a ra damskleuroù aour an aoter vras 
gotek. Gwigourat a ra gwikefre merglet an horolaj, o rakseniñ tintadoù seizh eur-noz.

Poent eo serriñ. N'eo keut deut.

- ...Solo me gusta la altivez de tu mirada...

( Ne vourran nemet ouzh da sell balc'h...)

Marteze ! Nemet...

- Diskiantoc'h egedon n'eus ket war an douar !

Sevel a ra da vont.

Dont a ra d'e skouarn, a-dreuz mogerioù fetis an iliz, diouzh ar maez, un tu bennak, e 
Miranda, notennoùigoù ur gaita : ur paotr Kastilha bennak, o tiverrañ e amzer e-tal dor un « estancia
». N'eo ket barrek war ar benveg, rak stlejañ a ra war an ton, ken eo tristidik ha hiraezhus.

- Du-mañ ivez, ez eus biniawoù, eme ar breur Arturo, heñvel mat o son ouzh hini ar gaita. 
Nemet sartoc'h int, ha lakaat a reont Breizhiz da gas ar jabadao en-dro...

Chom a ra en e sav dindan porched an iliz. Deiz bras eo c'hoazh, er-maez, ha tomm, e 
bleuniadeg limestra ar c'huzh-heol, a-zioc'h torgennoù ar c'hornog. Mes didud eo ar blasennig he 
gwez kasia dirak dor an iliz, didud ar vali wezennek a ziskenn war-du kêr.
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N'eo ket deut, ha ne zeuio ket...

Paotr ar gaita, aval, kavet gantañ an ton hag ar mentadur, a daol bremañ er-maez, en-dra ma 
c'hell, ur « fandango », drantig ha goapaer, ken eo ur blijadur.

Kounaat a reas al lean yaouank azen bihan ar gouent, a ganas gloar, ar sul araok, pa oa 'm 
em gavet, ar wech kentañ, gant Palmira. Echuiñ a rae ar pezh-c'hoari war un ton lamm-da-laez. Mat 
ar bed !... Ar Bed a zo anezhañ ur «fandango »... pe ur jabadao, ha neb ne zañs ket a zo ur 
genaoueg. Ole !... - Me; n'on ket eus ar Bed ! - Hag e vorailhas dor vras an iliz.

Tintet en doa kloc'h koan, ur pennadig mat e oa.

 

 

 

Savet e oa da solieroù uhelañ ar manati. Mont a rae hed-ha-hed gant steudad an trepasioù 
strizh, amsklaer ha dilevenez, davet skol an danvez-leaned, du-hont, ouzh tor ar menez. Teurel a 
reas, dire zegouezh, ur sell war-du kêr, dre ur prenestr houarn-barrennet.

Darbet e voe dezhañ hopal.

Edo o tont. Hi an hini 'oa, en traoñ, du-se, er vali c'hlas, o hastout war-du an iliz, hi, ar 
weledigezh-se, ur marzh ar c'havout anezhi, gwenn-kann-wisket penn-da-benn, nemet he mantilh zu
gant he c'hrib uhel war he fennad blev du e-giz askell ar vran. Gouhin he chupennig wenn, stardet 
en dargreiz vistr, a lakae splannoc'h puilhentez ar brennid balc'h, ur bonnner a rozenn liv ar gwad 
bev o flamminañ warnañ. He brozh, stegnet pervezh war he digroazell hag he morzhedoù leun, a 
ziskenne betak hanter kofoù he divhar o neuz flour, un hoal.

Ha dont a rae d'hec'h arroud, soublet hebleg he fenn hag he divskoaz war-raok, he sell paret 
war vein an hent, ouzh piltrot he botoùigoù gwenn uhel-seuliet, gant ar c'hammedoù-se, mibin ha 
munut, a verc'hed kêr, a vez souezhet ganto, evit ar wech, ar wazed yaouank, betek krediñ en o 
ardoù blizik. Ruz-roz a oa gant an tizh he dremm rouz dizolo. Skinus e oa e-giz ur verc'h nevez.



Gwelout a rae ar breur Arturo Palmira evit ar wech kentañ; evit ar wech kentañ, e wele ar 
Vaouez gant daoulagad ar par. 

Diwezhat.

Diwezhat e oa ivez ar breur Arturo d'e goan, dre m'en doa re hir-gortozet. Troc'hañ a reas a-
rampadoù bras etrezek sal-debriñ an danvez-leaned.

- Ne vin na manac'h na beleg ! emezañ.

Youenn DREZEN.

 

 



AR C'HABITEN MEZV

 

pezh-c'hoari pevar arvest ennañ

gant ABHERRI

tennet eus « Pezhioù-c'hoari berr »

 

d'ar c'habiten KOURTEL

 

TUD AR C'HOARI

EVENOU, Kabiten u1 lestr-karg, 40 vloaz. 

RIOU, Eil kabiten, 36 vloaz.

HERVE, Ofisour, 30 vloaz.

MALOU, Martolod. 22 vloaz.

 

El leur-c'hoari e weller da gentañ kambr-lestr ar c'habiten enni un daol e-kreiz, div armener, 
lomberioù-lestr, kleuzeurioù-tredan staget ouzh ar magoerioù, ur gwele izel ouzh ar vur a-zehoù, ur 
burev ouzh ar vur a-gleiz. Dre ul lomber, er goueled a-gleiz, e spurmanter dremmwell ar mor. Un 
nor er goueled a c'heller digeriñ war du kleiz treuzell ul lestr-karg bremañ. Gwelout a reer e-barzh, 
warlerc'h un dachenn oulle div wezh donoc'h eget ar gambr ha dirak houarnaj a guzh an dremmwel, 
ur buker gant nadoez-vor. An nor a vez digoret peurliesañ ha dalc'het evel-se gant ur morailh. Er 
gambr ne gaver netra e-pign na tennerisoù erbet a c'hellhe monet gant horellañ al lestr. Ne spier an 
horelladur nemet dre hini an dremmwel el lomber ha dre jestroù an dud en o sav evit chom 
kempouezet mat.

A-dreñv d'al leur emañ ret aozañ binviji evit ober trouzioù : en donvor, pa dro ar c'heflusker, bourbl 
ar mor hag an ijin mentadet, pa ne dro ket, trouz an avel ; goude pep kemenn d'ar stur pe d'an ijin, 
tinterezh distag kloc'higoù.

An dud a vez gwisket e-giz ofiserion ha martoloded al listri-koñvers.

68

ARVEST I.

 

En donvor, e-pad an deiz. Horelladur dister. Evenoù a achu e verenn, chouket ouzh taol, e-
kreiz ar gambr. Kornbutunat a ra, soñjus. Digor eo an nor. Er maez e weler Hervé o kemer uhelder 
an heol gant ur c'hwec'hvedenn-gelc'h e-tal d'ar buker. Luc'hskeudenn ur vaouez yaouank a vez 
lakaet war vurev ar c'habiten.

 

DIVIZ I

EVENOU, en e-unan ouzh taol,

 

Huchal a ra Herve teir gwezh «  Top ! » en ur gemer uhelder an heol gant e c'hwec'hvedenn-



gelc'h ha mont a ra kuit seul gwezh war-zehoù evit lenn derezadur e venveg. Goude-se e teu Maloù 
e-barzh, ur c'hreg en e zorn, da skuilhañ didrouz kafe e tas ar c'habiten; mont a ra kuit a-benn. 
Evenoù a laka sukr hag a lonk habask e dasad kafe.

 

DIVIZ 2

EVENOU

HERVE dirak an nor, doujus

HERVE

Kabiten, setu lec'h al lestr da greisteiz. War an hent e vehemp met div lev-mor goulerc'het.

EVENOU

Diskouezit 'ta !

Herve a zeu e-barzh, ur blankennig en e zorn lec'h m'emañ bet treset linennoù a-dreuz

HERVE

Sed amañ linenn eizh eur. Ne dalv netra, abalamour da fals dremm welioù. He lezel a ran er maez. 
Hini nav eur hanter hag uhelder kreisteiz en em droc'h aze. Ar pezh a ra div lev-mor warlerc'h.

Evenoù a sell ouzh an tres, un herrad

EVENOU 

Dalc'hit 'ta d'al lec'h prizet.

HERVE o vont kuit 

Mat, Kabiten !

Monet a ra kuit war zehoù. Didrouz. Ar c'habiten a sav hag a ya betek an nor
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EVENOU a-strew

Levier !

ur vouezh 

Heñ?

EVENOU

Kae da glask an eil kabiten !

Respont erbet. Trouz pazioù o vont kuit. Evenoù a lazh tan e gorn-butun, a chouk ouzh e 
vurev hag a sell gant ur gwenc'hoarzh habask skeudenn e vaouez

 

DIVIZ 3 

EVENOU

RIOU o tonet, imoret fall

Riou hep doujañs

Setu me !

EVENOU

Arc'hoazh e vimp e Dunkerk, war dro eizh eur. Ret e vo diskargañ al lestr buan gant holl hon ijinoù.



Benn dilun ez imp din. Mar bez ret e labouro ar merour a-hed an noz-mañ war hent Haifong.

RIOU

Kompren a ran... Arabat bout prest dilun. Sac'het gwern-garg stribourzh a-dreñv.

EVENOU

Aes eo kempenn an traoù, hervez ar pezh a zo bet lavaret din. Mar bez ret e labouro ar merour a-hed
an noz-mañ d'achuiñ ar spisoù. Arc'hoazh e tle bout prest holl ar benveger.

RIOU gant kounnar dalc'het

Ret eo... Ret eo... Nen domp ket war listri ar Roue amañ ! Gout a ran ma micher. Dober hon eus a 
chom ur sizhuniad diskuizh ac'hoel e Dunkerk.

EVENOU kreñv met habask

Dilun am eus laret. Tu a zo da zisoc'h o tilezel ar c'hoant hor boa da vont d'ar gêr. Me ar c'hentañ... 
Na chom ket aheurtet...

RIOU o tarzhañ

Aheurtet? Arsa skuizh on ganit! Ha nen dout ket mab ur pesketaour a ma farrez ?
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EVENOU habask

Mab ar pesketaour ha mab ar postour a c'hell bout mignoned vat goude ar servij. Amañ neoazh me 
eo an hini a gemenn ha...

o pouezañ war hep ger

ne fall din tabut erbet.

RIOU diroll

Ma gwalc'h am eus gant da ardoù mac'homer ha gant ar c'hozh vag-se ! Arc'hoazh e tilestrin ma 
sac'h.

EVENOU yen

Vel ma plij dit! Merdeourion dilabour a zo, stank a-walc'h evit kemer da blas.

un herrad

Den hep grad vat ! Ha nen dont ket bet mat en az keñver ?

RIOU kounnar ennañ

Gant da stumm gwarezus, evel just !

habaskoc'h

Skuizh on gant ar verdeadurezh; betek gouzout. Mont a rin d'ober un dro vale er vro, da ziskuizhañ 
un nebeut mizioù,

jestr davet skeudenn ar burev gant ur gwenc'hoarzh likoez

Bout ez eus merc'hed koant en Izenac'h hag e kavin arre mignonezed agent...

kalet

Diouzhtu ma vo fardet al lestr e kemerin ar pezh zo dleet din ha kenavo!

emañ edan vont kuit

EVENOU war sav



Ali ganit. Kae kuit ! Met ma n'eo ket aozet ar wern-garg, arc'hoazh da vintin, evel m'am eus 
kemennet, e vi lakaet en harzoù.

RIOU o vont kuit, gourdrouzus 

A dra sur! Ar c'hreñvañ out. Ret eo plegiñ. Met tuchant ma zaol-digoll am bo !

un herrad

EVENOU en e sav, pouezet war bost an nor

Herve !
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DIVIZ 4

EVENOU

HERVE o tonnet, lunedoù kreskat en e zorn

HERVE

En ho kourc'hemenn !

EVENOU habask

C'hwi a gemero karg an eil kabiten, kentizh ha ma vimp en eorva !

 

AR OUEL A GOUEZH

 

ARVEST II.

 

Memes leur-c'hoari. En ur porzh da fin un enderv. Gouloù tredan er gambr dija. Dre al lomber hag 
an nor digor e spurmanter gwerni bagoù tost. Trouz givri war ar c'hae. Kambr oulle. War ziskenn 
ec'h a gouloù an deiz.

 

DIVIZ I

EVENOU

HERVE o tiboukañ o daou dirak an nor, er maez

HERVE

Arc'hoazh da greisteiz e vo karget hol lestrad spoue.

EVENOU

Mat tre. Emañ em spered monet kuit da bevarzek eur. Klokait ar bouedoù e-pad ar mintiniad.

HERVE

Graet 'vo... Ha me c'hell ober un dro war zouar ?

EVENOU

Diskennit 'ta. Chemel a ran war vourzh henoazh...

HERVE 

Trugarez deoc'h !

mont a ra kuit



 

DIVIZ 2

 

EVENOU en-e-unan

Ar c'habiten a zeu e-barzh, a lam e gasketenn, a huanad hag a chouk ouzh e vurev da skrivañ
ul lizher.
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Klevout a reer un akordeoñs en estaj izeloc'h o seniñ div pe deir gwez adarre « An heol a sav
». Goude-se e tav.

EVENOU o adlenn e lizher disonik

Rozenn garet,

Netra ac'hanout c'hoazh a-c'houde Dunkerk ! Erbedet mat em boa dit koulskoude ober gant ar post-
karr-nij. Tud al lestr o deus resevet dija daou sac'h-lizhiri warlerc'h an disparti. 

Goulenn ali digant ar resever, daoust din karout gwell, a-c'houde distro Rioù al lorc'hek, ma chomi 
hep dont re lies e ti e dad, en deus klevet emichañs hir gomzoù diwar ma fenn ! Herve, an hini a ra 
evitañ ( rak unan youank am boa degemeret) a vez un den a feson.

Fall eo lakaat a-gevret tud an hevelep parrez, oadet ur seurt 'gozik.

Mall eo ganin lenn ul lizher ac'hanout. Na hir e vo redadenn Haifong, dreist-holl goude meskont 
Dunkerk, lec'h n'em eus ket gallet kuitaat al lestr ha dont d'az prec'hata. Gant da lizhiri ac'hoel e 
vehe tu da zerc'hel... Ar mor, kompren a rez, ne jaoj nemet ouzh ar re zizemez ! Pa garer e wreg 
eveldon-me, n'heller mui bevañ 'vel araok hag an deizioù a jeder e-giz ur skoliad...

 

stekiñ a reer ouzh korn an nor ha Maloù a spurmanter

Deut e-barzh !

 

DIVIZ 3 

EVENOU

MALOU gant lizhiri

MALOU o reiñ unan d'Evenoù 

Ul lizher, Kabiten !

EVENOU

a sevel e benn laouen hag o tont da vout beunek p'en deus sellet ouzh ar golo

N'eus ken ? 

MALOU o vont kuit

N'eus ken, kabiten !

      Ar c'habiten, beunek, a sav, a zigor ar golo, a lenn buan al lizher, dizudi splann eo, hag hen taol 
war e vurev
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DIVIZ 4

EVENOU en-e-unan

Netra c'hoazh... nemet an notenn-mañ!

Petra zo o treiñ, ma Doue? Petra zo degouezhet ganti?

Ober a ra monedone taet. Klevout a reer c'hoazh sonerezh an akordeoñs

Durc'haet ouzh ar foto

Rozenn !

Dic'hoanag ennañ

Ha selaou a rez ouzh ar Rioù milliget-se ?

Digor a ra koufrig an armel e-tal ar gwele. Kemer a ra ur voutailh leun a rom hag ur werenn.
Lonkañ a ra ar werennad en un taol hag a laka an holl war an daol-greiz.

O azezañ, beunek

un herrad 

A-vihanik en em anavont...

Ar wirionez a oa ganin pa laren gwezharall nen deo holl ar gwragez nemet gisti...

Didrouz 

Evet a ra ur werennad arall difonn

An akordeoñs a grog arre en e sonenn

 

AR OUEL A GOUEZH

 

ARVEST III.

 

Nozvezh en donvor. Brumenn. Klevout a reer pep munutenn son boud ar c'hwitellerez. Dor 
serret. Dizurzh er gambr : ur werenn war an daol, boutailhoù ha paperioù a-strew war ar burev. 
N'eus mui luc'hskeudenn erbet. Sae war al leur. Ar c'habiten, aotennet fall, houpet e vlev, a gousk 
pounner war c'holoenn e wele. N'eo gwisket nemet gant roched ha lavreg. Ur gleuzeur entanet 
hepken er gambr.

      

DIVIZ I     

 

EVENOU      kousket

MALOU       o tonet, goude 30 eilenn hag o serriñ an nor. 

            Noz dall er maez
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MALOU e-kreiz ar gambr

Kabiten !   



Respont erbet. Maloù a dosta ouzh ar gwele hag a hej ar c'habiten.

Kabiten !   

EVENOU o tigeriñ daoulagad skoelf

Petra ?     

Adserriñ a ra e zaoulagad

MALOU ouzh her hejañ arre 

Kabiten ! An ofisour da garter a gas kevell deoc'h emañ diskennet ar sont edan bemzek metr.

EVENOU goachennek, e vouezh

Penaos ?... Peoc'h !    

MALOU

Hag e c'heller dont ugent derez war-zehoù ?

EVENOU ouzh en em dreiñ trema'r vur en ur vourboutat 

Mat eo an hent evel-se. Kae kuit !

Maloù a zigor e zivrec'h mantret hag a ya kuit en ul lezel an nor digor ha morailhet. Didrouz.
Adkousket eo Evenoù ha roc'hal a ra.

 

DIVIZ 2

EVENOU kousket

HERVE, MALOU o tonet war un dro

MALOU 

N'em eus graet netra gantañ.

HERVE o tostaat

Mezv eo, biskoazh kement 'rall.

jestr trema'r burev

Sell ouzh ar pezh en deus lonket !

Int a arvest ouzh o c'habiten en-o-sav

MALOU             

Mantrus eo ! Ur c'habiten ken mat, n'eus nemet daou viz c'hoazh !
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HERVE

Setu ar stad lec'h ma c'hell kouezhañ un den seurt gant hennezh, dre wall an dimeziñ !

MALOU 

Hañval eo gantañ emañ dogan, a-c'houde ne resev mui lizher erbet.

Ha ne vehe ket un ard da Rioù ?

HERVE

Da Rioù pe d'un all, ne vern ma faotr, ne dalv ket kalz ar merc'hed ha setu un den parev !

Eñ a glask an tu da zihun Evenoù ouzh her hejañ hep tennañ netra anezhañ nemet ur 



gromellerezh

Netra d'ober... Gwazh-a-se ! Me a gemer karg ar c'habiten. Mall eo dont war-zehoù. Nag ur 
vrumenn dev !

Mont a ra kuit, Maloù war e lerc'h.

Kentizh ha m'emañ er maez

Levi d'ar 320

un herrad. Trouz ur c'hloc'hig

UR VOUEZH

Hent d'ar 320.

MOUEZH HERVE

Nag ar sont ?

MOUEZH ARALL

Daouzek !

MOUEZH HERVE

Sontit pep hanter vunutenn !

AR VOUEZH ARALL

            div wezh etre pep taol c'hwitellerez

Trizek !          

Unnek !           

Unnek             

Daouzek !         

Eizh !            

Eizh !            

C'hwec'h !        

MOUEZH HERVE      

      Didrouz.

A-sav !           

Na trouz ar c'heflusker
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Na trouz an avel

Goude 15 eilenn, stokadenn, trouz ur c'harrad traezh a vehe skuilhet. Ar werenn war daol ar 
c'habiten a gouezh ; torret eo. Kouezhañ a ra Evenoù ouzh troad e wele.

MOUEZH HERVE

kreñv

Babourzh ! Laoskit an eor ! War-dreñv hanter!

kloc'higoù, garmoù, trouz ur pikol chadenn o redek er strobank.

Evenoù a sav, skoelf, o treuzigellat



EVENOU

Mallozh ruz ! Skoet hon eus.

Treuzigellat a ra trema 'n nor, a sko ur gadoer hag a gouezh war al leur. Kounnaret e sav en 
ur gemer e sae

Gast !...

Herve ! Men emaomp ?

HERVE o tiboukañ  

War ar sec'h; ouzh un draezhenn, e-tal Damiet. Ne weler tra... Laosket em eus eor babourzh ha 
emañ ar c'heflusker war-dreñv hanter !

EVENOU o tihun en un taol

War-dreñv a-herr !

Lakaat a ra e sae hag a ya er maez, divezveziet groñs. Ne weler mui den

 

AR GOUEL A GOUEZH

 

ARVEST IV.

 

Deiz. Skoet eo atav al lestr evel ma tiskouez an dremmwel difiñv a-dreuz a weler el lomber 
digor. Kambr oulle, kempennet mat. Dor digoret. Er maez tud leun a gefridi. Gwelout a reer ar 
c'habiten gant un uhelgomzer en e zorn, skuizhder war e zremm. 

 

DIVIZ I

EVENOU er maez war an dreuzell 

HERVE       kambr oulle
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EVENOU gant un ugelgomzer war zehoù

War-raok, ar ramoker !

      war gleiz

Hiñsit ar chadenn !   

      trouz un traouilh 

      un herrad

war-dreñv hanter.     

Ar stur war-zehoù pemzek !

trouz ar c heflusker

Amzer hir

Evenoù a ya kuit war zehoù

HERVE o tremen dirak an nor 

Ar staon 'zo war-neunv...



An dremmwel a zeu da vout eeun a-nebeudigoù el lomber

MOUEZH EVENOU

Hiñsit, linkit an eor...

A-sav !

un herrad

HERVE stouet evit gwelout davet ar frigalion

Diskoet omp !

      MOUEZH EVENOU Kreñv dre an uhelgomzer

Laoskit ar fun-ramok 

Ec'h an war-raok.

MOUEZH ER MAEZ un herrad 

Laosket eo ar fun

Uhel ha dilui eo an eor !

MOUEZH EVENOU

War-zehoù pemp war'n-ugent. War-raok goustad...

o tont betek Herve dirak an nor hep uhelgomzer en e zorn ar wezh-mañ

Herve ! Chomit da garter ! Hent d'an hanter-noz betek solioù tregont metr. Goude-se hent d'ar 325, 
herrded dek kloum.

HERVE       Herve o sellout ouzh an nadoez-vor
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Zero ! Hent d'an hanternoz.        

Herve a ya kuit da zehoù

EVENOU war dreuzoù e zor

Levier ! Larit d'ar ramoker !

Trugarez evit ho harp.

d'Herve

Hepzañ e chomzemp sur peget mat ouzh traezhennoù an Nil !    

MOUEZH HERVE

Un den a feson eo. Degaset en deus ouzhpenn a Borzh-Saïd ur sac'h-lizhiri degouezhet kentizh 
goude hon disparti.

EVENOU

Lakait e penn al lavar : hag ho sac'h-lizhiri...

evitañ e-unan

Ur piled a zlean d'hennezh !

Dont a ra e-barzh, a serr an nor, a lam e gasketenn hag a chouk skuizh brein war e wele

 

DIVIZ 2



EVENOU en-e-unan

Bac'h ! Nag un abadenn ! Brasat ur ehañs ivez...

un herrad

Sevel a ra, a gemer ur voutailh hogosik leun a gognak, en em laka ouzh taol, a lonk ur 
werennad hag a chom soñjus un herrad hir.

 

DIVIZ 3

EVENOU

MALOU o stekiñ ouzh an nor

EVENOU 

Deut e-barzh !

MALOU o tont gant ur pakad bihan, laouen

Kabiten ! Bout ez eus ur pakad evidoc'h er sac'h-lizhiri kaset dimp gant ar ramoker.

EVENOU

digar 

Ur pakad ?

MALOU

Ya hag erbedet c'hoazh. Lezel a ran ar fichenn da sinañ.
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Lakaat a ra e bakad hag e fichenn war an daol.

EVENOU

Trugarez !  

      Maloù a ya kuit en ur serriñ an nor

 

DIVIZ 4

EVENOU en-e-unan

o pouezañ ar pakad 

Skañv eo. Piv a gas din an dra-se ?

En ur lenn difonn chomlec'h ar c'haser

Lez-varn ar farioù Gwened. Prosez Rioù

Kaset goude krog-barn.

soñjus

Prosez Rioù ? Peseurt prosez ?

souezhetoc h-souezhet a-getec'h ma tiger ar pakad gant evezh

Petra 'ta zo e-barzh ?

Tennañ a ra ag ur paper un dousennad lizhiri, hañval holl an eil ouzh egile. E zremm 
dreboulet oc'h anavezout ar skritur



Arsa ! Holl al lizhiri a zo anezhi...

Pakad al lizhiri a riskl betek an daol etre e vizied. Daroù a zeu en e zaoulagad.

Rozenn, Rozenn ! Da damallet em eus e gaou em c'halon.

Sevel a ra da vont prim trema'r burev. Tennañ a ra ag un diretenn izel foto e wreg, torret he 
gwer met divoulc'h he skeudenn, pokañ a ra dezhi hag he laka dic'hoarzh e lec'h a enor.

Doue ra vo benniget ! Rioù nen deo met ur paour-kaezh, duac'h da laerezh ma lizhiri hepken...

Pan deo o tistreiñ davet e lizhiri evit o lenn, spial a ra ar voutailh kognak war an daol. 
Kregiñ a ra enni, beunek en un taol

Evenoù eñ ivez nen deo met un amoed !

Tostaat a ra d'al lomber digor hag a daol ar voutailh d'ar mor gant ur jestr a zisamm, e-pad 
ma kouezh ar ouel.

DIWEZH
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RAKTRES UR GERIADUR

 (1)

gant William B. SHEPARD SMITH

 

Pennadig M. K. en niverenn 11 (p. 59 « Gerioù brezhoneg bev ») am laka ur wech all 
c'hoazh da soñjal pegement a ezhomm a zo eus ur geriadur klokoc'h. Ur yezh pinvidik meurbet eo 
ar brezhoneg, a-douez yezhoù ar bed, dreist-holl e-keñver he zeñzor gerioù. Ur gwir a deñzor eo, 
ivez, ha na dlefe ket bezañ kollet pe vihanaet dre chom dianav. Kalz a c'herioù a zo ha na gaver 
anezho e geriadur ebet.

Hep mar ebet, o deus kalz a vrezhonegerien klasket dastum gerioù nevez kavet pe kavet gant
sterioù disheñvel. Na kaer e vefe ur geriadur a rofe an holl c'herioù a gaver e pajennoù Dihunamb ! 
ha netra ken !

Bete vremañ ez eus geriadurioù brezhonek mat-kenañ; graet int gant oberourien desket ha 
skiantek. Koulskoud re a labour a zo evit un den pe zaou, ma klasker holl c'herioù ur yezh vev ha 
komzet gant kement a dud. Penaos dont a-benn eus an taol neuze ? Dont a ra koun d'am spered eus 
oberenn an Ao. Murray e Bro-Saoz 80 vloaz 'zo. Edo en hevelep stad ar saozneg e-keñver 
geriadurioù hag ar brezhoneg hiziv. Daoust ma oa hennezh ur c'helenner skol-veur, ne oulas e vistri 
paeañ real ebet evit skoazellañ ar geriadur. Hen ober a reas koulskoude. Penaos ? Gant sikour an 
dud ; neket gant o arc'hant, met gant o labour. A-raok mervel e welas an Ao. Murray skouerennoù 
kentañ e oberenn vras, hag a vez anvet abaoe geriadur Oxford. Penn da benn e voe graet al labour 
hep skoazell ar stad pe ar skolioù - ur labour kenoberel e voe ha netra ken.

Diwar skouer an Ao. Murray, setu raktres ur mod diazezañ ur geriadur klok brezhonek. Da 
gentañ : un den a zo dastumer (pe zaou pe dri asamblez). Hemañ a sav ur roll eus ar skridoü 
brezhonek a dlefe bezañ furchet. Ouzhpenn an dastumer ez eus eta furcherien ; ne vern piv a c'hell 
bezañ furcher. An dastumer a gas d' ar furcher anv un oberenn e brezhoneg da furchal. Lakait da 
skouer ez on-me furcher : skrivet em eus d'an dastumer da lavarout dezhañ em bo eurioù dieub en 
hañv hag e fell din e skoazellañ en e labour. Kas a ra din anv Marc'heger ar Gergoad gant Yeun ar 
Go. Va labour eo lakaat war baper holl c'herioù al levr n' int ket roet gant Roparz Hemon en « 
Alc'houez ar brezhoneg eeun ». An dastumer en deus roet din reolennoù strizh ha sklaer evit va 
labour. Da skouer ment an tammoù paper. War bep paperenn e tlean lakaat ur ger hag ur frazenn 
(evit diskouez e implij) gant al lec'h m'eo bet kavet.

 

(1) Ar pennad-mañ a zo bet kaset gant an ao. Smith, un amerikan eus an Texas. 
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P'en devo echu ar furcher gant e labour ez ay e bakad paperennoù d'an Dastumadeg, ha setu 
labour an dastumer o teraouiñ evit gwir. En ur roll bras e laka hemañ an holl baperennoù en deus 
degemeret. Ha pegoulz e vo peurechu ? Biken. Rak ar yezh n'ehan ket da greskiñ.

A-benn ur pennad (ur bloaz bennak marteze); m' en deus an dastumer un eostad mat e c'hell 
sevel lod eus e roll en ul liesskrivadur - da skouer, an holl c'herioù a zo bet kavet betek-hen ha n'int 
ket e geriadur brezhoneg-galleg R. H. El liesskrivadur e vo lakaet ar ger gant div pe deir frazenn ma
vefe kavet enno. Diwezhatoc'h e vo abred a-walc'h evit klask ur rener. Labour hemañ n'eo ket 
heñvel ouzh hini an dastumer. An dastumer a dlefe dreistholl bezañ mat da gempenn an traoù. Ar 



rener a dlefe bezañ gouiziek bras.

Evit geriadur Murray ez eo bet graet an hevelep labour gant kalz a dud hep bezañ paeet pe 
anavezet zoken, tud a bep seurt hag a bep renk : kelennerien, skolaerien, tud a lezenn, tud ar post 
hag all, ne vern piv.

Marteze ez eus e Breizh daou pe dri den a gred e c'hellfent kregiñ da zastum gerioù : gallout 
a rafent skrivañ da rener Al Liamm da skouer, hag e vefe graet ar c'halvadenn evit furcherien. Spi 
am eus e vo respontoù mat. An dra aesañ a vefe deraouiñ gant daou pe dri dastumer o chom en 
hevelep kêr. An dra gentañ a zo ret eo ober roll an oberoù da furchal hag ober reolennoù evit ar 
furcherien.

 

A-bouez bras eo :

1. e vefe aes da gompren labour ar furcherien ;

2. e vefe lakaet an nebeutañ a c'heller war ar paperennoù : ar ger, ar frazenn hag al lec'h ; 

3. e vefe paperennoù an holl graet en hevelep doare, gant an hevelep ment ;

4. e vefe lodennet al levrioù hir evit ar furchadeg ; ahendall e vo re hir al labour evit ar 
paour-kaez furcher.

An dastumer a c'hellfe dastum gerioù diouzh eiennoù all : ar gerioù dianav klevet war 
vuzelloù an dud e pep korn bro.

Gwelloc'h eo lezel ar gerioù da gentañ hep meskañ traoù gallek diwar-benn o ster hag o 
zroidigezh. E gwirionez, ne ouzon ket perak ne c'hell ket ar vrezhonegerien kaout geriadurioù savet 
en o yezh penn-da-benn. En ur geriadur klok ne vo ket ezhomm eus skoazell ur yezh all. Skouerioù 
er frazennoù eo a ziskouez gwir ster ar gerioù. Kement-mañ a c'heller gwelout sklaer e geriadurioù 
Troude hag en adlevr nevez Vallée.
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Krediñ a ran ez eus meur a vrezhoneger en deus deraouet d'ober ur geriadur; marteze en em 
lakay unan anezho da vezañ dastumer evit ur geriadur klok. Setu penaos e c'hellfe kenlabourat meur
a Vreton evit mad e yezh.

Bevet labour Breizhiz evit o yezh !

 

W. B. SHEPARD SMITH.

 

Pennad an ao. Smith a ro din tro da zistreiñ war ar brezegenn am boa graet warlerne da geñver 
kamp Kleder. Ur steuenn labour a ginnigen d'ar gamperien a-benn ar bloaz warlerc'h, an hevelep 
menoz eo en deus bet an ao. Smith ha krediñ a ran e ray muioc'h a berzh un estren egedon. Rak 
n'eus nemet unan eus ar re a oa ouzh va selaou en dije kaset din fichennoù, eus Kergrist-Moelou, e 
drugarekaat a ran evit ar brezhoneg.

Va soñj a oa heñvel ouzh hini an ao. Smith nemet am boa pouezet dreistholl war ar gerioù 
klevet war vuzelloù an dud : kregiñ da sevel « Geriadur meur ar brezhoneg » gant harp an holl 
Vretoned akuit war ar yezh. Pep unan a dlee dastum en e gorn bro ar gerioù a glevfe ha ne oant ket 
war c'heriadur Roparz Hemon - Dibabet e vefe bet diwezhatoc'h ur seurt burev, un dek bennak a 
dud da studiañ ha da vurutellañ ar gerioù ha d'o difaziañ alies. Kinnig a ran adarre ar reolennoù d'an
dud a youl vat. Al labour a dle bezañ graet war fichennoù a hevelep ment (13,5X8), ar fichenn 
voutin : 1) Ur ger war bep fichenn e lizerennoù moul; 2) distagadur ar vro etre klochedoù ;  3) natur 
ha reiz ar ger ; 4) ar vro m'eo bet klevet (pouezus) ; 5) ur frazenn pe ziv ma vo implijet ar ger enne, 



al lavarennoù. 

Evit aroueziañ an distagadur e soñjan e vefe mat kemer an arouezioù roet gant Kervella 
(Gwalarn Nnn 152-153).

Ar gamperien a zeuio da Gamp ar vrezhonegerien er bloaz-mañ a c'hello aozañ adalek 
bremañ fichennoù a c'hellfe bezañ studiet a-gevret neuze. Ul labour a bado meur a vloavezh eo 
hogen talvezout a ra ar boan hag an holl vretoned a galon a c'hell kenlabourat. Da c'hortoz e pedan 
anezho da gas din o sonjoù pe o fichennoù.

Ronan HUON.

 

Forzh pegen kriz 'vo dit an tonkadur

Ra ouezi bevañ ha derc'hel !

Bohdan LEPKYJ.
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CHARLES DE GAULLE (1837-1880)

BREZHONEGER HA BROGADOUR

 

Abaoe m'eo bet moulet war ARVOR (1 ha 13 a viz Mezheven 1943) roll buhez hag oberoù 
Charlez a Vro-C'hall, ez eus bet moulet war Nouvelle Revue de Bretagne (1947, n-où 1 ha 2) ur 
studiadenn dalvoudus diwar-benn Charles de Gaulle, parisien bretonnant (*). Goulenn a raen war 
ARVOR klask al lizhiri skrivet gant Charlez a Vro-C'hall da c'h-Gabriel Milin ha lizhiri hemañ d'e 
vignon. Talvoudus e tlefent bezañ da sevel istor al lennegezh.

Setu amañ unan anezho gant notennoù da zibunañ kudennoù a zo menneget enni. Advoulet 
eo dres evel m'emañ.

L. LOK.

 

« Traongirard ( 1 ), ann 28 a viz eost 1864. 

 

« Va miñoun ker,

« Na petra a zeuit-hu da veza ? N'ounn ket evit padout pelloc'h hep goulenn kelou digan-e-
hoc'h. Pevar miz zo abaoe 'm euz skrivet d'e-hoc'h, ha diskriv e bet evit c'hoaz ! Gwall hualet, gwall
dregaset oc'h bet gant labouriou beac'hiuz, hep mar ; ne fell ket d'in menna oc'h bet klanv. Evid oun-
me sempl ha klanvidik awalc'h ounn bet e pad ann hanv-ma hag, ouc'h-penn, kalzig a labour oa red 
d'in da ober paneved am be skrivet d'e-hoc'h kentoc'h : rag eur pennad mad zo ab' emoun enkrezet 
diwar ho penn.

« Kas a riz ann deisiou-man va skrid gallek war ar Geltied a vrema d'ann Aotrou Kermarker 
a lakai anezhan da veza moulet ebarz Asgwell Breiz ha Vandea (Revue de Bretagne et de Vendée) 
(2), goude beza roet eunn taolik krib d'ezhan, me'gred. He hano a vezo : « Les Celtes au XIXe 
siècle. - Appel aux représentants actuels de la race celtique ». Atiza a rann enn han ar Vretoned d'en
em unani stard etre-z-ho ha d'en em unani ive gant Keltied Breiz-Veur. Ho fidi a rann da viret ho 
iezou ha d'en em glevet etre-z-ho evit lakaat da voula kement leor a zo red evit diski ar bobl enn he 
iez hag hervez ar spered broadek.

 

(*) O furchal war-dro ar Gonideg em eus kavet anv e dad Julien Philippe de Gaulle war roll izili an 
Institut Historique m' edo ar Gonideg unan eus ar re vrudetañ anezho. (Bodadeg ar 4 a viz Ebrel 
1838). 
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N'ouzounn ket hag e vo kavet mad, ne c'helliz ket lavaret kement a vije bet red dre ma vanke d'in ar 
c'henteliou (3), dre m'am boa aoun da veza re hir hag aoun ive da lakaat drouk da zevel e pennou 
hor mistri. Gortoz a rann e viro mouler ann Asgwell ar stern-mouladur (composition?) hag e vezo 
va skrid lekeat e goulou e doare eul leorik-fraost (brochure). Kerkent, ho pezo unan, didalvoud eo 
d'in hel lavaret. Evit kanaouen « Da Varzed Breiz » (4) n'ho poe ket anezhi dre ma n' am boe va-
unan nemed daou bez. (Moulet eo bet e leorik miz mae ann Asgwelt).

« Na c'houi va miñoun keaz, petra zo a nevez gand ho labouriou ken talvouduz ha ker kaer ? 
Nag Heuriou ann Tad Maner (5) Nag ann danevellou koz a zastumit? Nag ho kwersiou?



« Troidigez dispar J. K. skouer ar gristenien a dle en em skiña dre ar vro. Bez' e werzeur 
mad anezhi, hep mar, ne med am eus aoun na virfe eunn tamm kement-se beleien diskiant dre 'nn 
abek' ma-z-eo re vad ha re c'hlan a c'hallek. Bemdeiz e lennann eunn darn anezhi ha bemdeiz e teu 
d'am c'h'ennerzi ha d'am laouenaat'; bemdeiz ivez e trugarekaann ann Aotrou Doue evid ar mad-ze a
zeu d'in, - ha da galz a Vreiziz all, - digant han dre zorn va miñoun.

« Ezomm am euz euz ar c'hennerz-ze evel pep den hag eunn tammik muioc'h zoken, 
marteze. Ni 'zo iac'h awalc'h brema, a drugarez Doue, nemed seizi (peluzi) va divesker a zo tost-tost
da viret ouzin da gerzet. Na gemerit ket mui a zoan, me ho ped, o tiski doareou diwar-benn kargou e
Mererez ar Post. Me 'gred ez ounn re wan brema evit goulenn eur seurt karg zoken hag, ouc'h penn, 
traou all a vir ouz omp da zilec'hia evid ar pred-man.

« Bez' e welann eta ne-d-inn ket da Vreiz e berr,

« Vel al labous, a denn askell,

« Nij da gaout he vreudeur a bell. »

« Gwall nec'het ounn enn abek da ze. Ne vezinn biken goest da ober eunn dra bennak 
talvouduz bras evit ar vro, am euz aoun ! Gouzout eur iez dre al leoriou hep ken ne ket he c'houzout
e gwir. Red e vize bet d'in mont da joum e Breiz iaouank c'hoaz ; anez re zivezad e vezo marteze !

« Ne fell ket d'in en em zigalounekaat padal. Kement am euz great, deuet ounn a benn da gaout evid
hon ti eur vreizadez da vatez. 
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Dre reuz, eur Wengampadez eo hag e komz ar brezounek mesket a glever er c'heriou braz. Ouc'h 
penn-se, ar pez a zo gwaz, evid oun da boella mad iez Treger pa zo skrivet, ne glevann ket ann 
hanter euz ar pez a lavar. Evelato tenna 'rinn eur gounid bennag anezhi, me chanz. Kanet e deuz d'in
eur gwerz war benn daou velek kaset d'ar maro epad ann dispac'h braz kerkouls hag eunn Itrounn e 
doa roet (6) minic'hi d'ezho.

« Mar gellit, na vezit ket pell heb skriva d'in, ha rei d'in kalz a gelou diwarbenn kement a 
zell ouz hoc'h, va miñoun ker. Kaset hoc'h eus-hu ho J.-K. skouer ar gristenien da brins Lucien 
(7) ? Komzit d'in euz ho labouriou. Na tud ho ti, hag hi a zo iac'h ? Nag ho map Charles (7), va 
c'henhanoad, hag hen en deuz labouret mad e pad ar bloaz-skoliek tremenet, hag hen en deuz 
gonezet goprou? - Evit va breudeur, unan en deuz bet kalz hag ann hini all, hini e bed.

« Kenavezo ar c'henta lizer, va miñoun keaz. Va c'herent a ra ho gourc'hemennou aketuz d'e-
hoc'h ha d'ho tud, me 'ra ivez hag ho pedann d'am c'hridi ho miñoun braz a vepred.

« Ch. a Vro C'hall

« Bz Breuriez Breiz (9). »

 

« S. G. - Diskrivet am euz evid hoc'h gwersiou hag a zo bet kaset d'in gant ann Ao. Ann 
Huel (M. Luzel) pa lennet en deuz bet, va re e barz Asgwell Breiz. Ann hini a zavaz Armor pe 
Napoléon III en Bretagne (10) eo. He varzonek a gefot e barz va lizer.

« 29 a viz eost. »

 

NOTENNOU : 

(1) Traongirard : chomlec'h Charlez, Nnn 286.

(2) Here 1864 pp. 257-284 ; du pp. 337-368. Ul levrig a voe graet gant an daou bennad-se.

(3) War gorre ar ger-mañ emañ un all : ann ardameziou (les renseignements?).     (4) Bet moulet 
war Revue Bretagne-Vendée, mae 1864 pp. 389-393.



(5) E 1876 hepken a voe moulet Levr an Tad Maner. Meneg am eus graet eus al levr-se e buhez hag
oberoù Gabriel Milin (war ARVOR) hag ivez eus I. K. skouer ar gristenien.

(6) War gorre e doa roet Charlez a skrivas (ann itroun Taupin), Istor an itron-mañ a zo anavezet-mat
e Bro-Dreger. Evit gouzout hiroc'h diwarni, lennit : P. Hennin, « La légende de Le Roux de Chef du
Bois », « Annales de Bretagne », T. XIV ; O. Lenôtre, « Bleue, Blancs, Rouges », Paris, Perrin et 
Didier. 

(7) Prinz Lucien : Bonaparte. Un den hag a rin meneg un dervezh bennak eus ar pezh en deus graet 
evit ar brezhoneg.

(8) Mab Agat an Dall, gwreg kentañ Milin.
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(9) Breuriez Breiz, Evel m'en bet dibunet ganen, war ARVOR a gredan, B. B. a zo anv Section de la
langue bretonne de l'Association Bretonne. Diwezhatoc'h e 1869, e Montroulez, e vezo savet ur 
Vreuriezh all a-enep houmañ, evit gwir a-enep La Villemarqué. Al lizher-galv a voe sinet gant 
Luzel, Milin, Proux, Ar Skourr. E penn ar Vreuriezh e voe lakaet da izili a enor an Ao. Godefroy 
Brossais Saint-Max, arc'heskob Roazhon, o teskiñ brezhoneg d'an ampoent, David, eskob Sant 
Brieg. Ar Vreuriezh a vervas kerkent tost ha ganet. 

(10) Armor ou Napoléon III en Bretagne a voe embannet e 1864 e Kemperle (e ti Clairet) hag en 
Hermine (20 a viz meurzh 1895).
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ROLL ANVIOU-LEC'HIOU BREIZH-UHEL

 

EMBANNET BETEK BREMAN

(gant anv ha niverenn ar c'helaouennoù : S Sav – L Al Liamm)

 

 

Acigné      Aginieg     S27

Aff   Av      S27

Aigrefeuille       Egrefouilh S27

Allaire      Alaer      S27

Amanlis      Ameliz      S27

Andel Andael      L

Andouillé      Andeileg    S27

Antrain      Etraon      S27

Apigné      Apinieg     L

Arbrissel      Ervezel     L

Argentré      Arc'hantrez S27

Arthon       Arzhin      S27

Arz   Arz      S27

Aubigné      Elvinieg-Roazhon      S27

Aucaleuc      Askoleg     S27

Augan Algan      S27

Grand-Auverné      Elverneg-Meur      L

Petit-Auverné      Elverneg-Bihan      L

Availles      Aval      L

Avessac       Avizeg      S27

            

Baguer      Bagar      L

Baguer-Morvan      Bagar-Morvan      L

Baguer-Pican      Bagar-Piken       L

Bain  Baen-meur  S27

Bains Baen-Ballon      S27

Balazé      Belzeg-Gwizurieg      L

Batz  Baz-Gwerann      S27



Baud  Born      L

Baulon      Ballon      S27

Bauré Balred      S27

Baussaine (La)      Beuzenn (Ar V.)      L

Bazouge      Baeleg      S27

Bazouge-du-Désert      Baeleg-an-Dezerzh      S27

Bazouge-sous-Hédé      Baeleg-Hazou      S27

Bazouge-la-Pérouse       Baeleg-Perez      S27

Beaucé      Belzeg-Felger      L

Bécherel      Bekerel     L

Bédée Bezeg       L

Beignon      Begnen B.U.  S27

Béré  Berieg      L

Besné      Bezenez     S27

Betton      Bezon      S27

Billé Bilieg      L

Blain Blaen      S27

Bléruais      Bleruez     L

Bodéo Bodeou      S27

Boisgervilly      Koad-Yarvili      L

Boistrudan      Koad-Truzan      L

Bologne      Bonun      S27

Bonnemain      Matvan      L

Bonneuvre       Bunvre      S27

Boquého      Botkazou    S27

Boquen      Botkian     S27

Bosse (La)       Beuz (ar)  L

Bouexière (La)      Beuzaer     S27

Bouguenais        Begonez     L

Bouillie (La)      Bezulia     L

Bourgbarré      Bourc'h-Kreñv      L

Bourg-des-Comptes      Bourc'h-Koum      S27

Bourseul      Bourc'h-Saoud      S27

Boussac (La)       Beuzeg (Ar)  L

Bouvron, stêr  Bevrun      S27

Bouvron, kêr      Bouwron     L

Bran (Le}      Bren-Gwazel      S27



Brain Bren-w-Wilun      S27

Bréal Broel      L

Bréal sous-Montfort      Broel-Menezkreñv      L

Bréal sous-Vitré Broel-Gwizurieg      L

Brécé      Breizhieg   L

Bréteil      Breizhial   S27

Brétigny      Breizhianeg L

Brie  Breo      S27

Brignac      Brennieg    S27

Brielles      Broël-Arc'hantrez      L

Broons      Bron      S27

Brosse (La)       Broust (ar) L

Bruc  Brug      S27
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Brûlais (Les)       Brugeier    L

Bruz Bruz      S27

            

Caden Kaden      S28 

Caleuvré      Kalouver    S28 

Campbon      Kammzin     S28 

Campel      Kampel-Anast      S28 

Campénéac       Kempenieg   S28 

Cancale      Konkaven    S28 

Cantache      Kantaez     L

Canut Karnum      S28 

Carcraon        Kerc'hrun   S28 

Cardroc      Kaereg      S28 

Carentoir      Kerenter    S28 

Carfantain      Kerfeunteun B-U      S28 

Caribet      Kerived     S28 

Caroual      Kerwal      S28 

Carquefou      Kerc'hfaou  S28 

Carouge      Karov      L

Caulnes      Kaon      S28 

Celle (La)      Kel      L

Celle (La) -Guerchaise      Kel-Gwerc'h      L

Celle (La) -en-Luitré      Kel-Felger      L



Cellier (Le)      Keller      S28 

Cesson      Saozon      L

Cesson (pr. Rennes)      Saozon-Roazhon      L

Cesson (en St-Brieuc)      Saozon-St-Brieg      L

Champcors      Kangor      S28 

Champeaux      Kampel-Gwizurieg      S28 

Chance      Kazieg      S28 

Changeon      Kanzun      L

Chanteloup      Kanvleiz    L

Chantepie      Kampig      S28 

Chapelle (La) Chapel      S28 

Chapelle-Chaussée (La)      Chapel-Kalsez      S28 

Chapelle-des-Fougeretz  (La)      Chapel-Felgerez      L

Chapelle-Gaceline (La)      Chapel-Gasel      S28 

Chapelle-Janson (La)      Chapel-Janzun      S28 

Chapelle-St-Melaine (La)      Chapel-Ganezel      L

Chapelle-Thouarault (La)      Mouster-Tudal      L

Chartres      Karnod      S28 

Chasné      Kaenez .     S28 

Châteaubourg       Kastellvourc'h        S28 

Châteaugiron         Kastell-Jiron      S28 

Châteauneuf         Kastell-Noez      S28 

Châtellier (Le)      Kasteller   S28 

Châtillon      Kastellun   S28 

Châtillon-sur-Seiche      Kastellun-war-Seo      S28 

Châtillon-en-Vendelais      Kastellun-Gwennial      S28 

Chaumeré      Kalverieg-Roazhon      L

Chauvigné      Kalvinieg   S28 

Chavagnes      Kavan B-U  S28 

Chelun      Kelun       S28 

 

Chemeré      Kalverieg-Naoned      L

Chère Kaer      S28 

Cherrueix      Keruel      S28 

Chevaigné      Kavenneg    S28 

Chèze (La)      Kaez      S28 

Cité (La)      Lannaled    L



Claie Klez      S28 

Clayes      Kleuz      S28 

Clion (Le)      Klaodva     S28 

Clisson      Klizun      S28 

Cocadin      Koadkaden   S28 

Coëtquidan       Koadkaden   S28 

Coglès      Gougleiz    S28 

Collinée      Koadlinez   S28 

Comblessac       Kemblizieg  S28 

Combourg      Komborn     S28 

Combourtillé       Kemper-Tilhez       S28 

Comper      Kemper (Kastell)      S28 

Concoret      Kengored    S28 

Conquereuil      Kenguruz    S28 

Cornillé      Kornelieg   S28 

Corps-Nuds       Kernuz      S28 

Corseul      Kersaoud    S28 

Couesnon      Koenun      S28 

Couffé      Kovieg       L

Couyère (La)       Kouer      L

Créhen      Kerhan      S28 

Crevin      Kerven      S28 

Croisic (Le)       Kroazig     S28 

Crossac      Krozeg      L

Crouais (Le)       Kroaz (ar Groaz)      S28 

Cucé  Kuzieg      L

Cuguen      Kugan      L

            

Derval      Derwal      L

Désert (Le)       Dezerzh (bro-an-)      L

Dinan Dinan      L

Dinard      Dinarz      L

Dingé      Denzieg     L

Dol   Dol       S28 

Dolo  Dolou       S28 

Domagné      Domanieg    S28 

Domalain      Domelen     S28 



Domloup      Dombleiz    L

Dompierre      Domper      L

Donges      Donz      L

Dourdain      Dorzin      L

Drefféac      Dreveg       L

Drouges      Druz      L

            

Eancé      Aenzieg     L

Epiniac      Spinieg     S28 

Erbray      Ervoreg-Naoned      L

89

Erbrée      Ervoreg-Roazhon      S28 

Ercé      Herzieg     S28 

Ercé-près Liffré       Herzieg-Liverieg      S28 

Ercé-en la Mée       Herzieg-Meeun      S28 

Erdre       Erz      S28 

Eréac Erieg      L

Erquy       Erge (war-vor)      S28 

Escoublac      Eskobleg    S28 

Esse  Ezieg      L

Etrelles      Strael      S28 

Evran Evrann      L

Fay   Feun      S29

Feins Fenz       S29

Fercé      Ferzieg     L

Ferré (Le)      Ferrez      L

Fleurigné      Flourinieg  S29

Flume Flunv      S29

Foeil (Le)      Faou (St-Brieg)      L

Fontenay      Feunteunieg L

Fontenelle (La)      Fontanella  L

Forges      Faour      S29

Fougeray      Felgerieg   S29

Le Grand-Fougeray        Felgerieg-meur      S29

Le Petit--Fougeray      Felgerieg-bihan      S29

Fougères      Felger      S29

Fougeretz (Les)      Felgerieg al Lann      S29



Frémur      Froudveur   S29

Fresnaye (La)      Fraenez     S29

Frossay      Frozieg     S29

            

Gacilly (La)       Gasilia     L

Gaël  Gwazel      S29

Gahard      Gaerz      S29

Gavre (Le)       Gavr      S29

Gennes      Genn      L

Gévezé      Servezeg    L

Glanret      Glanred     L

Glénac      Glenneg     S29

Gouray (Le)       Gorre (Ar)  S29

Goven Goven      S29

Grand-Lieu      Lenn-Veur (al )       S29

Guégon       Gwegon      S29

Guéhenno      Gwezennou   S29

Guéméné-Penfao      Gwenvenez   S29

Guenrouët      Gweroued    S29

Guer  Gwern-Pourc'hoad      S29

Guérande      Gwerann     S29

Guerche (La)       Gwerc'h     S29

 

Guillac      Gwilieg     S29

Guilliers      Gwilleg     S29

Guinefolle      Gwenfouilh-Gwerc'h      L

Guioul      Gwioul      S29

Guipel      Gwipel      S29

Guipry      Gwipri      S29

Hadé  Bazou (Traonienn-)       L

Harmoie (La)       Lanhervoed S29

Hédé  Kêr-Hazou S29

Helléan      Helion-war-ar-maez      S29

Hémonstoir       Henvouster  S29

Herbignac      Elvinieg-meur       S29

Hermitage (L')  Peniti (Ar)  L

Hermitage (L') C.-du-N.      Peniti-St-Brieg (Ar)  L



Hermitage (L') I.-et-V.      Peniti-Roazhon (Ar)  L

Hillion      Helion-war-vor       S29

Hinglé (Le)       Henglerz (An) .      S29

Hirel Hirael      S29

Iffendic      Hifindig    S29

Ille  Izol      S29

Illifaut      Lezfaou     S29

Indre Indr      L

Indret      Endrez      L

Irodouer      Isroudour   L

Issé  Izieg-Naoned      S29

Izé   Izieg-Roazhon      S29

            

Jans  Janz      S29

Janzé      Janzieg     S29

Jugon Yugon      S29

Juigné      Yaouenieg   S29

            

Laignelet      Egnel (An)  L

Laillé      Laelieg     S29

Lalleu      Alleuz (An)  L

Lamballe      Lambaol B-U S29

Lancieux       Lanseog     S29

Landavran      Lanavran    S29

Landéan      Landehan-ar-c'hoad       S29

Landéhen      Landehan-war-ar-maez  S29

Landujan       Landujen    S29

Lanfains      Lanfeun     L

Langan      Langan      S29

Langon      Landegon    S29

Langouët      Langoad B-U S29

Langrolay      Langorle    S29

Langueux      Langeog     S29
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Lanhélin      Lanhelen    S29

Lanouée      Lanoez-meur       S29

Lanrigan      Lanrian     S29



Lanvalay      Lanvale     S29

Lassy Lazig      S29

Laurenan       Lokronan B-U       S29

Lécousse      Leskouz     S29

Légé  Lijieg      S29

Lentillac      Lentilieg   S29

Lescouët      Lezkoad     S29

Lescouët-Jugon      Lezkoad-Yugon      S29

Lescouët-sur-Meu      Lezkoad-war-Veeun      S29

Lices (las)       Lez-Roazhon      L

Lieuron      Luron      L

Liffré      Liverieg-meur      S29

Ligné Linieg      S29

Lillemer      Enezveur B-U (An)      S29

Limerzel      Lezmerzher S29

Livré       Liverieg-bihan       S29

Lolléac      Louzieg     S29

Loire Loer      L

Longaulnay       Gwerneg     L

Loroux-Bottereau      Oraour-Botrel, Oraour-Felger (An)       S29 

Lou (Le)      Louc'h (Al) S29

Loudéac      Loudieg     S29

Louisfert      Luferz      L

Lourmais      Ourvez-Komborn      L

Loutehel      Louc'h-Tehel       S29

Louvigné      Louvinieg   S29

Louvigné-de-Bais       Louvinieg-Baez      S29

Louvigné-du-Désert      Louvinieg-an-Dezerzh      S29

Lusanger      Luvieg      S29

Louvigné      Louvinieg   S29

Marcillé      Marsilieg   S29

Marcillé-Raoul      Marsilieg-Raoul      S29

Marcillé-Robert      Marsilieg-Roparzh      S29

Marsac      Meurzheg    S29

Martigné-Ferchaud       Marzhinieg  S29

Massérac      Mazereg     S29

Maure Anast      S29



Mauron      Maouron     S29

Mauves      Malo      S29

Maxent      Masen B-U   S29

Méaugon (La)      Lanvawgan   S29

Mécé  Mezeg-bihan       L

Médréac      Mezerieg    S29

Mée (La)      Meeun (Bro-V)       S29

Meillac      Maelieg     S29

Melesse      Melez      L

Mellé       Maeleg-an-Dezerzh      L

 

Ménéac      Menieg-Uhel       S29

Merdrignac        Merenieg    S29

Mérillac      Maerilieg   L

Merléac      Merlieg     L

Messac      Mezeg      S29

Meu (Le)      Meeun (Stêr V.)      S29

Mezière (La)       Magoer-al-Lojeiz      S29

Mezières       Magoer-war-Goenun       S29

Mindin       Menzin      S29

Miniac      Menieg      S29

Miniac-Morvan      Menieg-Morvan      S29

Miniac-sous-Bécherel      Menieg-en-Traoñ      S29

Minihic (Le)       Minihi-war-Renz      S29

Missiriac      Miserieg    S29

Mohon Mozon      S29

Moigné      Menieg-Roazhon      L

Moisdon      Maezon      S29

Moncontour       Menez-ar-C'hont      S29

Montauban       Menezalban  S29

Montautour       Menez-Aoter       L

Mont-Dol      Menez-Dol   S29

Monteneuf       Mousternevez      L

Monterfil      Mouster-Vili      L

Monterrein       Mousterin   L

Montertelot       Mouster-Telo       S29

Montfort      Menezkreñv  S29



Monthault      Menez-Uhel  L

Montoir      Mouster-Naoned      S29

Montreuil      Mousterel   S29

Montreuil-le-Gast      Mousterel-ar-Rivinoù      S29

Montreuil-sous-Pérouse      Mousterel-war-Berez S29

Montreuil-sur-Ille      Mousterel-war-Izol      S29

Mordelles      Morzel      L

Morieux      Morieg      S29

Mouais      Moe      S29

Mouazé      Mozeg      L

Moulins      Milin      S29

Moussé      Mouzieg-war-Berez      S29

Moûtiers      Mouster-Roazhon      S29

Mouzeil      Muzel      L

Muel  Moel      L

Muzillac      Muzilieg    S29

            

Nançon      Nanzun      S29

Noë-Blanche (La) Noez-Wenn (An)       S29

Nort-sur-Erdre Norz      S29

Nouaye (La)       Lanoez-bihan       S29

Nouvoitou      Nouvezoul   L
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Noyal Noal      S29

Noyal-sous-Basouges       Noal-Baeleg      S29

Noyal-sur-Seiche      Neulieg BU  S29

Noyal-sur-Vilaine      Noal-war-Winun       S29

Nozay Nozieg      S29

            

Orgères      Horzaer     L

Orvault      Ourvez-Naoned      S30

Oust  Oud       S30

            

Pace  Pazieg      S30

Paimbœuf      Pembo      S30

Paimpont      Pempont     S30

Pallet (Le)       Palez B-U (Ar)       S30



Pance      Panzeg-Roazhon      S30

Pannecé      Panzeg-Naoned      L

Parcé      Padrizieg   S30

Parigné      Parinieg    S30

Parthenay      Parteneg    S30

Péaule      Ploueol     S30

Peillac      Paolieg-Gwened      S30

Pellerin (Le)       Pirc'hirin (Ar)       S30

Péaule      Ploueol     S30

Penthièvre      Penteur     S30

Pertre (Le)       Perz       S30

Pipriac      Piberieg    S30

Piré  Perieg      S30

Piriac      Pengerieg   S30

Plaine-Haute      Plen-Aod   L

Plaintel      Plandael    L

Plancoët      Plangoad    S30

Planguenoual       Plougonwal  S30

Pléboulle      Plouboul    L

Pléchâtel      Plougastell B-U      S30

Plédéliac      Ploudeliaw  S30

Pleine-Fougères      Plen-Felger       S30

Plélan      Ploulann    S30

Plélan-le-Grand      Ploulann-meur       S30

Plélan-le-Petit      Ploulann-bihan      S30

Plélo      Plouelou    S30

Plemet      Plouvael    S30

Plémy      Plouevig    S30

Plénée-Jugon       Plounez-Yugon      S30

Plerguer      Plouaergar  S30

Plerneuf      Plouelneg   S30

Plesder      Ploueder    S30

Plessala      Plouzal B-U S30

Plessé      Plesez      S30

Plessis-Balisson (Le)       Plesiz-Baluzon (Ar)  S30

Plestan      Plouestan   S30

Pleucadeuc       Plougadeg   S30



 

Pleudihen      Ploudehan   L

Pleugueneuc       Plougoneg   S30

Pleumeleuc       Plouvaeleg  S30

Pleurtuit      Plouaerdut B-U      L

Pleven      Plouewin    S30

Ploërmel      Plouarzel B-U       S30

Ploeuc      Ploueg B-U   S30

Plouasne      Plouan      S30

Ploubalay      Plouvale    S30

Plouër      Plouaer     L

Plouguenast       Plouwinaz   S30

Plourhan      Plourwant   S30

Pluherlin      Plouhernin  S30

Plumaudan       Plouvaodan  S30

Plumaugat      Plouvaelgat S30

Plumieux       Plouvaeg    S30

Pocé  Pozieg      S30

Poilley      Paolieg-Roazhon      S30

Poligné      Paolinieg   S30

Pontchateau       Pont-ar-C'hastell      S30

Pordic      Porzhig     S30

Porhoët      Pourc'hoad  S30

Pornic      Porzhneizh  S30

Port-Mer       Porzhmeur   S30

Poudouvre      Poudour     S30

Pouille      Paolieg-Naoned      S30

Poulet      Pou-Aled  S30

Pouliguen (Le)      Poullgwenn (Ar)      S30

Poutrocoet      Poutrekoad  S30

Princé      Prizieg     S30

Prinquiau      Prevenker   S30

            

Québriac      Kavorieg    S30

Quédillac      Kaezilieg   S30

Quelneuc      Kelenneg    S30

Quessoy      Kaezeg      L



Questembert       Kestemberzh S30

Quévert      Keoveur     S30

Quilly      Killig      S30

Quineleu      Kelenneg-Roazhon      S30

Quintenic       Kinteniz    S30

Quintin      Kintin      S30

Quiou (Le)       Keou      S30

            

Radenac      Razeneg     S30

Rance Renz      S30

Rannée      Ranneg-ar-C'hoad      S30

Redon Redon      S30

Réminiac      Ruvinieg-Pourc'hoad      S30
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Renac      Ranneg-war-Winun       S30

Retiers      Rester      S30

Retz  Raez      S30

Rezé  Raziez      S30

Rheu (Le)      Reuz-bihan S30

Riaillé       Reolieg     S30

Richardais (La)  Arvor B-U (Ar)      L

Rieux Reuz-meur S30

Rillé      Reolieg-Felger       L

Rimou Ruvol      S30

Rochefort      Roc'h Kreñv (Ar)       S30

Roche-Goyon (La)  Roc'h-Waien S30

Romagné      Romanieg    S30

Romazy      Rovazil     S30

Romillé      Rovelieg    S30

Rosmegan      Rosmaelgan L

Rothéneuf      Rozeneg     S30 

Rougé Ruvieg      S30

Rouillac      Roulieg     L

Roz   Roz      S30

Roz-Landrieux      Roz-Lanrieg      S30

Roz-sur Couesnon      Roz-en-Arvor      S30

Ruffiac      Ruvieg-bihan       S30



Ruffigné      Ruvinieg-Naoned      S30

            

Saillé      Salieg      S30

Sains Sent-en-Arvor       S30

Saulnières      Salnaer     S30

Savenay      Savenneg    S30

Sel (Le)      Sal (Ar)  S30

Semnon      Samnun      S30

Sens  Hoen      S30

Sérent      Serent      L

Sérigné      Serinieg    L

Servon      Sevren      S30

Sévérac      Severeg     L

Sévignac      Sevinieg    S30

Sèvre Saer      L

Sion  Hezin      S30

Sillon-de-Bretagne      Talar-Breizh      S30

Sillon-de-St-Malo      Talar-St-Malou      S30

Sixt  Siz      S30

Soudan      Solzon      S30

Sougeal      Solgal      S30

Sulniac      Sulnieg     L

St-Armel      St-Arzel-war-Seo   S31

St-Aubin      St-Albin       S30

St-Aubin-d'Aubigné      St-Albin-Elvinieg       S30

St-Aubin-du-Cormier       St-Albin-an-Hiliber      S30

St-Aubin-du-Pavail      St-Albin-ar-Pavez S30

 

St-Benoit-des-Ondes      Lanwezou    L

St-Briac      St-Briag S31

St-Brice      St-Briz  S31

St-Brieuc-des-Iffs       St-Brieg-en-Traoñ S31

St-Broladre       St-Breler      S31

St-Cast      St-Kast  S31

Ste-Colombe      Stez-Kolumba       S31

St-Congard       St-Kongar      S31

St-Coulomb      St-Koulm S31



St-Denoual       St-Denwal      S31

St-Didier      St-Dider S31

St-Dolay      St-Aelwez      S31

St-Domineuc       Landouneg   S31

St-Enogat      St-Tenougad      S31

St-Erblon      St-Hermelen-Roazhon      S31

St-Etienne-de-Montluc       St-Stefan-ar-Menezlug       S31

St-Ganton      St-Weganton       S31

St-Georges      St-Siorj L

St-Georges-de-Chesné      St-Siorj-Kaenez      L

St-Georges-de-Grehaigne      St-Siorj-Erann      L

St-Georges-de Reintembault      St-Siorj-Restembaod      L

St-Gildas-des-Bois      St-Weltaz-Lambrizig      S31

St-Glen      St-Glan  L

St-Gonlay      St-Wenleue      S31

St-Guinoux       St-Wezeneg      S31

St-Guyomard       St-Wionvarc'h       S31

St-Herblain       St-Hermelen-Naoned      S31

St-Herblon      St-Hermelen-ar-C'hrec'h      S31

St-Igneuc      St-Yuzeg S31

St-Ideuc      St-Yunieg      S31

St-Jacut      St-Yagud       S31

St-Jacut (Morbihan)       St-Yagud-war-Arz   S31

St-Jacut-du-Méné  St-Yagud-ar-Menez S31

St-Jacut-de-la-Mer      St-Yagud-war-vor   S31

St-Jouan      St-Yowan.      S31

St-Jouan-des-Guérets       St-Yowan-an-Havregoù      S31

St-Jouan-de-l'Isle      St-Yowan-war-Renz  S31

St-Judoce      St-Yuzeg-war-Renz  S31

St-Julien-de-Vouvantes       St-Sulian-Gwent      S31

St-Just      St-Yuz      S31

St-Launeuc      St-Leweneg      S31

St-Léry      St-Louri S31

St-Lunaire      St-Luner S31

St-Malo      St-Malou S31

St-Malo-de-Phily St-Malou-Felig      S31

St-Malon      Lanvaelvon  S31



St-Marcan      St-Marc'han      S31
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St-Marc-le-Blanc St-Mezar-Elvinieg      S31

St-Mars-la-Jaille      St-Meurzh-C'hall      S31

St-Maugan       St-Maelgan      S31

St-Méen-le-Grand       St-Mewen-meur      S31

St-Meloir-des-Ondes      St-Melar-Zol       S31

St-Nicolas-de-Redon      St-Nikolaz-Redon S31

St-Onen      Stez-Onen  S31

St-Ouen-des-Alleux      St-Owen-an-Alleuziou      L

St-Ouen-la-Rouërie      St-Owen-an-Harzoù      L

Ste-Pazanne       Stez-Bezen S31

St-Péran      St-Peran S31

St-Père-en-Retz  St-Per-Raez      S31

St-Père-Marc-en-Poulet      St-Per-Pou-Aled      S31

St-Pern      St-Pern  S31

St-Perreux      St-Perreg      S31

St-Philibert       St-Filbarz      S31

St-Pierre-de-Plesguen      Plouwenn    S31

Ste-Reine      Stez-Renea S31

St-Rémy-du-Plain       St-Riveur      S31

St-Rieul      St-Rieg  S31

St-Samson-de-l'Isle       St-Samzun-ar-Menez S31

St-Senoux      St-Senour      S31

St-Servan      St-Serwan      S31

St-Solenne      St-Solen S31

St-Suliac      St-Suliaw      S31

St-Thual      St-Tudal S31

St-Thurial      St-Turiaw      S31

St-Uniac      St-Yuniaw      S31

St-Viaud      Skavbriz    S31

St-Vran      St-Vran  S31

            

Talensac      Talenzeg    S31

Taupont      Talbont     S31

Teillay      Tilliez     S31

Temple (Le)       Templ (An)  S31



Theil (Le)      Tilh (An)  S31

Thorigné      Torinieg    S31

Thourie      Tourrig     L

Tiercent (Le)      Tergant (An)       S31

Tinténiac      Tintenieg   S31

Tizé  Tizieg      L

Torcé      Torzieg     S31

Touvois      Tolwe      S31

Trans Treuz      S31

Trans (êv. de Dol)       Treuz-Dol   S31

Trans l'Ânerie      Treuz-Naoned      S31

Treffendel      Trevendal   S31

Tremblay      Treñvlez    S31

Tréméheuc      Trevaeg     S31

Tréméreuc      Trevereg    S31

Tresboeuf      Trevou B-U   S31

Tressé      Trezeg      S31

Trévérien      Trewrian    S31

Trignac      Trinieg     L

Trimer      Treveur     S31

            

Vallet      Gwaled      S31

Varades      Gwarezdu    S31

Vendel      Gwennial    S31

Veneffles      Gwenfouilh  L

Venezia       Gwenez      S31

Vergeal      Gwerc'hall  S31

Verger (Le)       Gwerjez     S31

Vern  Gwern-Roazhon      S31

Vertou      Gwerzou     S31

Veuvre (La)       Gouver      S31

Vezin Gwezan      L

Vicomté (La)       Beskontelezh (Ar V.)   L

Vieux-Viel      Henwial     L

Vieux-Vy      Henwig B-U   S31

Vigneux      Gwineol     S31

Vignoc      Gwineg      S31



Vilaine      Gwinun      S31

Vildé-Guingalan      Gwengalon   S31

Vildé-la-Marine      Gwildoue    S31

Villamée      Gwilamez    L

Villeneuve      Kernevez    L

Visseiche      Gwiseo      S31

Vitré      Gwizurieg   S31

Vivier (Le)      Gwinlaw     S31

Yffiniac      Hifiniag-war-Vor      S31

Yvignac      Hifiniag-war-ar-maez  S31
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NOTENNOU

 

NOTENN DIWAR-BENN AN NOTENNOU. - Laouen e vefemp o kaout menoz hol lennerien 
diwar-benn an notennoù a embannomp puilh e dibenn pep niverenn. Gourc'hemennoù hegarat-tre 
hon eus bet, o deus graet plijadur d'hor c'halon. Tamalloù a zo bet ivez, hon eus degemeret gant 
elevez vras, o c'houzout ez eus atav gounid o kemer ali gant ar re a soñj disheñvel diouzhomp.

Lavaret eo bet da skouer na oa ket keleier a-walc'h eus Breizh pe, c'hoazh, e oa didalvoud da 
Vreizhiz darn eus ar pennadoù moulet. Skort eo bet, moarvat, lodenn ar vro en hor pajennoù 
notennoù, - dre ma'z eo blin hag izil ar vuhez gwir-vreizhat an hini eo, avat. Dre na vez ket kaset 
keleier deomp ivez, ha war-se e c'hell ar renerien gelc'hioù - doujet ra vezint ! - hag ar vrogarourien 
hor skoazellañ da ober gwelloc'h dre gas deomp ul lizherig pa c'hoarvez tra pe dra a-bouez evit 
buhez ar yezh en o c'horn-bro. Goulennet hon eus, da skouer, bezañ kelaouet diwar-benn ar 
skolaerien, lik pe gristen, a stourm a-enep ar brezhoneg met betek-hen, ma varnomp diouzh al 
lizheroù n'hon eus ket resevet, e vezo kredet emañ pep skol o labourat eus he gwellañ da saveteiñ ar
yezh. - Keleier e-leizh hon eus embannet diwar-benn Kembre, hag un nebeut diwar-benn Bro-Skos 
hag Iwerzhon. Marteze n'int ket bet holl a bouez dreist evit Breizhiz, met gwall-vihan sur an niver 
anezho a zo bet didalvez a-grenn. Darn eus hor c'henlabourerien - a lenn kalz kelaouennoù ha 
klasket eo bet lakaat Breizhiz da anavout an degouezhioù a denn da vuhez ar broioù pe vroadoù 
bihan hag a zo dezho un dalvoudegezh-padout. Diouzh ar sell kentañ e c'hell ar c'heleier hañvalout 
iskis - da skouer, a-lavare deomp ur mignon nevez 'zo, souezhus eo bet kavout sifroù diwar-benn 
niver an Displaced Persons e Germania hag e lec'h all. Embannet eo bet seurt keleier evit diskouez 
pegen kemmet eo bet buhez broioù bihan evel Estonla pe Lituani - pe c'hoazh pegen pouezus eo ar 
vuhez oukrainat e-maez Oukraino, pa embanner e München kelaouennoù ha levrioù a zellezfe ur 
studiadenn hir. Kudenn al labourerien estren e Breizh-Veur ivez a zo a bouez bras : klasket e vo 
saoznekaat an holl vicherourien-se, met n'eo ket sur na c'hwitfe ket ar Saozon war o zaol, evel m'o 
deus c'hwitet saoznekaat Afrikaniz pe Ganadiz Kebeg, evel m'o deus ar C'hallaoued c'hwitet 
gallekaat Spagnoled Bro-Langadog pe Poloniz ar West-Hoek; e Breizh-Veur, n'eo ket ral a wech e 
weler bremañ embannoù ha skritelloù e poloneg hag a-hend-all, dudius, kentelius ha talvoudus eo 
anaout e pep keñver ha gant ar brasañ resisder kement a denn da stourm ar yezhoù. Grevusoc'h 
pouez he deus zoken evit ar Gelted kudenn Poloniz Breizh-Veur : klevet hon eus e oa bet divizet 
kas dekmiliadoù anezho da ziazezañ en Uheldirioù Bro-Skos ha ma vije bet sevenet ar raktres e oa 
echu da vat gant ar gouezeleg e bro-Alba. A-hend-all,  Poloniz ha Saozon e-leizh a zo bremañ o 
labourat er menezioù war-dro an uzinoù tredan-dre-zour (Hydro-electric Scheme) hag a-benn 
nemeur e vezo santet drougefed o levezon war stad ar gouezelleg. - Met pell emaomp bremañ 
diouzh penn-kentañ ar gaoz : daoust ha plijout a ra hon notennoù, pe get ? Laouen e vezimp o kaout
kuzulioù hor c'heneiled - hag o skoazell d'ober gwelloc'h.
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D'HOR C'HENLABOURERIEN. - Pa gasit skridoù deomp, grit mar plij, diouzh ar reolennoù-
mañ :

1. - Skrivañ war un tu hepken eus ar follenn.

2. - Lezel kalz a lec'h etre al linennoù.

3. - Arabat, war zigarez ebet, troc'hañ ur ger e penn diwezhañ al linenn. Dalc'hit soñj na oar ket 
brezhoneg ar vicherourien a voul hor c'helaouenn. Pep skrid lakaet etre o daouarn a rank bezañ 
sklaer, difistur ha difazi. O kas deomp pennadoù kempenn, hol lakait da c'hounit amzer. Hag 



arc'hant ivez, dre ma rankoinp paeañ evit pep  difaziadenn. Trugarez.

 

PROFOU - Degouezhet eo ganimp ar profoù-mañ abaoe an niverenn diwezhañ :

Per Aoustin, 100 lur; Per Bodenan (diner ar yezh) 1000; Dr Ezel, 400 ; Kerwerc'hez, 400 ; Rojer 
Loarer, 500 ; A. Girard, 300 ; Kelc'h Nevezadur, 400 ; J. Renault, 400 ; Yann Bouessel du Bourg, 
1100 ; Dim. Martin, 100 ; P. Rolland-Gwalc'h, 200 ; Yann Thomas (diner ar yezh), 450 ; F. Brillet, 
200 ; P. D., 1000 ; A. Gwilcher, 150 ; J. Mens, 400 ; F. Even, 300 ; T. Pabu, 50 ; Dizanv, 400; Dim.
de Pons, 400 ; W. B. S. Smith, 1200; Dim. Hicher, 400 ; Per Joueo, 200 ; L. ar Floch. 400 ; Dizanv, 
15000 ; K. Perez, 3.000. En holl 28.450 lur. 

hor brasañ trugarez d'ar brofourien galonek.

 

HOR C'HOMANANTERIEN. E diwezh miz C'hwevrer hor boa 277 komananter; Aodoù an 
Hanternoz (26), Penn ar Bed (75), Il ha Gwilen (26), Liger Izelañ (19), Mor Bihan (21), Pariz ha 
tro-war-dro (57), Departamantoù all (34), Trevadennoù Bro-C'hall (5), Iwerzhon (5); Skos (1), 
Manav (1), Kembre (3), Bro-Saoz (2), Stadoù Unanet (2).

 

RESPONT EBET DA C'HOULENN AR GELTED TRAMOR. - Setu ul lizher kaset dimp evit 
bezañ moulet, gant ar gevredigezh « Friends of Breton Culture » eus Cork en Iwerzhon :

Yezh Breizh a zo sellet evel ar yezh keltiek a vez komzet gant ar muiañ a dud. He marv a vefe ur 
c'holl mantrus evit ar sevenadurezh. Koulskoude emañ e riskl bezañ mouget gant ar politikerezh 
renet a-ratozh hag e pep tachenn gant ar gouarnamant gall, dreist-holl e tachenn an Deskadurezh, 
daoust d'ar goulennoù niverus graet gant ar Vrezhoned. Kement ha trizek galvadenn eus ar seurt-se, 
graet gant kevredigezhioù disheñvel, a c'hellomp menegiñ epad ar pevar bloaz diwezhañ hepken.

E miz Eost diwezhañ e kasas « Mignoned ar Sevenadurezh Vreizhat » war eeun da Rener ar 
Gouarnamant, gant anvioù ouzhpenn tri mil den eus Broioù keltiek Breizh-Veur hag Iwerzhon, ur 
c'houlennadeg evit kelennadurezh yezh hag istor Breizh a zo bannet diouzh holl skolioù stad ar Vro-
se. A-gevret e oa ul lizher sinet gant an izili m' emañ o anvioù da heul.

N'EUS BET RESEVET RESPONT EBET digant ar gouarnamant gall. E miz Kerzu e voe kaset ul 
lizher o c'houlenn ur respont hep dale. Ur wech ouzhpenn ne voe ket a respont.

E-keit-se, emañ ken fall ha biskoazh stad ar yezh e Breizh. N'eo nemet ur varbariezh e vefe lamet 
digant ar vugale yezh o zud evel istor ha gizioù o Bro. Ur vroad gozh ha kristen eus ar C'huzh-Heol 
a vez graet dezhi evel na vefe ket d'ur boblad afrikat.
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Disevended ar Gouarnamant Gall e-keñver hor goulenn, hag e youl da genderc'hel gant ur 
politikerezh da vougañ ar brezhoneg, ne c'hall nemet merkañ ne ra ket forzh e varfe ar sevenadur 
breizhat, en ur lakaat an traoù d'ar gwellañ : An dud a ro e pep bro un dalvoudegezh da draoù ar 
spered a vo feuket o kavout en hon amzer gwirioù-den kentañ ur vroad  hep difenn disprizet gant 
gouarnamant galloudus Bro-C'hall hag a ra kement a stad eus e garantez evit ar sevenadurezh hag 
en em lavar kampion ar frankiz hag ar gwirioù pobl.

Ar sevenadurezh a zo disrannus; ma vefe kollet ar sevenadurezh vreizhat e vefemp holl paouroc'h. 
Setu perak e kredomp e savo o mouezh ganimp an holl dud o deus damant d'ar reizhded, da glemm 
ha da embann stad reuzeudik Breizh e korn Europa ar C'huzh-Heol.

O deus sinet :

E c'hras an Dr M. Mac Grath, Arc'heskob katolik Cardiff (Kembre).



J. Gwyn Griffiths, kelenner e Skol-veur Swansea (Kembre). W. Ambrose Bebb, kelenner e Skol-
veur Bangor (Kembre). James Mac Sparran, ezel eus Parlamant Belfast (Iwerzhon), Daniel Breen, 
Kannad en Dail Eireann (Iwerzhon).

Oscar Mac Uilis, Sekretour meur ar C'hendalc'h Keltiek Etrevroadel, Dulenn (Iwerzhon),

Dim. Mary P, Ramsay, Doktor eus Skol-veur Paris, ofiser an Deskadurezh (Bro-Skos).

Rev. T. M. Murchison, rener « An Gaidheal » (Bro-Skos).

J. H. Miller, ezel eus Kuzul « An Comunn Gaidhealach » hag eus ar strollad « Dunedin Society », 
kelenner en Arz keltiek (Bro-Skos).

Morton Nance, skrivagner, Drouiz meur Gorsedd Kernow (Kernow). Dr C. O' Cuilleanain, kelenner
e Skol-veur Cork (Sekretour a enor).

KENTEL DA VREIZHIZ LEZIREK. - Setu amañ da heul testenn ul lizher kaset deomp gant ur 
Spagnol a zeskas ar brezhoneg :.

« Penaos em eus gellet dont a-benn da zeskiñ brezhoneg ken pell-all diouzh Inizi ar 
C'hornog ? En un doare iskis ha dic'hortoz-krenn.

« Anv hoc'h eus klevet moarvat eus Kembreiz traonienn Trelew en Patagonia ? Bez' ez eus 
atav un toullad mat anezho o chaokat kembraeg, ouzh o bugale zoken. Kelted all a zo avat war hon 
douar arc'hantinek, Iwerzhoniz e-leizh, strewet dreist-holl a-dreuz pradeier druz ar Santa-Fe hag an 
Etre-Rios, anezho peurliesañ saverion-chatal, hogen siwazh kollet da vat o yezh ganto. Mont a reont
gant ar Saozon ha dimeziñ ganto. Ha  re all zo c'hoazh ! N'eo ket echu ar gont. Breizh-Izeliz a vez 
kavet ivez ! Setu e berr-gomzoù an istor burzhudus penn-da-benn :

« Pa oa ac'hanon ur c'hrennard a zaouzek vloaz e voen kaset, da vare an ehan-labour-skol 
(amañ... miz Genver) ha va-unan-penn, da chom war ar maez en ur « chacra » kollet en digenvez, 
ugent lev diouzh an hent-houarn, war harzoù ar « pampa kras » e mervent-kornog Buenos-Aires. 
Mab henañ an ti a oa o labourat er gêr-benn dindan va zad hag e doa kiniget dezhañ va degemer e ti 
e dud. Hag e voen ! Soñjit em souezh avat pa en em gavis e-touesk tud o komz ur yezh disheñvel-
mik diouzh va hini, ar re goshañ anezho zoken o chom hep va c'hompren ! Ankounac'haet em bije 
buan an darvoud-se ma ne vijen ket  manet pevar bloaz eno, en abeg da wander va skevent, o vesa 
meot diniver hag o c'hwennat patatez. Setu penaos e teuis en-dro da v-Buenos-Aires o komz 
brezhoneg va mignoned, Le Normand o anv, gwelloc'h eget ar c'hastilhaneg. Adalek an amzer-se e 
teuis en-dro hogos bep bloaz d'o mereuri. Tiegezhioù breton all a zo tro-war-dro : Le Quellec, 
Penamen, Legrand, Roué. 
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War-hed tregont kilometr bennak ne glever nemet brezhoneg war ar maez eno. Evit gwir, kalz 
gerioù spagnolek a zo deut e-barzh. Koulskoude ar yezh a chom yac'h, peogwir kerent an dud-se, pa
errujont, ne ouient galleg ebet ha peogwir n'eus ket c'hoazh a skol nag a iliz... Klevout a reer 
diganto frazennoù evel homañ : « List' an asado ? Naon fomin 'meus - » Pe : « Dont a rez, 
muchacho, pe chome z er gêr ? » Neoac'h, anavezet-mat e vez c'hoazh ar gerioù brezhonek-rik. Ar 
pep souezhusañ eo klevout sonioù brezhonek c'hiz kozh e-doug ar beilhadegoù. Ar c'horolioù 
siwazh a zo kollet. Dañsal a reont bremañ diouzh skouer an Arc'hantined.

« Goulennet em eus meur a wech ouzh ar re gozh pe da vare e oant bet kaset er vro-mañ. 
Goude ar brezel ez eo ar respont, da lavarout eo 1871. Heverk-kenañ ez eo droug-kuzh an holl 
familhoù-se a-enep ar « binvidïen », ar « vourc'hizien », ar « veleien », an «ofiserien ». N'eus, evel 
dres, gwellañ tud egeto war c'horre an douar.

 « Daou vloaz a zo e voen e Londrez hag e Pariz. E ti Foyle's hag e ti Floch em eus prenet ur sac'had
levrioù keltiek, dreist-holl levrioù e brezhoneg lennegel a-vremañ. Evel-se am eus galet deskiñ 



skrivañ va-unan. Levrioùigoù e brezhoneg eeun am eus kaset d'am Bretoned ar Pampa. O lennet o 
deus aes-tre ha goulenn a reont re all... Tra ken. Rak, goût a rit, tud desavet e digenvez hor pampa, 
pa ne glever da serr-noz nemet blej ar saout, pe en diabell leñvadennoù ranngalonus koun ar 
pradeier, n'eo ket distagellet mat o zeod... »

Lies gwech hor bevez lizheroù e brezhoneg digant Amerikaned, Iwerzhoniz pe Kerneviz: Lies 
gwech e komzomp brezhoneg gant Kembreiz. Daoust ha n'oufe ket Breizhiz kar-o-bro evit  o yezh 
kement ha ma ra hor mignon Arc'hantinat ?

 

AR « KELGH KELTEK » E PLOUGOUSKANT. - Ur vodadeg eus ar « KELGH KELTEK » a 
zo bet graet e Plougouskant epad sizhun Fask. Ar Vrezhoned a zo deut eno o deus bet ar blijadur 
d'ober anaoudegezh gant Skosiz ha Kerneviz ha da eskemm menozioù. Ar « Kelgh Keltek » a zo ur 
c'helc'h eskemm lizhiri dindan baeroniezh « The Friends of Brittany » renet gant Mrs Ashley Rowe,
Mount Hawke, Truro, Cornwall.

 

KAMP AR VREZHONEGERIEN. - Kamp ar vrezhonegerien a vezo graet er bloaz-mañ e 
Plonevez-Porze eus an 8 a viz Eost betek an 20. Evel warlene e vo studiadennoù ha prezegennoù. 
Unan a vo graet gant skrivagnerien vrudet dindan renerezh Maodez Glanndour diwarbenn implij ar 
verb bezañ : a zo, eo, emañ, e vez e KLT hag e Gwenedeg.

An izili all a zo pedet da studiañ ar gudenn ivez en o c'horn-bro evit degas ivez o studiadennig.

Ouzhpenn-se e vo diskuliet lavarennoù poblek diwar-benn an amzer ; an ezel en devo dastumet ar re
blijusañ en devo ur priz. Un doare kenstrivadeg lavarennoù poblek a vo.

Poent eo d'ar re a fell dezho mont reiñ o anvioù. - Evit gouzout hiroc'h, skrivañ d'an Itron V. de 
Bellaing, sekretourez ar C'hamp, r, Pasteur, Cadolan, GWENGAMP.

 

BODADEG « UNVANIEZH DIFENNOURIEN AR BREZONEG». - «-Difennourien ar 
brezoneg » o deus graet bodadegoù e Brest hag e Kemper d'an 20 ha d'an 21 a viz Ebrel evit 
gwelout ar pezh a oa d'ober evit lakaat da vont war raok ar stourm evit ar brezhoneg er skolioù.
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EVIT RADIO KIMERC'H. - Ul lenner a skriv dimp diwar-benn Radio Kimerc'h : « Ur farsadenn 
bep sizhun a zo a re. Da gredin eo n'eus boued-spered all ebet da vagañ ar Vretoned. Ha ne vije ket 
kavet a dud da voueta ar Radio en un doare kentelius ?

 

UL LEVR GORTOZET : ENEZ AR ROD. - Enez ar Rod, romant meur Langleiz, a zo war nes 
bezañ moulet (en diwezh !...) e brezhoneg.

Den n'en deus ankounac'haet, emichañs, an droidigezh c'hallek bet embannet, e 1946, gant « Les 
Portes du Large » eus an Naoned, dindan un anv pell a-walc'h diouzh an hini brezhonek : L'île sous 
Cloche.

E brezhoneg e oa bet savet, avat, gant an oberour, an dorn-skrid kentañ. Dam voulet e oa zoken al 
levr, peogwir ne chome mui nemet un nebeut pajennoù da dennañ, pa voe dismantret gant ar 
bombezadegoù (e 1944) Ti-Moulerezh Kreizkêr Roazhon.

An darn vuiañ eus ar follennoù, bet moulet a-gent a c'hellas memestra bezañ saveteet, da c'hortoz ur
pred-amzer dereatoc'h e pep keñver.

Degemeret mat-tre e oa bet L'Ile sous Cloche gant skrivagnerien evel Lavarende, Paul Fort, Jean 
Sarment, ha tud a skiant evel Jean Rostand, An Abad Moreux, Pierre Devaux (a lakeas anv an 



oberour e-kichen hini Edgar Poë. Biskoazh, war o meno, ne oa bet skrivet c'hoazh pajennoù ken 
kriz ha ken fromus war un dro diwarbenn tonkadur Mab-den.

Ur romant a ijin uhel eo Enez ar Roed. Don e-keñver ar menozioù kuzhet, hogen bev-buhezek, ha 
farzus alies zoken, en e stumm diavaez. Menegomp, ouzhpenn, e vo bravaet ar mouladur-mañ gant 
30 skeudenn diembann, bet savet gant an oberour. Menegomp en diwezh, ha dreist-holl, e vo kavet, 
e penn al levr, ur rak-skrid savet gant Youenn Drezen e-unan...

 

STIVELLOU BREC'HELEAN. - Lennet hon eus gant plijadur pajenn vrezhonek niverenn 
diwezhañ Stivelloù Brec'helean. Plijus kenañ eo lenn troidigezh Robinso Krusoe gant Yeun ar Go. 
Spi hon eus e vo savet ul levr gantañ, un danvez dispar eo ha sur en em werzho mat e doare ul levr 
pobl. Pennad Gwazgwenn diwar-benn Kelien a zo plijus ha kentelius war un dro.

 

LIZHER KOAREIZ E BREZHONEG. - Plijet omp bet o welout ez eo bet moulet evit Eskopti 
Gwened lizher ha gourc'hemennoù Koareiz e brezhoneg gant an Aotrou Eskob Gwened.

 

AR SONER. - Emberr ez embanno « Bodadeg ar Sonerion » ur gelc'hgelaouenn viziek e brezhoneg
hag e galleg, « ar soner », enni pennadoù diwar-benn ar sonerezh-pobl ha buhez ar sonerien gozh. 
Komanant, 400 lur ; komanant-skoazell, 700 lur. - Renerezh : Polig Monjarret, Carhaix (F), 
Sekretourva : Roperzh Marie, rue Maupertuis, Rennes (I.-et-V.), C.C.P. Rennes 588-54.

 

UNE ENQUÊTE TOPONYMIQUE EN BRETAGNE CELTIQUE : LE CADASTRE DE LA 
BASSE-BRETAGNE. - Gant ar gelaouenn « Onomastica » (niv 3-4, Gwengolo - Kerzu 1948) 
renet gant Alberzh Dauzat, ez eo bet embannet ar studiadenn-se, diwar dorn an Ao. beleg Falc'hun. 
- Un dudi eo lenn al levrig-se, a zo diazez ul labour talvoudus a vije mat kas da benn ar c'hentañ ar 
gwellañ : studi taolenn-douaroù Breizh-Izel. Un toullad evezhiadennoù prizius-meurbet a vo kavet 
er studiadenn-se, a c'hellomp trugarekaat an oberour hag e skoazellerien da vezañ savet anezhi.
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BREURIEZH AL LEVRIOU BREZHONEK (BALB). - Sed testenn ar baperenn-vruderezh a zo 
bet embannet gant ar gevredigezh nevez-se, hon eus komzet endev war he divout.

D'AR RE O DEUS ARC'HANT...

« Daoust hag e fell deoc'h ma varvo ar brezhoneg ?

- Nann !

- Kemerit perzh, neuze, en hor stourm evit saveteiñ hor yezh. Ho skoazell a roiot d'ar Breuriezh ez-
laouen ha brokus, en ur mod diriskl evit ho yalc'h.

Un doare prest-arc'hant a c'houlennomp ouzhoc'h dimp d'ho tic'haouiñ a-benn tri bloaz dre al 
levrioù a embannimp tamm ha tamm.

Pep ezel eus hor Breuriezh, pep « breur » ma fell deoc'h, a resevo en eskemm eus e brest arc'hant 
kement levr a embannimp betek ma vo dic'haouet penn-da-benn.

Ar prest-arc'hant-se a vo, evit pep breur : 5.000 lur, ma fell dezhañ kaout al levrioù a embannimp 
(var baper boutin; 10.000 lur, ma fell dezhañ kaout hol levrioù war baper kaer.

15 % a zigresk-priz a vo graet da gement hini en devo kaset din e skodenn (5.000 lur, pe 10.000 lur)
diouzhtu hag en un taol.

10 % da gement hini en devo graet kement-all goude an 31 a viz Meurzh.



5 % da gement hini en devo kaset e arc'hant e 10 skodennig a 500 lur. 

Er c'hontrol

Ur c'hresk-priz a 30% a vo lakaet war bep unan eus al levrioù a embannimp kerkent hag an 
oberenn-se er c'henwerzh. Arc'hant a c'houlennomp ouzhoc'h gant fiziañs.

Soñjit mat !

Pemp bilhetenn mil lur evit degemer hep trubuilh kement tra a vo moulet ganimp e brezhoneg.

Pemp bilhetenn mil lur hepken (hag a vo restaolet deoc'h, e levrioù, war ho koulenn,  m'ho peus un 
dra bennak da damall dimp) !...

Pemp bilhetenn mil lur hepken evit harpañ ar brezhoneg... hag e saveteiñ.

Ar pemp den a ginnigas da gentañ o skoazell d'ar Vreuriezh nevez a zegasas dezhi 100.000 lur. Ur 
skouer-vat a rojont ! Kerzhit war o roudoù (Diskleriadurioù all a vo roet deoc'h m'ho peus c'hoant).

PERAK STOURM ?

Emañ ar brezhoneg e kroaz an hentoù :

Gant ar c'hresk spontus a zo war ar mouladurioù, pe e vo moulet (da lavarout eo GWERZHET) dek 
gwech muioc'h a skouerennoù eus kement levr a vo embannet e brezhoneg, pe ne c'hellimp mui 
embann levr brezhonek ebet.

Hor rummad-tud (hag a savas, e-korf ugent-vloaz, muioc'h a oberennoù a bouez eget ar rummadoù 
all e-korf tri c'hantved a zle peurechuiñ e gefridi. Ur yezh lennegel eo bremañ ar brezhoneg.

Koustet a gousto e vo kavet e-mesk ar bobl an dek mil lenner nevez a viro ouzh ar yezh uhel-se a 
vervel.

 Hoc'h amzer hag hoc'h arc'hant a c'houlennomp ouzhoc'h evit ar BALB. PETRA EO AR BALB, 
avat ?
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Ar BALB a zo ur c'hevredad a embanno levrioù nevez en hor yezh hag o skigno A ZOR DA ZOR, 
war un dro gant an holl levrioù bet embannet a-raok (ken e brezhoneg peurunvan, ken e brezhoneg 
poblek) goude bezañ en em glevet gant an embannerien all ha graet marc'had ganto.

Ar BALB, gant he ger-stur « SAVETEIÑ HOR YEZH a zle bezañ ur greizenn a zedenno an holl 
dud a youl vat. Ne vern piv bennak a gar e yezh hag a fell dezhañ he servijout gant ur galon leal, a 
c'hell bezañ ezel eus hor Breuriezh EVEL HARPER pe EVEL STOURMER.

ER-MAEZ EUS AN DACHENN BOLITIKEL e fell d'ar BALB chom a-zevri hag a-grenn.

O c'harantez evit ar brezhoneg, o yezh, a zle bezañ a-walc'h evit unvaniñ hec'h izili.

En dro da LANGLEIZ, hag a vo rener ar BALB e-keñver an arz hag al lennegezh eo bet krouet ar 
Vreuriezh nevez.

Ul lezenn-labour hag ur roll-menozioù a embanno ar BALB a-benn tri miz ac'han. Arabat deoc'h, 
koulskoude, gortoz keit-all a-raok hor skoazellañ en hor stourm evit ar brezhoneg.

D'AR RE N'O DEUS REMET YOUL VAT !

Ezhomm hon eus ac'hanoc'h-c'hwi ivez. Ar stourm a renimp evit saveteiñ ar brezhoneg a vo ur 
stourm kalet ma vo komzet diwarnañ en da zont.

DAOUST HAG E VIOT E-MESK AR STOURMERIEN, YA PE GET ?

M'ho peus etre 18 ha 40 vloaz...

Mar deo mat a-walc'h ho yec'hed ha mar karit ren ur vuhez yac'h hag oberiant...



Mar doc'h ur paotr a intrudu hag a furnezh war un dro...

Mar doc'h gouest da chom e-pad c'hwec'h miz hep tabutal diwarbenn an urzhoù a vo roet deoc'h, 
hag hep pismigañ hini pe hini eus ar re a vo a-us deoc'h...

Mar doc'h gouest da lakaat mad ar yezh a-us d'ho menozioù politikel...

Mar gouzoc'h mat ar brezhoneg...

Emañ ur vicher ouzh ho kortoz : un dregantenn ha deroù a werzh-mat ho po (ouzhpenn ar « 
minimum » evit bevañ, goude un taol-arnod a bado ur miziad). Hep ankounac'haat ar gounidoù all a
vo stag ouzh ar gartenn-vicher a vo roet deoc'h : asurañsoù a-berzh ar stad, harpoù-tiegezh hag all.

« AN DIVIZOU EO A RA AR MARC'HADOU ! »

Mar plij deoc'h ar c'hinnigoù-mañ, e tleot bezañ prest da gemer penn an hent a-benn tri miz ac'han !

Mar ne c'hellit ket reiñ hoc'h amzer penn-da-benn d'ar BALB, daoust ha ne c'hellfec'h ket, 
memestra, labourat evidomp, a wir galon, gant levenez, e-pad daou viz bennak ha dreist-holl, mar 
doc'h studier, e-pad, ho vakañsoù ? Ezhomm hon eus, ivez, eus skrivagnerien gouest da sevel 
levrioù nevez pe varrek da dreiñ e brezhoneg oberennoù estren : ken e brezhoneg uhel, ken e 
brezhoneg poblek !

Paet e vo pep hini hervez e labour.     

Ho respont a c'hortozomp gant fiziañs.

Hor stourm evit ar yezh a zle bezañ HO STOURM – 

BALB, SARL, 100.000 lur, Châtillon-sur-Seiche (I.-et-V.), - 

Kas an arc'hant da : X. de Langlais, 7, rue V.-Hugo, Rennes, CC, 444-96. – 

Kas al lizhiri da : BALB, 8, rue Legraverend, Rennes.
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AR VOTADEGOU - KANTON

D'an 20 ha d'an 27 a viz Meurzh ez eus bet votadegoù da envel kargidi nevez evit lod eus ar 
c'huzulioù-departamant. Disheñvel-krenn ez eo doare ar c'huzulioù nevez diouzh ar re zibabet e 
1945. Div sifrenn a roomp evit pep kostezenn, an hini gentañ evit 1949, an eil evit 1945.

Departamantoù Marksiz Tu kleiz Kreizennourien Habasterourien Mirourien

Aodoù-an-Hanternoz

Penn-ar-Bed

Il-ha-Gwilen

Liger-Izelañ

Mor-Bihan

8 – 13

4 – 4

1 – 1

1 – 1

0 - 1

9 – 13

5 – 7

1 – 3

2 – 2

4 - 6

11 – 12

4 – 8

2 – 4

2 – 6

2 - 9

13 – 9

12 – 12

18 – 19

3 – 6

10 - 10

7 – 1

18 – 12

21 – 16

38 – 31

19 - 12

Breizh 14 - 20 21- 31 24 - 39 56 - 56 103 - 72



Setu, evit pep kostezenn, lodenn dre gant ar c'hadorioù :

 1949 1945

Marksiz

Tu kleiz

Kreizennourien

Habasterourien

Mirourien

6,5

9,5

11,0

25,5

47,5

9,3

14,2

18,0

25,0

33,0

                  

N'eus ket da souezhiñ dirak ar c'hemm a zo deut, rak votadegoù 1945, graet da heul darvoudoù kriz 
a-walc'h alies, a roe ur skeudenn falz eus menozioù an dud.

Kalz a zo chomet hep votiñ (alies ouzhpenn 30 %) ; digevatal eo bet ar stourm hervez ar c'horn-
broioù : 16 kador war 24 d'an eil tro en Aodoù-an-Hanternoz, 15 war 21 er Penn-ar-Bed, 9 war 21 
en Il-ha-Gwilien, 6 war 19 er Mor-Bihan, ha 4 war 24 hepken el Liger-Izelañ. Taeroc'h eo Breizh-
Izeliz bepred (Karaez, 11.124 dilenner, 8.297 mouezh etre 3 danvez-kuzulier, da bep hini anezho 
3.161, 2.845, 2.291 mouezh) eget Breizh-Uheliz (Al Lorouz-Botorel, 7.460 dilenner, 5.368 mouezh,
5.230 d'an hini dibabet, 138 d'e genstourmer).

Kantonioù Konk Kernev ha Pont-'n-Abad a zo kreizennoù bev, a gredenn daer. Konk--Kernev, 
komunist a-raok ar brezel, a zibab ur c'huzulier komunist e 1945 hag ivez e 1949, hogen diaesoc'h 
d'an eil tro : e 1945, 24 % eus an dud n'o deus ket votet, 31 % a vouezhioù a zo evit ar gomunisted 
39 %, d'ar c'hentañ tro : ar M.R.P. en deus 27 % ha 20 % d'ar c'hentañ tro. E 1945, 26 % eus an dud 
a chom hep votiñ, 33 % ha 38 % eus ar mouezhioù o deus ar gomunisted, ar R.P.F: 36 % ha 20 %.

E Pont-'n-Abad, e 1945, 20 % eus an dilennerien a chom hep votiñ, 27 % eus ar mouezhioù, ha 42 
% d'ar gomunisted, 38 % ha 30% d'ar M.R.P. E 1949, 20 % ne votont ket, 29 % ha 36 % eus ar 
mouezhioù evit ar gomunisted, 43 % ha 21 % d'ar R.P.F.

Yann BOUPINOD.
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TREC'H KENTAÑ. - An aotrou Yann-Vari Bouëssel du Bourg a zo bet kavet barrek da c'hounit 
an Trec'h Kentañ, gant ar meneg mat, en arnodenn bet dalc'het e Roazhon d'an 20 a viz c'hwevrer.

 

KELEIER

- Ganet eo ur verc'hig, Armella, e Fontenay-aux-Roses, e ti hor c'heneil Roperzh Samzun.

Hor mignoned, Renea ha Job Ivikel, o chom e Plomeur, o deus bet ur plac'hig, Annaig Mari Tereza.

- E ti hor c'heneil Ronan Saout, mezeg e Penvenan, ez eo ganet ur verc'hig ives, Armoria hec'h env.

- Hor mignoned Noela hag Alan al Louarn a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o eil mab, 
Malo, d'an 29 a viz Ebrel e Melzin (Meulun) Bro Chall.

Hor gwellañ hetoù d'ar Vrezhoned vihan hag hor gourc'hemennoù d'o zud.



Hor c'heneiled Renea Palamour hag Herri Pirault, o daou eus Kelc'h Nevezadur, a zo bet dimezet 
d'an 3-2-49 en iliz St-Lamberz-Vaugirard, Pariz. Gavotennoù ha jabadao a zo bet korollet war 
blasenn an iliz ouzh son ar biniou hag ar vombard.

Hor gwellañ hetoù a evurusted d'an daou bried nevez,

 

AR GER « GORED ». - Setu evezhiadennoù kaset dimp gant Lok « Da hep reverdi ez an da 
besketa da « Borz Gored » e Lambaol-Plouarzel. Setu penaos ez eo renket an traoù : ur renkennad 
bili, pemp troatad ledander dezhañ, a stank an aod. Ne vez roet un taol roued nemet p'en em gav ur 
vandennad pesked en aod. Rouez an taolioù. Ankounac'haet eo, a gredan, gant va c'hembroiz peur 
hag evit petra e oa bet savet ar renkennad bili.

E Plouhineg ez eus « Goredoù » e genou ur sterig ; Port Gored izeloc'h eget Gwened. E « 
Dictionnaire topographique du Morbihan» a eo meneget pemp pe c'hwec'h « Gorrets ». War ar stêr 
Elle e kaver ul lec'h anvet evelse ives. »

 

MARV T. GWYNN JONES. - D'ar 7 a viz C'hwevrer eo marv en Aberystwyth, en e 78 vloaz, an 
Ao. Thomas Gwynn JONES, brudetañ skrivagner Kembre en amzer a vremañ. Goude kenlabourat 
da gazetennoù Thomas Gee, e sachas evezh an holl pa c'hounezas, e 1900, priz kentañ an Eistezvod 
evit e varzhoneg « Ymadawiad Arthur » ha da c'houde ez embannas dizehan oberennoù a bep seurt, 
en o zounez troïdigezhioù diwar ar gouezeleg, ar germaneg, ar saosneg, al latineg hag ar gresianeg. 
Anvet e 1913 da gelenner war lennegezh Kembre en Aberyswyth, e tegemeras, e 1937 ha 1938, 
titloù nevez digant Skol-Veur Gembre, Skol-Veur Iwerzhon ha Roue Breizh-Veur. E 1947 e 
kinnigas dezhañ pobl Gembre a-bezh ur prof en arouez a zoujañs. Bez' e oa an Ao. T. Gwynn Jones 
unan eus izili anavezetañ Strollad Broadel Kembre. Div eus e varzhonegoù a zo bet troet e 
brezhoneg.

 

UR SKOAZELL A-ZOARE.  E-pad mizioù diwezhañ 1948 en deus Strollad Kembre kavet 10 den
evit profañ 100 lur saoz (war-dro 108.000 lur gall) pep unan.
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SKOLIOU KEMBRAEK. - Div skol, kembraek penn-da-benn, evit bugale dindan seizh vloaz, a 
zo bet digoret er Wyddgrug hag er Rhyl. Eno e vez kenteliet 25 bugel en o yezh vroadel.

A-hend-all ez eus bremañ 15 skoliad er skol krouet e Maesteg e mis Mae diwezhañ.

 

AR C'HEMBRAEG DA YEZH KENTAÑ. - E 1938 ha 1939 o doa 500.000 Kembread sinet ur 
baperenn o c'houlenn ma vefe anavezet ar c'hembraeg evel yezh ofisiel Kembre, e-kichen ar 
saozneg. Ar brezel a viras ouzh an emsav-se a deurel frouezh. Emeur avat, abaoe miz C'hwevrer, 
oc'h adkregiñ gant ar strivoù a-benn lakaat ar c'hembraeg da yezh a-berzh-stad e Kembre.

 

E BRO-GEMBRE

-     Kamp Urdd Gobaith Cymru a zo bet dalc'het e Borth eus an 8 d' an 20 a viz Ebrel dindan 
renadur an dimezell Gwennant Davies. Kannaded a oa deut eno eus pep bro geltiek ; kudennoù 
Kembre, Iwerzhon, Breizh, a zo bet displeget dirak an holl. - Gwelet hon eus endeo e c'helle bezañ 
frouezhus-meurbet ur genskoazell etre ar broioù keltiek ; trugarez d'an Urdd Gobaith Cymru (*) da 
vezañ her c'homprenet en ur brientiñ ur c'hamp etrekeltiek, en deus graet berzh penn-da-benn.



- Kamp Strollad Broadel Kembre a vo dalc'het e Dyffryn Ardudwy, eus an 29 a viz Gouere d'an 2 a 
viz Eost.

- Gouelioù an Eistezvod Broadel a vo lidet e Dolgellau (Hanter-nos Kembre) eus ar 1 añ d'ar 6 a viz
Eost.

- Emeur o prientiñ pladennoù da zeskiñ kembraeg, 30 kentel warno ; priz : 5 lur saoz, 12 s, 6 d ; evit
an estrenvro : 1 lur, 17 s, 6 d ouzhpenn.

Skrivañ da : New Wales Union, Siop y Castell, Cardiff, Wales.

(*) Ur pennad d. b. Urdd Gobaith Cymru a zo bet embannet e niv. 6 Al Liamm TIR NA N-OG, P. 
53.

 

EVIT AR RE A FELL DEZHO DESKIÑ KEMBRAEG. - Lies-skrivet eo bet labour Per Loisel 
« Ar C'hembraeg hep poan », anezhañ troidigezh vrezhonek levr saozneg Caradar « Welsh made 
easy » : 200 lur e koust ar skouerenn. -- P. Loisel, 23, rue Eugène- Tessier, Nantes (L.-L); C.C.P. 
1456 57 Nantes.

 

AN EMSKIANT VROADEL E BRO-SKOS HAG E BRO-KEMBRE

Un nebeut paotred yaouank, o studiañ an eneoniezh e Skol-Veur Din-Edin, o deus graet e fin 1948, 
dindan renerezh an Ao. Kelenner James Dever, un ensklask diwar-benn soñjoù o c'henvroiz e 
kement a sell ouzh buhez sevenadurel, arboellerezhel ha politikel Bro-Skos. Savet eo bet gant ar 
studierien ur roll-goulennoù -pe kentoc'h ur roll-frazennoù o tisplegañ pep un anezho ur menoz 
sklaer-tre diwar-benn ar c'hudennoù skosat, ha pedet e oa an dud da lavarout hag eñ e oant a-du pe 
a-enep. Kaset eo bet ar roll se da 514 den dibabet, en holl gontelezhioù Alba, hervez o oad hag o 
micher, e doare da gaout drezo ar skeudenn wirañ a c'hellfed eus menozioù ar bobl a-bezh. An div 
frazenn-mañ a venegin hepken : « Un dra vat eo ez afe ar gouezeleg da get » ha « Skosiz a zo 
gouest da ren o zraoù int o-unan ». A-zivout ar frazenn gentañ 24 % a lavar ya, 55,6 % a lavar nann,
20,4 % n'o deus menoz ebet. A-zivout en eil : 75.2 % a lavar ya, 17,8 % a lavar nann, 7,0 % n'o 
deus menoz ebet.
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En un doare sklaeroc'h eo bet anataet nerzh an emskiant vroadel e diwezh miz Genver. Da holl 
voterien parrez Kirriemuir ez eo bet lakaet gant ar Scottish Plebiscite Society ar goulennoù-mañ : 
Hag eñ e fell dezho : - 1. he dije Bro-Skos un Ti-ar-Gannaded distag-krenn diouzh hini Bro-Saoz ; -
2. he dije Bro-Skos un Ti-ar-Gannaded da blediñ gant hec'h aferioù-diabarzh, o lezel gant Ti 
Londrez preder ar c'hudennoù diavaez (heñvel ouzh hini an Northern Ireland) ; pe - 3. e chomfe an 
traoù evel m'emaint. 86 % eus an  dud a voe kaset ar goulennoù dezho a respontas, ar pezh a 
ziskouez nag a bouez a gemer gant Skosiz kudenn an emrenerezh : 22 % a votas evit an 
disrannerezh, 69 % evit an emrenerezh, 5 % evit ar statu quo. Menoz ar Gevredigezh, a-zisplegas he
sekretour, an Ao. Thomson, d'ar c'hentañ a viz C'hwrevrer, a zo ober votadegoù heñvel e parrezioù 
all hag, a-benn bloaz, lakaat ar goulennoù d'ar vro a-bezh. - Daoust ha Bro-Skos an hini eo a vo an 
eil bro geltiek dieub ?

 

E Kembre ivez ez eus kaoz vras a emrenerezh. Evit sioulaat an dud un tammig, e kinnigas ar
Gouarnamant, nevez 'zo, sevel ur C'huzul a c'hellfe reiñ e ali war draoù Kembre ; anvet e vefe ar 
c'huzul gant ar Ministr Bras saoz e-unan. Gant kounnar e voe degemeret ar c'hinnig e Kembre, dre 
na ro galloud gwir ebet d'ar vro. E miz Genver, ez eus bet goulennet gant 161 kuzul kontelezh pe 
gêr menegiñ o soñj diwar-benn kinnig ar gouarnamant. 140 a respontas : 13 a oa a-du-krenn gant ar 
c'hinnig ha 68 a-enep. 72 a oa prest da zegemer ar c'hinnig evel a kammed kentañ » ; 8 n'o doa 
menoz resis ebet. - E-keit-se emañ Strollad Kembre oc'h en em brientiñ da stourm kalonek evit 



mouezhiadegoù bras 1949 : c'hwec'h eus izili vrudetañ ar strollad a vezo danvez-kannaded ha sklaer
e vezo gwelet neuze respont pobl Gembre.

 

STUDIOU KELTIEK. - E Bro-Skos, evit 120.000 gouezeleger, ez eus tri c'helenner war ar 
gouezeleg er skolioù-meur. E Bro-Gembre, evit 900.000 kembraeger, ez eus pevar c'helenner war ar
c'hembraeg er Skolioù-meur. E Breizh, evit 1.200.000 brezhoneger, ez eus ur c'helenner war ar 
brezhoneg er skol-veur.

 

STOURMERION A GALON VAT

Dont a raio an iwerzhoneg da vezañ adarre yezh Iwerzhon a-bezh. Ma n'eus, avat, evit adsevel ar 
yezh, nemet al lezennoù, ez eo sur da vervel.

Ar gouarnamant en deus graet kalz, hag al lezennoù a zo a-du gant an iwerzhoneg. Kelennet e vez 
ar yezh er skolioù ha diaes e vefe bezañ den-e-karg hep gouzout anezhi mat awalc'h. Met ma fell 
deoc'h gwelout sklaer pegen dinerzh eo al lezenn pa vez sentet ouzh al lizherenn, ha ket ouzh ar 
spered, deuit e kornioù 'zo eus Iwerzhon. Eno, ar saozneg a zo roue, hag a chomo roue, daoust d'an 
holl lezennoù, keit ha na vo ket kemmet ene an dud.

Labour kaer a vez graet en Iwerzhon evit ar yezh, evitañ da vezañ graet fall alies. Al labour kaerañ-
holl, koulskoude, a-boan ma vez taolet evezh outañ. Bez' ez eo al labour graet, amañ ahont, gant tud
a galon, paour ha divrud : mistri ha mestrezed-skol, o kelenn an iwerzhoneg, n'eo ket dre ret, met 
dre garantez, hag o lakaat un tamm eus ar garantez-se da dremen e kalon ar vugale : tud kozh ha 
yaouank o ren Kelc'hioù, n'eo ket evit kanañ ha dañsal hepken, met ivez evit studiañ ha reiñ c'hoant 
da studiañ.

Adsav ur yezh a zo un oberenn a garantez. Soñjomp en dra-se.
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Soñjomp ne dalvezo da Vreizh da netra kaout ar brezhoneg er skolioù ma ne gar ket ar gelennerion 
o labour. Ha c'hwi eo, ar re a gelenn hor yezh d'un dornadig mignoned, ar re a sav Kelc'hioù 
breizhek a sperel hag a yezh, a ra evit Breizh-pezh na vo biken graet dre lezenn. Dalc'herion ar yezh
en Iwerzhon, va c'hredit, n'int ket niverusoc'h egedoc'h. Ha gant ar re-se, ar re-se hepken, a vo 
saveteet an iwerzhoneg.

Mar domp deuet a-benn da sevel traoù padus war dachenn hor yezh, ez eo dre ma 'z eus bet 
stourmerion a galon vat en hor mesk. N' hon eus bet harp ebet digant ar gouarnamant a ren hor bro, 
ha ma klask un deiz reiñ harp, hep arvar e vo kentoc'h da ziskar hol labour, rak e spered n'eo ket hor
spered. Stourmomp atav, drezomp hon-unan. N'eus-forzh pegen dister e seblant bezañ ar pezh a 
reomp bremañ, talvoudek-dreist ez eo e-keñver an amzer da zont. Na lakaomp ket hor fiziañs e 
lezennoù n'int ket graet, hag a vo graet fall marteze pa vint graet. Ennout da-unan, stourmer, e 
rankez lakaat da fiziañs.   

Roparz HEMON.

Embannet war « Me a zalc'ho », kelc'hgelaouenn  kevredad ar c'helc'hioù keltiek, niv. Genver-
c'hwevrer 1949.

 

SKOL-VEUR OUEZELEK GALIV. - E Galiv ez eus tri c'helenner ha tri is-kelenner o reiñ 
kentelioù war ar gouezeleg. A-hend-all e ver kelennet e gouezeleg an danvezioù amañ da heul : 
Istor, Hendraouriezh Keltiek, Latineg ha Gresianeg, Jedoniezh ha Mentoniezh, Douaroniezh, 
Desavadurezh-Bugale, Arboellerezh ha Kenwerzh, Naturoniezh Louzawouriezh, Strilhouriezh ha 
Prederouriezh. An danvezioù all, siwazh, a zo kenteliet e saozneg. Skol-Veur C'haliv n'eo ket 
unyezhek c'hoazh.



 

UN NEBEUT GERIOU DIWAR-BENN KUPRENEZ, - Ur c'heneil a skriv deomp : « Kuprenez 
a zo e dalc'h Breizh-Veur abaoe goude ar brezel all. Lezet e oa bet da Vreizhveuriz gant an Durked 
o doa he fiaouet evit pevar c'hant vloaz. Nebeutoc'h eget pemp kant mil a annezidi a zo en enezenn, 
peder pempvedenn anezho Gresianed Kristen hag ar bempvedenn all Turked Moslemat. Ur c'hantad
Breizhveuriz bennak o teskiñ da Gupreneziz bevañ ez seven, sevel hentoù, hentoù-houarn; tiez 
koant, liorzhoù, plantañ gwez, hag a vir ouzh an emgannoù. Da yezhoù-stad eo bet lakaet ar 
Gresianeg hag an Turkeg e-par gant ar Saozneg, hag Armeniz zoken o deus o skolioù en o yezh o-
unan. Menezioù uhel erc'hek  a zo er vro : Troodos, 6.000 troadad uhelded, gant koadegi sedrez ha 
pin-Sikilia, gwall ziskaret gant an dud siwazh, met dindan o mirout hag o adplantañ gant ar Saozon.
Ar souezhusañ 'zo eo en enezenn-man e vez kavet an derviched-tro diwezhañ. Difennet eo bet al 
lidoù-se e Turkia hag Iran, met amañ n'eo ket. Div wech ar bloaz (hanter hañv ha kreiz goañv, a gav
din) e vez lidet an dañsoù-se en ur manati Moslem er menezioù gant un ugent manac'h bennak, ar re
ziwezhañ en o stal. »

 

NOTENN AR RENEREZH - Trugarekaat a reomp hor mignoned a gas dimp pennadoù ha keleier 
- O fediñ a reomp d'hon digareziñ ma n' hellomp ket bepred kavout amzer da respont dezho.
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Emsav Keltiek Breizh 

Kevrenn an Diavaez

 

 

Kamp-Hañv Urdd Gobaith Cymru 1949

 

« URDD GOBAITH CYMRU » a zegemero evit netra e-pad teir sizhunvezh, ur strollad 20 den : 
bugale gant un evezhier pe zaou.

Ar vugale a ranko bezañ dindan 16 vloaz pe war-dro.

Etre ar 27 a viz Eost hag an    10 a viz Gwengolo e vo degemeret ar vugale e Kamp Llangrannog 
(Kembre), ar sizhun goude a dremenint e tiez prevez a vo dibabet evito.

War goust ar vugale e vo priz ar veaj eus Breizh (pe Bariz da Gervarzhin (Carmarthen); goude, n'o 
devo mui ezhomm tra nemet arc'hant-godell.

DIVIZOU : Ar vugale a ranko gouzout komz ar brezhoneg. Ne vo ket degemeret gallegerien ganto 
galleg nemetken. Skol vrezhoneg a vezo graet d'ar vugale e-pad ar pemzek devezh ma vezint er 
c'hamp.

 

Skrivañ da : Sekretourva « Emsav Keltiek Breizh»

Y. TYMEN

30, rue de la Résistance 

QUiNCY-SOUS-SENART (S et-O.)
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Marv eo an tad Vallée

 

Emaomp o paouez klevout ez eo marvet Fransez Vallée « tad ar yezh ». setu aet ivez da anaon un 
nebeut war-lec'h e vignon bras, an hini a voe e penn ar c'hantved-mañ adsaver ar yezh. E anv a 
chomo da viken merket en istor ar brezhoneg.

Kinnig reomp hor gourc'hemennoù a genganv d'e diegezh.
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MARV AN TAD VALLÉE

 

Edo niverenn diwezhañ ar gelaouenn dindan ar wask p'hon eus klevet kelou marv Frañsez 
Vallée. Dorn ouzh dorn e-pad e vuhez gant Meven Mordiern, n'en deus ket bevet pell warlerc'h e 
vignon. Skrivet en doa dimp ul lizher fromus da geñver e varv ha tri miz goude e oa e dao dezhañ.

Aet eo an Tad Vallée da anaon er sioulder evel en doa bevet : d'ar c'hentañ a viz Mezheven 
goude resev ar gomunion diouzh ar beure e kave d'an dud a rae war e dro e chome beuzet en e 
bedennoù. E gwirionez aet e oa kuit ar paotr kozh davet Doue. Evel e vuhez, evel e varv, e voe sioul
e zouaridigezh, ouzh e ambroug d'ar vered e oa e diegezh, nebeut tud eus kêr, un toullad Bretoned 
deredet evit enoriñ tad ar yezh. War an arched un torkad bleuñ hag ur gurunenn bleunioù kinniget 
gant Kelc'h Keltiek Roazhon ha gant Strollad ar Seizh Breur a ziskoueze doujañs ar Vro dezhañ. 
Beziet eo bet e bered Sant Mikael e Sant Brieg, ur brezegenn skrivet gant Dirnador a voe lennet war
e vez.
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Teir gwech bennak ez eo degouezhet ganin gwelout Frañsez

Vallée e Sant Laorañs p'edon war va studi e Roazhon. Soñj mat am eus eus ur sulvezh ma oamp aet,
pemp ac'hanomp, da Sant Laorañs goude kreizteiz, pep hini e c'heriadur bras gantañ evit ma vefe 
sinet gant Vallée. Eno e veve en ospital ar re gozh, en ur gambr vihan, gwenn he mogerioù : ur 
gwele bennak, un daolig, hag an Tad Vallée azezet en ur gador-vrec'h. Ken fromet e voemp da 
gentañ ma ne gredemp ket komz, dre m'hor boa aon ivez e oa un tammig re c'hwezh al levrioù gant 
hor brezhoneg c'hoazh.

Daoust d'e gorf bezañ klañv, e zaoulagad a oa bev adrek e lunedoù ha pa ouezas e studien ar 
c'hembraeg e kemeras ul levrig a oa war e daol-noz, « Cymru'r Plant » e oa, hag eñ da reiñ din ur 
gentel war ar C'hembraeg.

O vezañ ma teue doall ha bouzar gant an oad, nav bloaz ha pevar ugent e oa pa 'z eo marvet, 
en doa desket skriverezhañ ha bemdez e pleustre war ur bajenn vrezhonek.

Aberzet en deus Vallée e vuhez d'ar brezhoneg kerkoulz hag e beadra, peogwir e werzhas un
ti evit moulañ e c'heriadur bras. Gwir soudard ar yezh, Vallée a voe ur skouer a zalc'husted hag a 
emroüsted.

Spi hon eus e talvezo ar skouer-se da galz a Vreizhiz kar-o-bro hag a chom a-wechoù re ziseblant ha
re bell eus ar stourm en deus renet hag a fell dimp ren war e roudoù.

Ronan Huon
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PEDER BARZHONEG

gant X...

 

BEVENN

En a-dreñv 'vel ur park en e gousk er pardaez 

Klozet, ar bloavezhioù, ha dirazon koroll 

Ar garantez, mor hañv dianav, bed an daou 

'N e zonañ an Ankou, 'n e bellañ 'n Inizi.

 

HUÑVRE

Mouezh bell ar bleiz e koad an noz 

Huñvre, stivell bed kuñv an dour, 

Huñvre, tlasmant distumm hemañ

O klask hennezh oa ouzh e glask

E koad an noz.

 

SANT YANN

Douar estren, moged an tren, stêr he lamm gwenn, 

Den ar stêr hag an tren, den an douar estren, 

Koumoul hag a rede dindan an noz e strad al lenn,

E strad lenn ar brezel dic'hlannet eus an trec'h, 

Koumoul, Mari dinamm, a rede derc'hent dec'h, 

Koumoul butun ar soñj, Mari, merc'h flamm, a dec'h.
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ESTOS CREEN

Ha p'he dije klasket, 

Deskiñ dre eñvor dremm e vro 'n e benn,

Puñs ar c'hentañ « ni », menez gwenn e nerzh, 

Aber marellet ar sadorn da noz,

Ha chapel ar sul kluchet traoñ ar roz,

Ha p'he dije nijet,

War askell du-glaou naer an amzer 



Davet, pennoù-tir levenezioù berr

Anvet hañv pe c'hoañv pe a-benn emberr, 

Diviet, tizh warni, faezhet, o kouezhañ,

Hag e vije bet o sevel,

Istribilhet ha beuzet kant gourhed, 

Lugern atlantel ar spered,

Souezh ul loar rous don o morioù marvel.
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BARZHONEG E MIZ DU

gant RONAN HUON

 

« And the lovers lie a-bed

With all their griefs in their arms. »

Dylan Thomas.

 

En nozioù

p'emañ gourvezet an amourouzien

o holl damalloù en o divrec'h,

p'emañ c'hwiban trenioù a c'hoanagoù

o vervel en eñvor

hon divskouarn,

p'emañ ar parrezioù erc'h kousket

dindan o bec'h

a bec'hejoù

p'emañ mouezhioù pluñv

ar malzennoù gwenn

o tiskenn

eus gloan dumek ar c'houmoul ;

e veilhan

n'eo ket 'vit 'n Anaon 

em c'hambr yen

gant pezhioù bleunioù ruz, forc'hek

war ar paper moger, 



en ur vro dianav din

e-touez tud n'int ket va breudeur.

Evidon e veilhan

hag un nebeut tud 

— n'anavezan ket — 

va breudeur,

o c'hortoz bemdeiz 

un dra na zeuio ket 'michañs,

n'ouzon dres petra. 

D'an eur ma varv

an trenioù a c'hoanagoù 

en eñvor hon diskouarn.

lañ a viz du 1948.
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TEIR BARZHONEG

gant PER DENEZ

 

EZVEZAÑS

 

Aet on da noz

D'azezañ e don ar salig izel

E-lec'h m'on bet, sûn zo,

Ganit.

Ar geneiled a oa eno, laouen,

Hag a gane, evel a-raok,

Hag a c'hoarzhe.

Evel a-raok e teve an tantad er siminal vras 

Hag a daol da daol ez ae ar vatezh

Hegarat atav he mousc'hoarzh.

Troellennoù ha treustoù ruz.

Sked ar goulou o tameuc'hiñ war vurioù mouk. 

Stirlink ar gwer.

Ur paotr e vrec'h e dargreiz ur plac'h.



Un all o lenn. 

Ken heñvel.

Hag hir on chomet

Oc'h evañ

Va-unan-penn.

Plac'hig ?... 

Ha distro on, 

A-sklok ar pavezioù,

A-dreuz yender ar ruioù sklas,

Ker yen, o, ker yen,

Tommoc'h c'hoazh eget va c'halon, avat :

Rak ne oas ket eno.
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KELEIER ?

 

An anken eürus,

Rak sed e drolinenn e penn all ar straedig.

Fromañ 'ran

Pa glevan harzh va c'hi

O kemenn en deus graet un ehan 'tal va dor.

Ul lamm,

Holl-enkrezet.

Unan 'vo din, hiziv ?

Ha gwelout a welin he skritur glas eeun war ar c'holoenn wenn, Goloenn gevrinus a rogin gant pres 
bras,

A virin marteze ur pennad dizigor,

O kemer plijadur gant talm blin va c'halon.

Trouz teñval va fazioù war ar skalierig prenn

Ha stlej va botoù-koad war grouan al liorzh.

Glav a bil.

Soublañ a ran va fenn.

Ar c'hi, en e logell,

A riglos a-nebeud e lagad kouskedik

Hag a souch adarre e-barzh ar gloanaj tomm

Gant un dic'hwezhañ trumm

O welout eo me.



Stirlink an norig-houarn.

Ne sellan ket, kentizh,

Ne gredan ket sellout.

Tastournañ gant va dorn.

Gleb int, o korlezañ.   

Ha sed :

Glas-mouk hag arvelen.

Netra 'vidon.

Un devezhiad nevez en arvar ar gortoz.

Gwell marteze...

Hag unan 'm bo arc'hoazh ?
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KANENN DA ZAHUD

 

Setu m'out aet, plac'h va ene,

Pell-pell tramek ar mor kevrinus eveldout, 

Ouzh va lezel va-un em buhez kozh 

Bremañ digenvez ha dilevenez

P'am eus kollet ar blijadur ankenius da vont ez kichen

Ha da froman ouzh da gorf aloubus e wrez yaouank.

Ha padal n'out ket kuit, achantourez, 

N'oulan ket e ves kuit :

Gwirvoudeloc'h, marteze, ha fromusoc'h eget da vezañs kig

— Hoalus evel bezañs ar gwag

A glever o zrouz hep gwelout o lañs —

E rankan faltaziañ da skeudenn hollgaret.

Amañ 'maout, tost-tost,

Tostoc'h eget biskoazh a-gent,

Ouzh va gronnañ, ouzh va leuniañ,

O steuiñ anneuenn va eurvezhioù skuizh. 

Gant pep mouchad avel e teu da frond 

Hag atav em divskouarn emañ son da vouezh, 

Son da c'hoarzh a blege ken heneuz da vuzell, 

A c'hwezhe em c'halon berv c'hoantoù dianav. 

Ha war skramm va eñvor, splann ha spis ur sebez,

Ha ken bourevius-all dre o galv diamen, 



Sed skeudenn da ziweuz

Kevrinleun o minc'hoarzh.

Plac'h da c'halloud diharz,

Benenn a reas din tañva,

Pa saven ez-lentek va selloù davedout,

Eurvad hag anken ar c'harout,

Dahud, ken pell ha ken tost war un dro,

Hag-eñ 'soñjez ennon, bremañ,

Pa 'z out du-hont e fru ha gwent,

Merc'h ar reier,

E-tal ar mor divent

Ha don ha padus ha dalc'hus eveldout — 

E-tal ar mor kemmus e zremm

N'anavas den biskoazh e gevrin ?

Hag-eñ 'z eus em c'heñver ur soñjenn garadek 

Er pennig kaezhik-se

— Ken anav ha ken dianav din ivez —
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Ez pennig em bije kemeret kel laouen em daouarn

Ha tostaet ouzh va dremm-me,

Goustad, goustad, goustad,

Betek d'am anal meskañ gant da anal,

D'am gweuz kejañ gant da weuz,

Ha d'am selloù dizoleiñ, e gellder rinus da lagad, 

Kevrin da ene bamus e gaerder.

He petra 'viras ouzhin, petra, d'az priata,

Da larout ar gerioù o defe graet, mat pe fall, hon tonkadur,

O defe graet hon doan hag hon hoalvat ?

Lentegezh ? Pe kentoc'h youl ur boud hollc'hallus 

A venne az karfen hep goanag,

E ve va c'harantez, 'vel pep tra all, c'hwitadenn ?

Marteze, plac'hig, az pije anzavet,

Stok da vruched ouzh va bruched,

E oa ennout evel ennon

Tan ha c'hoant hag hiraezh.

Va dizarbennet az pefe, marteze c'hoazh,

O troc'hañ trumm red aour va huñvre,



Ouzh va lezel gloazet met didouell.

Ne voe etrezomp, avat, na pok na stardadenn, 

Hag eno e choman,

Faezh ha foll ha kozh,

Netra mui em c'halon nemet keuz,

Keuz divent d'ar baradoz a zamwelis

E ldvenez da eneb.

O Dahud ! Merzheriañ 'rez va ene,

N'az kollin ket, avat !

Atav 'vezi ennon,

Kaer, broudus ha kevrin-leun,

Levenez ha glac'har peurbadus d'am c'halon 

Ha bemdez e rankin

Evel ma ris bemdeiz

Aba 'r beurevezh sklaer m'anavis da vousc'hoarzh 

(Tomm 'oa er-maez, ha te o tont fresk-holl 

Ez prozh skañv gant bleunioù)

Boureviañ va spered em enklask diziwezh 

Hag aner, siwazh, aner :

Hag am c'harjout ?

 

PER DENEZ.
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DAVET AR VRO

gant YANN BLERGER

 

« If thou couldst, doctor, cast the water of my land, find her desease... » (Macbeth V. 4.)

 

Me zo en hent davet ar vro, 

Ha deiz ez eo.

E-biou meur a lev ya.

Ha noziñ 'ra.

Plac'h yaouank kaer 'tont 'n ur zañsal

— A va Doue ! —



En he dremm goant daou doull teñval,

Ha deiz a oa ha noziñ 'rae. 

Pelloc'h o fronal en avel, 

Bannet o choug hag aer-heñvel 

Emañ ar c'hezeg o krenañ, 

Karr hag alar a chom a-za, 

Ha deiz a zo ha noziñ 'ra. 

Atao gant 'n hent, hevelep tra ! 

Teir mamm a zeuas em arbenn, 

Hag erru on,

Oc'h ober ac'hanon o mab, 

Ha souezh ennon.

Va mamm din-me 'vat a welis, 

Va mamm din-me 'vat a c'halvis, 

Hogen he deus-hi lavaret : 

Hemañ, n'em eus ket e c'hanet ! 

Hag an noz a gouezh a-dammoù 

War ar menez, war an hentoù. 

En diabell ne glever mui 

Morzhol ar gov o tassoniñ, 

Na yar er porzh o c'hragennat, 

Na loen er staol o vruhellat. 

Ouzh tu an dremmwel ne glever 

Nemet rodoù o wig-a-wag, 

Nemet wig-a-wag rodoù 'zo.

War hent an nec'h em eus gwelet

Un interamant war-bouez brec'h, 

Tud mezv-dall ouzh e heuilhañ, 

Ar veleien, ker bras spontet 

Dreuz ar parkeier 'n em silañ.
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War hent an traoñ, tri c'harr gwintet, 

Er c'harr kentañ tri c'hilhog gwenn, 

En eil o c'hrosmolat teir gwizh 

Hag en trede seizh krouadur 

'N o dron gant peb a vi iskis. 

'N heol morglañv ha mell-heñvel



O ruzata dres an dorgenn, 

Ar chas o skarañ war-eeun, 

O klask e dapout en o dent.

Barzh ar vered, bezioù digor, 

Er foñs anezho, dindan guzh, 

Ar vugale, daoulagad ruz,

Hag ar mammoù, war lann Gerlor, 

Da vrug ha balan a ro bazh, 

Ha 'lak da redek ar gedon.

'Barzh an ti-skol meur a vamm-gozh, 

Brozhioù eured en o c'herc'henn, 

Gronnet en-dro dar vestrezig 

Aet he liv diwar he dremm. 

Barzh an iliz, kordenn ar c'hloc'h. 

'N he c'huilh war al leur a zo troc'h. 

Hag ar c'heler n'eus ken aneï, 

Goullo ar garnel, skubet mat. 

Ha koumoul lug o skuilhañ noz, 

Ha neñvoù sklaer o skediñ brav, 

Hag an dud, 'n ur vont, a dremen 

Diouzh an noz du e-barzh an deiz 

Ha diouzh an deiz 'barzh an noz du. 

Ha war an traezh em eus gwelet 

Liorzhourien ouzh skleur al loar

O plantañ puilh avalenned,

D'o gwareziñ mañsonourien 

'Sevel mogerioù rak ar gwag. 

Pelloc'h, sturiet gant torchad-tan 

Tud an Arvor, pleget o c'hein 

Dindan bec'h glas ar rouedoù, 

Ganto roeñvoù a-darafoù,

O pignat holl gant ar grec'henn. 

Ha war an aod, tud an eured, 

Tavet ar violoñs ganto,

Diwar an hent 'zo fazïet,

Emaint o klask o c'hêr gollet. 

N'eus gour du-mañ 'vat a oufe 



Anv eus ar gêr daonet-se.

'Barzh ar brôenn en he goazez, 

'Mañ ar plac'h-nevez o ouelañ.
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Ha diwezhañ tammoù an deiz

E don an noz 'zo goueledet. 

Neuze e teu eus an tiez 

'N o dilhad sul an dud gwisket

O tougen war al lien fresk 

Kouignoù-amann tomm-poazh melen, 

Hag int a-raok en hentoù bras,

O tastourniñ 'n deñvalijenn. 

Gouleier zo o skediñ c'hoazh, 

Kichen pep hini ur c'hlañvour 

E-unan war e dremenvan. 

Re nevez-c'hanet spouronet 

A gri 'n o c'havel, reuzeudik. 

Mañ an dremmwel o tregerniñ 

Gant rodoù pell o chourikat, 

A sko 'n heklev skiltr anezho 

Tal an tiez o dorioù toull. 

Ar gwigourad 'ya war wanaat. 

Mervel a ra,

'Glever mui tra.

 

Ruven, 13-XII-45, 25-III-48.
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Gaovan hag an den gwer

 

lakaet e Brezhoneg Eeun

gant ROPARZ HEMON

 

Notenn

 

Ar romant-mañ a zo dezhañ ul lec'h dezhañ e-unan e-mesk romantoù ar roue Arzhur hag an 
Daol Grenn.

N'eus bet miret anezhañ nemet ur skrid, ur pezh-barzhoniezh saoznek eus ar pevarzekvet 
kantved, anvet « Sir Gawayne and the Grene Knight ». Ar pezh-barzhoniezh-se, berr a-walc'h, a 
dalv kalz muioc'h eget an darn vuiañ eus skridoù niverus Danvez Breizh. N'eus bet marteze savet 
netra kaeroc'h e saozneg a-raok amzer Chaucer.

Arabat krediñ koulskoude n'eus netra heñvel ouzh an istor- mañ, pa gaver istorioù o tennañ 
dezhañ, kalz pe nebeut, e kontadennoù meur a vro, da skouer en Iwerzhon.

Gawayne, Walwen, Walgannus, Walvanus, Gauvain, Gwalchmei, setu aze darn eus an 
anvioù roet d'an niz eus Arzhur a anvomp amañ Gaovan (diaes-tre en em glevout diwar-benn an anv
reizh da zibab e brezhoneg).

Ar skrid-mañ a heuilh dre vras ar skrid saoznek, hep bezañ tamm ebet un droidigezh strizh.
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GAOVAN HAG AN DEN GWER

 

AR GOUEL E KAMELOD

 

Edo ar roue Arzhur e Kamelod da Nedeleg, gantañ meur a aotrou hag a itron hag holl 
varc'heion (1) an Daol Grenn.

Gouelioù bras a oa ganto, ha kan ha dañsoù diouzh an noz.

Eno oa ar wazed kalonekañ hag ar merc'hed kaerañ a oa bet gwelet biskoazh. Laouen oant holl, 
yaouank, eürusañ tud o doa bevet war an douar.

 

DEIZ AR BLOAZ

 

Dont a reas deiz kentañ ar bloaz, hag e rejont o gourc'he- mennoù hag e rojont traoù kaer an 
eil d'egile. Ar merc'hed o doe kalz a blijadur hag a c'hoarzhas forzh, ken na voe poent mont da 
verennañ.

Ha neuze en em walc'hjont hag ez azezjont ouzh taol, Gwenivar ar rouanez er penn uhelañ, 
gwisket holl e seiz, koant da welout gant he daoulagad louet-glas.



Arzhur ne felle ket dezhañ debriñ a-raok na vije servijet ar re all, hag eñ laouen evel ur 
bugel. Kustum oa ivez da c'hortoz a-raok kregiñ gant e verenn ken na vije bet kontet dezhañ un istor
eus amzer gwechall, pe na vije deuet ur marc'heg estren da glask en em gannañ gant unan eus e 
varc'heion.

Eno e oa, azezet e-kichen Gwenivar, ouzh he dorn dehou, Gaovan, ouzh he dorn kleiz, 
Agravan, o-daou nized d'ar roue. Neuze e voe sonet ar c'herniel ha hejet ar bannieloù, ha degaset ar 
boued war an daol. Ha kement a oa da zebriñ ma ne oa ket lec'h a-walc'h evit an holl bladoù. Pep 
unan a gemere ar pezh a blije dezhañ, hag e oa gwin ha bier da evañ kement ha ma kared. 

 

AN DEN GWER

 

Edont gant o fred, pa zegouezhas e toull an nor un den spontus da welout, uheloc'h e vent 
eget n'eus forzh pe hini

a oa eno, ken kreñv ha ken tev, ken hir e izili ha ken bras ma vije bet kemeret evit ur ramz, ha 
koulskoude ne oa nemet un den. Souezhusañ tra oa e liv, rak gwer e oa.

 

(1) marc'heg : den a renk uhel, hag a rae brezel war varc'h.
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Gwer oa e zilhad, e borpant koulz hag e vantell, hag ivez e vragoù. Gwer oa e c'houriz, gant 
mein liv glas outañ. Hag e varc'h a oa gwer ivez, bras ha kreñv, ha diaes da  zerc'hel, zoken evit e 
vestr.

Iskisoc'h c'hoazh : blev an den a oa gwer, hag ur pezh barv gwer a oa ouzh e elgez, ken stank
ha ken gwer hag ur bod-spern. Ar marc'h a oa gwer e voue (2) ha gwer e lost.

An den ne oa gantañ na tog-houarn, na sae-houarn, na skoed. Nemet e talc'he gantañ en un 
dorn ur brank gwer, hag en egile ur vouc'hal (3) lemm ha pounner, graet e dir, skeudennoù glas 
kizellet enni.

Dont a reas e-barzh ar sal hep diskenn diwar e varc'h hag hep saludiñ den. Ha setu ar 
c'homzoù kentañ a zeuas digantañ :

« Piv eo ar mestr amañ ? Me a garfe gwelout hennezh ha lavarout ur ger dezhañ. »

Hag e selle a-dro-war-dro ouzh an holl varc'heion, evel pa vije o klask an hini brudetañ.

Ar re all a selle ivez hag a zigore bras o daoulagad. Pezh a denne muiañ o selloù oa liv gwer 
an den hag e varc'h. Evel-se e choment sioul, hep rannañ ger. Ar sal, ken trouzus a-raok, a oa 
didrouz bremañ, evel pa vije kouezhet ar c'housked en un taol krenn war an holl.

Met Arzhur, ar roue yaouank, atav e wad o virviñ, ne voe ket ken souezhet hag ar re all :

« Aotrou, » emezañ, « bezit deuet mat. Me eo ar mestr er c'hastell-mañ, hag Arzhur a reer 
ac'hanon. Diskennit diwar ho marc'h, me ho ped, ha deuit da zebriñ ganimp. Goude se e lavarot 
dimp petra a fell deoc'h. »

« Nann, » eme an estren, « n'eo ket da gaout boued on deuet betek aman. Klevet em eus e 
oac'h-c'hwi hag ho marc'heion gwellañ tud a zo er bed, ar re furañ, sevenañ ha kalonekañ ivez, ha 
setu perak on deuet d'ho kwelout. N'ho pet ket aon. Ar brank-mañ a zalc'han em dorn a ziskouez e 
teuan e peoc'h, ha ne glaskan ket a dabut. Na tog-houarn nag armoù ne vankont din er gêr, ma 'm 
bije klasket brezel. Met mar doc'h ken kalonek ha ma lavarer, e root din ar pezh a c'houlennan. »

« Aotrou, » a respontas Arzhur, « m'hoc'h eus c'hoant en em gannañ e kavot amañ meur a 
zen darev d'hen ober ganeoc'h. »



« N'eo ket emgann a c'houlennan, » eme an den. « E feiz, war ar bankoù-mañ ne welan 
nemet bugale n'eus ket c'hoazh a varv war o divjod. N'eus hini ebet en o mesk a vefe evidon.

 

(2) moue : blev ur marc'h war e c'houzoug,

(3) bouc'hal : benveg graet gantañ peurliesañ da faoutañ koad.
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Peogwir emaomp gant gouelioù Nedeleg ha Deiz kentañ ar Bloaz, n'em eus c'hoant nemet 
c'hoari. Ma 'z eus unan er sal-mañ hag a zo den, ra gemero va bouc'hal. He reiñ a rin dezhañ a galon
vat. Ra zistago un taol ganin. En em astenn a rin war al leur. Met neuze em bo ar gwir ivez da 
zistagañ un taol gantañ d'am zro. Taol evit taol. Deiz ha bloaz a roin dezhañ d'en em gempenn. 
Bremañ, grit buan. Gwelomp hag-eñ e vo unan a gredo asantiñ. »

Ma oa chomet ar varc'heion didrouz a-raok, didrousoc'h c'hoazh e chomjont o klevout ar 
c'homzoù-se. An den a save e benn hag a sonne e vruched war e varc'h, hag a selle outo holl en ur 
ruilhañ e zaoulagad, a oa ruz dindan e vlev gwer. Fiñval a rae kroc'hen e benn hag e zivskouarn 
zoken en ur dremen e vizied dre e varv, o c'hortoz ar respont ; ha pa na zeue respont ebet, e stagas 
da c'hoapaat :

« Hag amañ emaon e kastell Arzhur, e-mesk marc'heion brudet dre holl vroioù ar bed ! 
Pelec'h emañ ho fouge hag ho komzoù brav ? Brud an Daol Grenn a zo diskaret gant komzoù un 
den hepken ! Tevel a rit, ha n'eus ket bet c'hoazh skoet ganin kement hag un taol! »

Hag e c'hoarzhas ken uhel ma ruzias ar roue gant ar vezh. Droug a yeas ennañ, hag e lavaras 
d'an estren :

« Diskiant eo da c'houlenn. Met, dre an Neñv, pezh a c'houlennez a vo roet dit. Me a gemero
da vouc'hal ! »

Hag o lammat skañv e krogas e dorn an Den gwer. Hemañ a ziskennas neuze war al leur.

Arzhur a dapas krog er vouc'hal, hag he lakaas da dreiñ, darev da skeiñ ganti. An den a 
chome dirazañ, difiñv, uheloc'h e benn eget hini all er sa1, o flourañ e varv, dispont, ken diseblant 
ha ma vije bet degaset ur werennad win dezhañ.

 

GAOVAN O RESPONT

 

Gaovan, hag a oa azezet e-kichen ar rouanez, a savas e vouezh neuze.

« Aotrou roue, » emezañ, « gant aotre an itron hor rouanez ez an-me da respont d'hennezh. 
Rak n'eo ket deoc'h d'hen ober, ha kement a varc'heion bodet amañ. Me a oar ez on-me ar gwanañ 
anezho holl, an hini en deus an nebeutañ a spered, hag ur c'holl bihan e ve deoc'h ma kollfen va 
buhez. Rak n'eus netra a vat ennon, nemet bezañ ho niz e ve. Va lezit da respont kinnig diskiant an 
den-mañ, ha ma ran dizenor deoc'h, ra vin tamallet gant an holl. »

An holl a lavaras neuze a-unvouezh e ranke ar roue lezel Gaovan da ober ar pezh a felle 
dezhañ.
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Arzhur a c'hourc'hemennas d'e niz sevel neuze. Sevel a reas, ha mont d'an daoulin dirak 
eontr, ha kemer ar vouc'hal digantañ. Hag ar roue a roas dezhañ e vennozh, o lavarout dezhañ bezañ
dispont e galon ha digren e zorn.



« Ro dezhañ un taol, va niz, » emezañ, « ha ma skoez mat, e chelli gouzañv an taol a roio dit
da c'houde. »

 

AR MARC'HAD

 

Gaovan a yeas betek an estren, ar vouc'hal en e zorn. Hemañ, hep aon ebet, a c'hortoze.

« En em glevomp mat, aotrou, » emezañ. « Da gentañ, da anv, ma c'hellin da anavezout. »

« E feiz, » eme ar marc'heg, « Gaovan eo anv an hini a zo o vont da skeiñ ganit, c'hoarvezet 
a c'hoarvezo. Hag hiziv penn-bloaz e c'helli skeiñ ganin e-giz ma kari. »

« Aotrou Gaovan, » eme egile, « se eo am eus goulennet. Ne c'houlennan netra muioc'h 
diganit nemet touiñ din dirak an dud-mañ ez i d'am c'hlask hiziv penn-bloaz, e pelec'h bennak e vin.
»

« Hag e pelec'h e vi-te ? » eme C'haovan, « pelec'h emaout o chom ? Ne ouzon ket da anv, 
n'anavezan ket da vro na da di. Met touiñ a ran dit ez in d'az klask, dre va feiz. »

« Sko da gentañ, » eme an den, « hag e lavarin dit goude.. »

« Hag a rin laouen, » eme ar marc'heg.

 

AN TAOL

 

An Den gwer a voe buan prest. Stouiñ a reas e benn ha lakaat e c'houzoug dizolo. Gaovan a 
stardas ar vouc'hal hag he savas uhel en aer, e droad kleiz en a-raok. An taol a gouezhas skañv war 
ar gouzoug noazh, hag a droc'has ar penn, a yeas da ruilhañ war al leur. Ar gwad o tarzhañ a 
lugernas war an dilhad gwer. Met an den ne grenas na ne gouezhas. Kerzhout a reas, e zaouarn 
astennet gantañ, hag o kregiñ er penn, e tastumas anezhañ.

Neuze ez eas betek e varc'h, ha lammat war e gein, o - terc'hel ar penn dre ar blev en e zorn. 
Azezañ a reas, evel pa ne vije c'hoarvezet netra, evel pa ne vije ket bet dibennet, dirak an holl dud, e
gorf atav o tiwadañ.

Ha skrijañ a rejont holl, rak atav o terc'hel ar penn en e zorn, e troas anezhañ etrezek ar re 
azezet e penn uhelañ an daol. Hag ar penn, o sevel e zaou groc'hen-lagad, a gomzas evel-hen :

« Bremañ, Gaovan, dit da vont hervez da bromesa en deiz-mañ penn-bloaz da glask 
ac'hanon, evel m'ac'h eus touet dirak an holl varc'heion er sal-mañ. Deus, me a c'hourc'hemenn dit, 
d'an Chapel Wer, hag an taol ac'h eus skoet ganin a vo paeet dit. 
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Marc'heg ar Chapel Wer eo va anv. Va c'havout a ri. Deus eta, pe da zen disleal e vi lakaet. »

Hag o treiñ penn e varc'h, an den a yeas d'an daoulamm er-maez eus ar sal, an tan o strakañ 
dindan dreid al loen.

Da belec'h ez eas, n'eus hini ebet a ouezas, na kennebeut eus pelec'h oa deuet.

Ar roue, avat, a selle en ur c'hoarzhin. Ne gare ket diskouez e oa spont en e galon.

« Itron, » emezañ d'ar rouanez, « arabat bezañ nec'het. Farsal a c'heller d'ar c'houlz-mañ-
bloaz. Deomp bremañ da zebriñ, rak ur burzhud am eus gwelet ha n'on ket tost da ankounac'haat. »

Ha da C'haovan e lavaras :



« Gaovan, lez ar vouc'hal-se. A-walc'h a labour he deus graet. »

Staget e voe ar vouc'hal a-us d'an daol, d'an holl d'he gwelout evel merk eus ar burzhud. Ar 
roue ha Gaovan a azezas hag-a voe servijet. Kanet e voe ha graet a bep seurt sonerezh. Ken na 
echuas an devezh ne voe mui nemet plijadur.

 

AR BLOAZ O TREMEN

 

Hag ar goañv a yeas da benn, hag e teuas an delioù hag an nevez-amzer ; ha neuze an eost 
hag an hañv.

Pa zeuas loar Gouel Mikael, o kemenn ar goañv, Gaovan a voe muioc'h-mui e spered gant ar
veaj risklus en doa da ober. Rak ma c'hell un den bezañ laouen e-kreiz an dud, pa vezer o tebriñ hag
oc'h evañ, eurioù teñval a zeu goude, pa en em gav e-unan. 

An amzer a yae war-raok eta, hag an deizioù dec'h a greske atav o niver, hag e tigreske atav 
niver an deizioù warc'hoazh. Koulskoude, betek an Holl Sent e chomas Gaovan gant Arzhur. En 
deiz-se e voe graet ur gouel an Daol Grenn. Eno e voe adarre marc'heion hag itronezed kaer. Met, 
daoust na lavarent ket, bihan e voe o levenez, en abeg da C'haovan.

Goude ar pred, Gaovan, o treiñ etrezek e eontr, a gomzas eus e veaj. 

« Aotrou, » emezañ, « va lezit bremañ da vont kuit da glask an Den Gwer. »

An holl a dostaas ouzh Gaovan neuze, Even hag Ereg, Lanseleg, Lionel ha Bedouer, hag 
holl vignoned an Daol Grenn. G1ac'har a voe er sal-se, o soñjal e oa ur paotr koulz ha Gaovan o 
vont da bakañ taol ar marv.

Met ar marc'heg mat, o vousc'hoarzhin, a lavaras :

« Perak kilañ ? Petra a c'hell un den ober gwelloc'h eget c'hoari e vuhez ? »
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GAOVAN ARMET

 

Antronoz e savas abred hag e c'houlennas e armoù. Ur pallenn (4) aour a voe astennet war al
leur. Ar marc'heg a yeas warnañ. Ur roched seiz a voe lakaet war e gorf. Neuze e voe lakaet botoù 
dir en e dreid, dir war e zivhar, kelc'hioù dir hag aour war bennoù e zaoulin, dir war e zivorzhed, 
dalc'het gant ler, dir war e vruched hag e zivrec'h, manegoù dir war e zaouarn. Hag ur sae gaer war 
c'horre, ha kentroù (5) aour ouzh e seulioù, hag ur c'hleze (6) mat ouzh e c'houriz.

Evel-se e teuas da gaout ar roue, ar varc'heion hag an itronezed, ha pokat a rejont dezhañ o 
lavarout kenavo.

Kengaled e varc'h a oa prest ivez, aour ruz warnañ eus e benn betek e lost, o lugerniñ ouzh 
bannoù an heol.

Neuze e voe lakaet d'ar marc'heg e dog-houarn, uhel war e benn, staget en a-dreñv, warnañ 
ur c'helc'h kaeraet gant diamant.

En diwezh e voe degaset dezhañ e skoed, a oa ruz-tan, ur steredenn bempkornek livet en 
aour warnañ. Ha perak e oa bet dibabet gant Gaovan da verk seurt steredenn ? Dre ma oa disi e 
bemp skiant, difazi e bemp biz, ha dezhañ pemp vertuz ur marc'heg mat : leal oa, karantezus, 
disaotr, truezus ha seven.

O kemer e c'hoaf (7) en e zorn e lavaras kenavo, o soñjal e oa kentoc'h « mui biken ».



 

HENT GAOVAN

 

Reiñ a reas ar c'hentroù de varc'h, a lammas war-raok. Ha kement den hen gwele a lavare, 
rannet e galon :

« Pebezh truez, ur vuhez ken kaer o vont da vezañ kollet! E gwir, diaes e vefe kavout e bar. 
Hor roue a zo bet difur. Lezel ur seurt rener-tud da vont da vezañ troc'het e tammoù gant un den eus
ar bed all, netra nemet dre fouge ! Ha n'eo ket diskiant gwastañ buhezioù yaouank e-giz-se, evit un 
taol-farserezh ? »

Hag an dour a save da zaoulagad meur a varc'heg kalonek er sal-se. Met Gaovan, hep dale 
ebet, a yae gant e hent.

 

(4) pallenn : tamm danvez lakaet da gaeraat al leur, ur voger, ur gwele, hag all.

(5) kentr : tamm metal a vez staget ouzh seulioù botoù un den a ya war varc'h.

(6) kleze : benveg-brezel, e doare ur gontell hir hag eeun,

(7) goaf : benveg-brezel, anezhañ un houarn begek ouzh un troad hir.
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Mont a reas dre ar broioù, e-unan en deiz hag en noz, hep hini ebet d'e gennerzhañ, nemet 
Doue hag e varc'h. En diwezh e tegouezhas en ur vro ouez, nebeut a dud o chom enni. Hag e 
c'houlenne, dre ma 'z ae, ha klevet oa bet anv eus un Den Gwer pe c'hoazh eus ur Chapel Wer. Hag 
atav e responted nann, biskoazh ne oa bet gwelet seurt den. Hag e talc'he da vont dre veur a hent 
iskis ha dre veur a wenodenn gamm, hag e zremm a gemmas doare meur a wech kent ma kavas ar 
pezh a glaske.

Meur a dorgenn a bignas er vro dianav-se, hag eñ, pell diouzh e vignoned, o kerzhout evel 
un estren. Kement a draoù souezhus a welas ma vefe re hir kontañ an dekvedenn anezho. Gwech ez 
en em gannas gant loened gouez, gwech gant tud ken gouez hag al loened, hag o vevañ evelto e 
touldoù ar reier. Pa ne vije ket bet ur marc'heg a galon, start ouzh ar boan, hag ur servijer da Zoue, e
vije bet lazhet, rak meur a wech e voe lakaet e vuhez en arvar.

Ha koulskoude, ne oa ket rak an emgannoù en doa aon.

Gwashoc'h c'hoazh e oa dezhañ pa darzhe an dour yen ha sklaer diouzh ar c'houmoul, ha pa 
skorne a-raok kouezhañ war an douar. Meur a nozvezh e kouskas, gwisket e dir, war ar reier noazh, 
hanter lazhet gant ar grizill hag ar froudoù-dour o lammat en ur spoumañ diwar lein an torgennoù, 
ha skornennoù kalet e pign a-us d'e benn.

Hag evel-se, en arvar hag er boan, ar marc'heg a yeas e-unan war e varc'h, betek derc'hent 
Nedeleg. Neuze e pedas mamm Doue, ma kasje anezhañ d'un ti bennak.

 

AR C'HASTELL

 

Er mintin-se e oa o vont a-hed troad ur menez, dre ur c'hoad teñval ha gouez ; torgennoù 
uhel a bep tu, gwez bras, o brankoù o tiskenn betek an douar, ha geot ha plantennoù bihan mesk-ha-
mesk. Laboused, o c'houzañv gant ar yenijenn, a gane trist amañ hag ahont war ar bodoù dizeil.

Ar marc'heg war Gengaled a yae atav, a-dreuz d'ar fank, ha c'hoant bras en doa da gavout un



iliz pe ur Chapel. Ma lavaras, en ur huanadiñ :

« Doue, ro din ul lec'h bennak ma vin er goudor fenozh, ma c'hellin klevout an oferenn. Se a 
c'houlennan diganit. » 

Hag ez ae war-raok en ur bediñ.

N'en doa ket graet teir gwech sin ar groaz ma welas er c'hoad dirazañ un ti a-dreñv d'ur 
poull, stank ar gwez tro-war-dro. An ti-se oa ur c'hastell, ar c'haerañ bet biskoazh e dalc'h ur 
marc'heg, savet e-kreiz ur prad, gant ul liorzh hag ur c'haead peulioù.

Hag eñ sevel e dog-houarn en ur drugarekaat Krist ha sant Juluan o doa selaouet e bedenn.
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Hag o reiñ ar c'hentroù da Gengaled ez eas laouen etrezek an nor vras, a oa en tu all d'ar 
pont.

 

MESTR AR C'HASTELL

 

Savet oa ar pont ha serr an nor vras. Kreñv ha tev oa ar mogerioù, mat da herzel ouzh pep 
stourmad. Gaovan war e varc'h a chomas dirak ar poull a rae an dro d'ar c'hastell. Ar mogerioù, 
uhel-spontus, graet e mein kalet, a yae don e-barzh an dour. En tu all dezho e wele toenn ar sal vras,
ar siminalioù o lugerniñ en heol, ha pelloc'h, an tour meur. Hag ar prenestroù ha ribloù an toennoù a
oa kizellet ken iskis ma vije bet lavaret paper gwenn.

Ha Gaovan da c'hervel. Hep dale e teuas un den war ar voger, hag eñ goulenn hegarat ouzh 
Gaovan petra a felle dezhañ.

« Den mat, » eme C'haovan, « kae da lavarout da berc'henn ar c'hastell-mañ e karfen kaout 
degemer digantañ. »

« Aotrou, » eme an den, « deuet-mat e viot amañ, hag e c'hellot chom keit ha ma plijo 
deoc'h. »

Damc'houde e teuas en-dro gant kalz a dud all da zegemer ar marc'heg. Ar pont a voe lakaet 
d'an traoñ, an nor dalc'het digor. Pa dremenas Gaovan, an holl a yeas war benn o glin dirazañ, da 
ziskouez doujañs en e geñver. Diskenn a reas diwar e varc'h, hag e skoed hag e gleze a voe kemeret 
digantañ.

Gwisket en e sae-dir lugernus, e voe kaset betek ar sal.

Eno e oa un tan bras e-kreiz al leur. Perc'henn ar c'hastell a zeuas etrezek ennañ.

« Deuet-mat ra viot, » emezañ ; « grit amañ pezh a garit. Pep tra a zo amañ a zo deoc'h en ho
kourc'bemenn. »

« Ho trugarez, » eme C'haovan, « Doue r'ho paeo. » Pokat a rejont an en d'egile.

Un den war an oad oa ar perc'henn, uhel e vent, hir ha ledan ha stank e varv, start e izili, ruz 
e zivjod ha kreñv e vouezh, ur gwir rener brezelourion.

Kalz servijerion a yeas da gas Gaovan d'e gambr. Ur gambr a zoare e oa, gant ur gwele bras, 
goloet a seiz, ha gouelioù tro-war-dro gant kelc'hioù aour ruz. War ar mogerioù e oa pallennoù eus 
ar Sav-Heol, ha pallennoù all heñvel astennet war al leur. Diwisket e voe ar marc'heg, ha roet 
dezhañ saeoù pinvidik eus an dibab. Pa voent lakaet en-dro dezhañ, c'hoant oa da lavarout ne oa bet 
kaeroc'h den biskoazh krouet gant Doue.
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Deuet er sal adarre, ur vantell gaer taolet war e zivskoaz, ez azezas war ur gador binvidik e-



kichen an tan. Dour a voe degaset dezhañ da walc'hiñ e zaouarn, ha holen lakaet dirazañ, ha loaioù 
arc'hant. Boued a voe roet dezhañ, kig a bep seurt ha pesked, poazhet e pep giz, ha mestr ar 
c'hastell, dre ma tebre ha ma eve, a lavare :

« E-giz-se en ti-mañ e vez graet pinijenn (8). »

 

GAOVAN A GONT E ISTOR

 

Tud ar c'hastell a c'houlennas outañ neuze, seven, a belec'h e teue, hag e lavaras dezho e oa 
niz ar roue Arzhur, unan eus marc'heion an Daol Grenn, hag e oa Gaovan e anv, hag e pede anezho 
d'e zegemer da dremen Nedeleg ganto.

O klevout se, an aotrou hag e dud a voe laouen-bras, hag a respontas ne oa netra a c'helle 
plijout muioc'h dezho eget kaout ganto unan eus an dud vrudetañ a oa war an douar.

« Bremañ, » emezo a vouezh izel an eil d'egile, « hor bo keloù eus ar bed bras hag e vo 
desket dimp petra eo bezañ seven. Doue ra vo meulet da vezañ kaset dimp un den evel Gaovan. »

Pa echuas koan e oa diwezhat en noz. Gaovan hag ar re all a yeas neuze d'ar chapel da 
glevout an oferenn, ha keit ha ma padas e chomas e-kichen an aotrou.

 

ITRON AR C'HASTELL

 

O klevout an oferenn ivez e oa bet ur bagad merc'hed, nemet ne oa ket bet gwelet o 
dremmoù. Bremañ e teujont a-dreuz d'ar chapel etrezek Gaovan, itron ar c'hastell en o raok.

Ha ma oa kaer gwreg Arzhur, kaeroc'h c'hoazh oa gwreg an aotrou egeti. He gouzoug a oa 
dizolo, gwennoc'h eget an erc'h war ar menez. Ha seul goantoc'h oa da welout ma kerzhe krog e 
dorn he mamm-gaer, ur vaouez war an oad, daougrommet, melen he c'hroc'hen, divalav.

Gaovan a saludas an itron gozh. Met e galon a lammas en e vruched pa dostaas an itron 
yaouank outañ en ur vousc'hoarzhin. He saludiñ a reas hegarat ivez. Neuze e voe pedet d'azezañ 
etrezo o-div, ha degaset e voe gwin mat, evel ma'z eo ar c'hiz d'ar c'houlz-se eus ar bloaz. An aotrou
a seblante bezañ eürus-bras. Hag e chomjont pell amzer o kaozeat ken na voe degaset ar 
goulaouennoù-koar ha poent da bep hini mont d'e wele.

Devezh Nedeleg a voe un devezh kaer, an holl ouzh an daol gwisket en o c'haerañ, er penn 
uhelañ an aotrou hag an itron gozh, Gaovan e-kichen an itron yaouank e-kreiz. Bez 'e voe boued 
mat ha gwin, hag e voe kanet ha sonet, ha komzet hegarat ha laouen.

 

(8) ober pinijenn : kastizañ ar c'horf dre zebriñ nebeut.
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PENAOS E CHOMAS GAOVAN ER C'HASTELL

 

E-pad tri devezh e voe gouel, ha trouz ha dañsoù. Antronoz an trivet devezh hepken e teuas 
an amezeion a oa bet pedet d'ar c'hastell da saludiñ ar mestr kent mont kuit. Gaovan a savas d'e dro 
hag a fellas dezhañ mont ivez. Nemet an aotrou, o kregiñ en e zorn, a yeas gantañ e-kichen an tan, 



hag eno e lavaras dezhañ :

« Keit ha ma vevin e trugarekain Doue evit an enor am eus bet da gaout ur marc'heg eus an 
Daol Grenn em c'hastell. Me ho ped, chomit amañ c'hoazh. Daoust ha mall a zo warnoc'h d'hor 
c'huitaat ? »

« E feiz, » eme C'haovan, « gwir hoc'h eus lavaret. Mall a zo warnon, n'eo ket d'ho kuitaat, 
met da vont d'al lec'h ma rankan mont, ha ne ouzon ket zoken penaos e rin. Ha klevet hoc'h eus anv 
biskoazh eus ar Chapel Wer, hag eus an Den Gwer a zo e di e-kichen ? Touet em eus en em gavjen 
gant an den-se da zeiz ar bloaz, ha tost echu eo ar bloaz kozh. »

« Bezit dinec'h, » eme an aotrou, « diskouez a rin deoc'h hent ar Chapel Wer, rak n'emañ ket 
gwall bell ac'han. Chomit em c'hastell, va mignon. Da zeiz ar bloaz diouzh ar mintin e vo poent a-
walc'h deoc'h mont kuit, pa n'eus nemet un hanter lev d'ober. »

Gaovan a voe laouen neuze.

« Ho trugarez, » emezañ ; « kavet em eus ar pezh a glasken. Pezh a c'houlennot diganin ober
a rin. »

 

GOULENN AN AOTROU

 

Hag an aotrou da c'hoarzhin ha da lavarout :

« Ho ker a roit din eta da ober ar pezh a c'houlennan diganeoc'h ? »

« Hag a ran, » eme C'haovan ; « ho servijer e vin keit ha Ma vin en ho ti. » 

« Ur veaj hir hoc'h eus graet, » eme an aotrou, « hag abaoe m'emaoc'h amañ n'hoc'h eus ket 
bet kalz tro da ziskuizhañ. Chom a reot eta en ho kambr a-hed an deiz. Evidon-me sevel a rin abred 
hag ez in da chaseal. »

« Asantiñ a ran, » eme C'haovan.
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« Hag un dra c'hoazh, » eme an aotrou ; « petra bennak a bakin er c'hoad a vo deoc'h, ha ma 
roer deoc'h un dra bennak er c'hastell, an dra-se a vo din. Touit din, va mignon, ober kement-se. »

« Touiñ a ran, » eme C'haovan, evitañ da soñjal ennañ e-unan e oa ur marc'had iskis.

« Degasit gwin amañ, » eme an aotrou d'ur mevel, « dimp da skoulmañ an emglev dre evañ 
en hevelep gwerenn. »

Hag e c'hoarzhjont o-daou, hag evañ ar gwin, ha pokat an eil d'egile. Degaset e voe 
goulaouennoù-koar, rak kozh e oa an abardaez, hag ez ejont d'o gwele.

 

AR C'HENTAÑ DEVEZH

 

Da darzh-an-deiz e oa savet an aotrou, hag aet d'ar chase, holl wazed ar c'hastell gantañ o 
lezel Gaovan en e gambr e-unan-penn. Hemañ, pa glevas an dud, ar c'hezeg hag ar chas, en doe 
c'hoant bras da vont ivez. Met o kaout soñj en e bromesa, e chomas astennet.

Hag evel-se, hanter gousket, hanter zihun, e klevas un trouzig bihan e-kichen an nor. 
Tremen a reas e benn goustadik dre ur c'horn eus ar gouelioù a oa tro-dro d'ar gwele.

Piv oa, nemet an itron yaouank ? Dont a reas e-barzh, ha serriñ an nor war he lerc'h. Ha 
Gaovan ha lakaat e benn war ar gwele, oc'h ober an neuz da gousket.



Hi, a zeuas betek ennañ, a savas ar ouel, hag a c'hortozas.

Ur pennad mat e chomas Gaovan da soñjal. « Pe evit tra, » emezañ dezhañ e-unan, « e teu 
amañ ? » Ha neuze : « Gwell eo din goulenn ganti ».

Digeriñ a reas e zaoulagad, ha treiñ etrezek enni, ha sellout outi evel souezhet.

Edo-hi o vousc'hoarzhin, ruzik he divjod, bihanik he genou, koantik-tre.

« Deiz mat, aotrou Gaovan, » emezi. « Al laer a c'hell dont warnoc'h en ho kambr hag ho 
stagañ war ho kwele, pa ne fiñvit tamm. »

Hag e c'hoarzhe evel ur bugel.

« Deiz mat deoc'h, itron, » eme C'haovan, « setu me tapet ganeoc'h. »

Hag e klaske farsal ivez.

« Met, itron ger, » emezañ, « mar plij ganeoc'h en em dennañ, e c'hellin sevel, ha neuze 
kaozeal gwelloc'h ganeoc'h eget ma c'hellan ober amañ. »

« Nann avat, » emezi, « ne savot ket. Ho terc'hel a rin e prizon, peogwir em eus ho paket. 
Me a oar ez oc'h Gaovan, ar marc'heg a zo karet gant an holl verc'hed e kastell Arzhur. Emañ va 
fried er c'hoad, hag holl wazed an ti gantañ. Prennet em eus an nor warnomp. Hag amañ e fell din 
chom da gaozeal. »
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« E feiz, » eme C'haovan, « va c'hemer a rit evit un all. »

« A ! » eme an itron en ur huanadiñ, « evidoc'h da vezañ bet paket ganin, c'hwi a oar mat ez 
on ho matezh. »

« Un enor e vefe din, » eme C'haovan, « kaout unan eveldoc'h da vatezh. Nemet n'em eus 
ket ezhomm eus ho servij. M'hoc'h eus-c'hwi ezhomm avat da vezañ difennet, emañ va brec'h ha va 
c'hleze en ho servij. »

« Kalz merc'hed a zo war an douar a garfe bezañ servijet gant ur marc'heg eveldoc'h, » eme 
an itron, « ha bez 'ez eus kalz ivez, ma vijent em lec'h-me, a vefe gwelloc'h ganto koll o aour hag o 
madoù eget ho lezel da vont kuit. »

« Itron, » emezañ, « bez' ez eus tud hag a zo bet madelezhus em c'heñver, c'hwi ar 
vadelezhusañ holl. Doujañs a dlean kaout ouzh an dud-se, ha doujañs dreist-holl ouzhoc'h. »

« Doujañs ! » emezi. « Perak komz eus doujañs ? Ha pa dalvezfen-me holl verc'hed an 
douar, ha pa c'hellfen dibab un aotrou hervez c'hoant va c'halon, c'hwi eo a zibabfen, rak kaeroc'h 
ha sevenoc'h den egedoc'h n'eus ket. »

« Gwelloc'h den egedon hoc'h eus dibabet, » eme C'haovan. « Met fouge a zo ennon o vezañ
meulet ganeoc'h evel-se. Doue ho paeo. »

Hag e-giz-se e talc'hjont da gomz, ha ne ehane ket an itron da ziskouez he c'harantez, ha bep 
tro e klaske an den yaeuank komz eus traoù all. Hag e tremenas ar mintinvezh. En diwezh an itron a
lavaras kenavo. Met kent mont kuit e lavaras :

« Brav e komzit, aotrou ; ha koulskoude n'on ket evit krediñ ez oc'h Gaovan. »

« Perak ? » eme ar marc'heg.

« Gaovan, war a gredan, ne vefe ket ken diseven ha lezel un itron da vont dioutañ hep 
goulenn ur pok diganti. »

« Evel ma plijo deoc'h, » eme C'haovan ; « ne fell din war zigarez ebet ober poan deoc'h. »

War se an itron a dostaas, a stouas hag a roas ur pok d'ar marc'heg, hag a yeas er-maez 



didrouz-kaer.

Neuze Gaovan a c'halvas e vevel, a savas hag en em wiskas, hag a yeas d'e verenn. Hag e 
tremenas an endervezh o kaozeal gant an itron gozh hag an itron yaouank.

Edo al loar o sevel pa voe klevet trouz ar chaseourion o tont en-dro d'ar c'hastell. Plijet e voe
Gaovan hag an aotrou oc'h en em gavout adarre. Bodet an holl dud er sal vras, e voe degaset al 
loened gouez a oa bet lazhet. Pedet e voe Gaovan d'o c'hontañ.
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« Ha petra a soñjit eus hon tro ? » a c'houlennas an aotrou.

« Seizh vloaz 'zo n'em eus ket gwelet kement a loened gouez lazhet en un devezh. »

« O reiñ a ran deoc'h, » eme an aotrou, « hervez an emglev hon eus graet. »

« Gwir eo, » eme C'haovan, « hag ez an da reiñ deoc'h ivez ar pezh am eus paket. »

Hag eñ pokat d'an aotrou ken seven ha ma c'hellas.

« Ho trugarez, » eme an aotrou ; « ha gouzout a c'hellan digant piv hoc'h eus bet kement-se ?
»

« Se n'emañ ket en hor marc'had, » a respontas an den yaouank ; « paeañ a ran va dle, ha 
netra ouzhpenn. »

C'hoarzhin forzh a rejont goude se, hag azezañ ouzh taol da goaniañ. Hag atav diwar c'hoap 
e rejont hevelep marc'had evit antronoz.

 

AN EIL DEVEZH

 

Edo ar c'hilhog o kanañ pa lammas mestr ar c'hastell eus e wele, ha mont evel en derc'hent 
da chaseal, Gaovan o chom en e gambr. Hag evel en derc'hent e teuas an itron d'e saludiñ.

Goude ur pennad ma oa bet azezet en e gichen, e lavaras-hi:

« N'hoc'h eus ket desket mat ar gentel am eus klasket deskiñ deoc'h dec'h. »

« Peseurt kentel ? » emezañ. 

« Desket em eus deoc'h penaos e vez roet ur pok. Ha ma vijec'h bet seven ho pije goulennet 
unan diganin c'hoazh. »

« Itron ger, » eme C'haovan, « pa n'em eus goulennet tra, n'ho po ket ar boan da nac'h tra. »

« Nac'h ! » emezi, « n'oc'h ket kreñv a-walc'h da gemer ar pezh a nac'her ouzhoc'h ? »

« Em bro-me, » eme C'haovan, « ne vez ket kemeret ar pezh a vez roet a galon fall. Pokit pe 
ne bokit ket, evel ma karit. »

War se an itron a roas dezhañ ur pok.

« A ! » emezi, « ha soñjal ez oc'h ken gouiziek war ar garantez ! Da vihanañ, ar vrud-se eo a 
red. Ha ne fell ket deoc'h deskiñ netra da unan eveldon, ken diouiziek war an holl draoù-se ? »

« Kavout a rae din, » eme C'haovan, « e oac'h-c'hwi va c'helennerez. Ya, me a gredfe a-
walc'h ez oc'h div wech, ha dek gwech, ha kant gwech gouiziekoc'h egedon. »

Hag e-giz-se e talc'hjont da gaozeal, ha kaer he doa ober, en em zifenn a rae-eñ, kement ha 
ken bihan ma kuitaas-hi ar gambr en diwezh, nann avat hep bezañ poket dezhañ adarre.
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Diouzh an noz e tistroas aotrou ar c'hastell, gantañ muioc'h c'hoazh a loened lazhet eget en 
derc'hent, hag en o mesk ur pemoc'h gouez, n'oa bet gwelet e bar biskoazh, ken bras ha ken pounner
e oa.

« Kement-mañ, Gaovan, » eme an aotrou, « a zo deoc'h. »

« Ha kement-mañ a zo deoc'h, » eme C'haovan o tostaat outañ hag o pokat dezhañ div wech.
« Se eo ar pezh am eus hiziv gounezet. »

Hag an aotrou da respont :

« Pinvidik e viot hep dale oc'h ober seurt marc'hadoù. »

Neuze e voe koaniet. Hag e-pad koan, ne baoueze ket an itron yaouank da sellout ouzh 
Gaovan dre zindan, pezh a lakae droug ennañ, daoust na c'helle ket hen diskouez.

Kent mont da gousket, hag i oc'h evañ o gwin, e kinnigas an aotrou ober an hevelep 
marc'had a-benn antronoz. Met Gaovan a c'houlennas digantañ aotre da vont kuit, o vezañ ma oa 
antronoz deiz diwezhañ ar bloaz, ha poent dezhañ mont da gaout an Den Gwer.

An aotrou, koulskoude, a lavaras dezhañ chom :

« Va ger a varc'heg a roan deoc'h e c'hellit mont d'ar Chapel Wer deiz ar bloaz, mintin abred.
Chomit eta da ziskuizhañ c'hoazh en ho kambr, ha me a yelo da chaseal er c'hoad, ha pezh a bakin a 
vo deoc'h, ha pezh a bakot a vo din. Bezomp laouen keit ha ma c'hellomp, rak ne ouzomp ket 
pegoulz e teuio ur gwall daol warnomp. »

 

AN TRIVET DEVEZH

 

Gaovan a gouskas flour en noz-se. Antronoz e c'hoarvezas evel en daou zevezh a-raok.

An den yaouank, pa zihunas, a gavas an itron azezet en e gichen.

« Deiz mat, aotrou Gaovan, » emezi. « Penaos e c'hellit chom kousket ? Ken brav eo ar 
mintin ! »

Kaeroc'h e oa-hi da welout eget biskoazh. Stouiñ a reas skañv da bokat dezhañ. Komz a 
rejont adarre. Ar paotr, daoust ma tomme e galon outi muioc'h-mui, a ziwalle mat ouzh e gomzoù. 
Rak ne felle ket dezhañ bezañ diseven en he c'heñver, ha war un dro ne felle ket dezhañ bezañ 
disleal ouzh an den en doa roet degemer dezhañ en e di.

A-greiz-holl e lavaras-hi :

« Marteze ez eus en un tu bennak un dimezell a garit dreist an holl verc'hed. Marteze hoc'h 
eus touet feiz dezhi, ha ne fell ket deoc'h teurel ho selloù war ar re all. Lavarit din ar wirionez. »

« Evit gwir, » emezañ, « n'em eus ket dibabet c'hoazh va muiañ-karet, ha ne rin ket buan. »
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« Gwashoc'h respont eo c'hoazh eget ma kreden. Koulz eo din mont diouzhoc'h evit mat. »

 

AR GOURIZ

 

Hag hi ha sevel en ur huanadiñ, ha pokat dezhañ. A-raok mont kuit, avat, e lavaras :

« Bezit hegarat em c'heñver ur wech da vihanañ. Roit din tra pe dra da zerc'hel soñj 
ac'hanoc'h, ha pa ne vefe nemet ur vaneg. »



« Me a garfe, » emezañ, « kaout un dra brizius da reiñ deoc'h. Gounezet a-walc'h hoc'h eus, 
goude ar boan hoc'h eus kemeret ganin. N'on-me, siwazh, nemet ur marc'heg o vont e-unan-penn da
glask un enebour, ha n'eus ganin netra, ouzhpenn ar pezh a zo ret din kaout. »

« O vont da glask un enebour hoc'h eus lavaret ? » emezi. « Neuze, din-me eo da reiñ deoc'h 
un dra. »

« N'em eus ezhomm a netra diganeoc'h, itron, peogwir n'em eus tra da reiñ. »

Hag hi da zistagañ he gouriz, ur gouriz seiz gwer a starde he sae dindan he mantell.

Met Gaovan a nac'has, o lavarout :

« Ho trugarekaat, itron, met ne gemerin netra. E pe lec'h bennak ma vin, en tommder pe er 
yenijenn, el levenez pe er glac'har, e vin atav ho servijer. »

« Nac'h a rit an tamm seiz-mañ, » eme an itron, « o krediñ ez eo un dra dister. Eeun eo da 
welout. Met an hini a oar petra a dalv ne zisprizo ket anezhañ. Rak ar marc'heg a zougo ar gouriz-
mañ war e dro, n'eus ket a enebour a vo evitañ. »

Gaovan a soñjas neuze ne vije ket fall kaout ar gouriz. Hen kemer a reas eta diganti. Hi a 
bokas dezhañ ur wech c'hoazh hag a yeas kuit.

Ha diouzh an noz, pa zeuas mestr ar c'hastell en-dro, ez eas Gaovan d'e gaout, hag e roas 
dezhañ tri fok.

« Evit hiziv, » eme an aotrou, « n'ho po ket graet koulz marc'had ha dec'h ha derc'hent dec'h.
»

Hag e tiskouezas dezhañ kroc'hen ul louarn (9).

« N'em eus paket, » emezañ, « nemet ul louarn. »

« N'eus forzh, » eme C'haovan, « ho trugarekaat a ran. »

Laouen e voent c'hoazh en noz-se. Pa voe poent mont da gousket, Gaovan a dostaas ouzh an 
aotrou.

 

(9) louarn : loen gouez, heñvel ouzh ur c'hi, dezhan ul lost blevek, hag a laer alies yer.

 

31

« Aotrou, » emezañ, « ra viot trugarekaet evit an degemer kaer hoc'h eus graet din. Darev e 
vin atav d'ho servijañ, ma c'hellan. Bremañ, c'hwi a oar e rankan mont kuit warc'hoazh. Roit din un 
den, me ho ped, d'am c'has betek ar Chapel Wer, din da zerc'hel d'ar bromesa am eus graet. »

« Unan eus va mevelion ho kaso, aotrou Gaovan. Me ivez a zalc'h atav da gement promesa a
ran. »

Ha Gaovan a lavaras kenavo d'an aotrou, d'an itron, ha da bep den a oa er c'hastell, hag an 
holl a lavaras o doa keuz ouzh e welout o vont kuit, rak santout a raent e oa evel unan anezho.

 

DEIZ AR BLOAZ

 

An nozvezh a dremenas, hag e teuas deiz ar bloaz. Ha gant ar bloaz nevez e troas da fall an 
amzer. An oabl a oa goloet, un avel yen a c'hwezhe eus an hanternoz, o kas an erc'h dirazi, an erc'h 
o redek a-hed an torgennoù hag oc'h ober bernioù bras en traoniennoù.



Gaovan, digousk en e wele, a glevas kement kilhog a oa tro-war-dro o kanañ. »

Sevel a reas a-raok gouloù-deiz, ouzh sklerijenn ul lamp vihan, hag o vezañ galvet e vevel, e
c'hourc'hemennas dezhañ kempenn e varc'h Kengaled.

Gwiskañ a reas e sae-dir. Ne zisoñjas ket, avat, stagañ war e roched ar gouriz bet roet 
dezhañ gant an itron.

Pa voe prest Kengaled, e pignas war e gein. Hag e lavare ennañ e-unan :

« Doue da lakaat e vennozh war an ti-mañ, ha war an dud a zo ennañ, ha dreist-holl war an 
aotrou, hag ivez war an itron yaouank. »

 

PENAOS EZ EAS GAOVAN D'AR CHAPEL WER

 

Izelaet e voe ar pont, ha setu Gaovan er-maez, un den hepken gantañ da zougen e armoù ha 
da ziskouez dezhañ an hent.

Mont a rejont a-hed ar c'hleuzioù, dindan brankoù noazh ar gwez. An erc'h ne gouezhe mui, met tev
oa dindano. Gwenn oa pep torgenn ha pep menez, hag e don an traoniennoù e klevent ar stêrioù o 
yudal, kuzhet gant ur vrumenn yen. A-wechoù ez aent dre ar c'hoadoù, ha gwall risklus oa an hent. 
Evel-se e teujont betek ul lann uhel. Ar mevel a sachas neuze war benn e varc'h.
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« Aotrou, » emezañ, « bremañ emaoc'h tost degouezhet. Met, dre ma karan ac'hanoc'h, evel 
ma reomp holl, e roin deoc'h un ali. Al lec'h m'emaoc'h o vont dezhañ a zo gwall arvarus, rak an 
hini a vev eno eo gwashañ den an Douar, kreñv ha kriz, hag e kar reiñ taolioù kalet. Uheloc'h eo e 
vent eget an dud all, ken ledan e vruched ha pevar gwaz skoaz-ouzh-skoaz eus ar re a zo gant 
Arzhur. He ne fell dezhañ lezel den da dremen e-kichen ar Chapel Wer hep e lazhañ, n'eus forzh piv
e ve, beleg, manac'h, labourer-douar pe varc'heg. Me a lavar deoc'h eta, ma 'z it dre eno, ken gwir 
ha m'emaoc'h war gein ho marc'h amañ, e viot lazhet, ya ha pa vefe ugent buhez ennoc'h. Pell 'zo 
emañ hennezh o chom eno, ha den ebet n'eo bet gouest d'en em zifenn outañ. Aotrou Gaovan eta, 
kemerit un hent all. Me a rank distreiñ d'ar c'hastell bremañ. Touiñ a ran deoc'h ne gontin biken ar 
pezh a zo c'hoarvezet, ha den ne ouezo hoc'h eus kemeret an tec'h. »

« Trugarez dit, » eme C'haovan, « Doue ra harpo kement hini a glask ober vad din. Met ur 
marc'heg digalon n'on ket. Mont a rin d'ar Chapel eta, koustet a gousto ha c'hoarvezet a c'hoarvezo. 
»

« M'hoc'h eus c'hoant koll ar vuhez, » eme egile, « n'on ket evit herzel. Kemerit hoc'h armoù
ha kerzhit dre gichen ar roc'h-hont betek strad an draonienn. Un tammig en tu kleiz e welot ar 
Chapel, hag an den fall a zo ouzh he diwall. Kenavo, aotrou Gaovan, ha Doue d'ho miro. Evit holl 
aour ar bed ne dafen-me ket ur bazenn pelloc'h. »

Hag ar mevel o treiñ penn e varc'h a yeas kuit d'an daoulamm dre ar c'hoad.

« Bremañ n'em bo ket aon, » eme C'haovan, « nemet fiziout a rin e Doue. Pezh a blijo 
dezhañ a c'hoarvezo. » 

Ar marc'heg a roas kentr da Gengaled, hag a ziskennas gant ar wenodenn betek ur bod-gwez.
Treuziñ a reas anezhañ, ha degouezhout en un draonienn. Eno e chomas a-sav, rak gouez a-walc'h 
oa ar vro. A chapel ne oa tres ebet, nemet torgennoù uhel a bep tu, gant reier garv ha mein bras. 
Doare fall oa d'al lec'h-se, a soñjas.

Kaer en doa sellout a-dro-war-dro, o klask ar chapel, ne wele ket anezhi, pezh a gavas iskis-
tre. Neuze e welas e-giz ur bern douar e-kichen ur stêrig, an dour enni o spoumañ hag o treiñ. Betek
ar bern douar-se ez eas, hag eno e tiskennas hag e stagas e varc'h ouzh ur brank. Ober a reas tro ar 



bern war e droad, nec'het o c'houzout petra oa. Un toull a oa en un tu, hanter guzhet gant geot hir. E-
barzh e oa kleuz.

« Daoust hag an dra-mañ, » a soñjas, « a vefe ar Chapel Wer ? Amañ e c'hellfe an diaoul 
dont da lavarout e bateroù ! Ur gozh chapel divalav eo, met mat a-walc'h evit an Den Gwer, me a 
gred. Kompren a ran : an diaoul e-unan en deus graet din dont amañ evit distrujañ ac'hanon ! N'eus 
nemet follentez en-dro d'ar chapel-mañ. »

33

Hag o virout e dog-houarn war e benn; e c'hoaf gantañ en e zorn, e oa o vont e-barzh an 
toull, pa glevas dreist an dorgenn en tu-hont d'ar stêrig un trouz gouest da faoutañ ar reier, evel 
trouz ur falz rimiet ouzh ur maen ha trouz ur froud-dour ouzhpenn o kouezhañ war rod ur vilin.

« Sur a-walc'h, » a soñjas Gaovan, « emañ an Den Gwer o tont. Bremañ on kollet, met 
gwerzhañ a rin ker va buhez! » 

Hag e c'halvas a-bouez e benn :

« Piv a zo ahont ? An hini a gomz amañ a zo Gaovan e anv. Deuit buan eta m'hoc'h eus 
c'hoant. Me ne c'hortozin ket pell. »

 

AN DEN GWER O TONT

 

« Na n'ho po ket pell da c'hortoz ! » eme ur vouezh a-us d'e benn, « rak me ivez a zalc'h d'am
promesa. »

An trouz a badas c'hoazh ur pennadig koulskoude. Ha neeze ez en em ziskouezas an den, ur 
vouc'hal en e zorn. Pevar zroatad en doa penn ar vouc'hal-se, ha nevez lemmet e oa bet, kement e 
lugerne. Hag an den a oa gwer evel a-raok, e zremm, e varv, e zilhad, e votoù. Nemet e varc'h n'oa 
ket gantañ. O tont e-kichen ar stêrig, ul lamm a reas diwar bouez troad e vouc'hal, ha dont da 
gouezhañ en tu all war an erc'h.

Gaovan a gerzhas d'e vetek hep saludiñ.

« Aotrou ker, » eme egile, « miret ec'h eus da c'her, a welan, evel ur gwir varc'heg ma 'z out.
Gouzout a rez an emglev a zo etrezomp. Bloaz 'zo ac'h eus roet din un taol-bouc'hal. Bremañ ez po 
an taol en-dro diganin. Tenn da dog-houarn, ha paeet e vi. N'eus amañ nemedomp hon-daou, den 
ebet d'hor rannañ an eil diouzh egile. Arabat dit lavarout muioc'h a gomzoù eget n'em eus-me graet 
p'ac'h eus skoet ganin ha troc'het va fenn warlene. »

« N'em eus ket c'hoant da gaozeal, » eme C'haovan, « ha ne ouelin ket ha ne c'houlennin ket 
truez. Ro din an taol e-giz ma karez. »

 

PENAOS E VOE SKOET AN TAOL

 

An Den Gwer a savas e vouc'hal neuze gant e holl nerzh, hag he lakaas da gouezhañ sonn 
war c'houzoug ar marc'heg. Met Gaovan ne voe ket evit mirout da fiñval un tammig, ken na risklas 
an houarn en e gichen.

« A, a, Gaovan ! » eme an Den, « te hag a zo ken kalonek ma n'ec'h eus aon rak netra, 
bremañ e krenez hag e klaskez tec'hout. Biskoazh n'em boa klevet kemend-all diwar da benn. Hag 
em eus-me krenet p'ac'h eus skoet ganin e sal vras ar roue Arzhur ? Va fenn a zo aet da ruilhañ war 
al leur, met n'em eus ket tec'het. Ha bremañ out spontet a-raok kaout poan ! Me a zo den ha te n'out 
ket. »
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« Krenet em eus ur wech, » eme C'haovan, « met ne rin ket div. Me, va den, a oar pa vo 
troc'het va fenn ne c'hellin ket hen dastum. Sko eta, ha sko buan. Ne fiñvin ket ken na vo an houarn 
warnon. »

« Deomp dezhi eta ! » eme an Den.

Hag e savas e vouc'hal evel un diskiant. Skeiñ a reas gant Gaovan, nemet hep ober droug 
dezhañ, o herzel an houarn e poent.

En dro-mañ, Gaovan n'en doa ket fiñvet muioc'h eget ur maen pe ur c'hef-gwezenn sanket en
douar dre gant gwrizienn.

Hag an Den Gwer da c'hoapaat :

« Bremañ out kalonek adarre. Bremañ e fell din skeiñ da vat. Tenn ar c'habell-se (10) a zo 
bet roet dit gant Arzhur, stou da benn, ha lez da c'houzoug dizolo. »

« Ne davi ket ? » eme C'haovan, droug ennañ. « Marteze n'out ket den a-walc'h da skeiñ ! »

« Komz a rez ken diseven, » eme egile, « ma 'z an da baeañ dit va dle, ha buan. »

Hag o fiñval spontus e vuzelloù hag e dal, e savas e vouchal evit an teirvet gwech hag e 
lakaas al laonenn da gouezhañ war ar c'hilpenn noazh. Al laonenn lemm a droc'has ar c'hig, ken na 
darzhas ar gwad. Ha Gaovan, o welout e wad o ruziañ an erc'h, a lammas skañv, a grogas en e dog-
houarn, hen gwiskas, a gemeras e skoed, a dennas e gleze, hag a lavaras dispont (biskoazh adal ma 
oa ganet ne oa bet ken laouen) :

« A-walc'h ! gouzañvet em eus daou daol hep fiñval, ha ma klaskez reiñ din un all, e skoin-
me ivez. N'hor boa graet marc'had nemet evit un taol. »

An Den Gwer, harp ouzh e vouchal, a selle ouzh Gaovan holl armet dirazañ.

« Aotrou marc'heg, » emezañ, « chomit sioul, mar plij. Den ebet n'en deus graet gaou 
ouzhoc'h, na ne raio, nemet ur marc'had all a vefe. Paeet oc'h bremañ. M'am bije bet c'hoant, em 
bije skoet kaletoc'h. An neuz am eus graet da skeiñ da gentañ : se a oa evit ar marc'had hon eus 
graet en deiz kentañ, hoc'h eus dalc'het dezhañ gant enor ; rak ar pezh hoc'h eus gounezet en deiz-se
hoc'h eus roet din, ur pok. An eil taol a oa evit an eil devezh, rak en deiz-se ivez hoc'h eus roet din 
ar pezh ho poa paket, daou bok. Evit an trivet taol, ho kouliet em eus un tammig. Rak en trivet deiz 
n'oc'h ket bet ken leal. Emaoc'h o tougen dindan ho tilhad ar gouriz a zo bet roet deoc'h gant va 
gwreg. 

 

(10) kabell : an darn eus ur vantell a c'holo ar penn.
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Kement tra a zo c'hoarvezet a ouzon, rak ganin-me eo bet kaset va gwreg d'ho kaout. E gwir, n'eus 
ket ur marc'heg ken dinamm ha ma 'z oc'h war an Douar. Evel ur berlezenn e-mesk piz ez oc'h e-
mesk ar varc'heion all. Koulskoude, n'oc'h ket bet leal penn-da-benn, o virout ar gouriz. Da glask 
saveteiñ ho puhez e oa. N'eus ket kalz da damall deoc'h. »

Ar ruz a savas e penn Gaovan oc'h anavezout aotrou ar c'hastell. Ur pennad mat e chomas 
hep rannañ ger. Ha setu amañ ar gerioù kentañ a lavaras :

« Mallozh war an digalon hag ar bizhoni ! Rak da heul ar re-se e koller pep vertuz. »

Hag o tistagañ ar gouriz e roas anezhañ d'an aotrou, o lavarout :

« Kemerit eñ en-dro. Ne fell ket din e virout ken. Va lakaet en deus da ankounac'haat va 



dlead, a zo bezañ leal d'am ger ha disprizout ar binvidigezh. Fal1 am eus graet. Furoc'h e vin diwar 
bremañ. »

Met egile a respontas en ur c'hoarzhin :

« Anzavet hoc'h eus ho fazi ken didro, Gaovan, ma rankan pardoniñ deoc'h. Na gomzomp 
mui eus an dra-se. Ar gouriz-mañ, a zo gwer evel va dilhad, dougit eñ da gaout soñj eus ar Chapel 
Wer. Distroomp bremañ d'ar c'hastell, da echuiñ laouen ar gouelioü. Va gwreg, spi am eus, ne vo 
ket re a zroug enni. Rak hi, Gaovan, ha n'eo ket me, a oa hoc'h enebourez. »

« Ho tigarez, » eme C'haovan o tennañ e dog-houarn, « met ne din ket ganeoc'h. Grit va 
gourc'hemennoù d'ho kwreg koant ha da itronezed all ho kastell. Un den a zo bet graet goap outañ 
gant ur vaouez n'en deus ket kalz c'hoant da dostaat outi adarre. Ar gouriz a gemerin, avat, n'eo ket 
dre ma 'z eo kaer na prizius na burzhudus, nemet da zerc'hel soñj eus va dislealded. Pa vin brudet-
bras, an holl dud oc'h ober va meuleudi, e selin  outañ, ha se a viro ouzh va c'halon da vezañ saotret 
gant ar fouge. Un dra all a c'houlennin diganeoc'h c'hoazh : hoc'h anv. Va goulenn diwezhañ e vo. »

 

PIV OA AN DEN GWER

 

« Bernlag eo va anv, » eme an aotrou, « hag an hini a zo o chom em c'hastell evel va gwreg 
a zo Niniav. Hi eo a douellas Merzhin, ha kement a ra a ra dre gasoni ouzh Arzhur ha marc'heien an
Daol Grenn. Ganti on bet kaset da gaout Arzhur. Fellout a rae dezhi spontañ ar rouanez Wenivar 
d'ar marv, o welout va fenn troc'het o komz. Ha m'he dije gallet ho touellañ ivez hag ho tistrujañ da 
heul, he dije graet. »
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Neuze e pokjont an eil d'egile, ha pep hini a yeas diouzh e du.

 

E KASTELL ARZHUR

 

Ne dalv ket din kontañ penaos e tistroas Gaovan d'e vro, nemet gwall arvarus e voe an hent. 
E c'houzoug a zeuas tamm-ha-tamm ken yac'h hag a-raok. Ar gouriz a zouge, a-wel d'an holl, war e 
zilhad, evel merk eus e fazi. E-giz-se en em gavas e kastell e eontr un deiz.

An holl a voe laouen ouzh e welout. Poket e voe dezhañ gant e eontr ha gant Gwenivar ar 
rouanez. Hag e kontas dezho e droioù, an degemer er c'hastell, doare an aotrou, karantez an itron, ar
pezh a oa c'hoarvezet e-kichen ar Chapel Wer, ha da echuiñ e tisplegas petra oa ar gouriz ha perak e
touge anezhañ.

War se e c'hoarzhjont holl uhel, hag e fellas d'an holl dougen ur gouriz gwer ivez.

Ma voe graet ur reolenn : holl varc'heion Arzhur da zougen ur gouriz gwer, da zerc'hel soñj 
e c'hell gwellañ den an Douar faziañ.

 

 

Parañ a c'heller diouzh ur garantez ; ne bareer ket diouzh ar c'hoant karout.

Paul C. JAGOT,

Ar garantez e-keñver eneoniezh.
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Rom an aotrou person

gant F. ELIES

 

An Aotrou Herri, person Logig Fan, a oa diaes e benn abaoe meur a zevezh.

Edo el lab, a-dreñv e brespital, o sellout gant un tammig enkrez ouzh ur bern 
marc'hadourezh a bep seurt, renket en un armel gozh. Toukennoù gwarezet gant plouz, bouestoù 
mir houarn gwenn, enno konfitur pe gig bevin, kasedoù plat e koad sapr warno skritelloù saoznek.

Anna Riou, ar gouezierez, en ur dennañ an dilhad berv diwar an tan evit o lakaat er bouteg 
a-benn diskenn ganto d'ar poull, a selle outañ a gorn.

— Petra 'fell deoc'h, Anna ? Un den eus va stad-me, n'hell ket gortoz ma teufer da furchal en
e di. Dipitus eo, met ret e vo din, 'm eus aon, en em zizober eus an traoù-se, traoù ken mat 
koulskoude.

— Traoù ken mat ha ken marc'had mat 'ta ! N'o deus ket koustet ul liard toull deoc'h nag ur 
bennozh Doue, peogwir e oa nijet ar berc'henned kuit, tizh warno, betek Brest da ambarkiñ.

— Ma, bet eo ar re-mañ e ti Yann C'hrall dec'h d'abardaez ha sammet o deus ganto ar 
c'hasedadoù butun kuzhet gant e vab dindan e wele.

— O, mar ne daje ganto nemet ar sigaretennoù dimezelled-se, ne vije ket un afer. Met ne 
gavont ket fall ar c'hig-moc'h mogedet kennebeut ha ne dourlonkont ket aes gant banneoù sonn eus 
ar Cheurchill, evel ma ra liperien ar barrez eus ar rom plouz hoc'h eus aze. Meur a zoukenn a zaou 
litrad hoc'h eus zoken, Aotrou person, mar deo sklaer va daoulagad.

— Ya, Anna baour, un dek toukennig bennak. Kement ha ma 'm eus gallet lakaat en ôtô 
Fanch ar C'higer.

— Añ ! ha me gant va c'hozh karrigell n'em eus gallet tapout d'am zi nemet div doukenn, 
daou zailhad konfitur, ur c'hasedad kig-moc'h ha tri sac'hadig sukr munut. Ur voestad tê a zaou lur a
oa deut ivez ganen hep goût din petra 'oa. 'M eus ket efer eus an tizan-se. Setu ma 'm eus roet an tê, 
evit ur voestad kig bevin da verc'h ar skolaer ; dezhi da veuziñ ar jagrin he deus paket o tispartiañ 
diouzh he zommy.

— Dit ket da flemmañ gant ho teod abegus, Anna. Merc'h ar skolaer a zo ur plac'h fur.
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— Piv lavar deoc'h ar c'hoñtrol, aotrou person ? Met feïañset e oa, sañset, gant ar serjant 
bihan parbrun a loje e ti he zud... Mat bremañ ne baouez ket da vutuniñ eus ar sigaretennoù c'hwezh
louzoù-se, moarvat dre garantez evitañ.

— N' hoc'h eus ket klevet larout, Anna, eme ar person, en ur dennañ adarre ar gaoz war-an 
dachenn a zalc'he tostoc'h d'e galon eget planedenn kalon frailhet pe get merc'h ar skolaer, n' hoc'h 
eus ket klevet larout e rafe ar re-mañ gant gwialennoù forc'hek evel re ar glaskerien eienoù da 
zizoleiñ ar c'huzhiadelloù ?

— Eo, avat, klevet am eus. Nemet evit doare ne zeuont ket aes ganto nemet betek ar boestoù
metal. An toukennoù rom ne lakaont ket ar gwialennoù da vrañsellañ. Eüruzamant, a lare Fin 
Abgrall din er mintin-mañ, pa zeue eus an ofern. Mont a rafe ganto hon holl banneoù grog evit ar 
goañv.



— Hem ! Hem ! 'm eus ket fiziañs tamm ebet, Anna. Dec'h d'abardaez e tremene dirak ar 
presbital pevar eus an.... dorifored-se... (amañ ar person a sellas trumm en dro dezhañ kenkaz e vije 
bet un all o selaou...) a zo o lojañ en ti-kêr. Edon e-tal prenestr ar sal hag e selle ouzhin ar feldwebel
yaouank duard, en ur c'hoarzhin goap. Me 'zo sur e teuio amañ dizale da firbouchal.

— Mat, Aotrou person, eme Anna, en ur dapout krog e divrec'h he c'harrigell, grit ho soñj 
petra da ober. Me 'zo poent din diskenn d'ar poull, Emañ erru an abardaez.

 

 

Pa zeuas Anna en dro e oa erru an noz. Diwezhat e oa chomet er poull, met ret-mat oa dezhi 
echuiñ en deiz-se gant kouez ar presbital. Antronoz vintin e ranke mont da di Berrin Jafrez er 
Perennoù. Astennet ganti an dilhad da sec'hiñ e teuas kuit dre zor al liorzh da vont d' ar gêr. E-tal an
nor e welas o skleuriñ, en noz damvoull, boestoù houarn gwenn. Tostaat a reas outo. Ya, daoñ, an 
Aotrou person en doa lakaet e draoù er-maez, Cheurchill hag all.

— Ret eo bezañ gant ar foerigell memes tra, respet dezhañ! eme Anna. Ac'hanta, ha pa zeufe
holl zorifored ar bourk war va c'hein, me n' emaon ket o vont da lezel an traoù-se amañ.

Prim-ha-prim e voe lakaet an toukennoù er garrigell hag Anna d'ar gêr, skañv he zroad mar 
doa ponnerik ar samm. Un dro all a reas hag e voe dibradet ur pevar pe bemp boestad konfitur a 
zaou lur ha kasedadoù, tri anezho, eus ar c'hig-moc'h mogedet a blije kement d'ar re all gant vioù 
war ar plad d' o fred mintin.
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— Mat, a lare Anna outi hec'h-unan, en ur vont d'ar gêr evit an eil gwech, me ne gavin ket 
fall kennebeut kig-moc'h ar Saozon, nemet me lakaio gantañ patatez en o c'hroc'hen er gokelenn 
vihan. Me n'on ket tik war ar vioù.

Pa zeuas evit un trede troiad, unan bennak all a oa bet, etretant e fri tanav rak riñset piz e oa 
al lec'h.

— Mabkagn laer, a c'hrosmolas Anna, chom a rae c'hoazh ar boestoù kig bevin, ar sukr, an 
te... An tizan am bije lezet gant un all aes a-walc'h, met ar sukr !... Ma ! Poent eo din skampañ. E tle
bezañ tost d'an eur da chom en ti. Mar koueshont war va zamm kroc'hen, ar jelkennoù louet-se a zo 
gouest d'am c'has d'ar violoñs da dremen an noz evel m' o deus graet disul diwezhañ da Vari Louiz 
Pikart. Ha, diouzh ar mintin, holl reoù heuzoù dorifored an ti-kêr da sirañ, mar plij, araok bezañ 
lezet da vont kuit. Va skudell evito, ya !...  Kouezierez an person ne daio ket da vatezh gant ar 
brotestanted zaonet-se n'o deus tamm doujañs evit va faeronez-me nag he merc'h.

Hag e steuzias Anna, dre un hent karr, da vont d'he ziig e-traoñ ar bourk.

 

 

Tud iskis eo ar Soazon. Pa grogont gant ur brezel, ral eo dezho bezañ prest. A-wechoù zoken
n'o deus ket un arme a-zoare hag e pakont gwall-lammoù. Nemet pennek int hag e stagont raktal da 
c'hoprañ ha da zeskiñ soudarded, da verniañ pourvezioù a bep seurt, bitailh a bep doare, rak plijout 
a ra dezho bezañ maget fonnus araok mont d'ar bed all hag a-hed-ur-wech o deus istimet ne zeuer 
ket da vat gant ur brezel pa reer kof re voan. A-benn ar fin e teuont da gouezhañ war o zreid adarre. 
Gwir eo e reont bepred o brezelioù war zouar ar re all.

E-pad ar brezel pevarzek-triwec'h o doa Amerikaniz savet sanailhoù hir a-hed al linenn vras 
a gas da Bariz. Hag en dro-mañ n' o doa bet ar Saozon nemet berniañ enno d' ober tonneladoù ha 
tonnelladoù marc'hadourezhioù dilestret dibaouez e Brest.

Siwazh ! E Mezheven er bloaz daou-ugent, setu Alamaned o tiruilhañ diouzh ar reter gant o 



bombezerien ziniver, o steudadoù kirri arsailh, o rejimantoù war girri. Prest oa pourvezioù ar 
Saozon, met kilhet oa an arme en un tu bennak en hanternoz Bro-C'hall. Netra ken da virout ouzh ar
re all da zont betek amañ hag e soñjas gwarded ar sanailhoù e oa c'hwekoc'h distreiñ d' ar gêr betek 
gouzout eget mont d'ar c'hampoù prizonidi da zibriñ bara du ha soubenn an tri zraig, dour, holen ha 
baraig ! Gant o c'hirri-dre-dan, herr warno, o doa eta skoet etrezek Brest da sevel e-kentel e bourz al
listri diwezhañ a oa da loc'hañ war-du Bro-Saoz.
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« Dont a raimp en dro... », emezo en ur gimiadañ. An dud a grede dezho e raent goap. « N' 
ouzomp ket peur, met dont a raimp... Da c'hortoz, kasit ganeoc'h kement a c'hellot eus ar 
pourvezioù a zo er sanailhoù... Ar re a zo erru aze a zo hir o dent evel bleizi marnaoniet.. Grit ho 
tibab araok mac'h erruint.. ha Doue d' ho tiwallo ! »

Hag e teraouas ar skrab sabatuus. Noz-deiz keit ha ma c'halljont, kirri-dre-dan a Vro Leon, a 
Vro Dreger, a Vro Gerne, charabañioù, gweturioù a bep seurt a ziredas, a wigouras hag a vrammas 
en dro d'ar sanailhoù. Netra d' ober nemet kemer. Evit laret gwir kemeret e voe ha, pa zegouezhas 
an Alamaned evel touristed disoursi, ez oa gwall-voulc'het ar bernioù. Dezho oa ar pourvezioù-se 
peogwir oant an drec'hourien hag, adal ma voent aze, tu ebet ken da vont er sanailhoù. Gwarded 
nevez oa war o zro. Hag ar re-mañ n' oa keloù ebet dezho da dec'hout.

Perak ha penaos e stagas ar furchadennoù ? Re anat oa eveljust oa bet ar skrab war ar 
sanailhoù. Met marteze ez eus bet ivez re a yaouankizoù o c'henaouegiñ en dro d'an diavezidi, 
sigaretennoù saoz en o beg ha leun o godelloù. Evit bezañ ponner a spered evel a dreid kement ha 
ma karor ne oant ket dall memes tra. Ha stagañ a rajont da furchal. E-keit-se ar c'henwerzh ne golle 
ket e amzer. Ar re o doa skrapet evit netra kasedadoù butun n' oant ket seizhdaletoc'h evit gwerzhañ,
pemzektez diwezhatoc'h, mil lur ar c'hasedad hag evit pep tra ez oa heñvel.

Siwazh, ar furcherien a zeuas ken aes da di ar brenerien ha da di ar skraperien. An hini en 
doa diskroget eus e wenneien a fellas dezhañ, pa voe lamet e draoù digantañ, rannañ ar c'holl gant 
an neb en doa gwerzhet dezhañ kerik marchadourezh prenet e foar ar c'hregriñ-hardiz. Skouarn 
vouzar. Tabut. Gwarizi. Droulañs. Kasoni. Hag al lizhiri disanv oc'h erruout didrouz e ti aotronez 
nevez an ti-kêr da flatrañ hemañ-hen a guzhe el lec'h-mañ-lec'h-an dra-mañ-tra, ha n'o doa mui da 
furchal kalz evit difoupañ an neizhiadoù lipouserezh.

 

 

Met tremen a ra pep tra... hag e paouezas un deiz ar furchadennoù. Pemzektez oa nemetken 
m'en doa lakaet an aotrou person e lodig ar pardon war an hent, dirak dor e lioorzh, a-dreñv d'ar 
presbital. Ha n' oa deut soudard louet ebet, nag adjudant na serjant, nag archer gant e vedalenn loen-
primet en e gerc'henn, da durlutal en dro da lab an aotrou Herri, ma savas keuz gant hemañ. Petra 
d'ober ?
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— Feiz, avat, emezañ da Filo e garabasenn, krediñ 'ra din em eus kavet an tu.

— An tu da betra, aotrou person ? eme Filo en ur sevel he fri diwar he stamm da sellout 
ouzh an aotrou Herri dreist gwer he lunedoù. Leun a zismegañs a vage evit he ferson abaoe m'en 
doa goulonderet armel al lab dirak dor al liorzh. Ken trenk he doa kavet ar soubenn ma oa chomet 
dilavar, met soñjet he doa, me lar deoc'h.

— Met an tu da adkavout lod da nebeutañ eus ar pezh am eus kollet diwar re-zoujañs evit va
stad, Filo. Marteze em bije gallet gortoz ur pennadig... marteze..

— Ya, marteze, aotrou person... met gant martezeoù ne vager ket al leueoù, a drouc'has Filo,
trenkik he mouezh.



— Mont a ran d'ober ar gest goude on eost, neketa ? Mat, ha perak ne dafen ket d'ober un all
araok ?

Trumm e savas Filo he fri adarre, met en dro-mañ n'oa mui skleur zismegañs ebet en he 
selloù.

— Ya, d'ober ur gest all, a gendalc'has an aotrou Herri. Soñjit 'ta, Filo, en deiz m'on aet gant 
ôtô Fañch ar C'higer d'ar sanailhoù, em eus laret d'am farrezioniz, dirak dor ar vered, araok loc'hañ :
« An holl draoù a zo ahont a zo deomp-ni, lezet gant hor mignoned o deus ranket skampañ re zillo. 
Mar gortozomp ar re ' zo erru, ne vimp ket fur na fin, sur o lezel da vont ganto ar pezh a zo bet lezet
deomp-ni, ha moarvat, da vezañ paeet ganeomp-ni abred pe ziwezhat. Dre se ho koustiañs n'eus ket 
da gaout abeg ennoc'h evit kemer pep hini e lod eus ar pezh a zo ahont. »

— Ya, ho klevet em eus diwar dreuzoù va c'hegin, eme Filo, hag ho selaou a raent, 'm eus 
aon, gant muioc'h a evezh eget ne ra lod anezho pa sarmonit en iliz.

— Na c'hwi 'zo abegus, Filo ! eme ar person. C'hwi fell deoc'h larout an trikon a gristenien 
c'hroz a chom bep sul e toull dor ar porched elec'h dont tre en iliz ?

— Na petra 'ta ! eme Filo, imor enni. Ar re-se a oa an tostañ da garr-tan Fañch ar C'higer, 
digor ganto o beg ouzh ho selaou, evel pa vijec'h o prometiñ dezho adober burzhud Eured Kana.

— Neuze, Filo, e larin dezho : « Va farrezioniz ker, gras din-me eo un tammig mar demañ 
en hoc'h armelioù lipouserezh a bep seurt evit an deizioù kof moan a zo erru warnomp. Gouzout a 
rit penaos em eus-me kollet va lod, da virout na kouezhje dismegañs war ar soutanenn a zougan, 
lakaomp e vije deut an ugunoded-se da zizoleiñ ar varc'hadourez'h-se em fresbital. Ne deo nemet 
dereat e rofec'h bremañ pep hini un nebeud eus e lodig evit va digoll. »
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— Ho menoz n' eo ket fall nag ho sarmonig kennebeut, eme Filo, gant ma vo selaouet.

— Hag e vo, sur mat, Filo. Logiz n' o deus biskoazh lezet o ferson en dienez.

 

 

Edo Anna Riou dres o paouez erruout er gêr eus ar poull pa zeuas an aotrou person e-tal an 
nor.

— Er gêr emaoc'h, Anna ? a c'houlennas-eñ araok mont tre.

— O paouez erruout, aotrou person. Deuit 'ta betek an daol amañ. Emaon oc'h elumiñ an tan,
sellit, da dommañ ur banne kafe. Petra 'zo a nevez 'ta ? Neket da gestal evelato e teuit araok an 
eost ?

— Eo, just avat, Anna, da gestal eo e teuan. Gouzout a rit an dro vil a zo c'hoarvezet ganen. 
Kollet va lodig eus ar pourvezioù saoz d'aon d'ar gwall-skouer ne vankfe ket enebourien ar feiz 
d'ober eus ur furchadenn em fresbital.

— Ya, goût a ouzon, aotrou person. Hag emaoc'h o kestal evit adtapout ar pezh hoc'h eus 
kollet... Me barife, emezi en ur dreiñ prim outañ, hoc'h eus dija dastumet dre ar barrez muioc'h eget 
n'ho poa lakaet dirak dor ho liorzh ?.

An Aotrou Herri a sellas a-bann ouzh kouezierez ar presbital : Gwelet ho poa 'ta va zraoù 
eno, Anna ? Pe da boent ?

Anna Riou a soñje, fuloret outi hec'h-unan, e oa bet un tammig re hir he zeod, met ne gollas 
ket penn evit kennebeut.

— Pa oan o tont eus va devezh kouez em eus o gwelet dirak an nor. 'M eus ket soñj pet eur e
oa, avat. Eo, pa soñjan. Poent din ober dillo evit bezañ er gêr d'an eur merket gant an aotrouien 



nevez.

— Morse n' em eus gallet gouzout gant piv eo aet va zraoù en nozvezh-se, Anna. Ha Filo, 
chomet d'ober ged a lavar n'eus ket bet un unan zoken eus an aotrouien nevez, evel ma larit, en dro 
d'al liorzh goude serr-noz. Edont holl, emezi, en ur banvez a roent, en ostaliri ar Marc'h Gwenn, d'o 
ofiser anvet da gabiten nevez 'oa.

— Mat, me n' ouzon ket kennebeut, eme Anna. Met tomm eo va c'hafe, sellit. Marteze ez efe
ganeoc'h ur banneig, aotrou person ?

— 'Dalv ket ar boan, Anna... Deut oan betek ho ti da c'houlenn diganeoc'h ha n' ho pefe ket, 
evel ar re all, un draig bennak evit va digoll... hag, e gwir, kalon vat o deus diskouezet va 
farrezioniz em c'heñver. Adkavet em eus va lod pe dost... Un tammig muioc'h a de hag a gonfitur 
eget m'em boa... nebeutoc'h a gig-moc'h pe vevin hag a rom, avat.
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— O ma Doue benniget, Aotrou person, c'hwi 'oar pegen nebeut a dra am boa-me gallet 
degas gant va zamm karrigell... ha ne chom ken ganen nemet ur podad konfitur boulc'het hag ur 
jelkenn gig-moc'h pe ziv...

Ha, dre ma komze, e lakae Anna, herr warni, ar pod-sukr war an daol, ul loa arc'hant, ur 
volenn vleuniet ha kafe tomm e-barzh d'an aotroù person.

— Evelato e c'hellan kinnig deoc'h ur banne Cheurchill, aotrou person, eus an doukenn a 
chom ganen. An hini all a zo aet gant va mab disul diwezhañ p'eo deut d'am gwelout, emezi, en ur 
lakaat ar rom war an daol.

An aotrou Herri a dapas krog en doukenn hag a ziskargas ul lommig rom en e gafe. Souden 
e tostaas an doukenn outañ e tennas e voest lunedoù eus godell e soutanen, o lakaas war e fri:

— Met petra 'welan-me amañ, Anna Riou? Morse kemend-all !!

Hag e tiskoueze da Anna ur groaz graet gant ur c'hreïon war baper skritell gouzoug an 
doukenn.

— Ur groaz a welan-me aze pe un dra bennak e-giz-se, emezi. An dra-se eo a gavit c'hwi 
dreist-ordinal ?

— Dreist-ordinal eo sur, Anna. P'edon er sanailhoù ahont gant Fañch ar C'higer, evit anaout 
va lod diouzh e hini, em boa graet kroazioù e-giz-se war va zraoù. Lodenn an iliz, kompren a rit ?

— Ma, eme Anna ken distrafuilh ha tra... da welout, me 'zo bet en ho koude ha marteze eo 
un doukenn ankounac'haet ganeoc'h, pa oa leun-kouch ôtö Fañch ar C'higer, am eus-me bet evit va 
lod.

— Ouzhpenn souezhet e vefen em bije lezet un dra bennak war va lerc'h eus ar pezh am boa 
dibabet, Anna. Met... marteze, neket 'ta ! marteze !

Hag ec'h evas e vanne kafe.

      - Ma, emezañ en ur sevel, bennozh Doue deoc'h memes tra. An hini n'eus ket a beadra n'hell ket 
reiñ darn anezhañ. Kenavo, Anna !!

— Kenavo, aotrou person !! Hag e selle Anna Riou ouzh an aotrou Herri o sevel gant an 
hent a gas d'an iliz.

— Nondedistak ! emezi, me 'zo bet tomm din, ya ! Ret eo din diouzhtu sellout ouzh an traoù 
all d'o diverkañ eus ar hroazioù-se... Darbet eo bet din bezañ paket... ha paket brav !

 

Fañch ELIES.



(Meurzh 7-11-44).
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ITRON EGUGHI

 

UN « NO » JAPANAT

 

Tud ar c'hoari :

Ar Manac'h

Spes Itron Egughi 

Spesoù ar Serc'hed 

Ar Pesketaer

Lar ar Ganerien

E kêr Egughi, war c'hlann ar stêr.

 

NOTENN. — An Nô a zo drama sakr hag hengounel Japan gozh : e-se ez eo heñvel ouzh hor 
Mister. Disheñvel dioutañ, avat, dre ma veze skrivet ha c'hoariet gant tud a vicher : ha se a zo ivez 
abeg e zreistelezh.

 

 

Ar Manac'h. — Mignonez feal eo din al loar, ha digenvez n'on ket. (A-sav e chom e-tal ber Itron 
Egughi). Sed amañ 'ta bez Itron Egughi, ar serc'h ken brudet-all : un nebeut moudennoù, traken !!  
Nag ur from !.. Chom a ra an eñvor anezhi... Peogwir on deut evel ur pirc'hirin, e klaskin danevell 
ar pezh ken hoalus a c'hoarvezas amañ etrezi ha Sagyo ar manac'h. — Un noz, emezor, e 
tegouezhas en Egughi un den santel-meurbet, Sagyo ar manac'h. Brudet e oa Egughi evit he serc'hed
hag he ziez-ar-blijadur. Glav a rae ; yen a oa. Skeiñ a reas ar manac'h ouzh un nor ha goulenn bod 
evit an noz. O welout anezhañ, avat, e tiskouezas an ostizez diegi ouzh e zegemer. Ken e savas al 
lean ur varzhoneg : « Na pegen diaes eo en em zistagañ diouzh traoù ar bed ! O, c'hwi hag a nac'h 
reiñ din bod ur predig ! » Respont a reas an itron....

 

Spes Itron Egughi. — Ar varzhoneg ! Eñvorennoù ! Eñvorennoù ! Piv 'ta, avat, a zibune ar seurt 
gwerzennoù ? Ha c'hwi an hini eo ?

 

Ar Manac'h. — Ur vaouez !!  A belec'h e teu ? N'eus amañ nag hent na ti. Iskis-bras !... Skrijañ 
'ran.. Perak ar goulenn-se ? Ar varzhoneg a lavaren...

 

Spes Itron Egughi. — Aet e oa he gerioù diwar va c'houn !...  Ken niverus ar bloavezhioù tremenet
dindan geot an douar ha glizh al lanneier ! Diaes, a ya, en em zistagañ diouzh ar bed-mañ faltazi, ar 
bed-mañ glizh, bod ar predig. Perak, avat, ar c'homzoù-mañ : o, c'hwi hag a nac'h ? Nac'h n'eus ket 
bet graet ! N'eo ket anavezet mat an istor. Ha m'en em ziskouezan deoc'h, ez eo evit her c'hontañ.
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Ar Manac'h. — Gwir eo. An ti a c'houlenned bod ennañ a oa.. Gouzout a rit n'eo ket bet nac'het 
reiñ bod d'an den. Penaos e ouzoc'h ?

Spes ltron Egughi. — Kendalc'hit gant ho tanevell. Petra 'respontas Itron Egughi ?

Ar Manac'h. — Respont a reas : « Peogwir oc'h en em zistaget diouzh ar bed, diouzh e holl 
levenezioù, diouzh an eürusted, e lavaran deoc'h : ouzh bod ur predig arabat na chomfe stag ho 
kalon ! »

Spes ltron Egughi. — Ur c'huzul ne oa ken, d'ul lean digenvez ha na ouie grik eus traoù ar bed.

Ar Manac'h. — Gwir eo. An ti a c'houlenned ennañ a oa...

Spes Itron Egughi. — .. a oa ti ur serc'h. Ur serc'h, bleunienn frondus, met goullo, na anavez den 
he glac'har kuzh.

Ar Manac'h. — Arabat na chomfe stag ho kalon...

Spes Itron Egughi. — Ar gerioù-se a oa enno kalz karantez evit an den dilezet gantañ levenezioù 
aner ar bed. 

Ar Manac'h. — Bed an huñvreoù bresk.

Spes Itron Egughi. — Bod ur predig.

Ar Manac'h. — Bed ar glizh ken buan koazhet.

Spes Itron Egughi. — Met ne voe ket nac'het rein digor d'ar c'hlasker paour ha santal.

 

Laz ar Ganerien. — Nac'het ne voe ket. Glan ha doujus e tegemerjod ar manac'h e-doug an 
nozvezh. Da be vad, koulskoude, degas an tremened da goun ? Aet e-biou an tremened , evel ar 
gwag en noz.... dont en-dro ne c'hell ket.. Da get ez a pep tra, diastal ha dibaouez, ha n'eus d'ar 
vuhez nemet un eurvezh. O c'hwi a zo bet dilezet ganeoc'h ar bed, arabat na chomfe stag ho kalon 
ouzh un eñvorenn vedel ! Evel koumoul an oabl, evel tonn ar wazhig, ez a da netra stummoù, livioù 
ha mouezhioù ! Da veure e wel an halegenn yaouank, e melezour al lenn, glasder louet al latar ; da 
greisteiz ez eo an dour e-giz aour ; ha da noz, en heol o vont da guzh, e tan ruz-flamm askell al 
logodenn-dall. Koumoul huñvreoù, faltaziennoù a steuz evel ar glizh, ha dindan an oabl bepred o 
kemmañ e tremen ar vuhez, e tremen an traoù... Ur predig ken e ro an douar bod deomp !... Petra 
'c'hoarvez, avat ? Sed ar stumm a gomze en noz o treiñ da nivlenn. Piv 'ta eo ar vaouez-mañ ?
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Spes Itron Egughi. — Steuziañ ra va spes boull... Skañv-

skañv ez on, ur goumoulenn, un netraïg war neuñv e froud ar stêr... Kavout a ra deoc'h, marteze, e 
welit Itron Egughi ?... A, lavaret em eus...

Laz ar Ganerien. — Spes an Itron e oa. Sevel a ra he zasmant a-zioc'h reier an aod ha teuziñ e 
teñvalder an noz.

Spes Itron Egughi (aet pelloc'h). — Ar bed ne voe evidon nemet bod ur predig !...

Ar Manac'h. — Petra 'lavar ?

Spes Itron Egughi (aet pelloc'h c'hoazh). — En ur vuhez all, tremenet, hon eus diskuizhet a-gevret 
em zi. Un eurvezh-pad hon eus tennet dour diouzh an hevelep stêr ! Ne voe nemet ur predig e bod 
ur predig ! Ret deoc'h gouzout : Spes Itron Egughi ez on-me.

Laz ar Ganerien. — He mouezh ne glever ken, diwar wel eo aet he stumm... Klevout a rit 
c'hoazh... Pell-pell emañ he mouezh... Klevout a rit c'hoazh ? Un tammig hepken... Bremañ ne 
glever mui tra.



Ar Manac'h (ouzh ur pesketaer o tremen). — Pesketaer, ha gwelet hoc'h eus anezhi, c'hwi ivez ?

Ar Pesketaer. — Piv 'ta ?

Ar Manac'h. — Ar spes ! Ar vaouez !...

Ar Pesketaer. — Penaos ? Ne veizan grik.

Ar Manac'h. — P'edon ergentaouïk o prederiañ dirak bez Itron Egughi, ez eus en em ziskouezet 
din ur vaouez o tont n'ouzon a belec'h. Lavaret he deus din ar varzhoneg vrudet a respontas Itron 
Egughi da Sagyo ar manac'h : « Ouzh bod ur predig arabat na chomfe stag ho kalon ! »

Ar Pesketaer. — Pegen fromus pezh a gontit ! Pa vez loar-gann, hervez a lavarer, e tistro Itron 
Egughi da vageal war ar stêr e-ser he c'heneilezed. Tud a renk uhel o deus he gwelet : din-me, avat, 
pesketaer kaezh, n'en em ziskouezas biskoazh.

Ar Manac'h. — Lavaret he deus e oa Spes Itron Egughi. Steuziet he deus evel un delienn a nij kuit 
d'an diskar-hañv, ur goabrenn skañv... Bageal war ar stêr a ra Itron Egughi ?

Ar Pesketaer. — Hag e ra. Anaout a rit istor Shonin Shokou, an hini a savas manati Shosha ?

Ar Manac'h. — N'em eus ket soñj mat anezhañ.

Ar Pesketaer. — Un noz en doe an den santel un huñvre vurzhudus. Lavarout dezhañ a reas ur 
vouezh : « Ma fell deoc'h gwelout ar v-Bodhisattva Fugen e gwirionez he Boud (*), kit da gaout 
Itron Serc'hed Egughi ! »

 

* Bodhisattva : boudoù doueel ar gredenn voudhack.
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Mont a reas 'ta d'al lec'h merket dezhañ, ha tremen an nozvezh o spiañ war liorzhoù an ti-ar-
blijadur. An noz-se e oa an Itron hag he c'heneilezed o vageal war ar stêr dindan al loar-gann — 
laouenat un nozvezh ! Pe nozvezh, avat, a dremene hep tamm gouel en Egughi ? Kanañ 'rae an Itron
: « Sourral a ra ar gleienn er pinenned ! War an dour e taskren an avel, e hiboud an avel ! » Hag ar 
serc'hed koant, o seniñ an daboulin a ziskane a-gevret : « Ar c'hoummoù skañv, ar c'hoummoù 
skañv, a sav hag a ziskenn !» Hag an den santel da soñjal : « Pebezh gwall arvest evidon, ar 
merc'hed yaouank-se o vevañ en dirollerezh. » Ha gant ar vezh e serras e zaoulagad. Pa zigoras 
anezho adarre, avat, e welas e oa troet Itron Egughi d'ar Fugen doueel e gwirionez he Boud, hag e 
oa deut an ugent serc'h d'he heul da vezañ ugent Bodhisattva, ha e oa bremañ ar vag un olifant 
gwenn ! ! Ha deol-meurbet e kanent : « War mor ar Peurvad e sked glan al loar ! Goulou an 
divevenn, goulou an Digemm ! Goulou an Aotrou ! » Hag eürus-holl e lavaras an den santel 
trugarez da Zoue. Setu an istor.

Ar Manac'h. — Ouzh eñvorennoù ur predig, arabat na chomfe stag hor c'halon ! (Goude saludiñ ez
a kuit ar pesketaer). Hi an hini e oa. Pediñ a rin evit hec'h ene. (Pediñ a ra). Petra 'zo 'tont bremañ, 
avat ? Ne huñvrean ket. Du-hont, war melezour an dourioù kann e sked al loar, a-luskell o bigi 
karget gant bleunioù, setu merc'hed ar blijadur, serc'hed Egughi. A, pegen kaer al loar !! Klevout a 
ran an Itron hag he c'heneilezed, bamus o c'hened e luc'h ar stergann, o kanañ ouzh ton an 
daboulin : « Ouzh bod ur predig arabat na chomfe stag ho kalon. »

Spesoù ar Serc'hed (en o bagoù garlantwzet). — Flour omp douget gant stêr ar garantez, gourvezet
war hol lennoù roz brodet-aour. Da huñvre ar bed-mañ e faltaziennoù skañv e oa gouestlet hon 
eneoù hag hor c'horfoù. A, perak hon dihuniñ ?

A-luskell hor bagoù, kanomp, kanomp !

E pleg-mor Matsura emañ Sayo ar briñsez, o ouelañ, rak kuit eo aet he fried da Sina.

Ha bemdeiz war ar grec'hienn, troet he selloù tramek an donvor, e teu-hi da hejañ he skerb.



Ar Manac'h. — Kanaouennoù karantez ! Marzhus ar gouleier !

Spesoù ar Serc'hed. — Priñsez Uji an hini eo, o c'hortoz hep skuizhañ hennezh na zeuio ket !
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Evelti e vezemp trist en Egughi, kêr da viken hep noz!

Petra 'vern, avat, poanioù ar bed ? O c'haout en-dro a garfemp, ar bleunioù hag ar gouelioù war an 
dour. Ne zistro ket an tremened, avat.

Ar Manac'h. — Keuz o deus da ved ar faltaziennoù. Piv oc'h ? Piv oc'h ?

Spesoù ar Serc'hed. — Un enor deomp eo ho koulenn. Gwelout a rit, avat, piv omp ! War ar stêr e 
noz al loargann e welit ar vag a luskelle gwechall merc'hed Egughi. Kanit, kanit ho son, gwagennoù
skañv ! Kanit ar c'heuz d'an Tremened ! En noz-mañ dan al loar ha war an dour, kanit ho son ! Setu 
ar serc'hed o tremen en o bag ! Dont en-dro a reont ha treuziñ ar bed, bod ur predig.

Spes itron Egughi. — A-gelc'h e tro abegoù hag efedoù, e-giz ur c'harr e redva ar bed...

Laz ar Ganerien. — ...e-giz ma troïdell an evned en oabl !

Spes itron Egughi. — An eil war-lerc'h eben e teu ar buhezioù ! Ur vuhez hon eus bet, hag un all a-
raok, hag un all c'hoazh. Ha re all, e-leizh.

Laz ar Ganerien. — Diziwezh ar chadenn !

Spesoù ar Serc'hed. — Atav hag atav e krog en-dro buhezioù ha planedennoù...

Ar Manac'h. — Petra 'lavarit 'ta ? Gwechall-gozh e veve 

Spes Itron Egughi. — Ne gomprenomp tra, hag er gaou e chomomp, a-dastorn en teñval, e-maez 
ar goulou.

Ar Manac'h. — Petra 'lavarit 'ta ? Gwechall-gozh e veve merc'hed ar blijadur en Egughi, ha pell 
emañ aet an amzer-se e-biou !

Spes Itron Egughi. — Gwechall-gozh ? Aet an amzer e-biou ?

Penaos ? Heñvel e chom noz ouzh noz, eur ouzh eur, miz ouzh miz, ha par-souezhus eo loar an noz-
mañ da loar an amzer gent !

Spesoù ar Serc'hed. — Fresk ha brav ez omp, neketa, evel ar bleunioù a garemp. Lavarout omp  
merc'hed an tremened, daoust ha n'eo ket faltazi ?

Spes Itron Egughi. — Petra 'vern ?

Spesoù ar Serc'hed. — Respont d'ar goulennoù ne rimp ken. Spes Itron Egughi. — An Amzer !... 
An Tremened ! Ha neuze ? Faltazi ar faltazi 'zo skañv 'vel ar vrumenn. Kanomp, roeñvomp, e 
goulou kann al loar !

Laz ar Ganerien. — An Amzer !... Ha war dourioù an diskar-

hañv sed ma tec'h kuit ar vag... Ha kantren a reomp e Tri Hent an Diskar hag en Eizh Bro ar 
Gwalleur.

Alies e pleg ar Feiz dindan samm ar glac'har.
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Spes Itron Egughi. — Dre zegouezh omp bet ganet e-touez an dud, bec'hiet gant pouez ar 
pec'hedoù. Abaoe pet loar e oa merket deomp hon tonkadur ? Hag ez aemp, serc'hed laouen, 
dichastre en hor mezventi, evel bambouzenned kaset gant froud an dourioù ! A ! melkoniusat ur 
soñj !

Laz ar Ganerien. — Da veure, en nevez-hañv, e tigor roz ar bleuñv ha lufrus eo gwiskad ar 



c'hrec'hiennoù gant ar geot hag ar gwez.

Da noz, avat, en diskar-hañv, e kouezh an delioù ruz hag e kemer ar c'hoad liv an aour, ken tener 
hag ur satinenn a ya kuit he lufr gant ar glizh. E-giz ma tremen an traoù ! E-giz ma tremen an dud !

Divizout a ra ar garediged e skeud ar pinenned, ha mont kuit ; ha morse ne zistroont. Kichen-ha-
kichen o deus ar priedoù lakaet o goubennerioù-noz a-dreñv an andorenn liv an esmeraldenn hag ar 
rubiz, ha disrannet e vezint pa sono evito an eur verket.

Gour ne c'hell chom hep sentiñ ouzh lezenn on tonkad, nag ar plant diene, nag al loened, nag an 
dud...

Spes Itron Egughi — Ur gomzenn flour a glever, ha sed karantez leun ar galon. Faziet hon eus, 
ya ; kollet hon eus an hent e bro ar C'hwec'h Poultrenn, ha pec'het hon eus gant hor c'horf ! Livioù, 
kan, flourigoù, sed trawalc'h da vezviñ ar galon.. A, loar a garomp !

Spesoù ar Serc'hed. — Loar a garomp ! Noz al levenez !

Laz ar Ganerien. — Hiboudus e tremen ar gwagennoù an eil war-lerc'h eben, ha da wagenn ur 
predig, tarzhet eus don ar Meurvor, ez eus ur miliad abegoù.

Spes Itron Egughi. — Ha pa vevemp, ken berrbad hag ar gwag, e goulou an deiz, e klaske hor 
c'halonoù paour ha gwan bod ur predig.

Ar Manac'h. — Panevet gwander ar c'halonoù, e vije aet pell 'zo da get ar bed-mañ a faltazi.

Spes Itron Egughi. — Hag ar garantez ne vije ket anezhi.. Laz ar Laz ar Ganerien. — Ar 
garantez ne vije ket anezhi. Ha karediged o c'hortoz e noz an nevez-hañv ne vije ket anezho.

Spesoù ar Serc'hed. — E gwenodenn ar c'hoad en e vleuñv ne vije mui daeroù.

Laz ar Ganerien. — Glac'har ebet ken ! From ebet ken ! 

Spes Itron Egughi. — Ne vije ket mui levenez ? Na gouelioù ? na bleunioù dindan al loar, na 
goulou roz da guzh-heol, na mousc'hoarzhoù, na sonerezh, na barzhoniezh ? O, pegen euzhus !

Spesoù ar Serc'hed. — O, pegen euzhus !
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Laz ar Ganerien. — Kement-se a vevas, e gwirionez, hogen ur predig kepken.

Spes Itron Egughi. — E gwirionez... Sed an noz o tremen, avat... D'ar bed all e rankomp mont en-
dro.. Gwanoc'h ez a sked al loar..

Ar Manac'h. — Kuit ez eont, ha sed ma kemm o doare : stummoù doueel war un olifant gwenn a 
welan bremañ. 

Spesoù ar Serc'hed (aet pelloc'h) — Ouzh bod ur predig, arabat na chomfe stag ho kalon.

Ar Manac'h. — War ur goumoulenn aour int kaset tramek ar c'hornog, ha goulou-holl 'mañ an oabl
gant sked an eurvad.

Laz ar Ganerien. — Benniget ra vezo an arvest hon distag diouzh faltazi ar bed-mañ ! Ouzh bod ur
predig arabat na chomfe, stag hor c'halon.

 

(Brezhoneg gant Per DENEZ).
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EN ENVOR DA VEVEN MORDIERN

gant KERLANN

 

 

Edon e 1933 oc'h ober va servij-soudard e Sant-Brieg hag alies e vezen gant Abeozen. Ur 
sulvezh ez is gantañ da Sant-Halori e parrez Pordig da weladenniñ Rene ar Rouz, Meven Mordiern 
evit an holl vrezhonegerien. E-unan-penn e oa, e-touez e levrioù, en e gichen e gazh. 
Klemmichenn : kerse e voe ganin rankout mont e galleg d'an den-se hag a skrive ken brav all hor 
yezh : Meven Mordiern ne gomze ket brezhoneg ! E galleg hepken e kustume komz outañ Frañsez 
Vallee, a oa d'ar c'houlz-se o chom e Sant-Brieg, 23 straed Sant-Benead. Eno e kejis ur wech all 
gant M. M. Deut e oa eus Pordig gant an tren bihan. En-dro dezhañ e oa ur gwiskamant boulouz tev,
diskabell e oa. E welout a ran c'hoazh, ur roued-pourvezioù gantañ en e zorn rak dont a rae e kêr 
d'ar marc'had ha, war un dro, e teue da weladenniñ e vignon kozh e straed Sant-Benead e penn all ar
Balioù. Ne gomze ket kalz ar Rouz, met pa gleve komz brezhoneg e oa aketus-holl o selaou.      ñ

A-hend-all, evel an holl, n'anavezen Meven Mordiern nemet dre e skridoù. Nag a lizhiri e 
skrive ! Spi em eus e vo kendastumet un deiz an holl lizhiri-se a ouzon int bet miret gant kalz a 
geneiled, e sell o embann. A bep seurt e oa kaoz warno. Redek a rae e bluenn ha, bez' e c'hellor 
lavarout hep fazi e vourre o ledañ brezhoneg war baper, o skrivañ diwar benn an traoù a gare : 
keltelezh, eñvorioù, skiantoù, levrioù. Alies e teue alioù fur gantañ, bepred e sell lakaat ar 
brezhoneg da vezañ trec'h ha da c'hounit tachenn. Ur brouder e oa Meven Mordiern.

Ne oa ket aes ober gantañ atav, avat. Arabat dislavarout, pe stourm a-enep dezhañ, respont a 
oa da bep abeg a vije bet gallet kavout ennañ. Un devezh e skrivis dezhañ ez ae re bell un tammig 
gant brezhonekaat an anvioù-lec'h hag an anvioù-tud (Feunteundourken evit Fontainebleau, 
Fenimor Koupr ha Maen-Red evit Fenimore Cooper ha Mayne-Reid. h. a.). Ur respont taer ha didro
a zeuas d'ar paour kaezh skolaer ma oan, danvez ar pennad anvet gantañ DAEL war niverenn 125 
Gwarlarn ( Ebrel 1939).

Pegen dudius avat deskiñ traoù gantañ ! Tamallet eo bet dezhañ dastum e skiant diwar 
levrioù un tammig koshaet e-keñver an dizoloadennoù nevez. Me a gav din ez eo hennezh ur rebech
dister, e-skoaz ar vengleuz gerioù ha troioù-lavar nevez ledet hed-hed e labourioù.
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An holl a oar eo bet SKETLA SEGOBRANI, bet savek gant X3 (?), Meven Mordiern o 
vezañ unan eus an tri-se *, diazez ar yezh lennegel a implijomp bremañ.

Lakaet am eus koublañ, hag o dalc'hañ a ran evel va levrioù priziusañ, al lodennoù ISTOR 
AR BED diwar e bluenn, bet embannet war niverennoù Gwalarn etre ar bloavezhioù 1929 ha 1939, 
PREDERIADENNOU diwar-benn ar YEZOU hag ar BREZONEG, a zo an dibenn anezho, a 
gredan, testamant speredel Meven Mordiern. Pebezh nerzh, pebezh fiziañs a laka ar stourmerien 
eveldomp, er yaouankiz o sevel, da stourm ha da stourm, hep fallgaloniñ, betek an trec'h, war-du ar 
Pal ! E oberennoù diwezhañ a zo bet, ar re bet moulet da vihanañ, adembannadur al levr pouezus 
ma 'z eo NOTENNOU DIWAR-BENN AR GELTED KOZ, ur pikol levr kresket ha gwellaet 
gantañ (500 pajenn ennañ !) Embannet eo bet diwar trizek levrennig distag brudet. N'eus ket ur 
Breizhad « dihun » a gement a c'hell tremen hep hen kaout, hep hen mirout evel un teñzor en e 
armel-levrioù, kichen-ha-kichen gant e levrioù gwellañ.

Soñjal a rae kalz e dazont bugale an Emsav, bugale ar vrezhonegerien. Evito eo e troas, 
nebeudig amzer a-raok dezhañ tremen da anaon, daou romant Jul Vern (Breizhad 'oa Jul Vern), AN 
DORRERIEN-VLOKUS hag EUR GÊR WAR-NEUÑV. Peur e vezo gwelet an daou levr-se o tont 
er-maez ?



E embannadur diwezhañ, e 1948, a vo bet Grammaire française et Grammaire bretonne ha 
Notes de Grammaire bretonne, daou gaierig a-zindan gwask Prudhomme, bet savet war un dro 
gantañ ha gant e vignon kozh Frañsez Vallée. An daou zen dispar-se a vezo savet delwennoù dezho,
spi am eus, en amzer-da-zont. Evit ar mare avat hon eus gwelloc'h da ober d'o enoriñ, studiañ o 
levrioù hag heuliañ ar « Reizhoù Houarn » lakaet ganto dirak hon daoulagad.

Emichañs e vo kavet tud c'hoazh — ne savont ket o mouezh ken uhel ken bremañ — o 
tamall paotred yaouank kozh ar brezhoneg « chimik » danzeet etre peder moger ur gambr-skrivañ 
serret-kloz. Ha gwelloc'h e oa lezel ar brezhoneg e stumm trefoedachoù dineuz aloubet gant 
gallegachoù divlaz, heugus zoken ? Re all a zimezo hag o devo bugale desavet e brezhoneg. 
Nebeutoc'h a amzer o devo ivez moarvat da ouestlañ ur vuhez-pad d'ar brezhoneg. Int, e digenvez 
hag hep karantez gwreg ha bugale, dezho da dud kar izili tiegezh vras an Emsav hepmuiken, 
gwelloc'h evito eget kerent gwir, o deus graet a bell 'zo o dibab.

 

* An daou all a zo moarvat Vallée, ha marteze Ernod.
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Du-hont e Sant-Halori e skrive din Rene ar Rouz : « Ne vevan nemet diwar bara hag ognon 
kriz, evel an Egipsianed koz ». Ne lavare ket avat e veve er baourentez, dispignet gantañ e holl 
arc'hant o prenañ levrioù. Kleñvel a reas — ne oa ket yaouank ken ivez — ha ret e voe un deiz d' e 
vignoned lakaat e dennañ diouzh e di digenvez d' e gas d' an ospital e Kintin. Eno e varvas d'ar 4 a 
viz C'hwevrer 1949, ur c'holl mantrus eo evit Breizh. Ne varv ket avat ur seurt den a-holl d'an holl. 
Nann, pa adlennan e skridoù, p' emañ e lizhiri ganin etre va daouarn, neuze eo-eñ bev, ha da 
virviken e vezo.

 

KERLANN. Pask 1949.
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Friedrich Nietzsche hag e gelenn 

X

gant REMONT JESTIN

 

« La faiblesse est plus l'opposé de la vertu que le vice. » (La Rochefoucauld.)

« Wozu hättet ihr vormittags euren Stolz und abends eure Ergebung ? »

« Siehe, ich bin das, was sich immer selber überwinden muss. »

 

 

Friedrich-Wilhelm Nietzsche a c'hanas e Rocken e 1844. Daou vloaz tremenet en doa an hini
a dlee dont da vezañ ur prederour bras pa zeraouas da gomz. Koll a reas da bevar bloaz e dad, ur 
pastor ; boazet e voe evelato yaouank-tre da lenn ar Bibl. Dont a reas abred da garout ar sonerezh ha
skrivañ a reas oberennoù bihan diwar e benn ha diwar traoù all adalek e zek vloaz. E skolaj Pforta e 
reas e studioù, unan eus e gamaraded aze a voe P. Deussen, an indezegour brudet da zont. Sevel a ra
dija a-enep spered ar relijion o ren en dro dezhañ(1). E 1864 e tilez ar skolaj evit mont gant Deussen
da Skol-Veur Bonn e-lec'h ma stag gant an doueoniezh hag ar yezhoniezh. Ne chomas aze nemet ur 
bloaz rak da Leipzig e heulias e gelenner Ritschl hag e-pad daou vloaz (1866-1867) e pledas dreist-
holl gant al lizheregouriezh klasel. Lenn a ra ivez oberennoù Schopenhauer ha dalc'hmat e kavo 
enno skouerioù a gadarnded hag a valc’hded. Striv Schopenhauer evit en em zieubiñ diouzh pouez 
an « Ding an sich » (an Dra ennañ e-unan) hag an dalvoudegezh a roas da ziskouezadoù uhel an 
obererezh denel eo a welas dreist-holl Nietzsche e kelenn prederour ar Youl-Bevañ.

 

(x) Plijet omp oc'h embann ar studiadenn-mañ, o vezañ ma c'hello hol lennerien deskiñ drezi
meur a dra dalvoudus. Sur a-walc'h ne vint ket holl a-du gant mennad pe vennad anezhi: marteze 
zoken lod o devo diwar-benn kudenn kelennadurezh Nietzsche ur meloz disheñvel-krenn, a vo 
frouezhus displegañ. Degemerout a rimp gant plijadur evezhiadennoù hag abegadennoù. (N.a.R.)

 

E 1868, Friedrich Nietzsche a reas anaoudegezh gant Richard Wagner ha daoust da hemañ 
da vezañ ouzhpenn tregont vloaz koshoc'h egetañ, keneilded an daou zen a dlee padout start e-pad 
pell amzer evit en em derriñ c'hwerv en diwezh, evel ma welimp.
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Nietzsche en doa labouret ken mat war al lizheregouriezh ha savet war an dachenn-se 
oberennoù ken dereat ma voe anvet e 1869 evit derc'hel Kador al Lizheregouriezh e Skol-Veur 
Basel (Helvetia). En devezh ma kemeras an hent evit mont, e skrivas : « Philister zu sein... 
Herdenmensch - davor behüte mich Zeus und alle Musen ! » (2).

R. Wagner a oa neuze o chom e Tritschen ha Nietzsche a yae alies d'e weladenniñ, ennañ e 
kave neuziadur uhelvennad prederouriezhel Schopenhauer. Ne wallege ket evit-se e gelennadurezh, 
er c'hontrol. Pa darzhas brezel 1870 ez eas ivez d'hen ober ; klañv e kouezhas hag ur wech pare e 
tistroas da Vasel. Eskemm a ra lizhiri gant Edwin Rohde, an hini a zlee skrivañ al levr hollvrudet « 
Psyche » war brederouriezh an Hellened ha muioc'h-mui en em dro war-du an imbourc'hioù 
prederouriezhel. E 1871 e skriv ar c'hentañ eus e levrioù a bouez, « die Geburt der Tragödie », e 



1873-1874 an teir c'hentañ eus e « Unzeit gemässige Betrachtungen » (1. David Strauss, der 
Bokenner und der Schriftsteller. II. Von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. III. 
Schopenhauer als Erzieher). E 1875 ec'h embann « Wir Philologen » e lec'h ma kaver : « Erst 
Mensch sein, dann wird man als Phililog fruchtbar werden » ha « Je mehr Geist, desto mehr Leid » 
( wie die Griechen beweisen). Also auch : je mehr Dummheit, desto mehr Behagen. » Ur bloaz 
bennak diwezhatoc'h e teu Nietzsche d'en em zistagañ a-nebeudoù diouzh Wagner rak merzout a ra 
n'oa emzalc'h hemañ nemet talbenn hag a-dreñv an talbenn e kaver ivez ar pleg da veuliñ daou 
enebour brasañ an denelezh : ar voutinded hag ar wanded. Gwelout a reas anezhañ o tegemerout 
lubanerezhioù tud dister e Bayreuth. Nietzsche a gouezhas klañv a-nevez ha roet e voe dezhañ ur 
bloaz a ehan-labour. Daoust d'e c'hoant da zilezel e vicher a gelenner e tistroas da Vasel e lec'h m'e 
c'hede an hini a oa deut da vezañ e ziskibl hag a zlee hen chom dalc'hmat, Peter Gust : « 
Menschliches, Allzumenschliches » a zeuas er-maez e 1878 ; bez' e tlee kaout el levr-se, a lavare e 
aozer, « etwas von der Ruhe eines Grand-Seigneur ». Er bloaz war-lerc'h, Nietzsche, gwanaet a-
walc'h en e yec'hed, a zilez e gador ha Skol-Veur Basel a roas dezhañ ur retred. E 1879 ivez e skriv 
« Der Wanderer und sein Schatten ». Goude-se e ya war-du ar C'hreisteiz da glask ar pare, e 
Venezia e ra e annez en diwezh hag eno eo e stag gant e « Morgenröte ».

 

(1) Ueber das Christentum, oberennig savet e 1862.

(2) « Bezañ ur Philistin... un den ar c'hre — rak se va miro Zeus hag an holl Awenerezed ! »
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Diwar-benn ar mare-se eus e vuhez e skrivas e c'hoar feal, an Itron Förster, an hini a zlee 
diwezhatoc'h degemerout anezhañ pa gouezhas klañv, al linennoù-mañ : « Jene Wintermonate... 
gehören zu den produktivsten und deshalb glücklisten Zeiten seines Lebens ». « Morgenröte » a voe
echu e 1881. Notennoù a skriv ivez Nietzsche war gudennoù a brederie atav warno : uhelbal an 
Den-meur, an « Uebermensch » hon eus da dizhout ar stad anezhañ hag ivez ar pezh a bouez 
muioc'h-mui war e spered : Kelenn an Distro peurbadus. En Italia atav, Nietzsche e-kreiz e vrud a 
aoz « La gaya scienza ». D'an hevelep mare — 1882 — e reas anaoudegezh gant Lou Salome, 
aozañ a reas sonerezh ur barzhoneg « Azeulgan d'ar Vuhez » savet ganti. Abaoe pell ar prederour en
em gave re en e-unan er vuhez ; pa oa war e studioù ha diwezhatoc'h war e vicher gelenner e santas 
alies un diouer a geneil gwirion gouest d'e gompren-pezh n'oa ket aes gant e demz-spered ken 
disheñvel diouzh re ar re all - ha plac'h ebet n'oa deut da vezañ e « ene-c'hoar ». Ar wech-mañ 
kavout a reas dezhañ e keje gant ur vaouez hag a c'hellje bezañ evitañ ur geneilez er vuhez. Hogen 
an huñvre a hoal-vat ne badas ket pell, eus kreiz an nevez-amzer betek ar miz eost ! An dimezell o 
vankout a eeunded —evel an holl verc'hed — ha goude lezel an hini he c'hare eeun da vagañ 
soñjezonoù aner e-pad ur miz bennak, a-droas skañv kein dezhañ evit mousc'hoarzhin d'unan all. « 
Eigentlich hat sich niemand in meinem Leben so hässlich gegen mich benommen wie Lou » a 
skrivas Nietzsche en ul lizher d'ur c'heneil, ha na voe kaset morse, a-hend-all. Ar gerseenn avat ne 
reas ket muioc'h eget ar c'hleñved hag ar gwall-zistagoù a bep seurt tañvaet a-raok ; betek ar fin e 
talc'ho ar prederour e entan dirak ar vuhez. Tonket da vezañ e-unan e vevo eta e-unan, evit studiañ, 
evezhiañ, soñjal ha skrivañ.

E 1883 e krog gant e « Zarathustra », peder lodenn ennañ ; an teir c'hentañ a zo skrivet en ur 
miz. En hevelep bloaz e varv Wagner ; keneilded Nietzsche ha Ree a dorr. Al levr « Zarathustra », 
deut er-maez e miz eost a dremen peuzdiveiz ; e oberour n'en deus ket a ziskibien ha doan a sav 
ennañ hogen hep boulc'hañ tamm ebet kennebeut e oberiantiz hag e grog. « Zarathustra » a zo 
frouezh prederiadennoù hir ha stummadur gwelout ar bed Nietzsche, e darzvded e spered hag en e 
stabiladur 1ec'h peurglozus. « Hinter all den schlichten und seltsamen Worten steht mein tiefster 
Ernst und meine ganze Philosophie. »
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Etre 1884 ha diwezh 1886, Niztzsche a chom hep embann netra ha bevañ a ra digenvez. E 
c'hoar a zo aet da Amerika, n'eus keneil ebet en-dro dezhañ, an arc'hant zoken a ra diouer. E Sils-
Maria e ya neuze ar prederour da vevañ ; dont a ra a-nevez ar c'hleñved warnañ. Ne gav embanner 
ebet ken ha ranket en deus paeañ diouzh e c'hodell darn diwezhañ « Zarathustra » evel ma vo ret 
dezhañ hen ober un tammig diwezhatoc'h evit « Jenseits voh Gut und Böse » (En tu all d'ar mad ha 
d'an droug) a zeuio er-maez e diwezh 1886. Er goañv war-lerc'h, Nietzsche a zastum danvez evit un 
oberenn vras emañ e soñj enni abaoe ur pennad 'zo, an hini a zisplego pennstummoù hag uhelskeud 
e gelenn, an hini a zeuio da vezañ « der Wille zur Macht ». E-kreiz 1887 e paouez gant e labour evit
skrivañ — en ugent devezh — « die Genealogie der Moral ». Meur a wech e kemmas tresadenn « 
ar Youl evit ar Galloud » ha morse ne gemeras pennoberenn Friedrich-Wilhelm Nietzsche he 
stumm reizh, he c'hlokted na zoken he diwezh, peogwir, e derou ar bloaz 1889, a-daol-trumm, e 
kollas kaner ha difennour ar Vuhez e yec'hed da vat koulz hag e spered. Daouzek vloaz e vevas e-
giz-se — mervel a reas e 1900 — seizet ha diskiant, e ti e vamm, e c'hoar hag hemañ oc'h ober war 
e dro. Meur a wech e seblantas ar sklerijenn dont da luc'hañ en-dro e penn diviet ar prederour, 
hogen n'oa nemet touell. Chom a rae ar c'hlañvour astennet war un hirgador, er-maez pa oa dereat 
an amzer, ha neuze e teue alies, ken difiñv ha ma oa, laboused da blavañ warnañ. Sebeliet e voe e-
kichen e re en e gêrig c'henidik.

Nietzsche evel Schopenhauer a sell ouzh ar bed evel ouzh lec'h embregerezh dall un Natur 
hep derou na diwezh, hep pal all nemet he c'hrouidigezh peurbadus a lonk diehan he c'hrouadurien 
(a seblant kentoc'h hen ober, peogwir ar re-mañ na reont nemet kemmañ ha digemmañ e red an 
emdroad). Hogen an den, m'eo deut an Natur da vezañ emskiantek ennañ, a c'hell kemerout skiant e 
unvanelezh gant bezañs an oberiantiz hollvedel : spered Dionysos eo a darzh neuze en den evel 
m'hen gwelomp er C'hresianed Kozh : Herakleitos (Vlvet k. ar. J.-K.) a ziskouez ar gwellañ marteze
o emzalc'h dirak kudenn an tonkadur : bevded peurvoudek an Natur, treusfurmidigezh diehan evel 
dizerou ha didermen an holl draoù ; koulz ha bezañs ul lezenn veur peurvoudek o ren red ar 
C'hosmos m'eo e hollbadelezh en nac'h e marevioù termenek (se lavaret a-raok Hegel). Ur galloud 
divent a zo en Natur, labour an den a zo mestroniañ anezhañ dre e unvaniezh gant doug an Natur 
hag emskiant e nerzh hag e levenez a darzh, a-zioc'h poanioù hag ankenioù ar bezañ, en arzoù : aze 
emañ an den e hent an Oberiantiz divarvel na lazh nemet evit krouiñ a-nevez ; unvaniezh an « 
Explosivstoff » hag ar stummaderezh en huñvre hag er mezvadur (Rausch) arzel.
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Morse ne savas kement a dud dreistijinet er bed hag e mare Homer, Aesc'hulos, Herakleitos, 
tud... iaüs divizet ganto bevañ ar vuhez al lennañ, ar binvidikañ, prederiourien, arzourien, krouerien 
hag a sell ouzh ar vuhez evel m'emañ gant hec'h arvarioù. Gant Sokrates eo ez eas da get ar spered-
se. Hemañ, poellvestroniour hag hollvatweler, a glask e diroll ramzel ar vuhez ur finvezelezh, 
enlouc'h Reizh an doueed ha, da heul, diazez hoal-vat an den fur : poell, reizh, skiant ha da gentañ 
emskiant, sed aze lakaet a-gostez oberiadegezh anienel an Hellened betek aze ha ne vennent nemet 
bezañ darn eus ar red-vuhez trajediennek didermen : « Bis dahin waren die Griechen unwillkürlich 
genötigt, alles Erlebte sofort an ihre Mythen anzuknüpfen, ja es mir durch diese Anknüpfung zu 
begreifen : wodurch auch die nächste Gegenwart ihnen sofort sub specie æterni und in gewissem 
Sinne als zeitlos erscheinen musste... Und gerade nur soviel ist ein Volk — wie übrigens auch ein 
Mensch — wert, als er auf seine Erlebnisse den Stempel des Ewigen zu drücken vermag ; denn 
damit ist es gleichsam entweltlicht und zeigt seine unbewusste innerliche Ueberzeugung von der 
Relativität der Zeit und von der wahren, d. h. der metaphysischen Bedenkung des Lebens ».

Prederiouriezh Nietzsche a zo a-enep an hollvatwelouriezh talvoudour ha skiantel. Ar 
sevenadurezh c'hresiat en ur vont da pet a lakaas da sevel er bed ar gredenn heugus « dass man die 
Kultur nur pflegen könnte, wenn man zugleich bis an die Zühne bewaffnet... sei ». Ar gristeniezh a 
voe an eil treuzkammed war hent speredel an denelezh : « Die rohe Macht dort, der dumpfe 
Intellekt hier kamen zum Siege über das aristokratische Genie unter den Volkern ». Hep diazez 
relijiel talvoudus en hon Europa a-vremañ, ne chom nemet un hent : « Zukunftmensch ; der 
europäische Mensch ». An denelezh a zo dezhi he fal n'eus nemetañ. Ha ma fell deomp kaout an 



nerzh da stourm evit brasted an den, arabat sellout ouzh hemañ evel ouzh ur boud berrbadus, ret eo, 
er c'hontrol, gouzout ez eo stag ouzh ar beurbadelezh : Distro peurbadus (ar c'heal diwezhañ-mañ a 
zeuio da vezañ muioc'h-mui unan eus pennañ menozioù Nietzsche evel ma welimp pelloc'h). « Ich 
lehre euch den Uebermenschen », a lavar Zarathustra, « der Mensch ist etwas da überwunden 
werden soll... Der Uebermensch it der Sinn der Erde ! » Taolomp war ar bed gant ar brasañ nerzh 
roued hol lezennoù graet evit hor bed deomp ha roomp deomp e-giz-se ur galloud da grediñ ez omp 
mistri hon tonkadur. Diazez ha broud d'an emzalc'h a vo keal an Distro peurbadus, « diese höchste 
Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann ». Mestroniezh an den warnañ e-unan da
gentañ, an « dreistden » a grouo neuze dalc'hmat talvoudegezhioù nevez, rak evitañ lieus na lezenn 
vuhezegezhel na Mad digemm.
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Kalet evitañ koulz hag evit ar re all ha c'hoant ebet dezhañ da fardañ kelennadurezhioù evit an holl, 
« Als ich zum erstenmal zu den Menschen kam, da tat ich... die grosse Torheit : ich stellte mich auf 
den Markt » a lavar Zarathustra war-lerc'h tanvañ diveizded an engroez, hag e kendalc'h : « Ich bin 
ein Gesetz nur für die Meinen, ich bin kein Gesetz für alle... Den Weg nämlich, den gibt es nicht ! » 
An den ganet mat a dle dont da vezañ an hini ez eo, eñ. Ur pont eo bremañ etre al loen hag an 
dreist-den. Poent eo evit Europa kaout dreistud a-walc'h evit stummañ bouedenn ur Ouenn nevez a 
drec'hourien.

Penn anien an den n'eo ket al lusk-emvirout hogen an hini a zoug anezhañ da tro d'e 
c'halloudoù-buhez, e « youl evit an nerzh ». Jedidigezh ar vuhez a vo hini ar galloud ha stumm ar 
vuhezegezh a denno e ster eus degemer pe eus nac'h ar jedidigezh-se. Buhezegezh an degemer a gav
he displegadur gwellañ e-touez ar gouennoù brientinelezhek evel ma voe hini an Hellened ; ar re-
mañ a vage e-keñver ar Varbared ar brasañ dismegañs ; diwezhatoc'h an Aryaned a voe heñvel ha 
diwezhatoc'h c'hoazh ar C'hermaned a roas da Europa pennreizhadurioù brientinelezhek ar 
Grennamzer. An den kreñv, an trec'hour a dou groñs e « Me » gant emskiant e zreistelezh hag hini 
ar gwir a zever eus homañ. Ne laka da enebour nemet e bar, hogen e-keñver ar re drec'het ne vag 
ket an disterañ gourvenn ha ne glask ket izelaat talvoudegezh an enebiad : hemañ n'eo ket un « den 
fall » hogen an enebiad hepken ; un den trec'het ivez, da lavarout eo ur bilen tra ma 'z eo an 
trec'hour an uheliad, hogen ne glasker diforc'h ebet war dachenn ar « mat hag ar fall ». An urzhaz, 
setu diazez an doare kevredad-se. Rangordnung ! « Jede Erhöhung des Typus « Mensch » war 
bisher das Werk einer aristokratischen Gesellschaft — und soweit es immer sei : als einer 
Gesellschaft, welche an eine lange Leiter der Rangordnung und Wertverschiedenheit von Mensch 
und Mensch glaubt und Sklaverei in irgend einem Sinne nötig hat — ohne das pathos der Distanz... 
»

A-enep e sav buhezegezh ar re drec'het, ar re wan, ar sklaved en em zispac'het ; gant ar 
Yuzevien « beginnt der Sklavenaufstand in der Moral » ... « Der Sklavenaufstand in der Moral 
beginnt damit, dass das Ressentiment selbst schöpferisch wird und Werte gebiert ». Tra ma ne 
zisprize ket an den uhel e enebour, an den izel, ar sklav a glask lousañ ha disteraat e hini, «den 
bösen Feind », rak hor buhezegezh a zoug enlouc'h tro-spered ar bobl yuzev, he rakkannad, da 
lavarout eo kasoni ha droukrañs (3).

 

(3) N'eo ket fall menegiñ amañ marteze ur gaer a skouer eus doare-ober servijerien ar spered-se, 
yuzev-puritan : hini ar « prosez » bras a ouzer, gant ar grougadeg da heul... hag adskeudenn 
luc'hskeudennoù ar re grouget war ar c'helaouennoù !
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Ar gwander a ren bremañ war ene Europa, er vuhezegezh hag er relijion, ar spered tropell, arouez ar
sklaved a gav o flijadur, kontrol d'ar re greñv, oc'h en em dolpañ. Hogen n'eo ket marv ar plegoù 



pagan kozh hag ar stourm, deut da vezañ speredel, etre an daou stumm-spered a grogo c'hoazh ; ret 
dimp kaout spi e vo an tu-gounid gant ar pennsturioù talvoudek d'ar re yac'h, d'ar re greñv. Rak ma 
sellomp mat ouzh an « uhelskouer » a ren warnomp, petra a zizoloomp ? Ar stouidigezh dirak ar re 
a gasaer kemmet e sentidigezh, ar wanded, zoken al laoskoni, emzalc'h an hini a c'hed e korn dor ar 
mestr a zo anvet « gouzañvusted » hag ivez « vertuz ». An dic'hallusted da zroukrañsiñ a zo anvet « 
emroidigezh » ha zoken « trugarez ». Komz a reer ivez diwar-benn ar garantez e-keñver an 
enebourien ha lazhañ a reer. En un doare all izelded ha reuzidigezh a zo sellet outo evel ouzh un 
digemmadur a-berzh Doue : daoust ha ne skourjezer ket ar chas a garer ar muiañ? Pe neuze ar reuz 
a zo un aozadur, da vezañ kurunennet gant un eurvad treamzerel. E-giz-se e talv ar seurt tud-se 
gwelloc'h eget ar re greñv ha galloudek, ha setu bremañ penaos e livont ar wirionez en o 
gwidreüsañ taol-sigoterezh : lavarout a reont : ni, ar re vat, a zo ivez ar re eeun. Hag i, leun a gasoni 
hag a c'hourvenn, ne c'houlennont ket a dalv-gwall, o nann ! hogen trec'h an eeunded (4). Ar re a 
gasaont n'int ket o enebourien pa ne gasaont nemet an dizeeunded hogen tud difeiz, ar pezh a 
c'halvont n'eo ket an droukrañs met trec'h Doue war an dud difeiz, ar re a garont war an douar n'eo 
ket o breudeur dre ar gasoni voutin eo, met o breudeur dre ar garantez voutin.

Ar vuhezegezh a voe levezonet don gant ar re wan, ar re glañv, ar re a oa « genau so weit 
verachtet, als sie nicht gefürchtet wurden ». Keal an emaberz a zo e gwirionez lorc'husoc'h eget hini
an emvestroniezh dre ma ro d'an den da soñjal ez eo par da Zoue, tra m'eo sentidigezh an 
emvestroniezh. Lakaet e voe da gentañ en a-raok gant ar re wan ar Poell, pa zeuas hemañ da 
zidalvoudekaat, ar Gendruez, frouezhenn aon an nesañ. Hag e weler « bei allen französischen 
Freidenkern, von Voltaire bis auf Auguste Comte » ar pleg da vont atav kresk-war-gresk gant ar 
gristeniezh karantez an den, an hini gwan. An hiniennden, an Individuum a ra aon, gant e 
bersonelezh re greñv. 'Ret eo gwareziñ an hini gwan.

 

(4) Soñjomp er mare a-vremañ
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Ar relijionoù diazezet war geal ar pec'hed hag ar c'hastiz o deus graet kalz evit izelaat stad 
speredel an denelezh : « Unglück und Schuld, diese beiden Dinge sind durch das Christentum auf 
eine Wage gesetzt worden... Erst im Christentum wird alles Strafe, wohlverdiente Strafe : es macht 
die Phantasie des Leidenden auch noch leidend, so dass er bei allem Uebelergehen sich moralisch 
verwerflich und verworfen fühlt. Arme Menscheit ! » E relijion ar C'hresianed Kozh e kaver ar 
vrasañ anaoudegezh-vat evit mad ar vuhez : « es ist eine sehr vornehme Art Mensch welche so vor 
der Natur und vor dem Leben steht ! » Diwezhatoc'h dindan levezon an astud o kreñvaat, an aon a 
aloub ar spered relijiel hag ar gristeniezh a c'hello en em aozañ. Goude aberziñ tud d'an Doueed, an 
den, en e wanded, a soñjas e oa e zever aberziñ da Zoue e anienoù, e drivliadoù, e natur hec'h-unan. 
Petra a gaver aze eta : gwanded, skuizhder, aon... Er gevredigezh hec'h-unan, petra ' weler ? Pa vez 
bras an arvar en diavaez, karantez evit an nesañ a zo bannet gant aon an dud dirak ar groudrouz-se : 
da skouer Roma. Diwezhatoc'h pa zigreskas an arvar estren, ar vertuzioù-brezel, doujet a-raok, a ra 
aon kentoc'h, ne garer ket ar perzhioù gouest da sevel hiniennoù 'zo a-zioc'h ar re all. Har war-lerc'h
ur maread bras a beoc'h, dont a ra krenn da guñvaat an dud : « Eine hohe und harte Vornehmheit 
und Selbstverantwortlichkeit beleidigt beinahe und erweckt Misstrauen ». Redek war-lerc'h ar 
peoc'h hag an dienkrez hollek a zo heuliañ hent ar wanded.

Penaos a c'hanas keal karantez an nesañ ? Dre ar Yuzevien. E-touez ar re-mañ eo e weler, e 
mare an ereadelezh, buhezegezh ar vistri o tont da vuhezegezh ar sklaved : keit ha ma oant bet 
kreñv, meulet o doa ar Yuzevien an nerzh, ur wech yeodet, ec'h en em lakajont da stourm gant ar 
vrasañ kasoni ouzh an talvoudegezhioù aristokratel ; o anien - ren gwallsiet gant an dic'hallusted, o 
lorc'h troet e gourvenn a lakaas anezho da gredin n'eus nemet ar re reuzeudik da vezañ mat ha da 
c'hounit ur vuhez eürus war-lerc'h an hini-mañ tra ma vo kastizet ar re c'halloudus. Da lavarout eo 



war-lerc'h barn Iahwe, ar re gentañ a vo ar re ziwezhañ.

Aze emañ orin ar gristeniezh, enepdarvoud meuleudigezh ar vuhez e Bro-C'hres ar 5et 
kantved ar. J. K. Ganet eo dre gemmesk an droudkrañs yuzev, hollsperedouriezh Plato ha zoken 
hollfallwelerezh Bro-Indez ; en e faltatioù e kav ar sklav e daol-digoll hag al louzoù-digizidikaat 
evit e boanioù. Daou vil bloaz 'zo emañ ar stourm o kenderc'hel etre ene ar baganiezh hag hini ar 
gristeniezh. An Azganedigezh, bleunvadeg ar vuhez pagan dasor'c'het (5), a voe mouget gant 
Disivoud Luther, « dieser Mensch mit allen rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters 
im Leibe... », hag uhelskouer aristokratel ar XVIIvet ha XVIIIvet kantved, haelded ha kened, a ya 
da get war-lerc'h an Dispac'h gall, diwezhañ emsav sklaved.

 

(5) E Bro-Italia dreist-holl e teuas ar spered pagan da c'hounit war ar gristeniezh e-touez kalz a 
lenneien war-lerc'h skignerezh oberennoù ar brederourien c'hresiat. Pomponio Leto a sav e Roma 
un Akademia m'eo eñ he Pontifex maximus hag an izili ar sacerdotes. Heskinet int gant ar Pab Paol 
II. Sigismundo Malatesta, priñs Rimini, bodet gantañ en dro dezhañ kalonekañ dalc'hidi ar 
sevenadurezh klasel, a sav un azeuldi gouestlet d'e vignonez kenedus ha desket, Isotta, hag ennañ e 
laka relegennoù henamzerourien vrudet.
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Mar deo ar gristeniezh ganet eus au droukrañs, an askre, kreizenn ar vuhezegezh, a zo ganet 
eus ar c'hrizder a en em dro etrezek an diabarzh pa ne gred ket ken en em dreiñ etrezek an diavaez. 
Dindan beli garv ur ouenn greñv, ur bobl a rank kuzhañ he flegoù, hec'h anienoù, distresañ anezho, 
a rank lakaat da ren an « askre fall ». Homañ n'eus ket anezhi e-touez ar vistri hogen o 
mac'homerezh eo a lakaas darn eus ar frankiz da vont kuit eus ar bed, d'en em dreuzfurmiñ e frankiz
kuzh, da lavarout eo « schlechtes Gewissen ». E-kichen ar c'heal-se diwanañ a reas unan all, hini an 
dle e-keñver an doueelezh, stumm kemeret gant hengredenn an dle e-keñver ar rummadoù-kent ; pa 
zeuas bras a-walc'h ar meuriad ha da heul pouez e zle, kemerout a reas spered ar c'hourdadoù neuz 
un doue (6). Pa vezo deut an den da vezañ ur « pec'her » dleour eus e vuhez-peurbadus d'an aberz 
graet gant Doue evitañ, neuze hor bo Doue hollc'halloudek ar gristeniezh. Keal an dle ha disfiziañs 
e-keñver e anienoù e-unan, e blegoù, e c'halloudezhioù setu ar pezh a ra an den a askre fall, an hini 
gwan, an hini klañv.

Abaoe Sokrates endeo e weler er bed ur strivadenn vras evit lakaat da ren an 
talvoudegezhioù buhezegezhel; ha petra 'zo a-dreñv ar re-mañ. Tri zra : « 1. der Instinkt der Herde 
gegen die Starken und Unablassigen ; 2. der Instinkt der Leidenden und Schlechtweggekommenen 
gegen die Glücklichen ; 3. der Instinkt der Mittelmassigen gegen die Ausnahmen ». Kasoni an 
engroez ouzh an dreistreol a weler zoken er brederouriezh, da skouer « gourc'hemenn peurc'h roñs »
Kant, « das Wesen des Moralischen allgemein und überalb». 

 (6) Ar c'heal-se n'eo ket unan tuzum. E usvedoniezh ar Jaina, strollad an eneoù tizhet ganto ar 
Moksha (Nirvana ar Vouddhaadegezh) eo a dalv da bennzoue.
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An den dister a glask rediañ an holl da gaout an hevelep doare egetañ da sellout ouzh an traoù, e 
vuhezegezh a zo tirantus. Ar gristeniezh a ya pelloc'h eget pep kenstroll all en hent-se : « Für jede 
Seele gab es nur eine Vervollkommnung, nur ein Ideal, nur einen Weg zur Erlösung... extremste 
Form der Gleichberechtigung ». Arabat eo kemerout evit talvoudegezhioù a-bouez ar blijadur hag 
ar boan. Ar blijadur n'eo nemet an arouez a veneg deomp e klask atav hag atav ar Youl en he 
c'herzh bezañ trec'h war ar pezh a gouezh ganti war he hent. Ar boan n'eo nemet barn ar meiz a laka



da deurel evezh ouzh an heuliadoù fall, arvarus, a c'hell dont da heul un dra a glasker neuze tec'hout
dioutañ. Diazezañ un emzalc'h war geal ar boan a zo lakaat ar vuhez dindan beli ur varn o tont eus 
an aon, ar gwander, an dic'halloudezh-youl. Daoust hag an den a glask an eürusted ? Nann, fellout a
ra dezhañ muioc'h a c'halloud (Der Glückliche « Herdenideal »). Ar vuhezegezh kristen a roas harp 
d'ar re wan da sevel : ar grennded a-vremañ eo an heuliad, an dispac'h gall en ur veskañ an holl 
renkadoù a roas an taol diwezhañ : lezenn ar well-waz ma klasker kas da get hervezi koulz an dud 
re vihan hag ar re re vras. Hiniennouriezh hon amzer a zo ur c'heal a loan dropell ivez rak hervezañ 
un den en em ginnig n'eo ket evel personelezh dre enebadenn, hogen dres evel unanelezh, dougen a 
ra an holl unanelezhioù a-enep ar strollder. « Das heisst : er setzt sich instinktiv gleich an mit jedem
einzelnen ». Evel evit ar gevredadelouriezh « Was er will ist nicht die Sozietad als Zweck des 
einzelnen sondern die Sozietat als Mittel zur Ermöglichung vieler einzelnen... » « Alle Moralen 
wissen nichts von « Rangordnung » der Menschen ». Ar gristeniezh, o nac'hañ an enebemsav dirak 
an droug a-ziavaez a lakaas ar re wan el lec'h uhelañ. Gwelout a reer e lakidigezh an amzer a-
vremañ er gevredadelouriezh rak homañ n'eo nemet kensakradur prizachadennoù an dud wan, an 
tropell.

Talvoudegezhioù ar gristeniezh a zo frouezh ar gwander. Ret eo sevel bremañ 
talvoudegezhioù hag a vo frouezh ar yec'hed. Ur wech skubet dismantroù an diazezoù kozh, setu a-
nevez ni dirak glanded ha freskded hor yaouankiz : an den dirazañ e-unan, dirak e « Wille zur 
Macht » ha n'en deus muzul all evitañ hag evit ar pezh a zo en-dro dezhañ nemet an derez c'halloud 
a gav e-barzh. Ret eo sellout ouzh ar vuhez gant kadarnded ha daoust da bep tra, bezañ a-du ganti, 
kretaat (bejahen) anezhi. Tostaat a reomp ouzh an Natur hag en em zieubiñ eus yev ar relijion hag 
ar vuhezegezh : « Wir nähern uns heute allen jenen grundsätzlichen Formen der Weltauslegung 
wieder, welche der griechische Geist, in Anaximander, Heraklit, Parmenides, Empedokles, 
Demokrit und Anaxagoras erfunden hat, wir werden von Tag zu Tag griechischer, zuerst, wie billig,
in Begriffen und Wertschätzungen..., aber dereinst hoffentlich auch mit unserem Leibe ».
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Lakaat eta evit diazez pep saverezh pennreolenn ar « Youl evit ar Galloud », da heul an hini a zever 
diouti : Rangordnung. Pouezañ war an diforc'h etre an hiniennoù: « Meine Gedanken drehen sich 
nicht um den Grad von Freiheit der dem einen oder dem anderen oder allen zu gönnen ist sondern 
um den Grad von Macht den einer oder der andere über andere oder alle üben soll... ». Arabat 
ankounac'haat e vez diskaret gant ar reizhadur a zo d'ar re greñv an dud wan, an dud dister. « Der 
Sinn der Herde soll in der Herde herrschen, aber nicht über die hinausgreigen : die Führer der 
Herde bedürfen einer grundverschiedenen Wertung ihrer eignen Handlungen... ». Arabat kaout 
kasoni evit natur uhelskouer ha buhezegezh an engroez. Ur prederour ne zispriz ket an distervez hag
ar pezh he deus an distervez ezhomm anezhañ : se n'eo ket evitañ, setu holl : « So brauchen wir 
Immoralisten die Macht der Moral : unserer Selbsterhaltungstrieb will, dass unsere Gegner bei 
Kräften bleiben, er will nur Herr über sie werden ».

E-lec'h ar relijion ha ne zere nemet ouzh krennded ha gwanded an tropell, pe geal a tenno ar 
prederour eus arvest an Natur gwelet gant ur spered dizalc'h ? An hini meneget uheloc'h, 
diskuliadur meur Nietzsche e Sils-Maria e 1881 : an Distro peurbadus, maen-arnod a lakaio anatoc'h
an diforc'h etre ar re greñv hag ar re wan: « Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten 
Form : das Dasein so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend ohne ein 
Finale ins Nichts : « die ewige Wiederkehr ». Das ist die extremste Form des Nihilismus : das 
Nichts (Das Sinnlose), (ewig !) N'eus nemet ar re a en em sant un nerzh eus an Natur, ar re a glask 
lakaat da dalvezout o holl c'halloudoù, ar re a darzh enno al lusk buhezus, ar re a venn bleuniañ en o
holl bersonelezh gant ar Youl evit ar Galloud hep tec'hout dirak diaesterioù ar bed ha klask repu e 
faltazioù ar re wan a-zivout ur bed all, n'eus nemet ar re-se da zerc'hel kalon dirak pellwelad an 
aridennad diniver a vuhezioù er C'hosmos-mañ. An emdroad n'eus anezhi nemet un heuliad 
kelc'htroioù o tegas a vare en amzer didermen kenstrolloù bet endeo. Ar pred-amzer-mañ a zo bet 
diagent ha meur a wech, lies diniver a wech. Evel-hen, dont a raio c'hoazh, diziwezh. Buhez an den,
evel un eurier-traezh, a zo troet-distroet dalc'hmat ha dalc'hmat e tever a-nevez. Hag hennezh 



hepken hag a venn reiñ ur ster da zeveradur peurbadus ar vuhez, hep ster gwelus drezañ e-unan, hag
a gemer ar vuhez hollek hep damlavar, hag en deus c'hoant da welout an tonkadur degas stummoù-
bezañ kaeroc'h hag uheloc'h, hennezh, broudet atav gant e zroukverzhioù hag e boanioù ha n'eo ket 
digalonekaet eo, a glask sevel uheloc'h a-zioc'h dezhañ e-unan hag advevañ c'hoazh buhez ar 
meurden.
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« Nicht « Menscheit » sondern Uebermensch ist das Ziel... » N'eo ket war-lerc'h an eürusted er bed-
mañ pe en unan all e red an haroz. Stourm a ra. « Der

frei gewordene Mensch... tritt mit Füssen auf die verächtliche Art von Wohlbefinden von dem 
Krämer, Christen, Kühe, Weiber, Engländer und andere Demokraten traümen. Der freie Mensch ist
Krieger».

Ar pal diwezhañ : doueelañ an divizoù ma vleugn ar vuhez drezo, lakaat da advevañ divizoù 
par d'ar re a zegasas, e Bro-C'hres, ar vuhez d'he barr dindan arouez an doue Dyonisos : « Was 
verbürgte sich der Hellene mit diesen Mysterien (lidkevrinoù Dyonisos) ? Das ewige Leben, die 
ewige Wiederkehr des Lebens... In der Mysterienlehre ist der Schmerz heilig gesprochen : die « 
Wehen der Gebärerin » heiligen den Schmerz überhaupt... Damit es die ewige Lust des Schaffens 
gibt, damit der Wille zum Leben sich ewig selbst bejaht, muss es auch ewig die « Qual der 
Gebärerin » geben... dies alles bedeutet das Wort « Dyonisos »... Der Weg selbst zum Leben, die 
Zeugung, als der heilige Weg ».

E-keñver an uhelvennad-se « ar gristeniezh a aoz un Doue a zo « Widerspruch des Lebens ».
Pe gentoc'h, ar Yuzevien eo a reas an dra-se. Petra o deus roet d'an denelezh? Spered o gouzizadur. 
War-lerc'h ar gwalleurioù hag ar mac'homerezh a gouezhas warno eo e teujont da sellout ouzh an 
drouk-eur evel ouzh un dra sachet warno en abeg d'o « fec'hedoù ». Keal ar pec'hed a lousas anezho.
O beleien, « eine parasitische Art Mensch die nur auf Kosten aller gesunden Bildungen des Lebens 
gedeiht », a grouas dezho ur c'hlod huñvreek : nac'het e voe an douar ha lakaet ar faltazi da redek en
oabl. An doug-se a gavas e heuliad hag e amplidigezh er gristeniezh. Ar stourm a-enep ar « bed » a 
grogas « gegen Gesundheit, Schönheit, Wohlgeratenheit, Tapferkeit, Geist, Güte der Seele, gegen 
das Leben selbst ». N'eo ket dre ma ne gavomp Doue ebet en Natur ez omp disheñvel diouzh ar 
gristenien hogen dre ma 'z eo Doue ar re-mañ ur gwall-daol a-enep ar vuhez. Enebour touet eo ar 
gristeniezh ouzh an den kreñv, ha skoazell an holl dud wan, dister, sioc'han. « Das jammervollste 
Beispiel : die Verderbnis Pascals, der an die Verderbnis seiner Vernunft durch die Erbsünde 
glaubte, während sie nur durch sein Christentum verdorben war ! »
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Ar gristeniezh a skignas ivez an druez a « wirkt depressiv » hag ar « vertuz ». Padal, kollet eo ur 
bobl pa zeu da grediñ e tle he vertuz bezañ hini an holl.

Heuliad diwezhañ ar gristeniezh a voe ar reveulzi hag ar werinelezh : « Das Christentum hat
jedem Ehrfurchts- und Distanzgefühl zwischen Mensch einen Todkrieg gemacht.... Niemand hat 
heute mehr den Mut zu Sonderrechten..., zu einem Pathos des Distanz ». Ar gwirioù kevatal evit ar 
re vihan, an dud war o diskar.

E prederouriezh Friedrich Nietzsche evel e meur a hini all, ez eus da gemer ha da lezel. Ur 
gentel a daerded, a c'hourelezh, e vilder hon amzer, a flamm enni koulskoude. Hag evit ar Gelted, 
ahelet evel ma 'z eo an den war ar wellaüsted didermen a-dreuz buhezioù diniver, kejañ a ra aze 
gant unan eus pennkredennoù hon hendadoù, ur gredenn ken meulus evit o skiant usvedoniezhel ha 
frouezhus evidomp-ni ma teurvezfemp chom fealoc'h ouzh savadurioù speredel hor gouenn.

 

N'em eus ken c'hoant d'an eurvad : dreist dezhañ amañ ar vuhez.

G. B. SHAW



Candida
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NI HAG AN ISTOR

 

Desket hon eus Istor Breizh, an holl ac'hanomp. Gouzout a reomp ervat pe da vare e voe 
dimezet Anna Vreizh. Anavezout a reomp kurioù Lez Breizh, Alan Varvek, Janedig Flamm pe 
Kadoudal. Un tammig evel « imajoù Epinal » gwechall, marteze. War un tu ar re vat, an harozed ; 
war an tu all ar re fallakr, o enebourien. Trec'het eo bet meur a wech ar re vat gant ar re fallakr. Setu
perak, e lavarer alïes, eo aet da fall an traoù evit ar vro. Breizh a vije chomet dieub ma ne vije ket 
bet trec'het armead an dug e St. Albin. Ne vije ket kouezhet en he foull ma ne vije ket bet dimezet 
Anna gant roue Bro-C'hall. N'en em c'houlenner ket ha ne oa ket tonket ar vro da gouezhañ, diwar 
lezenn an istor ; ha ne oa ket an diskar, c'hoarvezet war a hañval a-daol-trumm, nemet penn 
diwezhañ un emdroadur hir, evel pa zisac'h a-greiz-holl ur voger, da heul pouez an dour a zo bet o 
kreskiñ outi tamm ha tamm, sioul ha diwelus ? Un dra esmaeüs hag entanus dreist eo an istor o 
tanevelliñ uhelc'hoari ar renerien-bobl war leur-c'hoari ar bed ; diglok eo avat ma ne vez ket 
displeget war un dro an istor kevredigezhel n'heller nemet drezañ diskleriañ emzalc'h an dud hag 
abegoù an darvoudoù. Evit kompren gwir dalvoudegezh an istor eo ret mont donoc'h dindan 
koc'henn varellet an darvoudoù, emgannoù, emglevioù, da gavout ster gwir an traoù, ar froudoù o 
redek hag o kroazigeldañ, al levezonoù a-du hag a-enep, an diogeladurioù hag an dislavaroù, al lanv
hag an tre a zo anezho lezenn veur ar bed. Disheñvel diouzh an istor giz-kozh, techet da sellout 
ouzh an darvoudoù a-hiniennnoù, a gav dezhañ e c'hall bezañ kemmet red ar bed gant unan bennak 
anezho, an istor leun n'o rann ket diouzh o heuliad natur. An doare-mañ kepken da zisplegañ an 
istor a zo talvoudus da studier ar politikerezh.

Kentelius-dreist eo ar marevezh-amzer ma vevomp ennañ. Nag a vurzhudoù o deus gwelet, a
hed o buhez, ar re a zo bremañ deut da gozh ! Dispac'hoù, brezelioù, kresk ha diskar stadoù 
galloudus. Na pebezh burzhud eo bet Emsav Breizh end-eeun, o kreskiñ dirazomp evel un dra vev. 
Soñjit en draig vihan, tener, dereat e oa e penn kentañ ar c'hantved-mañ. D'ar mare-se e c'hoarvezas,
e-pad gouel-lidañ savadur Roazhon, un degouezhadenn dister-meurbet : ur c'hwitelladenn. Hir-
meurbet e oa, avat, istor abegoù ar c'hwitelladenn-se. Diskenn a raent dont en emskiant pobl Vreizh,
en tu all d'ar Gonideg ha Kervarker.

68

Diouganiñ a rae ivez an amzer-da-zont. Ugent vloaz goude e voe lakaet da darzhañ savadur 
Roazhon. Ha dek vloaz goude an darzhidigezh Breizhiz a yeas da anaon abalamour d'o c'harantez-
vro. Petra a vo ar bazenn gentañ ? Marteze e vo c'hwitelladennoù all ; marteze e vo lakaet 
savadurioù all da darzhañ ; marteze e vo lazhet brogarourien all. Bez'e c'hall an darvoudoù 
c'hoarvezout adarre ; an istor, avat, ne chom ket a-sav. Ar c'hammed kentañ — n'eus nemet unan a 
c'hell dont bremañ — a vo pa zeuio da bobl Vreizh an emskiant vroadel. Pemp bloaz goude 1916 
pobl Iwerzhon he doa en em savet a-enep ar Saozon. Pemp bloaz goude 1944, pobl Vreizh n'he deus
ket en em savet evit goulenn he gwir ha ne ziskouez ket bezañ prest d'hen ober. Petra a zo 
c'hoarvezet eta ? Daoust ha ne oa ket tonket da c'hwitañ evit ar mare ? Daoust hag e c'hell bezañ 
trec'h er stumm m'emañ bremañ ? Setu kudennoù pouezus-holl a dleer klask o diskoulmañ kuit a 
bep damant personel.

N'eo ket bet taolet evezh alïes, a gredan, war ur c'hoarvezadenn hollbouezus : ar mare m'o 
deus kollet ar pobloù keltiek o frankiz — pe da nebeutañ ar pezh a chome diwarni, rak e oa bet 
gwall voulc'het kent se. Breizh e 1532, Kembre e 1536, Bro-Skos hag Iwerzhon un tammig 
diwezhatoc'h pe un tammig abretoc'h, n'eus forzh : ar pobloù keltiek a gil da amc'houlou an istor 
d'ar mare ma krog ur marevezh istorel nevez. Soudardel, belegel, herezel e oa ar c'hladdalc'helezh. 
Damantiñ a rae ouzh an traoù broadel kement ha ma oa ret evit seveniñ he fal dezhi hec'h-unan. 



War an arc'hant e vo diazezet hiviziken ar vuhez kevredigezhel ha galloud ar stad. Renkadoù nevez 
a deuas war c'horre e Breizh evel e lec'h all. Un diaesamant e oa evito yezh kozh ha gizioù broadel 
ur bobl vihan a gouerien kouezhet dindan yev ur galloud bras ijinerezhel. Kinnig a rae dezho ar stad
impalaerour ar galloud hag ar binvidigezh, hag e teuas ar renkadoù-se da vezañ trubard d'ar bobl ma
oant diwanet diouti. Tamallet e vez da bennabeg diskar Breizh taolioù-gwidre Bro-C'hall. Ret eo 
anzav, avat, na vije bet morse posubl trec'h ar C'hallaoued ma n'o dije ket kavet en hor mesk an 
dreitourien a zigoras frank dezho dorioù ar vro d'o lakaat d'ober o reuz enni.

Hiziv n'emañ ket ken e barr he brud an urzh kozh. Ar pep retañ — ar feiz a vank dezhi, hag 
aroueziet eo he zonkadur gant diskar he sevenadur. Tra ma tichal he galloud, e kresk lanv ar 
renkadoù hag ar pobloù gwasket o stourm evit o frankiz. Arabat sellout a-dreñv deomp evit klask 
lakaat da advevañ doareoù aet da get. Talvezout a ra an istor da zisplegañ an amzer-vremañ ha da 
ziskouez an amzer-da-zont.
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Keñveriet eo bet e gerzh ouzh an droellenn — anavezet mat gant ar Gelted — a zikouez dont-da-
vezañ diehan an traoù. Arabat ivez sellout ouzh istor Breizh evel, pa vefe dioutañ e-unan, distag 
diouzh istor sevenadur ar bed. Darempredoù don ha diehan a zo bet hag a vo, e Breizh evel e pep 
bro, etre an istor broadel hag emdroadur ar pobloù all. Ar gudenn hiziv eo penaos e kavo Breizh ul 
lec'h er bed nevez a savo diwar dismantroù ar bed kozh.

Gwir eo ne da ket atav an trec'h gant ar re greñv. Mont a ra peurliesañ gant ar re boellek, 
avat. Ar re a zo gouest da welout war be du e red an dour. An dud a ra an istor hag an istor a ra an 
dud. N'eo ket ret deomp furchal pell en hon eñvor evit meizañ penaos, dre levezon an den-man-den,
eo bet heñchet war an tu-man-tu ar pezh a anvomp Emsav Breizh. Ken aes all eo gwelout ivez 
penaos an darvoudoù a ro d'an dud ar galloud na vijent bet morse gouest da gaout hepto. Daou hent 
a vez digor eta dirak ar renerien-dud. Hollbouezus eo an dibab a reont rak bez' e c'hellont faziañ. 
Muioc'h-mui hon eus ezhomm hiziv a dud gant ur weladurezh ledan da verzout kudennoù ar mare. 
Tud a vo ganto daoulagad an erer a sell betek penn pellañ an ec'honder.

« Ar pep retañ evit un emsav politikel », eme unan, « eo kaout ur brederouriezh vat hag 
efedus. » Da gredin eo na vije ket bet ken pouezus kudenn diazez an emsav ur c'hant vloaz bennak a
zo, pa oa divrall diazez an emsav ur c'hant avat eo deut da vezañ pouezus-holl dre ma'z eus 
diouganoù splann o tiskouez emaomp krog gant ur marevezh nevez en istor an denelezh. Studi an 
istor a vo evidomp ur benveg dispar d'hor skoazellañ da sevel un diazez start d'hon emsav. Drezi e 
vo diskleriet deomp abegoù an traoù a zo bet hag ar stumm a vo gant an traoù da zont. Diskouez a 
ray deomp arouezioù an diskar hag arouezioù an azganedigezh ; penaos e teu d'ar pobloù an 
emverzout a ro dezho an trec'h leun. Deskiñ a ray deomp n'eus netra spontus en traoù nevez, ha 
penaos e c'heller sellout outo gant daoulagad digor. Dre studiañ an istor e vimp gouest d'ober an 
diforc'h etre ar pezh a zo berrbad hag ar pezh a zo padus. Splann eo an dibab dirazomp. Pe e 
chomimp mouzet war hor c'horn douar o huñvreal e traoù aet da get, pe e vimp gouest da gompren 
ster an emdroadur, d'e zegemer evel ar ret istorel ha d'ober gantañ hervez ijin natur hor pobl. Ma'z 
eomp gant an hent kentañ e vo graet hepdomp hag a-enep deomp ar c'hemmoù a rank c'hoarvezout. 
Ma'z eomp gant an hent all; avat, Pobl Vreizh a selaouo ac'hanomp hag e teuimp a-benn da sevel 
hon ti broadel diouzh ar c'hiz nevez, gant mein hor bro.

R. K. D.
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ROPERZH BRUCE

Nevenoe Bro-Skos

gant Rojer GAUDAIRE

 

E dibenn an 13vet kantved, e teuas en e greñvañ ar stourm garv ha fuilh a bade, evit ar vuhez
end-eeun, abaoe tost da vil vloaz are ar Gelted tramor hag an Angled-Saozon. An emgannlec'h a 
voe Bro-Skos hag ar c'hadour meur Roperzh Bruce, an hini m'eo dleet mat dezhañ an anv a « 
Nevenoe Bro-Skos », evel ma vo diskouezet amañ da heul.

En amzer-se e gwirionez, Bro-Skos a oa ouzh he gwelout keltiekoc'h eget hiziv : da skouer 
ar bobl a rae gant ar yezh c'houezelek dre-holl nemet er Gevred, hag ar gizioù kozh a oa chomet 
bev-buhezek.

Padal ar saoznekaat en doa kroget, siwazh, e kalz brientinien ha pennoù bras, hag ar re-mañ 
ne oant ket atav brogarourien eus an dibab en abeg d'an eurejoù gant Saozezed, d'an douareier 
perc'hennet ganto en tu all d'ar border, hag ivez da hollvedadegezh ur marevezh n'anaveze ket 
c'hoazh hor « Stadoù » dinatur a-vremañ. Anat eo eta e veze lodenn vrasañ ar re uhel dedennetoc'h 
d'en em gannañ kenetrezo o klask skrapañ an douar-mañ-douar digant o amezeien eget da labourat 
evit diwallidigezh o bro. Ha Bro-Skos evelato n'oa bet biskoazh en ur seurt argoll !

...Feiz, goude marv Aleksandr III (1286) hag e verc'h vihanañ (1290) e oa aet da get al 
lignez roueel skosat. C'hoantidi niverus — en o zouez dreist-holl Yann Balliol ha tad-kozh Roperzh 
Bruce — a c'houlennas ar gurunenn, hogen hini ebet ne reas un emglev war e anv ha setu perak 
roue Bro-Saoz, Edouarz 1añ, den gwidreus hag oberiant ma oa unan, a gavas an tu da vezañ anvet 
e-giz « tredeog ». Kaerat degouezh evit degas da wir huñvre a-viskoazh ar Saozon: ar renerezh war 
holl bobloù an inizi !

Edouarz en em zisklerias a-du gant Yann Ballool, hag hemañ neuze a voe lakaet war gador 
Vro-Skos (miz du 1292). Iskis a-walc'h avat, ne fellas ket dezhañ bezañ ur « roue e dalc'h » hag en 
em sevel a reas a-enep ur beli kavet re bounner.

Ar vrezeliadenn-se a voe merket peurgetket gant seziz Berwick (8.000 den lazhadeget gant 
ar Saozon da heul o gounid) ha trec'hidigezh dispi ar Balliol e Dunban. Bro-Skos a oa faezhet-
divalav hag an darn vuiañ eus an uhelidi a blegas da lezenn Edouarz : en o metoù Roperzh Bruce, 
deuet d'e 22 vloaz d'ar c'houlz-se. (1296)
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Koulskoude ar bobl skosat, hi, ne oa ket tuet da blegañ ha setu ma en em vodas un toullad 
brogarourien en-dro da Wilherm Wallace : hag hemañ, skoazellet gant ar gouerien, da bigosat 
dibaouez luioù ar Saozon. Roperzh a gemeras perzh ivez er stourmadoù — ur wech an amzer d'an 
neubeutañ — hogen a-benn ar fin, anzav a reas adarre e sujidigezh da Edouarz, e miz Ebrel 1302.

Abalamour da betra ? Amañ ez eo ret meizañ tro-spered Roperzh Bruce. War a seblante, e 
oa al lañs gant ar Skosed, hogen Wallace a laboure goude-holl evit ar Vallioled hag o c'henseurted 
ar Gommined. Hag hon den yaouank e oa sanket don en e spered e wir dezhañ da vezañ roue. Perak 
n'en em harpfe ket war Edouarz evit diskar da gentañ e gevezerien ? Goude-se e vefe gwelet ! D'an 
ampoent Roperzh ne oa ket c'hoazh ur brogarour evel Wallace : ur politiker mailh ne lavaran ket, 
c'hoant dezhañ da gaout ar gurunenn ne vern dre be hent.

Roperzh neuze a roas un tamm sikour da Edouarz pa zeuas hemañ a-nevez da vrezeliñ e 
Bro-Skos ha largentezioù ar roue kozh a gouezhas puilh warnañ. A-benn nebeut Wallace a voe tapet
gant ar Saozon ha lazhet didruez (23 a viz Eost 1305), hogen diwar neuze ez eas war zigreskiñ 
levezon Roperzh e lez Londrez.

Perak ar c'hemm-se ? Marteze dre ma oa bet kavet e dielloù Wallace paperioù a lakae e damwel un 



emglev bennak etre Roperzh hag an emsavidi ; marteze ivez dre ma n'en em douelle ket ar Saozon, 
forzh penaos, a-zivout e lealded en o c'heñver... Bezet pe vezet, Bruce a oa diskred warnañ 
hiviziken, hag aze mañ hep mar pennabeg e youl da beurhastañ an traoù a-daol-trumm. Lazhañ a 
reas eta e-unan e Dumfries ar « C'homin Ruz », e gevezer pennañ manet er vro, hag embann a reas 
war an taol ar « brezel santel » evit argas an estren kuit eus Bro-Skos.

Souezhus a-walc'h da gentañ-holl, un darn vras eus an uhelidi a heulias anezhañ — o 
tiskouez anat e oa bet aozet an dra a-werso — ha kurunennet e voe ganto e Scone, ar gêrbenn 
geltiek kozh (27 a viz Meurzh 1306). Roperzh ne oa ket ken bremañ un denjentil bennak eus ar 
Grennamzer o klask kas da benn menozioù lorc'hus, met rener e bobl o stourm evit he buhez hag 
evit he dazont, ur gwir a « Nevenoe Bro-Skos ».

Edouarz 1añ diouzh e du en doa komprenet raktal e troe an darvoudoù da fall evitañ... 
Gervel a reas ul lu bras hag eñ prim-ha-prim etrezek an Hanternoz.
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Ar brezel a zigoras fallik a-walc'h evit ar Gelted, rak ar Saozon a oa mestr war holl 
greñvlec'hioù Bro-Skos hag o soudarded stank-kenañ. Roperzh a voe rediet da implijout « 
politikerezh an argadadennoù » ha darbet e voe dezhañ meur a wech bezañ paket gant e enebourien.
Goude bezañ stourmet kalonek er c'hrec'hiennoù hag er geunioù, dav 'voe dezhañ eta klask repu e-
pad ur pennad en inizi ar C'hornog, 'lec'h n'en doa nemet mignoned feal. Hag ar Saozon da wastañ 
ar vro, da voureviañ, da grougañ ha da zibennañ ar vrogarourien a gouezhe etre o skilfoù. Ar re a 
chome avat (ha niver an emsavidi a greske bemdez-Doue) e verve muioc'h-mui enno kasoni ouzh an
estren, ha pa zeuas Roperzh en-dro war an douar bras e derou ar bloavezh 1307, pep hini en doa 
c'hoant d'e harpañ gwelloc'h c'hoazh eget a-ziagent.

Adkroget e voe gant ur « chouanerezh » dibaouez a-enep kuchennoùigoù soudarded saoz. 
En ur ober evel-se, Roperzh n'en em lakae morse e riskl bras ha gouzout a rae ervat e oa an amzer o 
labourat evitañ. Ha feiz, an amzer a labouras en un doare burzhudus, rak d'ar 7 a viz Mezheven 
1307 setu ma varvas Edouarz 1añ en e 68vet bloaz. A-raok tremen, gourc'hemenn a reas ar roue 
kozh d'e vab loc'hañ-diloc'hañ e eskern da bep lec'h e vefe krogad gant ar Skosed, betek ma ne vefe 
ket kabestret evit mat ur seurt enebour... Siwazh d'e anaon, ne zeuas morse an deiz-se avat !

Edouarz II evelato a oa disheñvel-krenn diouzh e dad. Hegarat, lennek, oc'h en em blijout 
gant an arzourien kentoc'h eget gant ar gadourien, ne oa ket graet, tamm ebet, evit bezañ roue er 
14vet kantved. Ouzhpenn-se, ne oa ket ar Saozon dre vras gwall-entanet ken gant ur brezel ken 
diaes all.

O tennañ e vad eus an dro-spered nevez-se, Roperzh a stagas raktal gant adc'honid 
kenreizhet e rouantelezh. Ar pal kentañ da dizhout a oa peurunvanidigezh ar vro da zistrujañ 
galloud ar Vallioled hag ar Gommined hag o doa c'hoazh keneiled o labourat bremañ evel gwir 
dreitourien. Roperzh eta a astennas diouzh tro e veli war gontelezhioù Aberdeen ha Buchan er Biz, 
war ar Ross en Hanternoz war an Argyll er Gwalarn, war ar Galloway er Mervent, e arme o vont 
atav war greskiñ. En hañv 1309, ar c'hestell n'oa nemeto ken e dalc'h Edouarz en tu all d'ar Forth ha 
d'ar Clyde a oa Banff, Dundee, Perth ha Stirling, an daou-mañ avat sellet evel dic'hallus da gemer. 
Arzav e voe d'ar brezel e-pad ur bloavezh, betek ma aloubas Edouarz Bro-Skos en hañv 1310, 
hogen o vezañ n'he doa ket gellet e arme vras kemer krog er « chouaned », distreiñ a reas buan a-
walc'h war-du ar C'hreisteiz.
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Ret eo krediñ e oa bet dija cheñchet evit mat penn d'ar vazh, rak e miz Eost 1311 hag evit ar 
wech kentañ, Roperzh Bruce a aloubas Bro-Saoz d'e dro. Ar Northumberland hag al Lothian 
(lodenn Vro-Skos saoznekaet, er Gevred) a baeas un truaj evit kaout ar peoc'h. E 1312 e c'hoarvezas



an hevelep tra. E 1313, kastell Ferth hag Enez Vanav a zo digabestret hag Hanternoz Bro-Saoz a 
bae un truaj all, o talvezout betek Gwengolo 1314. E-keit-se ar Skosed a echu frankizadur o 
mammvro en ur gemer al Lothian (daskor kastell Din-Edin : C'hwevrer 1314).

Edouarz II, chalet-meurbet gant an darvoudoù-se, a gavas dezhañ e oa ret hiviziken pe 
c'hoari trumm ouzh ar Skosed pe goll an abadenn... Sevel a reas eta ul lu bras-spontus evit ar 
Grennamzer : daoust ma'z eo diaes gouzout e niver resis en abeg da enep-lavarioù ar skridourien 
gozh, bez' e oa ennañ tost da 20.000 soudard war droad, gant marc'heien ha gwaregerien a-vil-vern 
(e-touez ar re ziwezhañ-mañ, siwazh, ur bagad gopridi eus Bro-Gembre). An engroez-se, goude 
bezañ bet bodet e tro-war-droioù Berneick, a sko trema an Hanternoz ar buanañ ar gwellañ evit 
klask dishualañ gwarnizon saoz Stirling, bet kelc'hiet gant Edouarz, breur Roperzh. En un 
dervezhiad-kerzhed, d'ar sadorn 22 a viz Mezheven 1314, ar Saozon a redas ar 35 km etre Din-Edin 
Ha Falkirk. Tizh a oa warno. M'o dije gouezet petra oa ouzh o gortoz !

D'ar sul 23, an daou lu a gejas an eil gant egile dirak Stirling, war ar strizh-douar lagennek 
hag hanter-goadek, ar C'harv e anv, etre ar stêrioù Forth ha Bannock, el lec'h m'en em guzh 
kêriadenn vihan Bannockburn.

Ar Saozon a hañval bezañ dreist e pep keñver, hogen re a c'hopridi, tud diyoulek, a zo en o 
mesk ha skuizh-bras int war-bouez bale. Ar Skosed er c'hontrol, 6.000 anezho pe war-dro, a zo 
brogarourien graet ganto o menoz da drec'hiñ pe da vervel war an dachenn. Hag o c'hedal emaint 
diskuizh-flamm... Ha setu ma voe diskolpet en deiz-se end-eeun ar ragarmead saoz he doa klasket 
tagañ dibled.

D'al lun 24, diouzh ar beure, kalonekaet gant trec'h an derc'hent, ar Skosed a yelas a-razailh 
ouzh o enebourien... Goude un emgann a-randakoù, ferv ha didruez, ha dre ijin-brezel Roperzh, ar 
Saozon a gilas ha prestik a dec'has kuit ez-diroll, en ur lezel preizhoù divuzul. Gonezet he doa Bro-
Skos e Bannockburn pouezusañ emgann hec'h istor : evel evit Breizh da heul trec'h Ballon, 
kantvedoù a frankiz a oa hiviziken dirazi.
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Kemeret en doa Roperzh e rouantelezh dre an armoù. He dieubidigezh avat a chome da 
vezañ degemeret ez-ofisiel gant Bro-Saoz ha dreist-holl gant Rom, galloud brasañ ar mare-hont.

Ar Saozon a nac'he dalc'hmat anzav o doa kollet pep spi war vestroniezh Bro-Skos ha 13 
vloaz brezel a voe ret evit lakaat anezho da blegañ war ar poent-se. Hanternoz Bro-Saoz a voe 
neuze redadeget diehan ha gwastet-diwastet. Kaeroc'h c'hoazh : e 1315 Edouarz Burns a zilestras en
Iwerzhon evit argas an enebourien kuit ac'halen ivez ha kurunenn ar c'hoar geltiek a voe roet dezhañ
(Mae 1316), hogen siwazh menoziad meur ar genskoazell etrekeltiek n'oa ket sanket don a-walc'h 
en holl sperejoù : ar brezel-diabarzh a darzhas hag Edouarz a voe lazhet e Dundalk (Here 1318). E-
keit-se, korvigelloù ar roue saoz a gendalc'he dirak ar Pab, hag hemañ ne felle ket dezhañ atav 
anavezout Roperzh e-giz roue.

A-benn ar fin, skuizhet gant ur seurt doare-ober, ar bobl skosat a zeuas ur wech muioc'h war 
sikour he rener. Goude ma voe anvet Roperzh (dre m'en doa divizet dinac'h krenn pep skrid 
pelloc'h, ken na vefe ket chomlec'hiet gant e anv a roue), Breujoù Bras a 'n em vodas en Arbroath 
(Ebrel 1320) hag a gasas d'ar Pab un embann istorel, ar c'haerañ end-eeun bet lakaet biskoazh dre 
skrid gant ur bobl.

Goude bezañ degaset en-dro da goun an emgannoù kalonek evit an emrenerezh, an embann 
a lavare : « Roperzh Bruce a zo hor Roue. Dezhañ ni zo dleourien ha youl start hon eus d'e heuliañ e
pep hent, dre m'emañ ar gwir gantañ, koulz ha dre m'en deus adc'honezet deomp hor frankizioù. Ma
teufe d'ar Priñs-se avat trubardiñ ar menozioù hon eus stourmet evito a-gevret, ma teufe dezhañ 
asantiñ da blegañ da roue pe da bobl Vro-Saoz, taolet e vefe er-maez rag-eeun evel un enebour ha ni
a lakafe unan all war ar gador. Pa ne chomfe bev nemet kant ac'hanomp, morse ne blegfemp da 
lezenn ar Saozon, rak n'eo ket evit ar Pinvidigezhioù, nag ar C'hlod, nag an Enor zoken hon eus 



stourmet, hogen evit ar Frankiz ha ne zlefe bezañ kollet gant den ebet nemet gant e vuhez ».

 

An embann-se a reas e c'hlaouenn e Rom, hogen levezon Edouard II a vane bepred dreist-
pouezus du-hont. Krogadoù a voe c'hoazh eta etre an div vro : ar Saozon avat a oa bremañ koll 
bewech hag Edouarz III a glaskas aloubiñ Bro-Skos eñ ivez : gwall-gannet e voe d'e dro ha 
kompren a reas ne oa netra ken da ober. Kalz broadoù a-hend-all o doa anavezet dija emrenerezh 
Bro-Skos ha Bro-Saoz a rankas soublañ neuze d'ar lañ a viz Meurzh 1328. Gourzrec'h Roperzh a 
oa : peurc'hraet e voe pa anavezas ar Pab anezhañ (13 a viz Mezheven 1329), hogen ne welas ket an
deiz-se : mervel a reas ur sizhun a-raok, en e 55 bloaz.
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Kaset en doa Roperzh Bruce da benn un ober divent. A drugarez dezhañ, buhez vroadel Bro-
Skos a oa bet savetaet penn-da-benn evit pevar c'hantved ha m'en dije kavet, evel en e bobl, sikour 
gwirion e-lec'h enebiezh er broioù keltiek all, piv 'oar ?, marteze en dije gret kalz gwelloc'h 
c'hoazh ...

Daoust pe zaoust, ra vezo miret mat ar gentel roet gantañ ! Ra vezo e anv enoret da viken e-
touez ar Gelted !

 

 

Kit en-dro da gaout ho mestr ; ha lavarit dezhañ n'omp ket deut amañ d'ober emglev, hogen 
da stourm ha da zieubiñ Bro-Skos.

Komzoù WALLACE d'ar venec'h saoz deuet d'e gaout a-berzh ar roue Edouarz I kent an 
emgann e Pont Stirling.
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AR MANAVEG

 

Kar eo ar manaveg da yezhoù Alba hag Iwerzhon, dres evel m'eo kar ar c'herneveg da 
yezhoù Kembre ha Breizh ; evel ar c'herneveg ivez en deus ar manaveg gouzañvet kement diwar 
levezon ar saozneg ken ez eo aet, koulz lavarout, da get. Truezus-bras eo eta an istor anezhañ ha 
diaes e vezo reiñ, en ur pennad berr, holl beragoù ha pennabegoù e ziskar : hogen, hep mont re hir 
gant an traoù, e vezo klasket displegañ feal ar gudenn.

Emichañs e voe Manav, e penn kentañ an amzervezh kristen, ur greizenn vras a ouiziegezh 
keltiek ha, koulskoude, n'eus bet kavet biskoazh en enezenn dornskrid keltiek ebet. Lakaat a c'heller
e voe kaset da Iwerzhon ar paperennoù prizius pa dec'has di ar venec'h a-zirak argadadegoù ar 
Bikted hag ar Vikinged ; pe neuze e voent distrujet gant an alouberien. Bezet a vezo, ret eo anzav na
ouezer tra eus ar vuhez sevenadurel en enezenn kent ar pevarzekvet kantved.

Un dra 'zo a laka istor Manav disheñvel-krenn diouzh istor Kembre, Iwerzhon pe Vreizh : 
abaoe mil bloaz hag ouzhpenn emañ aet da get en enezenn gouenn ar renerien gelt. Eus 800 betek 
1266 e voe an enezenn dindan galloud Skandinaviz ha goude-se e kouezhas e beli roueed a orin 
norsek hag a rene ivez war an Inizi skosat ; e 1403 e voe roet gant Herri IV ar Saoz, trec'het gantañ 
Skosiz, da Sir John Stanley, a zeuas e c'hourvibien da vezañ anavezet evel Earls of Derby ; Duged 
Atholl a biaouas da ziwezhañ an enezenn, betek ma voe prenet diganto e 1828 gant ar gouarnamant 
saoz. Abaoe emañ renet, en anv Roue Bro-Saoz, gant ul Lieutenant Governor, daoust m'hon eus 



tizhet mirout hor Breujoù kozh, an House of Keys hag an Tynwald Court. Enez Vanav a zo bet enta,
e-doug 500 vloaz hag ouzhpenn, dindan reolennoù ar Saozon, gant ar saozneg da yezh-stad enni.

Dre ret, avat, e oa anavezet ar manaveg er vuhez ofisiel peogwir — betek kant vloaz 'zo — e
veze komzet gouezeleg gant an holl, ha gouezeleg hepken gant kalz. E-se e veze klevet ar yezh 
vroadel el lezioù-barn hag en ilizoù : hiziv an deiz ne vez graet degemer dezhi nemet d'ar 5 a viz 
gouhere, pa vez embannet, diwar lein menez an Tynwald, un diverrañ eus an holl lezennoù votet er 
Breujoù e-doug ar bloaz.
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Ken abred eo bet dilezet ar yezh gant renkadoù uhelañ ar gevredigezh ma n'eus, koulz 
lavarout, lennegezh ebet e manaveg. Ar skrid kentañ e gouezeleg Manav a zo un droïdigezh diwar 
ar « Book of Common Prayer » kempennet e 1610 gant eskob an enezenn — ur C'hembread anvet 
Phillips — hag embannet e 1893 hepken. Diazezet e voe ar manaveg skrivet e dibenn an XVIII-vet 
kantved gant ar vinistred vetodist ha, siwazh, un doare soniadouriezhel a fardjont evitañ, e-lec'h 
kemer gant Iwerzhoniz ha Skosiz an doare gouezelek : ken e voe rannet da vat Manaviz diouzh o 
c'henyezhegerien. Etre 1748 ha 1819 e voe embannet an Aviel, an Testamant Nevez hag ar Vibl. 
Himnoù, sarmonioù ha levrioù a zeuas da heul. Mojennoù ha barzhonegoù-pobl, avat, n'eus ket kalz
ha skridoù lennegel n'eus tamm.

Tonket e oa ar manaveg d'ar marv pa voe savet en enezenn, goude 1870, skolioù a oa 
kenteliet enno saozneg — ha saozneg hepken. Dre na dalveze ar yezh vroadel da netra, n'oulas ket 
mui ar gerent komz manaveg ouzh o bugale hag evel-se e voe peurechuet er gêr al labour kroget er 
skol. E 1874 e oa ouzhpenn 12000 manaveger. E 1901 ne chome ken nemet 4400 e 1911, 2300 e 
1921 e oa war-dro 900 hag hiziv e c'heller kontañ an holl anezho war bizied an daou zorn. A-benn 
10 vloaz, moarvat, e vezint aet holl da anaon ha marv e vezo da vat gouenn ar vanavegerien a-
vihanik.

Goulennet e vezo :« Hag eñ n'eus bet graet tra, hag eñ bet ne reer tra bremañ, evit ar 
manaveg ? Labour vat a zo bet graet, hag a vez graet atav, gant brogarourien a youl, met gwall-
nebeut a zo anezho hag an darn vrasañ eus Manaviz ne gemeront dudi ebet gant ar yezh vroadel.

Ar Manx Society (1858-1907) an hini eo a stagas gant al labour, hag embann, pe adembann, 
a reas levrioù a-bouez evel Yezhadur ha Geriadur an Dr. Kelly, koulz ha geriadur koshoc'h 
Cregeen, dastumadennoù carvals (barzhonegoù relijiel), ul levr gwerzioù-pobl hag un droïdigezh 
diwar Paradoz Kollet Milton. E 1889 e voe krouet Yn Cheshaght Ghailekagh, ar Gevredigezh 
Vanavek, hag hiziv an deiz c'hoazh e talc'h da voulañ levrioù : lakaat a ra ivez lidañ, pevar pe bemp 
gwech ar bloaz, servijoù gouezelek en ilizoù pe chapelioù.

Anvioù all a zle bezañ meneget. An Ao J.J. Kneen, M. A. — Doue d'e bardono —, 
ouzhpenn reiñ kentelioù manavek a-hed e vuhez, en deus embannet ur Grammar of the Manx 
Language, levrioù-deskiñ a bep seurt hag un English-Manx Pronouncing Dictionary, hag a zo, war 
un dro gant First Lessons in Manx Edmund Goodwin, an oberennoù implijet bremañ gant studierien
ar yezh. An Dr. John Cague hag an Ao. W. H. Gill — Doue d'o fardono — a zastumas hag a 
embannas kanaouennoù kozh en o Manx National Song Book. An Dr. Clague a skrivas ivez, e 
manaveg hag e saozneg, ul levr Reminiscences a gonter ennañ boazioù ha mojennoù kozh.
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Ur bagad tud — bihan ar bagad met pennek an dud — a striv atav a holl galon ha n'eo ket en
aner : nevez 'zo eo bet anavezet ar manaveg, gant an Education Authority, evel danvez evit ar 
skolioù noz (Evening Schools) ha gopret e vez ar vanavegourien koulz hag ar gelennerien all. 
Bremañ e vez graet skol e Douglas, Ramsey, Peel ha Rusken, hag 50 diskibl a zeu.

N'heller ket chom hep menegiñ labour kaer an Irish Folklore Commission dindan renerezh 
an Ao. S. Delargy : enskrivet eo bet war bladennoù mouezh hor manavegerien diwezhañ hag evel-
se, da nebeutañ, ne varvo ket penn-da-benn ar yezh hengounel. Nevez 'zo, ivez, ez eus bet kaset 



gant renerien ar Manx Museum ur manaveger yaouank da zeskiñ gant tud an Irish Folklore 
Commission e Dulenn micher ar werinouriezh hag aboe emañ en enezenn o tastum kement a chom 
eus gouiziegezh hon hendadoù. Menegiñ a c'hellan ivez e labourer kalz bremañ er Manx Museum da
studiañ an dornskridoù manavek a zo bet lezet da boultrenniñ eno, dianav d'an holl.

Met, a vo lavaret, hag eñ e vezo komzet manaveg adarre, deiz pe zeiz ? Bremañ hon eus al 
levrioù, hag ar gelennerien. Bremañ ez eus, dreist-holl, e kalz Manaviz ul lorc'h brasoc'h-brasañ 
gant o gouenn hag o broadelezh. Kelenner on en ur skol-etre nevez digoret en enezenn — ar skol-
etre nemeti, a-hend-all, a vije ur Manavad er penn anezhi — : er skol-se e vez kenteliet manaveg e-
pad an eurvezhioù dieub hag hervez un enklask graet gant Manx Society ar skol ez eus daouzek 
diskibl dre gant a-du gant ar manaveg.

N'eo ket marv c'hoazh ar yezh kozh ha ne c'hello mervel keit ha ma chomo bev, er re a zo 
bremañ war an dachenn, ar youl da stourm ha da labourat eviti.

 

JUAN Y GEILL

 

Skrivet gantañ e saozneg evit Al Liamm ha lakaet e brezhoneg gant Per Denez.

 

Ene ar bobl a vev en he yezh.

Goethe
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Teir c'hanaouenn

dastumet gant Maodez Glanndour

 

PERAK OUT DIGOUSK EN NOZ ?

 

1. E-kichenn ar prenestr 'zo e-tal va gwele 

E kleven un eostig, un eostig a gane, a ! 

Perak out digousk en noz, va c'halon !

 

2. Penaos c'hellfe huniñ ur galon drubuilhet 

Ma 'z eus enni dudi gant prederi mesket, a ! 

Perak out digousk en noz, va c'halon !

 

3. An dudi da glevout ur vouezh dous o kanañ 

Hag heuliañ ur pried, 'n e gichen da venañ, a !

 

4. Evit ur vuhez 'pad, n'eo ket koulzig amzer, 

N'eo ket evit ur bloaz, nag ur bloavezh hanter, a !



 

5. Kenavo Tad ha Mamm, breudeur ha c'hoarezed, 

An ti 'ranker kuitaat, goude deiz an eured, a ! 

 

Ton breizhek kozh.
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TRI MARTOLOD A ENEZ GROA

 

I. Tri martolod a enez Groa.

War vourzh ul lestr, un deiz a oa.

2. O vont eus Groa da gaout Breizh Veur, 

'Savas avel eus ar Reter.

3. « Pign en delez, martolod skañv, 

'Vit pakañ ar gouel uhelañ. »

4. Ar martolod en deus pignet, 

Betek ar beg ez eo savet.

5. Met ur varrenn a zo torret : 

An den er mor a zo kouezet.

6. « Lakit ar vagig war an dour, 

Ha prim d'e glask en avel sourr ».

7. Siwazh ! Netra n'o deus kavet 

Met e votoù hag e voned.

8. Hag e lavarjont da Zoue 

De profundis 'vit e ene.

9. Padal, paotred, war-raok, bepred, 

Vit al labour 'zo dimp tonket.
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FANTIG BOURDEL

 

1. Fantig Bourdel ar plac'hig koant, a, neure ! 

'Zo aet da varkizez Gwerrand, tralalire !

2. Fantig Bourdel a zemate

'Barzh ar c'hastell pan arrue :

3. Demat ha joa 'barzh an ti-mañ, 

Markiz Gwerrand pelec'h emañ ?



4. 'Barzh en Gwerrand, dindan ar sal 

Ez eus ur feuteun dour klouar.

5. 'Zo outi ur skudell arc'hant 

'Vit dirollañ ar merc'hed koant.

6. An dro d'ar c'hastell he deus graet 

'Tal ar feunteun eo digouezhet

7. Ar skudell arc'hant 'deus kavet,

He leiz a zour he deus evet... 

8 'N aotroù Markiz a lavare

D'e baotr marchosi en deiz-se :

9. Kempennit din va c'harroñs kloz 

Ma 'z in da Vontroulez fenoz.

10. Pa oa o tiskenn ru Minieg 

E vezent gant an holl gwelet.

11. Ha ma lavare paotred Kêr : 

Erru ar Varkizez er gêr.

12. Hag ar Markiz a lavare 

Da Fantig Bourdel en deiz-se

13. Tavit, Fantig, na ouelit ket, 

Me 'zeuy a-wechoù d'ho kwelet.

 

Ton Klevet e Sant Jili ar c'hoad

Komzoù hervez ur son Kozh brezhoneg.
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HOR YEZH

Brezhoneg ar bobl ha Brezhoneg eeun

 

Un den hag en deus graet kalz evit hor yezh a skrive din nevez 'zo ne oa ket a-walc'h reiñ 
d'ar vrezhonegerien skridoù enno gerioù a anavezent ; ret e oa ivez reiñ dezho skridoù enno troioù-
lavar a anavezent.

Ar wirionez a zo gantañ. Bez' ez eus un nebeut traoù amañ, evel-kent, hag a ranker lakaat 
sklaer.

Tud 'zo - ne gav ket din e vefe va c'henskriver e-mesk an dud-se - o deus un tammig diskred 
war ar Brezhoneg Eeun, dre ma soñjont ez eo un doare « esperanto » pe « brezhoneg-kador » evel 
ma lavarer.

Ar c'hontrol eo : ar Brezhoneg Eeun a zo savet diwar ar yezh, dres evel ma vez komzet, ha 
n'eus ennañ netra « ijinet » a-enep reolennoù ar yezh-se. Kement tra a lavarer e brezhoneg a zo 
Brezhoneg Eeun, keit-se a zo a bouez bras - ha ma reer gant gerioù ar Brezhoneg Eeun.

Bremañ, ret eo ansav ivez ne c'heller ket kaout pep tra war un dro. Ma fell deoc'h tremen hep
un darn vras eus ar gerioù, e rankit ivez tremen hep un darn vras eus an troioù-lavar. Ur bern gerioù 
kaer, hag ur bern troioù-lavar kaer a rank chom er-maez. Ar priz eo a dleer paeañ da gaout ur 
benveg aes evit skignañ buan ar brezhoneg dre Vreizh a-bezh, hag ar Brezhoneg Eeun n'eo nemet 
an dra-se.

Sellomp mat koulskoude. Er mizioù tremenet eo bet « Kelc'h Gwalarn » hag a zalc'h pennek 
gant e labour didrouz, hag er-maez eus pep tabut, o lakaat skridoù kozh savet e yezh ar bobl e 
Brezhoneg Eeun, prest da vezañ moulet kerkent ha ma vo tu, hervez an hent merket. (Sellit ouzh 
pennadoù « Ar Stourm Nevez » war AL LIAMM, niverennoù 8 ha 10).

Souezhet on bet va-unan o kavout ne oa d'ober alies nemet adskrivañ, hep kemmañ netra, a-
boan ur gerig  bennak ur wech an amzer. Ma n'eus nemet war-dro 1400 ger e Brezhoneg Eeun, a-
walc'h eo ar re-se da zisplegañ un niver dreist-kred eus an troioù-lavar a glever bemdez war ar 
maez.

Kalz a dud a stourm evit hor yezh a goll o foan hag a amzer dre na fell ket dezho kompren e 
rankont diazezañ o labour war ar ouiziegezh, ha n'eo ket war o fatazi. N'eo ket gant faltazi e saver 
un ti, pe e kempenner ul liorzh. Un tamm faltazi ne ra ket a zroug, marteze, met da gentañ-holl e 
ranker kaout gouiziegezh. Sevel un ti eo micher an tisavour ; kempenn ul liorzh eo micher al 
liorzhour, Hag adsevel - pe sevel - ur yezh eo micher ar yezhour. Pa lavaran yezhour, n'eo ket « 
yezhoniour », an den a studi ar yezhoù, a fell din lavarout ; lavarout a ran an den a studi ar yezhoù 
evel darn eus buhez ar pobloù hag ar broioù.

 

ROPARZ HEMON

 

(Me a zalc'ho, kelc'hgelaouenn kevredad ar c'helc'hioù keltiek, meurzh-ebrel 1949).
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Brezhoneg bev

 

— O vont... E pelec'h e vez lavaret o ? E m'lez, er Vro Vigoudenn, e Treger, n'em eus klevet 
bishoazh nemet e : e vont... (gwenedeg : é      vonet).

E Dirinonn ha tro-dro e seblant bezañ e. E Landreger e vije o.

 

— Hevelep evit « memes, heñvel ». Klevet : heñvel dra a c'hoarvez ganin. War a zo bet lavaret din-
me n'eo ket reizh implij hevelep ( « such », tel, telle) evit memes.

N'on ket evit respont amañ peogwir ne deo ket anavezet hevelep ganin evel ger bev.

 

— Petra eo : ur blougorn ( = korrig ? krakden ? ).

Lennet em eus un tu bennak e talvez a orin blogorn, pe blougorn kement ha « kole yaouank », a zo
c'hoazh blouc'h e gorn.

 

— Chordet (?) e oa bet din va spered.

Chordet n'eo ket anavezet e Dirinonn. Anavezet-mat eo e Landreger (a dour-se a zo jordet, da 
skouer pa vez pell o virviñ). Talvezout a ra kement ha « sorset », o tont eus ar ger « sord » (galleg « 
sort »), sordet eo a vije eta ar stumm reizh.

 

— Liester marc'h-houann

Liester marc'h-houarn a zo marc'hoù-houarn e Dirinonn-Loperc'hed koulz hag e Landreger.

 

— Penaos displegañ d'am skolidi peur implij eo hag a zo war lerc'h piv (?) Piv (a zo, eo) an den a...

Piv eo an den a ... galleg : qui est ce...

Piv a zo aze.... galleg : qui est..,

 

— Ar c'hemm a zo etre : gouloù (em gouloù) ha sklerijenn (em sklerijenn).

Ne gredan ket e vije lavaret « em sklerijenn ». A-hend-all ; ur gouloù a zo un dra hag a daol 
sklerljenn. Enebet ouzh ar gouloù : ar skeud, ouzh ar sklerijenn : an deñvalljenn. A-wechoù e 
seblant e c'helljed implij an eil evit egile : ouzh sklerijenn al loar pe ouzh gouloù al loMar (an hini 
kentañ an anavezetañ koulskoude).

 

— Ar c'hemm a zo etre: skeud (er skeud) ,ha disheol (en disheol).

Ar c'hemm etre skeud ha disheol a zo aes. E skeud un dra bennak e vezer peurliesañ ; e-lec'h en 
disheol a vez implijet alies e-unan.

E galleg : e (r) skeud ... : dans l'ombre (de)...

en disheol... :      à l'ombre.

 

Goulennoù digant Kerlann.



Respontoù gant Kongar.

 

KLASK A REER, evit miz Here, ur skolaerez pe ur mestr-kelenner, o c'houzout mat brezhoneg ha 
boas da gelenn. — Skrivañ d'ar gelaouenn.



84

Geriou gwenedek ha geriou romanek

 

Meneget eo gant an ao. 'n abad Riou e-barzh « AL Liamm », nnn. II, p. 41, ar verb 
gwenedek heudein, da lavaret eo « hualañ ». Teurel evezh n'eo ar ger gwenedek-se nemet ur ger 
romanek, evit doare, ha setu perak eo anavezet neket e Plouhernin hepken, war harzoù ar brezhoneg
hag ar galleg, hogen e bro-Roazhon ivez, lec'h na gomzer ket ken brezhoneg eizh kantved 'zo, mar 
deo bet komzet ar brezhoneg eno gant ploueziz ar vro ! Ret eo deomp hen anzav : mioc'h a c'herioù 
romanek — kalz muioc'h siwazh - a zo en em silet e brezhoneg eget a c'herioù brezhonek er 
romaneg. Teofil Jeusset en doa roet gwechall roll ar gerioù keltiek-rik a zo manet bev e galleg 
Breizh-Uhel : rouez-tre ez int, e gwirionez. Niverus-meurbet eo, en enep, ar gerioù romanek a zo 
par e brezhoneg hag e galleg Breizh-Uhel. Touellet e oa bet ganto Fañch an Uhel, mestr war 
dachenn ar brezhoneg, hogen yezhoniour e nep doare, pa responte d'an ao. Adolf Orain hag en doa 
kinniget dezhañ ur Glossaire des Patois d'Ille-et-Vilaine... Laouen e oa o kavout kement a c'herioù 
brezhonek e galleg Breizh-Uhel... An dra enep-krenn a oa, evit gwir.

An darn vuiañ eus ar gerioù disheñvel a gaver e rannyezh Gwened (nemet un toullad gerioù 
brezhonek kozh ankounac'haet er rannyezhoù all) a zo gerioù a orin romanek.

Tennoc'h eo bet ar stourm evit ar yezh e bro-Wened eget e lec'h all, dre ma oa niverusoc'h ar
Chalian-Romaned war vord habask ar « Mor-Bihan ». Ac'halen ar brezel didruez a oa savet e mare 
Gwereg (Waroch) e-enep ar « Franked ». Diwar ar stourm-se eo ez eo manet : 1) ar pouez-mouezh 
henvrezhonek sounnet war ar silabenn diwezhañ gant levezon ar romaneg bet komzet er vro ; 2) 
kalz a c'herioù romanek. Diaes-tre e vefe kas anezho kuit ker boaz ma 'z int bremañ e brezhoneg. 
Hogen, n'on ket ali d'o implij e brezhoneg unvan.

E-touez an dud nevez, Arzel Even eo an hini en deus pleustret warno. Karout a rafen 
gwelout e labour kaset da benn hag embannet. Neuze, e vefe aesoc'h dispartiañ ar gerioù keltiek 
degaset eus Breizh-Veur diouzh ar gerioù romanek bet amprestet en Arvorig digant ar re drec'het.

 

Melar JOSIG.
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UN TROC'HAD BREZHONEG BEV, gant an Ao. Thos, urcher e Kastellin.

 

Klevet e Plonevez-ar-Faou :

— Ne baeec'h ket ? Diwallit mat, me gaso ar c'hi truilhek war ho tro ! (ar c'hi truilhek = an urcher).

Klevet e Plovodiern :

—Ne fiñv ket, dao 'vo deoc'h mont da furediñ 'neoñ (anezhañ) (ar fured = an urcher)

Klevet e Kastellin :

— Hemañ a vez atav gantañ al loar a-raok ar miz (=berrek e fin ar miz)

- Danvez ar minor ne ya let morse gant ar bleiz, met gant e ward (tuteur)

— Aet eo Yann war e varc'h, rak Yann en deus botoù berr



(= krog ur barrad gwarizi e Yann rak gwarizius eo dre natur)

— Homañ a zo kroget ar big en he skouarn (= kouezhet eo e karantez evit ur paotr)

Klevet e Sant-Kouli

- Ar mevel a labour mat-tre mes ret e vez bep an amzer lakaat yennoù (gennoù) gantañ (= bountañ 
warnañ evit ma labourfe) 

Klevet e Karaez :

— Homañ 'zo un tamm gwiniz du abred, mes dao 'vo dei diwall ouzh ar rev. (= yaouank eo da vont 
gant paotred, dezhi da ziwall ma vefe tapet gant bugel)

Klevet e Lesneven :

- Hemañ a zo bet ret stagañ dezhañ an daboulin ouzh e revr (e galleg : on lui a enlevé 
l'administration de ses biens et on les a confiés à un conseil judiciaire)

- Me 'gaso dezhañ e eureval (arreval) d'ar gêr, ur poent a deuio me a lardo dezkañ e billig (= ne goll 
netra evit gortoz)

- Reiñ pour (pe : kaol) da unan bennak (e veuliñ)

 

ANVIOU TUD BREIZH.

Gant dudi ha gounid e lennomp war « La Bretagne à Paris » ar studiadennoù diwar-benn hon 
anvioù-tud diwar bluenn Fañch Gourvil a zo moarvat an den barrekañ e Breizh da c'houzout diouzh 
anvioù hag anvioù-lec'h hor bro. Keuz hon eus avat d'al levr en defe gellet sevel ha n'eo ket bet 
embannet c'hoazh, labour e vuhez-pad o vezañ chomet war fichennoù. Dalc'het e vo soñj eus ar 
studiadennoù bet embannet gantañ gwechall war « STUR » o respont rik ha rak d'as vrizh-
ouiziegezh o ren en darn vuiañ eus an displegadurioù roet gant Taldir e « La Clef des Noms ».

Betek-hen avat, war « La Bretagne » ne welomp nemet anvioù-tud diverret diouzh ar galleg, 
galleg ar Grenn-Amzer peurliesañ. Ar re-se a vez anezho stank e Breizh, anat eo, met hag ar re all? 
Diwar ar pezh a lennjomp war « STUR » e teskjomp meur a dra dudius a-zivout anvioù degaset eus 
Breizh-Veur gant hon tadoù-kozh, anvioù klodus evel : GLEVAREC, GUYOMARC'H hag all. Ne 
oa se nemet un tañva avat. E Breizh n'eo ket divadezet an dud evel e Kembre, a drugarez Doue. Du-
hont n'eus nemet : Davies-ed, Jones-ed, Williams-ed. Disheñvel eo e Breizh. Ar C'hallaoued, war-
bouez nebeut, o deus bet lezet ganeomp hon anvioù brezhonek kozh. Ar re-se a vez anezho stank e 
Breizh, anat eo, met hag ar re all? Diwar MAREC) da skouer ster e anv, pa vezo bet lavaret dezhañ 
gant pe hendad meur eo bet douget gwechall hag e pelec'h e vez meneg anezhañ, er « Mabinogion »
dre skouer, moarvat e vezo lorc'h ennañ gant e anv hag e sello ouzh ar brezhoneg gant selloù 
estreget a-gent pa kave dezhañ ne oa mat hor yezh nemet da envel traoù boutin ar vuhez bemdeziek,
pe da gas ar chatal er-maez.

KERLANN
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HOL LENNERIEN A SKRIV. 

Ne lavarin ket deoc'h hoc'h eus kemeret lec'h « Gwalarn », nann. Lec'h « Sav » kentoc'h gant
ho perzhioù mat hag ho perzhioù gwanoc'h.

Gourc'hemennoù da gentañ evit ar c'hemm degaset er golo ha bezañ dilezet al liv gwer 
heugus a-walc'h a oa kent.

Kalz re a fazioù-moulañ a chom avat c'hoazh un tammig e pep lec'h.



An danvez ? Ar pep gwellañ hag ivez kalz traoù dister. Ar pep gwellañ moarvat ar 
varzhoniezh atav, an trec'h a-bell avat o chom gant an daou varzh anavezet-mat : Maodez 
Glanndour ha Roparz Hemon, hogen tri barzhoneg Benead an niv. 10 a zo ivez danvez enno.

« Pirc'hirin kala-goañv » F. Elies a zo un dra graer, moarvat an hini wellañ eus ar rummad 
kontadennoù bet embannet war al Liamm.

An tamall brasañ a rin eo an doare da embann « Kad Mag Tured ». Evel m'emañ ne vo ket 
lennet gant 25 eus 250 koumananter « Al Liamm » (ha c'hoazh). Un danevell eo hag a zo diaes da 
heuliañ, arabat eta he zroc'hañ a dammoù bihan, ret en enep, embann war un dro 30 pe 40 pajenn.

En ho « notennoù » e kaver a bep seurt ha dudius int dre-se. Barnadennoù P.P. diwar-benn 
an oberoù ha stumm ho kelaouenn a zo tost-tre d'ar re a rajen. Ne blij ket din kennebeut ho taou anv
(war ar golo da nebeutañ) ha « Douar ar Yaouankiz » a ve ar gwellañ moarvat (hogen abegoù a zo 
moarvat da virout an anv evel m'emañ).

Un dra hag am laka atav da hegasiñ eo lenn « abad » e-lec'h « aotrou » dirak anv ur beleg. 
Perak degemer boazioù estren hep abeg. Implijomp « aotrou beleg », hag « abad » a vo dereat e 
implij pa vo un abad e gwirionez.

Un dra hag a vije mat ober marteze, sevel ur gevrenn a-ratozh evit studi ar yezh, disparti eus 
ar peurrest eus ar gelaouenn. Eno e vije bodet alioù, kinnigoù, rolloù-gerioù, pennadoù zoken e 
skritur trefoet, hep aon da lakaat mesk er yezh unvan degemeret, hogen enni pendra d'ar yezheien 
da studiañ.

F. K.
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NOTENNOU

 

PROFOU. — Degouezhet eo ganimp ar profoù-mañ abaoe an niverenn diwezhañ : 

Jouanneau, 630 lur ; A. Gwazdoue, 400 ; A. Hemlin, 100 ; Kelc'h keltiek Caen, 50 ; R. Sinou, 100 ; 
Mona Steven, 400 ; Quatreboeufs, 500 ; Lt Souffes, 8500 ; It. K., 2400 ; digant ur gall, dre P. D., 
150 ; Yann Thomas, 1000 (diner ar yezh) ; Soulard, 409 ; It. V. de Bellaing, 400 ; dizanv, 100 ; It. 
Bricler, 1400 ; Per Denez ha Morwena Steven da geñver o dimeziñ 6000 ; O. Quidna, 100.

Setu, miz dre miz, niver ar profoù degemeret er bloaz-mañ : 

Genver, 5000 lur ; c'hwevrer, 450 ; meurzh, 5300 ; ebrel, 19400 ; mae, 650 ; mezheven, 11550 ; 
gouere, 9400.

Hor brasañ trugarez d'ar brofourien galonek.

 

DEIZIADUR 1950. — Treset gant Per Peron e vez gwerzhet 5 skoed ar skouerenn (ar mizoù-kas a 
ranker paeañ ouzhpenn). D'ar re a bren d'an nebeutañ 25 deiziadur, ez eo gwerzhet 10 lur. Prizioù a-
ratozh a zo graet d'ar genwerzhourien a fell dezho prenañ an deiziadur d'ober bruderezh evit o stal 
(ul lodenn e gwenn a zo war an deiziadur evit se). D'ar genwerzhourien pe d'ar strolladoù a blijfe 
dezho lakaat moulañ bruderezh evit o stal pe o strollad, e koustfe 500 lur, n'eus forzh pet skouerenn 
e kemerfent. — Skrivañ da : G. Le Moal, 8, place de la Bourse, Nantes (Loire-Inf.). — Kas an 
arc'hant da P. Le Bihan, 1, av. Marceau, Trappes (S.-et-O.) C. C. P. Paris 5349-06.

 

RET EO HOR SKOAZELLAÑ. — Ma brenfe pep koumananter « Al Liamm - Tir na n-og » 25 
skouerenn eus hon deiziadur, 7.500 a vije gwerzhet hag ur yalc'hadig mat a arc'hant a gouezfe en 
hor chef.

Ha piv n'eo ket gouest da brenañ 25 deiziadur (war-dro 275 lur e koustfe) ? Piv n'eo ket gouest da 
werzhañ en dro dezhañ un toulladig deiziadurioù ?

Ouzhpenn se, lezet eo bet e gwenn darn vrasañ pajenn diwezhañ an deiziadur. Gallout a reer implij 
anezhañ evit skrivañ da geñver an deiz-ha-bloaz, e-lec'h prenañ kartennoù post.

 

TREC'H KENTAÑ. — Un arnodenn a zo bet dalc'het e Pariz, e Kêr-Vreizh, d'an 29 a viz 
Mezheven.

A zo bet degemeret :

- Reun Ansker, meneg mat-tre

- Yvon Prunennek, meneg mat-tre

- Yann Plunier, meneg mat

- Mikael Kerlann, meneg mat

- Herve  Skav, meneg mat

- Yann Goaz, meneg mat-a-walc'h.

 



AR SIMBOL ADARRE. — Klevet hon eus a-berzh-mat e vez implijet ar SIMBOL e skol gristen 
ar baotred, e Pouldreuzig (Mezheven 1949). Daoust ha gwir eo ? Ur wech c'hoazh e pedomp hol 
lennerien da gas deomp keleier resis diwar-benn an holl skolioù a gastizer enno ar vugale a gomz 
brezhoneg.
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AR BREZHONEG ER C'HENWERZH. — Bep an amzer e vez graet bruderezh dre ar brezhoneg
— met n'eo ket gant brogarourien na zoken gant Breizhiz. Setu amañ da heul testenn ar skritell 
lakaet e miz Mezheven gant ar gevredigezh Docks de l'Ouest war mogerioù kêr Douarnenez. 
DOCKS DE L'OUEST — ou DOCKS AR C'HUSHEOL — Ar brassa Société evit ar Magadurez e 
Breiz

AGARFE FERMI ER GUEAR-MAN — evit digor eur Chommerez-boued — EUN TY PE LOD 
EUZ EUN TY — (Magasin pe eur Gambr evit se, eur Gegin, diou Gambr, eur C'hourt ha Prenez. -- 
Proposi al Lojamanchou du fermi d'an Entrepôts Docks de l'Ouest, boulevard Vincent Gâche, 
NANTES — Ar chonverz a vo roet da genta d'ar perc'hen-ty pe d'ar re a gavo lojamanchou — Eur 
Prim ha vezo great d'han hini a gavo eun ty — AR Société DOCKS AR C'HUZ-HEOL, oajet a 25 
vloas — o département. -- Ar perchen-ty hoy ar Jerant n'hodeuz ket eta da veza nec'het.

Gant Chommerez-boued e troer ar galleg succursale ha gant eur c'hourt ha Prenez e troer une 
cour et commodités.

 

BUREV BREIZHAT AN ERGERZH EVIT KELTIA HAG AR BED - HOLL. — Ar 
gevredigezh nevez-mañ a c'houlenn digant kenskriverien diskleriadennoù diwar-benn an ergerzh 
hag ar werinoniezh en o bro, o rannvro, o c'hêr, hag ivez kartennoù, luc'hskeudennoù, levrioù, 
levrioùigoù, timbroù.

En eskemm e kinnig ar gevredigezh reiñ keloù ha deskadurezh diwar-benn ar broioù keltiek ha 
dreist-holl diwar-benn Breizh. Skrivañ da : J. P. Coraud, 55, Bois-Hercé, Nantes 7 C.

 

KELEIER.

— Ganet eo Ronan, mab Abel Omnes e Plouvouskant (Bro-Dreger). Yac'h ar vamm ,hag ar bugel.

Annaig ha Youenn Olier a zo laouen o kemenn deoc'h, o deus bet ur verc'hig, Mari-Annaig Katell, 
d'ar 15 a viz Mezheven 1949 e Kistreberzh.

Hor c'heneil Yann-Ber D'haese hag e wreg a zo bet ganet ur mab dezho, Alan Vari e anv, e Groslay,
d'an 2 a viz Ebrel.

Hor gwellañ hetoù d'an tri breizhadig nevez hag hor gourc'hemennoù d'o zud.

 

— Eured Yann Gwionvarc'h ha Lina Bale eus kelc'h Montroulez a zo bet lidet en iliz St-Marzhin, 
d'ar 26 a viz gouere 1949.

— Per Denez ha Morwena Steven a zo laouen o kemenn deoc'h int bet euredet e chapel Sant-Yann-
Vadezour, Treboul gozh, d'an 18 a viz Gouhere.

Hor gwellañ hetoù a evurusted d'ar priedoù nevez.

 

— Marvet eo e Pariz, d'an 18 a viz Mae, en oad a 53 bloaz, an Ao. Yann Floch, rener levrdi keltiek 
Pariz hag un ti-moulerezh e Mayenne.



Pediñ a reomp e wreg hag e vugale da zegemer hon tristañ gourc'hemennoù a gengañv.

 

BUHEZ KÊR-VREIZH. — E ti Bretoned Pariz ez eo bet aozet gant Kerlann, Erwan Tymen, an It.
Galbrun, un diskouezadeg diwar-benn Keltia, he deus, padet 3 sizhun (28 a viz Mae — 18 a viz 
Mezheven), Kelennus eo bet d'an holl gwelout eno kartennoù, kartennoù-post, levrioù, ha lizhiri 
kaset gant Kelted. — D'an 28 a viz Mae o deus graet Yann Boupinod ha Per ar Bihan ur brezegenn 
diwar-benn Kembre. D'ar 4 a viz Mezheven e konte Alan Guel eñvorennoù fromus ha kentelius, 
c'hwerv ha c'hwek tro-ha-tro, eus e veaj e Bro-Iwerzhon.
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Krouet eo bet nevez 'zo e Pariz ur gevredigezh, « Telenn Arvor », he fal skignañ sonerezh Breizh, 
hag harpañ ar sonourien yaouank. Kentañ abadenn ar gevredigezh nevez a vodas e sal Kêr-Vreizh 
un toullad a selaouerien evezhiek, d'ar 4 a viz gouere. War ar roll e oa kanaouennoù poblel ha 
pezhioù Jean Gras, Wuillaume, Jean Huré, an daou anv diwezhañ o vezañ reoù Gallaoued dedennet 
gant danvez Breizh. Berzh penn-da-benn he deus graet ar vodadenn, ha n' hellomp nemet reiñ 
meuleudi, d'an It. Nicole Jeanne Julien, ouzh ar piano, d'an dimezelled Lisette Calvez ha Germaine 
Tanghe, a reas gant ar violoñs hag ar violoñsel, da ganerien yaouank s Amzer-da-Zont » ha da aozer
ar gouel, Yann Plunier. Ra gendalc'hint holl bremañ gant an erv boulc'het !

 

DA C'HOUZOUT. — En dastumadenn « Les Etudes » miz here 1948, an Tad d'Ouince a zanevell 
buan awalc'h buhez an tad Jesuit Jozeb Huby, marv d'ar 7 a, viz eost diwezhañ.

Bet ganet e Kastel-Aodren (12-12-48), marv e Laniscat, parrez c'henidik e dud, e oa Jozeb Huby ur 
Breizhad a ouenn hag a demz-spered. Dija, 300 vloaz araok, e oa bet graet brud d'ar jesuited gant un
tad Huby. Hini hor c'hantved-ni a oa un den desket-tre anezhañ, en deus skrivet meur a bennad ha 
meur a levr, diwar-benn ar Skritur Sakr, dreist-holl. Un donezon ispisial en devoa, evit lakaat traoù 
uhel da vezañ komprenet aes gant an dud. Labouret en deus kalz evit deskiñ d'e vreudeur yaouank, 
ha d'ar bobl gristen ster ha talvoudegezh ar Skriturioù. Ouzhpenn ha gwelloc'h : un den santel ha 
madelezhus-kenañ e voe, doujet ha karet gant an holl.

 

Marv eo ivez nevez 'zo ur Jesuit all, Aogust HAOUISEE, ganet e Evran, bro St-Brieg, da zeiz 
kentañ miz here 1877. Misioner e Bro Sina, anvet da eskob Changhaï e 1931, e kreskas eston 
levezon an Iliz er pikol kêr-se. Tiez evit ar glañvourion, an dud diskiant, skolioù evit pep rummad a 
skolidi, ilizoù, manatioù a bep seurt, a voe savet gantañ e-pad bloavezhioù fonnus meurbet daoust 
d'an diasterioù spontus. Daeroù c'hwerv a voe skuilhet war e arched gant ur bobl a-bezh, he devoa 
kollet ur rener kalonek hag un tad leun a vadelezh.

 

Ul levr hag a ra trouz, en deizioù-mañ, leun a dalvoudegezh hag a skiant-prenet evel ma 'z eo — eo 
hini an Tad J. Goarnisson, mezeg — « Le Guide Médical africain » a zo bet skrivet gant un medisin 
breizhat, deut da vezañ Tad gwenn er Volta uhel — Graet gantañ e studi e Skol-Veur Roazhon, an 
Tad Goarnisson en deus labouret kalz evit kas da get ar c'hleñvedoù e vez ar Vorianed gwall-dizhet 
ganto : al lorgnez, an droug-kousked, h. a. Seurt tud a zegas enor d'o bro.
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MARV DOUGLAS HYDE. — Douglas Hyde rener kozh Iwerzhon, ha gwerinoniour brudet, a zo 
marvet un nebeut deizioù a-raok Vallée.

Evel Vallée an Dr. Hyde a voe ganet e 1860 hag eveltañ e varvas d'an oad a 89 bloaz. O daou o doa 
kerent ha ne ouient ket yezh ar Vro. Evel ma teskas Vallée ar brezhoneg gant tud diwar-dro 



Gwengamp ha Landreger, Douglas Hyde a zeskas gouezeleg gant kouerien Roscommon.

A-hed o buhez o deus renet o daou an hevelep stourm evit yezh o zadoù. Met Dr. Hyde en devoe ur 
gopr evit e labour : anvet e voe Rener Iwerzhon.

Setu m'emañ ar Bed Keltiek a-bezh e kañv, un nebeut mizioù 'zo e oa Kembre gant marv T. 
G. Jones, neuze Breizh gant marv Mordiern ha Vallée, bremañ Iwerzhon gant hini an Dr. Hyde. 
Kemer a reomp perzh e kañv Iwerzhon a-gevred gant an holl vroioù keltiek.

 

DIWAR-BENN AL LIZHERENNOU IWERZHONAT. — Bez ' ez eus triwec'h lizherenn en 
iwerzhoneg : ABCDEFGHI, LMNOP, RS TU.

Evel ma oar an holl e vez gant al lizherennoù-se stummoù ispisial. E gwirionez n'eus nemet g, r hag
s hag a vije disheñvel-mat diouzh an hevelep lizherennoù anvet « roman ».

An doare diouti hec'h-unan d'ober gant al lizherenneg dibar-se treuzanvet « lizherenneg iwerzhonat 
» n'eo ket iwerzhonat e mod ebet, degaset eo bet gant abostoled kristen kentañ deuet da Iwerzhon 
eus an Douar-Bras e-kerz ar pempvet hag ar c'hwec'hvet kantved goude Hor Salver. D'ar c'houlz e 
oa e boaz gant holl venec'h manatioù an Douar-Bras p'edont o sevel o dornskridoù e latin hag e 
gresianeg.

Perak e talc'h Iwerzhoniz neuze, en oad bremañ da ober gant o skritur a orin estren ? Gouezeleg 
Bro-Alba n'eo bet skrivet biskoazh gant al lizherennoù-se. Kar-tost eo koulskeude d'an iwerzhoneg, 
glanoc'h egetañ e meur a stumm, diwar am eus klevet.

Dalc'hmat eo bet graet gant al lizherenneg « roman » evel ma ra Kembreiz, Breizhiz, Manaviz ha 
Kerneveuriz pa skrivont o yezh keltiek dezho-i, evel ma ra holl vroioù all e lec'h all.

E gwirionez, luzius eo ar skritur iwerzhonat d'an daoulagad *. Kaer eo avat, dreist-holl evit an 
talbennoù. Perak neuze ne rafe ket Iwerzhoniz gant al lizherennoù roman etrevroadel pa voulont 
skridoù boutin — gouarnamant Eire en deus bet graet se c'hoazh - o virout stummoù ispisial al 
lizherenneg brizh-iwerzhonat evit moulañ talbennoù hepken pe evit seveniñ mouladurioù arzel ?

KERLANN

* Dre ne vez rak-pik ebet war i (nemet a-wechoù un tired) ne lenner ket mat, dre skouer in diouzh 
m.

 

DA C'HOUZOUT. — Estreget en Enez Iwerzhon e kaver e pep bro geltiek, (nemet Manav, a zo un
enezenn vihan) ur rann diouzh ar vro hag a vez nac'het outi. — Ouzh Eire, pemp kontelezh an 
hanternoz : Londonderry, Antrim, Tyrone, Fermanegh, Armagh, ha Down (Doire Cholum Chiite, 
Aontruim, Tir Eogbain, Fearmonach, Ard Mhacha, Conndae an Duni er yezh c'houezelek) a zo e 
dalc'h ar Saozon . — Ouzh Alba : Cumberland. — Ouzh Kembre : Monmouth (Menoe e 
brezhoneg). — Ouzh Kerne-Veur : un tamm mat eus Devon (e kembraeg : Dyfnaint pe Devent e 
brezhoneg) . — Hag ouzh Breizh, anat d'an holl, bro an Naoned (Loire-Inférieure, e yezh hor 
rannerien). 

KERLANN

 

PLADENNOU DA ZESKIÑ AN TWERZHONEG a c'heller prenez e ti « Linguaphone » : 2 
rummad a zo , 9000 lur pep hini anezho. — 12, rue Lincoln, Paris (8),
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GORSEDD KERNE-VEUR a zo bet dalc'het e Sant-Aostell d'an 3 ha d'ar 4 a viz Gwengolo. Al 



lidoù a zo bet graet e-tal maen-hir Menez Charlez d'ar sadorn. D'ar sul ez eo bet lidet un oferenn e 
kerneveg penn-da-benn en iliz Sant-Aostell, gant Car Fentynyou, Map Melyn hag ar chaloni 
Roberts.

GORSEDD DOLGELLAU, (Merioneth, Kembre) a zo bet dalc'het e derou viz Eost. An Ao. 
Tymen, sekretour Emsav Keltiek Breizh  a zo bet di en anv ar gevredigezh-se, hag an Itron Galbrun,
renerez kevredigezh ar c'helc'hioù Keltiek, ha moarvat Breizhiz arall.

 

BREURIEZH AL LEVRIOU BREZHONEK. — Hor c'heneiled eus Roazhon o deus savet ur 
gevredigezh, he fal gwerzhañ ul lod bras eus al levrioù brezhonek bet moulet er bloavezhioù 
diwezhañ ha dastum arc'hant da embann oberennoù nevez en hor yezh. Fellout a ra BALB ledanaat 
kelc'h ar re a lenn brezhoneg, dre ober ar muiañ ar gwellañ a vruderezh. Klask a ra bretoned 
yaouank, a vo paeet mat, evit gwerzhañ levrioù. — Diskleriadurioù ha roll al levrioù da werzhañ a 
c'heller goulenn digant burev BALB : 8, rue Legraverend, Rennes. — C.C.P. 1171-35 RENNES.

 

SOCIETAS POLYGLOTTICA UNIVERSALIS. — Ar gevredigezh-mañ a zo he fal ober 
troidigezhioù eus oberoù 'zo e pep yezh. 200 kenskriver he deus, o kas dezhi en o yezh, bep ar mare,
an destenn da dreiñ. An tachennoù pleustret warno a zo liesdoare. Er mare-mañ e vezer o treiñ « 
How to speak English » gant Munters.

Ar strivoù graet betek-hen gant ar gevredigezh evit kavout ur c'henskriver breizhat a zo manet 
difrouezh. D'ar re dedennet gant al labour-se, skrivañ da : Pierre Notaerts, Boîte Postale 1039, 
Bruxelles.

 

GALVADENNOU. — Ma fell doc'h kaout an tañva eus labour hor mignon L. Lok war vuhez hag 
oberoù ar Gonideg, lennit « Bulletin de l'Association Bretonne 1948 » nevez-moulet. Allas ! evit 
lakaat moulañ al levr kentañ ennañ « Buhez hag oberoù », yalc'h an oberour a yafe da hesk.

Goulenn a ra, eta, skoazell digant e genvroiz. Pediñ a ra ar re a garfe kaout al levr da gas o anv d'an 
Dr Dujardin - Saint-Renan, Finistère. Koust a rafe 500 lur da vezañ paeet pa zegouezhfe ganto al 
levr.

Danvez fonnus ha rouez a vezo ennañ koulz hag an hini a re da lennerien Arvor ar furcher 
brezhonek.

An Dr Dujardin a ro ivez da anaout d'e genvroiz ez eo damechu gantañ renkañ ar fichennoù 
dastumet e-pad tregont vloaz furcherezh. Renket int en doare-mañ 1°/buhez hag oberoù ar 
skrivagnerien vrezhonek. 2/ istor berr ar yezh hag al lennegezh (Br. kozh, krenn - a, vremañ) 
levrlennadur, yezhadurioù, levrioù da zeskiñ ar yezh, warlerc'h pep kevrenn geriadurioù, 
geriadurioù diembann, geriadurioù ispisial, kollokoù, bevennoù ar yezh, eilyezhoù, anvioù-tud, 
anvioù-lec'h, brezhoneg-kembraeg-kerneveg, kanaouennoù, kantikoù, sonioù, kazetennoù, 
kelaouennoù, almanagoù h. a., ar c'hoariva, krennlavarioù, ar werzaoua.

O vezañ ma 'z eo re ger lakaat moulañ seurt oberoù — re nebeut a brenerien a zo — hor mignon a 
responto d'an neb a c'houlenno outañ tra pe dra diwar-benn hini pe hini eus ar c'hevrennoù-se 
(lakaat un timbr evit ar respont).
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POURQUOI LES BRETONS S'EN VONT. — Skrivet eo bet gant an Ao. 'n abad Elie Gautier, a 
zo o pleustriñ abaoe pell diwar-benn kudenn an divroerezh evit Aodoù-an-Hanternoz, ur studiadenn 
e daou levr war an divout-se : « Un siècle d'Indigence » — « La dure existence des paysans et des 
paysannes ». Rakprenañ a c'heller betek miz kerzu pep hini anezho evit 225 lur, an daou a-gevret 
425 lur.



Mizoù-kas : 75 lur evit ul levr, 100 evit an daou. — Monsieur l'Abbé E. Gautier,.233, rue de 
Vaugirard, Paris (15e) CCP 890-36 Rennes.

 

DA C'HOUZOUT. — « L'écho paroissial des Neiges », kelaouennig embannet gant beleien an 
Havr-Nevez, a zo skrivet e brezhoneg, e spagnoleg hag e poloneg. (Hervez « Le Havre », 
studiadenn douaroniezh-ar-C'hêrioù, gant Th. Nègre, 1947).
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3

EVIT AR WIRIONEZ

Klemm a reer dre holl war gwanded hon emsav. Ha dre holl ez erbeder louzou
burzhudus a bep seurt. A bep seurt, ha koulskoude heñvel kenetrezo en o donañ. 
Rak ar c'huzul bras a vez atav : kuzhat ar wirionez ha lavarout kontrol eus pezh
a soñjer.

N' eus mui, en hon emsav, a venozioù : segredoù-keginerezh ha troioù-
abostolerezh hepken. N' eus mui a stourmerien : sigoterien hepken. Abaoe 
rummadoù eo deut da arz broadel, e Breizh, ar c'hoari finoc'h-finañ : lakaat 
pobl Vreizh da vezañ a-du gant ar vroadelerien hep gouzout dezhi, lakaat 
gouarnamant Bro-C'hall d' ober kemmoù dispac'hel (evel kelenn ar brezhoneg) hep 
merzout dezhañ. Ha divorc'hed ez eer d' en em goll en hentoù kamm-digamm ar 
c'horvigellerezh.

Gwirionez peurbad Breizh a zo bet aberzet : a zeiz da zeiz e krakvever war
ur falstrivli romantel hag e vager ur goanag izil gant raktresoù bourc'hizien o 
klask un doare dizañjer da zasorc'hiñ o bro. Toc'hor omp gant kleñved ar pobloù 
bet sujet pell ha deut eürus en o sujidigezh : al laoskoni. Ha n' hon eus 
brasoc'h spont eget en em ziskouez kablus, ha brasoc'h c'hoant eget bezañ 
dereat. En ugentved kantved e vanomp bro ar berzoù hag an eskumunigennoù, bro 
hep he far beleien an tabou : « arabat skrivañ an dra-mañ », « arabat lavarout 
an dra-se ». Hag en anv seurt gwidre proviñsel e kinniger mougañ pezh a chom 
c'hoazh eus hor spered.

Ne vezo a vuhez speredel e Breizh nemet p' hor bo doujañs ouzh an 
Uhelvennad, ne vezo a lennegezh nemet pa vo steuet war fromoù ha glac'haroù ar 
re a zo Breizh o stourm, war o goanagoù, war o c'harantez hag ivez war o 
mallozhioù hag o c'hasoni. N' hell ket bezañ a lennegezh er-maez eus ar 
wirionez. Ha gwirionez ar Breizhad n' eo ket hepken estlamm ouzh kan an eostig-
noz pe c'hoant d'ar merc'hed. Muioc'h eo c'hoazh risign drouk an den faezhet e 
gorf met didrec'h e spered, ha youl poanius ar sklav d' an dieubidigezh. Ha 
kement-se - kement feiz a zo e Breizh, kement mezh ha kement kas, kement 
gwenvidigezh a c'hell ur youc'hadenn vrezhonek lakaat e kalon ur paotr yaouank -
kement a zo danvez hor c'halonoù a zo ivez danvez hol lennegezh.
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Ur maread aour a zo bet evit lennegezh hor bro : p' o deus gouezet un 
nebeut tud, ur c'hard-kantved a zo, kemer kiriegezh evit Breizh hag en em 
ziskouez dirak ar bed evel ma oant. Deomp-ni d' ober heñvel. Deomp-ni d' en em 
reiñ en hor skridoù. Didalvoud e vefent ma ne vefe anezho hor buhez. Buhez hor 
pobl. He buhez rac'h, leun, klok. Buhez ar c'houer o tiveina un dirionenn, ar 
micherour bouzaret an devezh-pad gant fraoñv e drebarzherez, ar studier o krenañ
war e levrioù e kambrig ar goañv pe o werzhañ, e korn ar straedoù, kazetenn ar 
strollad, ar prizoniad o skrignal e zent e dilabour an toull-bac'h. Ma ne vefent
ket leun gant o enkrez dezho-holl hag o c'hounnar. Didalvoud ha mat d' ar bern 
teil. 

Setu perak ne vezo lakaet d' hor c'henlabourerien nep diviz nemet hemañ : 
bezit c'hwi hoc'h-unan. Setu perak ivez ne vezo goulennet diganto nep doujañs 
ouzh nep reolenn, nemet hini ar Wirionez.

Per DENEZ.
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FRANSEZ VALLEE  gant Roparz HEMON

 -I -

Ne oan nemet un denig yaouank, o paouez dizoleiñ va yezh ha va bro, 
c'hoant din lenn levrioù brezhonek, al levrioù brezhonek-se a oa diaes a-walc'h 
da gaout, rak n' o c'haved ket er stalioù. Er bloaz 1915 e tlee bezañ. 
Koumanantet oan da « Groaz ar Vretoned », hag a zegouezhe ganin, soñj am eus, 
hep sul, hag a veze lonket ganin diouzhtu, ne vern pegen divlaz e oa ar 
pennadoù.

Skrivañ a ris d' an aotrou Vallee da gaout levrioù am boa gwelet embannoù 
diwar o fenn war e gazetenn. Kas a reas din levrioù all, a-unan gant ur gartenn 
d' en em zigareziñ, pa oa diviet al levrioù a c'houlennen. Ur gartennig hegarat,
er skritur-se, krenus un tammig, a dleen gwelout ken alies da c'houde. Ar 
gartennig kentañ-se am boa miret, hag a vije c'hoazh em c'herz, gant meur a 
deñzor all, panevet ar brezel ha kirri-nij ar Saozon.

E Sant-Brieg, diwezhatoc'h, war-dro 1923 marteze, e ris anaoudegezh 
gantañ. E di, er straed Sant Benead, a vo taolennet alies gant ar skrivagnerion 
niverus a voe degemeret eno. Ti ur gouizieg kozh, ennañ kalz a levrioù, kalz a 
boultr, ur c'hazh hag ur garabasenn. Sachet e veze war ur c'hloc'hig, hag an 
aotrou Vallee, bihan, klañvidik (a lavare), a ziskenne, en e borpant alpaka, e 
galabousenn war e benn, da ambroug ar gweladenner betek e gambr-wele, a oa ivez 
e vurev. Azezañ a rae e-kichen an daol, ha lakaat e lunedoù war e fri, ha lenn a
vouezh uhel ul lizher bennak, pe ur pennad-skrid bennak, a oa o paouez kaout ; 
ha neuze e veze kaoz e-pad div eur pe deir, n' eus ket ezhomm da c'houlenn 
diwar-benn petra.

Komz a rae goustadik, un tammig o kanañ, evel dianalet dalc'hmat, e 
zaoulagad krak o parañ a bep eil warnoc'h ha war ar paperennoù dirazañ. Ar bed a
veve ennañ a oa bed ar brezhoneg, ha ne gredan ket ez ae e spered alies er-maez 
eus ar bed-se. Er bed-se e tremene hinon ha korventennoù e holl vuhez. Marteze e
fazian. Rak menozioù kuzh un den, e breder don, piv o anavezo biken ?

Ur mestr doujet, ur gwarezer start hag ur c'heneil feal eo bet din. Va 
skoazellet en deus gant e alioù, n' am eus ket atav heuliet ; va skoazellet en 
deus gant e arc'hant ( saveteet en deus « Gwalarn » ha va embannadurioù ouzhpenn
ur wech) ; va skoazellet en deus, hag eñ kozh ha gwan, pa 'z on bet prizoniet 
gant ar Fransizion. Er bloaz-mañ 1949 end-eeun e skrive din c'hoazh ur gartennig
bloavezh mat.

6
- II -

An den a varv. An ober a chom. Hag an ober-se, n' eo ket a-walc'h lavarout
ez eo meur, ha kaer, ha pouezus. Ret eo resisaat petra eo, ha peseurt renk a 
gemer e tonkadur hor bro.

Un den pinvidik. Eus ar seurt na gaver mui, hag a oa stank e dibenn ar 
c'hantved tremenet. Ur bourc'hiz bihan o vevañ diwar e leve. En em lakaat a 
reas, diwezhat, a gredan, ha goustadik, war studi ar yezhoniezh, evit e 
blijadur. Ken na zeuas tamm-ha-tamm da vezañ, etre e dregont hag e zaou-ugent 
vloaz, pezh a anver ur gouizieg.

Daou rummad yezhourion a zo : ar re a labour evit ar yezhoniezh, hag ar re
a labour evit ar yezh. Pal ar re gentañ eo mad ar skiant, pal an eil re eo mad 
ar vro. Diaes ober an diforc'h etre an daou rummad. Lakaomp, - daoust m' eo 
direizh troc'hañ ken spis ar gudenn, - Jozeb Loth e-touez ar re gentañ, Fransez 
Vallee e-touez an eil re, Emil Ernault e-kreiz.

An den-se, Vallee, ha na oa ket kelenner, ha na oa ket yezhour a vicher, a
zo bet atav doujet gant ar gelennerion hag ar yezhourion a vicher. Perak ? Dre 
na savas morse kalz a-enep o menozioù. Ivez, dre na glaskas morse tabut outo 
evel tud.

Gouiziegezh Vallee a zo bet ar ouiziegezh kelennet hag azaouezet en e 
amzer. Skol ar yezhourion alaman, a renas tost diharz e-pad kant vloaz, a oa e 
barr he galloud pa oa Vallée o tont d' e oad-gour. Zeuss, ha Thurneysen da 



c'houde, a oa an ebestel o doa kemennet d' ar bed keltiek ar C'heloù Mat, ha piv
en dije savet e vouezhig a-enep ar Ger ? E Breizh-Veur, en Iwerzhon, war an 
Douar-Bras, e kement lec'h ma veze pleustret war ar geltiegouriezh, e voe 
degemeret o Aviel. Neb en dije kavet abeg e reolennoù santel an indezeuropeg a 
vije bet lakaet diouzhtu e renk an dud sot. Ha sot e vije bet ivez. Rak an Ti 
savet gant kement a aked hag a breder a oa dispar. Hag eñ un tammig dismantret 
ha dic'hizet, e chom servijus hiziv end-eeun, o c'hortoz ma vo kempennet, - 
pegoulz ha penaos ? - un Ti all.

Ar ouiziegezh-se a lakaas da dalvezout evit e ober : sevel ar brezhoneg 
war ur bazenn uheloc'h eget kent. Amañ e kerzhe gant un hent nebeut darempredet 
gant e vistri.
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Bezañ yezhoniour ha bezañ reizhour-yezh a zo daou dra disheñvel. Ar 
yezhoniezh a zo ur skiant anavezet, kelennet a-berzh-stad e pep bro. Ar 
reizhyezhouriezh n' eo ket anavezet evel skiant, ha ne gredan ket e ve kelennet 
neblec'h.

Ar reizhour-yezh eta, - daoust ma 'z eus bet tud a ouenn gantañ a-
viskoazh, - a zo un den ha na sent ket ouzh lezennoù resis ur skiant ; diouzh e 
ijin e-unan, ha diouzh ur c'houmoulad menozioù boutin en e amzer, e tenn 
pennsturioù e ober. Aozañ a rank, evitañ e-unan ha drezañ e-unan, reolennoù bras
ha bihan, o stummañ diouto e labour.

Arouezioù 'zo hag a ziskouez e vo diazezet a-zevri ar reizhyezhouriezh er 
bloavezhioù da zont. En amzer Vallee, avat, n' eus ket bet anezhi. Hent ur 
ergerzher dre ur vro tost dianav eo bet e hent.

- III -

Ur reizhour-yezh bras hor boa bet, Ar Gonideg. Ken kreñv eo bet e levezon 
ma chomo merket don war brezhoneg da viken. E ziskibion, dreist-holl Troud ha 
Milin, a zalc'has eeun gant an ervenn bet boulc'het gantañ, hogozik betek dibenn
an naontekvet kantved, d' ar c'houlz ma teuas Vallee. Daoust da se, edo oberenn 
al Leonad o kouezhañ a dammoù, dre an diabarzh, da heul ar sioù hag ar 
gwanderioù a oa enni ; ha dre an diavaez, da heul spered-dispac'h ar Vretoned.

Unan eus e ziskibion c'hredusañ, Kervarker, a reas kement da vrudañ labour
Ar Gonideg dre embann e c'heriadurioù, en doa distaget gantañ, hep ober a-
ratozh, un taol eus ar re washañ dre embann e « Varzhaz Breizh ». Tud all, diwar
abegoù mat pe fall, gant digarez pe hep digarez, a oa en em ziskleriet a-enep 
dezhañ. War-lerc'h an urzh e oa deuet an dizurzh. Ar roud a vane, merket splann.
Nemet treuzet-didreuzet gant tudigoù o tripal a bep tu.

Emil Ernault a oa o studiañ hor yezh donoc'h ha spisoc'h eget na oa bet 
studiet biskoazh d' an ampoent. Hag eñ koshoc'h eget Vallee, anavezet e voe gant
hemañ evel e vestr. Kenlabouret o deus an daou zen, hogos a-hed o buhez, ha 
diaes e vo atav disrannañ fraez lodenn pep hini anezho er c'henlabour-se.
Ernault, avat, daoust d' e holl berzhioù mat, ne oa ket evel Vallee ur reizhour-
yezh ganet. E selloù troet pizh ouzh munudoù an amzer dremenet hag an amzer 
bremañ, ne oa e spered na ledan na taer a-walc'h da aozañ an amzer da zont. 
Danvez fonnus a zastumas, berniet digempenn, - hini eus ar re a rank furchal en 
e c'heriadurioù hag e bennadoù-skrid n' em dislavaro, - ha ne gredas morse reiñ 
ali estreget: bezañ fur, teurel evezh, ... a-stroll, a-stroll, evit mad an holl.
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Setu Vallee eta, galvet da adsevel oberenn Ar Gonideg. Ha gouzout a reas 
raktal, diwar an deiz kentañ, e vije ken pounner e garg ? N' eus ket da grediñ. 
An den a groge da embann, e 1897, pennadoù brezhonek war « La Croix des Côtes-
du-Nord », a groue ur stagadenn, er bloaz war-lerc'h, e brezhoneg penn-da-benn, 
d' ar gazetenn-se, ur stagadenn o tont buan d'ur gazetenn distag, « Kroaz ar 
Vretoned », hag a dlee padout, moulet bep sizhun, ouzhpenn ugent vloaz. - An 
den-se ne felle dezhañ, en derou, nemet lakaat tud Bro-Dreger da lenn o yezh. 
Skridoù kentañ « Kroaz ar Vretoned », ar re savet gantañ pe ar re niverusoc'h 
savet gant e vignoned hag embannet gantañ war e gazetenn, a zo e yezh Treger.

Kompren a reas, koulskoude, ne voe ket pell, e ranke lakaat urzh, urzh er 
yezhadur, urzh er geriadur, urzh en doare-skrivañ. Ha mantret e voe o welout pep
unan eus e genlabourerion o heuliañ e faltazi ? Ha c'hoant a zeuas dezhañ 
skignañ « Kroaz ar Vretoned » e Kernev hag e Leon ? Daou abeg d'e atizañ, hep 
mar. Hogen, d'am menoz, e oa muioc'h : ur broud, don en e galon, da zaskoriñ d' 



ar yezh a gare un diazez start, dezhi da drec'hiñ er stourm ouzh yezh an estren.
« Emglev ar Skrivagnerion », sinet e 1907, ar c'hammed kentañ etrezek 

unvanidigezh ar brezhoneg, a voe, a gredan, labour Vallee muioc'h eget den all 
ebet.

Tu a zo da abegiñ an emglev-se. Tu a zo atav da abegiñ n' eus forzh petra 
a zivizer diwar-benn an doare-skrivañ. Reolenn an dibennoù, da skouer, 
kensonennoù blot e dibenn an anv-kadarn, kensonennoù kalet e dibenn ar gerioù 
all, - « brezhoneg » ha « brezhonek », - a vefe kalz da lavarout a-enep dezhi. 
Pezh a zo a bouez, avat, eo e vefe ur reolenn. Trugarekaet e vo Vallee, n' eo 
ket hepken da vezañ bodet skrivagnerion en ur sal evit sinañ un emglev, met 
ivez, ha muioc'h, da vezañ o lakaet da zerc'hel d' an emglev goude.

-IV -

Tamallet eo bet a-wechoù da Vallee bezañ foranet kalz amzer gant « Kroaz 
ar Vretoned ». Embann ur gazetenn bep sizhun e-pad ouzhpenn ugent vloaz n' eo 
ket ur c'hoari. Un darn vat eus ar pennadoù a veze kaset dezhañ a ranke kempenn,
reizhañ, adskrivañ. Ne dalvezent ket ar boan alies. Evel kazetenn, « Kroaz ar 
Vretoned », ret hen anzav, a zo dizudi. Vallee ne oa ket anezhañ, evel 
Kaourintin An Nourz,da skouer, ur c'hazetenner ganet ; ha morse ne zeuas da 
vezañ ur c'hazetenner a vicher : re a varzhonegoù, re a gontadennoù divlaz, ha 
c'hoazh troc'het e meur a damm peurliesañ, re nebeut eus an danvez a blij d' al 
lennerion hag o laka da c'hortoz gant mall ar gelaouenn.
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Koulskoude, menozioù yac'h en doa. Fellout a rae dezhañ reiñ d' ar 
vrezhonegerion, en o yezh, un tammig a hep tra. Labour-douar, magañ-chatal, 
gwenanerezh, kuzulioù yec'hed, segredoù kegin a gaver e « Kroaz ar Vretoned », 
ouzhpenn keleier ha pennadoù lennegezh. Mar n' int ket gwelloc'h, n'eo ket dre 
fazi Vallee eo. Ar boan hag an arc'hant a lakaas en oberenn-se a zo bet implijet
mat. « Kroaz ar Vretoned » n' eo ket bet bihan he levezon war ar bobl hag ar 
skrivagnerion.

Ha neuze, bez' e oa gant « Kroaz ar Vretoned » ur spered breizhek ha n' eo
ket bet kavet alies e bar, - o lakaat er-maez « Feiz ha Breizh » dindan renadur 
an aotrou Perrot, hag « Arvor », - gant hor c'hazetennoù-pobl. Un emrener rik e 
oa Vallee. Unan ha na dae ket da glask pemp troad d' ar maout. A-du eo bet, evit
gwir, gant ar rannvroelouriezh, gant an digreizennouriezh a rene en hon emsav e 
derou ar c'hantved-mañ, evel ma vije bet a-du en hon deizioù gant ar 
gevredelouriezh. Met a-du eo bet ivez gant « Breizh Atav ». E don e galon, evel 
pep gwir Vreizhad, e krede ez eo Breizh ur vro distag, hag a dle bezañ distag. 
Ur gazetenn-bobl etre daouarn ur seurt den, zoken unan ha na rae ket a 
bolitikerezh, a oa etre daouarn mat.

-V-

E-touez an diotachoù a vez kontet diwar-benn Vallee, n' eus ket brasoc'h 
diotach eget : Vallee a oa enebour da vrezhoneg ar bobl. Studi brezhoneg ar bobl
a zo bet diazez e holl labour evel gouizieg. Edo dibaouez o tastum gerioù, 
troioù-lavar, krennlavarioù, kanaouennoù ha rimadelloù ar bobl. Un darn vras eus
ar pezh en deus embannet a zo tennet diwar an danvez-se.

Lavarout a rae, avat, e rank ar yezhour hag ar skrivagner dibab e yezh ar 
bobl ar pezh a zo glan ha lezel a-gostez ar pezh a zo trefoet. En abeg da se e 
troas a-enep dezhañ kalz eus ar re a garfe skrivañ ar brezhoneg dres evel ma vez
drailhet.
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Daoust ha ne fazias ket Vallee o klask divizout petra oa glan ha petra oa 
trefoet ? Ur gudenn all e vefe respont. Ur gudenn diaes, rak, evel pep den, e 
kemmas e venozioù a-zivout meur a boent a-hed e vuhez. E glevet em eus o rebech 
da dud 'zo bezañ ken sot gant studi ar c'hembraeg ma teuent da « skrivañ 
kembraeg e brezhoneg ». Ha padal, ar rebech a rafen-me dezhañ eo bezañ harpet re
e varnadennoù e-keñver reizhded pe direizhded ar brezhoneg war ar c'hembraeg, a 
gare hag en doa desket aketus. Ouzhpenn se, ur si a gavan gantañ, a gavan ivez 
gant yezhadurourion all : ur wech dizoloet, pe empentet ganto ur reolenn, kemer 
ar reolenn-se evel gwirionez an Aviel.

Gwell a se, marteze. Diwar-benn stummoù ur yezh e c'heller arguziñ 



diziwezh. Hag ur reizhour-yezh a rank lavarout « ya » pe « nann », pa chom ur 
yezhoniour en amzivin. Ha neuze, fazioù Vallee, mar dint fazioù, a zo nebeut a 
dra. Ret eo bezañ yaouank-flamm evit kavout « euzhadennoù » e pep lec'h. 
Barnadennoù Vallee, skoret war ur ouiziegezh vras koulz ha war skiant-prenet, a 
zo fur peurliesañ. Hag ar sturienn roet gantañ, kutuilh e pep rannyezh ar pep 
gwellañ d' ober ar genyezh, a zo talvoudus, zoken pa n' en em glever ket atav 
resis a-zivout ar pezh a anver « ar pep gwellañ ».

-VI-

Un darvoud a bouez e buhez Vallee a voe e gejadenn gant Meven Mordiern. 
Diwar ar c'henlabour etrezo, a badas daou-ugent vloaz, e tiwanas an darn-se eus 
e ober a chomo, d' am soñj, an hini vrudetañ : krouidigezh ar yezh lennek ha 
savidigezh ul lennegezh uhel.

Meven Mordiern, a gredan, a voe ar brouder er c'henlabour-se. Panevetañ, 
n'hor bije bet nag an « Notennoù diwar-benn ar Gelted Kozh », nag ar « Sketla 
Segobrani », nag ar « Geriadur Bras Gallek-Brezhonek ». Digant Vallee e unan hor
bije bet marteze ar « C'huzulioù d' ar Skrivagnerion » hag an rolloù gerioù 
skiantel ha micherel. Ha c'hoazh, ne ouzon ket.

Kerkent ha deuet da vevañ e-kichen Sant-Brieg, war-lerc'h brezel 1914, ez 
en em lakaas Meven Mordiern da dennañ digant Vallee pep tra a c'helle evit mad 
ar brezhoneg. Fentus e oa klevout an hini yaouankañ eus an daou zen o klemm 
diwar-benn egile. Kounnariñ a rae alies : lezirek, dizurzh, aonik dirak Per ha 
Paol, setu, gouez da Veven Mordiern, ar pezh oa Vallee. Ha na vire ket outañ da 
gaout doujañs vras en e geñver. Biskoazh n' em eus klevet Vallee o klemm diwar-
benn Meven Mordiern. Gwir eo, ne lavare droug diwar-benn den ebet. Pa veneged 
dirazañ unan ha na gare ket, - un enebour d' ar brezhoneg peurliesañ, - e pare 
ur sell goapaus a-dreñv e lunedoù ; netra ken.
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E krouidigezh ar yezh lennek eta, klask diforc'h menozioù Vallee diouzh re
e genlabourer a zo dic'hallus-krenn. Spered an eil a zislivas war spered egile. 
An daou liv, avat, zoken en derou, a oa tost heñvel.

Ar yezhoù manet fraost a-hed an amzerioù, ha deuet abaoe ur c'hant vloaz 
bennak da vinvioù a sevenadurezh, a rank sevel ur geriadur stank da glotañ gant 
ezhommoù ar vuhez a vremañ. Bez' e c'hellont, pe klask krouiñ ar geriadur-se a-
ziwar o danvez dezho o-unan, pe amprestañ diouzh ar geriadur anvet etrevroadel. 
Vallee-Mordiern, - o heuliañ skouer Ar Gonideg hag a ziskibion, - a zibabas an 
hent kentañ. Gerioù skiantel a groujont a-vil-vern, hag a implijjont a-vil-vern 
en o skridoù.

Vallee n' en doa ket kement a fiziañs ha ma kreder.
« Kalz eus ar gerioù-se, » a lavaras din ur wech, « ne badint ket. Hogen 

ret eo diskouez e c'heller o sevel, ha pa na vefe nemet da enebiñ ouzh pleg fall
ar vrezhonegerion, techet ha ma 'z int da gemer gerioù gallek, treuzwisket pe 
dic'hizet mui pe vui. »

Souezhet e voe, a gav din, o welout an dud yaouank oc'h ober gant ar 
gerioù-se pe gant gerioù seurt-se war e lerc'h.

Aet eo re bell. Pe gentoc'h, aet int, eñ ha Meven Mordiern, re bel!. Daou 
fazi o deus graet ivez. Da gentañ, bezañ ijinet re a c'herioù, dezho ur ster 
resis-tre, oc'h ober da skouer un diforc'h kalz re spis etre dibennoù evel « 
adur, erezh, elezh, egezh, ouriezh, idigezh » hag all ; ma teu ar gerioù 
gouiziek da baotaat dreist ezhomm. D' an eil, bezañ stummet re a c'herioù hir ha
pounner, diaes da zistagañ, ha digened. Brasañ si o labour eo marteze : 
diseblant-krenn e oant ouzh ar gened.

War ar poent-mañ on ali gant enebourion 'zo eus Vallee. N' emaon ket pell 
diouzh soñjal en deus graet nebeutoc'h a vad gant e c'herioù gouiziek eget ma 
kredemp gwechall. Darn eus e c'herioù, koulskoude, ar re aesañ pe ar re gaerañ, 
a zo aet a-benn bremañ e-barzh ar yezh, hag a chomo da viken.
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War ur poent all, avat, ez on krenn a-du gant Vallee ; mont a ran zoken 
pelloc'h egetañ : kudenn ar c'hevreadur, pe stummadur ar frazenn evit displegañ 
kealioù. Talvoudegezh istorel levrioù evel an « Notennoù » pe ar « Sketla » eo 
bezañ distaget da vat, dieubet da vat ar yezh skrivet e lavar-plaen diouzh 
hollveli ar yezh komzet. Yezh ar varzhoniezh a oa dieubet pell 'zo ; dieubet eo 
bet a-viskoazh. Hogen yezh al lavar-plaen, moarvat dre ma tarzhas hol lavar-



plaen en naontekvet kantved diouzh ar c'hontadennoù-pobl, a chome matezh ar 
gomz. Bez' ez eus tud c'hoazh en hor mesk ha n' o deus ket komprenet e tle ar 
frazenn skrivet, - dres dre ma 'z eo skrivet, - mont gant un hent ha n' eo ket 
atav hent ar frazenn gomzet. Frazenn Vallee, evel hini hor skrivagnerion lennek 
a vremañ, a zo bet dismegañset dre ma oa « galleg, gerioù brezhonek warnañ », pa
ne oa nemet lavar-plaen skrivet, ha netra ken. Pep yezh a wisk un neuz disheñvel
hervez an implij a ranker ober anezhi. Bez' ez eus « yezh ar gomz » ha « yezh ar
paper moulet » ; hag ivez « yezh ar gador-brezeg », « yezh ar c'hoariva », « 
yezh ar skingomz », houmañ ganet en hor c'hantved ; pep unan eus ar yezhoù-se 
rannet d' he zro en isyezhoù diouzh ret ; n' o deus dres nag an hevelep 
geriadur, nag an hevelep yezhadur, na dreist-holl an hevelep troc'h hag an 
hevelep mentadur. Ur skrivagner hag a skrivfe atav evel ma komzer a vefe ur 
skrivagner fall.

 -VII -

Emglev 1907 a-zivout an doare-skrivañ, savet war teir rannyezh hepken, ne 
c'helle ket padout. Abred pe ziwezhat e vije ret Iakaat ar pevare troad d' ar 
gador. Se a c'hoarvezas e 1941. Er bloaz-se, d' an 8 a viz Gouere, ez asantas 
Gwenediz sinañ un emglev hep diskar labour Ar Gonideg ha Vallee.

Vallee ne welas ket e oa bet saveteet e ober en deiz-se, ha roet d' ar 
brezhoneg war un dro ar gwir da vezañ yezh-Stad hiviziken. Enebourion Vreizh n' 
int ket ken dall. Gouzout a reont ervat e rankont, da zistrujañ hor yezh, 
distrujañ da gentañ Emglev an 8 a viz Gouere. Ma ne vefe, e-lec'h ar Brezhoneg, 
nemet « ar 77 rannyezh » ! pe ma vefe zoken div yezh skrivet evel a-raok ! pe ma
vefe tu da deurel c'hoazh ur maen pe zaou da strafuilhañ dour poull-raned an 
doare-skrivañ !

En abadenn-se koulskoude e rank Vallee bezañ digarezet. Eñ da vihanañ ne 
oa na droukrañs na korvigell ennañ ; netra nemet karantez c'hlan, karantez 
divent ouzh hor bro hag ouzh hor yezh. Den ne gomprene gwelloc'h egetañ ez eo 
atav risklus kemmañ ar reizhskrivadur. Ar penndiazezoù lakaet da dalvezout e 
1941, - ken evezhiek, goude kement a studi hag a breder, ul labour-ragaozañ a 
gemeras bloavezhioù ha bloavezhioù, - ne oant ket re yezhoniezh an naontekvet 
kantved, an hini en doa desket. Dreist-holl, ne grede ket o dije ar Vretoned ar 
youl hag ar genurzh a zo ret evit lakaat o fougeoù hag o froudennoù bihan da 
blegañ d' ur reolenn.
13

Ne voe ket e anv dindan Emglev 1941. Daoulagad ha dorn ar sturier o doa 
krenet.

- VIII -

Sellout a ran ouzh ar Geriadur Bras a zo amañ dirazon : ul levr a vo 
aroueziet gantañ istor hor yezh en ugentvet kantved, evel ma 'z eo aroueziet en 
triwec'hvet gant levr Gregor a Rostrenen, en naontekvet gant levr Ar Gonideg. 
Vallée, an denig hegarat ha madelezhus, e galabousenn war e benn, a sklaerie e 
zremm gant ur mousc'hoarzh d' hon degemer, ne vo d' ar rummadoù da zont nemet al
levr-se. Ni, hag a skriv hiziv diwar e benn, daoust hag en em anavezout a rafe 
er poltred a glaskomp livañ anezhañ ? O sevel al linennoù-mañ, ken gwirion ha ma
c'hellan, daoust ha n' em eus ket distreset e venozioù ? An den, a lavarer, ne 
c'hell en em welout nemet a-dreuz da werenn ur melezour. Siwazh, ne c'hell 
gwelout ar re all nemet a-dreuz dezhañ e-unan. Levr Vallee, goude holl, a zoug 
gwelloc'h testeni d' e oberour marteze eget kement a gontomp. E garout hon eus 
graet, e zoujañ hon eus graet. D' an neb a venn e anavezout, avat, ne c'hellomp 
nemet lavarout : kentoc'h eget hor selaou, digorit e levr, ha studiit mat.
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FRANSEZ VALLEE gant F. ELIES

Ganet e voe Frañsez Vallée, d'ar 26vet a viz Gwengolo 1860, e Lokmaria, 
parrez Plounevez-Moedeg, e-kichen Benac'h ( Bro-Dreger ). Eno e rene e dad ur 
vilin-baper. Ar Valléed a zo deut da Vreizh eus Bro-Normandi kent amzer an 
Dispac'h. Brezhonekaet e voent buan dre an dimezioù er vro.

Mamm-gozh Frañsez Vallée, a berzh tad, a oa genidik eus Molenez. A du e 
vamm e tenne d'an Drevedïed, un tiegezh eus ar Gemene.

Dont a reas e dad d'ober e annez e Lokmaria war-dro ar bloaz 1858. Ar 
vicherourien deut gantañ eus Montroulez d'ar vilin-baper a oa anezho holl 
brezhonegerien.

Daoust d'e vamm da vezañ gallegerez e klevas eta Frañsez Vallée a-vihanik 
komz ha kanañ brezhoneg en-dro dezhañ. Kavout a reas un darn eus Barzhaz-Breizh 
e ti e eontr hag e stagas da zeskiñ ar gwerzioù dindan eñvor. Brezhoneg ivez 
gant ar voused a-ziwar dro pa 'z eas ganto da c'hoari bazh-dotu, ar saezh pe ar 
vatalm.

Ha setu penaos e teuer d'ur brezhoneger, zoken pa ne vez ket ar brezhoneg 
yezh ho mamm.

Mont a reas Frañsez Vallée war e studi klasel da skolaj Sant-Charlez e 
Sant-Brieg. Tremenet gantañ ar vachelouriezh, ez eas da skol-veur Roazhon. E 
c'hoant a oa dont da vezañ kelenner. Bevañ a reas e Roazhon « pevar pe bemp 
bloaz... o heuliañ kentelioù amañ hag ahont, en un doare direol a-walc'h », evel
ma lavar en Eñvorennoù eur Brezonegour. Da deurel evezh a zo, avat, gant Frañsez
Vallée pa gomz diwar e benn e-unan. Dilorc'h kenañ eo bet a-hed ur wech ha 
nebeut troet d'ober stad anezhañ e-unan hag eus e labour. Tro en doe, e-keit ha 
ma kase da benn an aotreegezh war ar brederouriezh, da vont war-dro kentelioù 
keltiek Jozeb Loth. Mar chomas klouar a-walc'h ouzh ar soniadouriezh war a 
seblant, e tommas e galon ouzh ar c'hembraeg. Ur pennad e voe kelenner war ar 
brederouriezh e skolaj Sant-Visant, nemet, deut e yec'hed da vezañ fallik, e 
tistroas d' ar gêr da Sant-Brieg. Hag adal neuze n' en doe ken pal nemet 
labourat war hag evit ar brezhoneg.
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E 1896 e savas Frañsez Vallée ur skol vrezhonek e skolaj Sant-Charlez, e 
Sant-Brieg. Eus e gentañ skolidi e voe Frañsez Jaffrennoù hag Olier Sagory, 
diwezhatoc'h medisin e Monkontour.

E miz Genver 1898 e savas Kroaz ar Vretoned, da gentañ stagadenn d'ar 
gelaouenn sizhuniek La Croix des Côtes-du- Nord. Abaoe miz Gouhere 1893, avat, e
save pennadouigoù e brezhoneg evit ar gelaouenn-se ha diwarno eo e plomas 
eienenn Kroaz ar Vretoned a roio ur vuhez lennegel d'ar yezh e Bro-Dreger 
dreist-holl, hogen ivez e Leon hag e Kernev ha zoken e Gwened, betek ar bloaz 
1920. An diouer a arc'hant, e yec'hed war fallaat a lakaas Frañsez Vallée da 
ziskregiñ diouzh e gelaouenn. Ouzhpenn an abegoù-se a zo bet, avat. Anzav a ra 
(Eñvorennoù, p. 50) : « eur penn kaoz all eo e tisplije ar garantez Vreiz hag ar
pennadoù savet da zifenn ar yez hag ar vroadelez d'an eskob Morel ha d'ar 
veleien divreizek dindanañ ». Pa soñjer pegen sellus en e gomzoù eo bet Frañsez 
Vallée, e veizer pegen ponner e tle bezañ bet levezon an eskob gallekaer.

E ranker stagañ ouzhpenn he deus kavet Kroaz un enebiezh pennek e kement 
hini a felle dezhañ e ve degemeret rannyezhig e barrez da yezh lennegel. Mat-tre
ec'h anavezomp ar ganaouenn-se. Bepred eo ar re a voc'h ar brezhoneg pe ar re 
n'ouzont ober war e dro nemet e galleg a fell dezho ober al lezenn. War an 
dachenn-se da nebeutañ ne gemm ket nemeur an traoù.

Ezel eo bet Frañsez Vallée eus kement kevredigezh a roe tro dezhañ da 
labourat evit ar brezhoneg. Edo e-touesk ar re a savas d'ar 14vet a viz Eost 



1898, e Montroulez, Unvaniez brôadel Breiz. Unan oa eus kannaded Breizh da 
gendalc'h Kêrdiz e 1899, ha da hini Dulenn e 1901. Er bloaz-se end-eeun e voe 
krouet Gorsez Barzed Breiz-Vihan ma kemeras perzh ennañ dindan e anv drouiz, 
Abherve. Abaoe 1895 e oa sekretour Comité de Préservation du Breton, savet gant 
an Association bretonne. Deut eo da eil-rener Kevredigez brôadel Breiz e 1911. 
Bez' e oa sekretour Breuriez-Veur ar brezhoneg.

Kaset en deus pennadoù da gement kelaouenn a rae kalz pe nebeud war dro ar
brezhoneg, daoust pegen disheñvel e ve o spered, eus Annales de Bretagne da 
Vreiz Atao.

16

Bras eo bet levezon Frañsez Vallée war dachenn ar yezhadurezh hag ar 
c'heriadurezh.

E 1902 ec'h embanne Leçons élémentaires de grammaire bretonne, bet moulet 
dre bennadoù war Le Clocher breton. Kentañ mouladur La langue bretonne en 40 
leçons a zeue er-maez e 1909. E 1926 e oa advoulet evit ar seizhvet gwech. An 
navet mouladur a zo eus 1941. Dudius e ve gouzout pet mil den o deus klasket 
deskiñ ar brezhoneg gant sikour al levr-dorn-se. Evidon-me graet am eus gantañ 
da yezhadur pa 'm eus staget, e 1920, da zeskiñ skrivañ ar yezh a gomzen hag a 
lennen a-vihanik.

E 1919 e lakaas moulañ, e ti Prud'homme, Sant-Brieg, Vocabulaire français-
breton de Le Gonidec, nouvelle édition mise à jour et considérablement 
augmentée.

A-benn neuze, avat, en doa staget endeo da labourat gant Meven Mordiern, 
pegwir levrig kentañ an Notennoù a zo bet embannet en Oriant e 1911.

Essai de technologie bretonne a zo bet embannet gant ar gelaouenn Buhez 
Vreiz etre 1920 ha 1924.

E studioù hag e strivoù war dachenn ar brezhoneg lennegel a zo deut da 
zinaouiñ en diwezh e Grand Dictionnaire français-breton, kaset da benn e 1931 
gant skoazell Emil Ernod ha Meven Mordiern. Ur Stagadenn d'al labour bras-se a 
zo bet embannet e 1948 gant Skridoù Breizh, La Baule.

Ur rebech hepken a rin da labour Frañsez Vallée war dachenn ar 
c'heriadurezh : Paneve nemet evit klozañ o beg d'ar bismigerien hag ivez evit 
reiñ da c'houzout d'ar re a zeu d'ar brezhoneg diouzh an diavaez, e vije bet mat
merkañ gant ur steredennig kement ger ijinet gantañ evit pinvidikaat hor yezh.

Un anaoudegezh ec'hon en doa Vallée eus ar brezhoneg. N'oa nemet Emil 
Ernod, moarvat, da vezañ dreist dezhañ war an dachenn ( rak lennet en doa hemañ 
kement skrid brezhonek bet embannet ha manet ur skouerenn anezhañ en un tu 
bennak).

Ur skiant spis en doa ouzhpenn eus spered ar yezh. Peadra da sevel dimp ar
pennoberennoù a zeu da vleuniañ, deiz pe zeiz, e pep yezh e barr he brud. Ur 
brezhonegour dispar, entanet gant ar garantez vro, a oa eus Frañsez Vallée, 
nemet n' oa ket anezhañ ur skrivagner dezhañ un dra bennak divoutin da zisplegañ
d'e genvroiz.
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Embannet en deus barzhonegoù e Kroaz ar Vretoned ha war follennoù distag. 
Pennadoù niverus diwar e bluenn a zo bet moulet war e gelaouenn. Peurvuiañ n'int
ket sinet. Aes a-wale'h en dije Frañsez Vallée, a lavare din Meven Mordiern gant
un tamm c'hwervoni, foranet e amzer hag e ouiziegezh o reizhañ skridoù kement 
deskard a gase dezhañ ur brouilhed digempenn ha didalvez. Kemmañ a reas an traoù
diwar an deiz ma stagas hemañ da genlabourat gantañ. An Notennoù a voe embannet 
ganto etre 1911 ha 1922 ; ar Sketla e 1923, 1924, 1925. Gant Meven Mordiern ivez
eo bet poulzet Vallée da sevel e Eñvorennoù beaj (daou bennad e Gwalarn, 1926 ; 
ar peurrest a zo anezhañ niverennoù 4 hag 8 Sterenn, Ebrel hag Eost 1941). 
Eñvorennoù eur brezonegour (1860-1931) a zo bet lakaet dre skrid gant Meven 
Mordiern diwar selaou Vallée, dalc'het war e wele gant ar c'hleñved.

Ur fazi a ve ober eus Frañsez Vallée ur « razh levraoueg », evel ma lavar 
ar C'hallaoued. Bevañ sioul en e di, e Sant-Brieg, e-unan-penn gant e 
garabasenn, ne deo bet e lod nemet en amzer ma n'oa mui yac'h a-walc'h da vont 



da redek bro. Pa oa studier en deus ergerzhet Treger, Kernev ha Leon. 
Diwezhatoc'h gant e sonskriverez Edison dre rolloù en deus dastumet tonioù war 
ar maez. Ar rolloù prizius-se a zo bet skignet gantañ brokus a-walc'h a bep tu, 
ar pezh a hegase Meven Mordiern. En amzer ma tarempreden e di e Sant-Brieg, etre
1927-1937, e oa digresket endeo o niver. Klevet em eus koulskoude, e-touesk 
traoù all dudius, mouezh flour Filomena Kadoret. Krediñ a ra din ez eo bet roet 
lod eus ar rolloù-se da skol-veur Roazhon. Talvezet o deus ivez da greskiñ niver
an tonioù strollet gant Morvan Duhamel en e levr talvoudek-dreist Musiques 
bretonnes. A drugarez da Frañsez Vallée, en deus gallet ar sonerezhour-mañ 
klokaat labour an Uhel, Anatol ar Braz ha Penngwern. Dastumet o doa ar re-mañ ar
gerioù hepken evel pa ne vije ket diglok ur werz pe ur son hep an ton.

Rôet en deus ivez da Levraoueg Roazhon ur bern dornskridoù, en o zouesk ul
lodenn dianket eus dastumad Penngwern adkavet e presbital Mur. Un dra, avat, 
n'en deus ket lavaret Vallée en e Eñvorennoù eur brezonegour : amzer en doa bet 
unan bennak da lemel diouzh ar c'haieroù-se ar pezhioù flemmus e doare pe zoare 
evit an dud a iliz.
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Evit paotred an Emsav etre an daou vrezel 1918-1939 ez eo bet Frañsez 

Vallée a-viskoazh ur c'hozhiad. Un den ouzhpenn tri-ugent vloaz bepred klañv-
diglañv a gemer aes ur stumm koshoc'h. Estonet omp un tammig pa zispleger dimp 
ez eo bet an denig dister-se troet gant an embregerezh-korf ha sportoù e amzer. 
Perzh en deus kemeret e kentañ redadegoù kezeg-houarn e gorn-bro. Soñj am eus e 
welout o tennañ gant ar wareg en e liorzh pe zoken er pradoù en dro da Sant- 
Helori pa 'z aemp a-gevret da weladenniñ Meven Mordiern. Ne deo ket hep abeg en 
deus savet ul levrig diwar-benn Ar Gwaregata, hag un all da c'houde o plediñ 
gant C'hoari ar vaz, e 1942, p'edo endeo e Sant-Lorañz e-kichen Roazhon : ar 
vicher-mañ ivez a anaveze.

Peseurt den a oa e gwirionez eus Frañsez Vallée ? Un dek vloaz bennak da 
nebeutañ em eus darempredet e di. N' hellan kavout evitañ diskleriadur spisoc'h 
eget hemañ : un ene bugel, reishoc'h marteze e ve lavarout un ene sant. C'hoant 
bepred tremen hep feukañ nikun. Divrezelgar mar deus bet unan war zouar Breizh, 
abaoe amzer ar forbaned dichipot a voe hon tadoù, daoust dezho da vezañ 
kristenien kerkouls alies hag ar visionerien a gased eus Roma da zeskiñ dezho 
seveniñ gouel Pask en amzer ret.., abaoe un nebeut bloavezhioù. Vallée ivez a oa
ur c'hristen mat daoust d'e eskob ha da goskor hemañ da vezañ sellet outañ evel 
ouzh un doare disivouder dre ne oa gall tamm ebet. Hegarat-dreist ha madelezhus 
ouzh kement hini a rae war-dro ar brezhoneg, prest da welout an tu mat e pep 
den. Kasoni ouzh enebourien e yezh hag e vroad ? Ne gredan ket. Treiñ a rae 
diwarno e selloù ha netra ken. Ne felle ket dezhañ lenn Kipling ( unan eus 
skrivagnerien veur Meven Mordiern), dre m'en deus hemañ graet eus Kim, mab d'un 
Iwerzhonad e Bro-Indez, ur spier e servij e Veurdez Predenek. Ur C'helt glan a 
oa eus Frañsez Vallée ha netra ken. En e vleud en Iwerzhon. En e vleud e Bro-
Gembre. Eus Bro-C'hall meneg ebet.

Aes-tre da vevañ. Ar garabasenn gentañ am eus anavezet dezhañ a oa un 
dregeriadez, tagnous a-walc'h, a rae eus he mestr un doare oristal oc'h ober 
war-dro un dra ken didalvez ha yezh he bugaleaj. Lakaet he deus da enaouiñ he 
zan ouzhpenn paperennoù-embann. Marteze e vije bet en un tu bennak un dastumad 
klok eus Kroaz ar Vretoned panevet d'an Agrippina-se. Ken kuñv e oa Vallée outi 
hag ouzh e eskob gallgar. Hag e kendalc'he da vont gant e hent, gant e 
labourioù.
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E dud ? Moarvat e raent ur c'hruz d'o divskoaz pa soñjent penaos e 
tispigne e zanvez. Rak dispignet en deus e zanvez gant ar brezhoneg, betek 
gwerzhañ e di e Sant-Brieg evit paeañ embanner Stagadenn e C'heriadur bras. N'en
deus biskoazh gounezet Vallée ur gwenneg gant e levrioù na gant ar re en deus 
lakaet moulañ evit ar re all. Bevet en deus dilorc'h, diwreg, divutun ha 
divoeson, evit ar brezhoneg nemet-ken, ha mar deo evidomp un den meur ne deo ket
abalamour da dalvoudegezh ar skrivagner n'en deus morse klasket tremen evit 
bezañ, hogen dre m' eo bet tad ar brezhoneg bremañ. N'en deus ket komprenet an 
abegoù o deus lakaet e ziskibien da zegemer un doare-skrivañ disheñvel diouzh e 
hini. Ret oa bezañ er c'hoari evit kompren. Estregetañ ne gomprenont ket c'hoazh



ha n' o deus ket digarez e gozhni hag aberzh e vuhez da yezh e vro.
Aozet o doa, Meven Mordiern hag eñ, ur benveg urzhiet-mat, aes-tre da 

zeskiñ, eeun ha resis. N' o deus ket gallet asantiñ da zegemer un doare-skrivañ 
all rediet gant darvoudoù dic'hortoz. En Damskeud d'ur c'hevreadurez ar 
brezoneg, am eus savet diwar notennoù gantañ evit Sav e 1943, e rebeche d'an 
doare-skrivañ nevez bezañ ur beurunvanidigezh a-ziwar-c'horre. A zo gwir a-
walc'h. Hogen mar deo gwir en deus degaset diaesterioù hegasus da dud K.L.T., ur
frealz eo bet da Wenediz. Troet oa ar re-mañ da grediñ e raed fae war o 
brezhoneg ; ez oa tonket da vezañ aberzhet war aoter ar peurunvaniñ. Evit pezh a
sell ouzh Meven Mordiern da nebeutañ a c'hellan lavarout ne rae stad ebet eus ar
gwenedeg. Mont a rae, en e amzer vugel, da dremen an hañv e bro Kiberen. Ne vije
bet nemet eus ar brezhoneg-se, a lare din, morse n' em bije kemeret ar doan 
d'hen deskiñ. Ne lavaran ket ez oa hevelep hini menoz Vallée. Nemet re vat e 
wele ar c'hemmoù bras a zo etre ar gwenedeg dibabet gant Gwenediz da yezh 
lennegel ha brezhoneg K.L.T. E vije bet dilennet ganto brezhoneg ar rann eus 
Bro-Wened an tostañ ouzh Bro-Gernev, aesoc'h e vije bet ar gudenn da zibunañ. Ar
c'hontrol a zo bet graet ha dimp e oa da deurel ur pont dreist ur ster a 
c'hellje bezañ bet strishoc'h. Ne deo ket mat ar pont ? A c'hell bezañ. Hogen 
ret oa kaout unan ha diouzhtu evit mad ar brezhoneg. Reketiñ a rafed da 
enebourien bremañ ar « zh » magañ evit yezh o bro ur garantez ken digemmesk hag 
hini ar re a ziskrogas, e 1941, diouzh un doare-skrivañ a blije dezho evit 
degemer un all diaesoc'h, nemet aozet a-ratozh e-sell da vruzunañ un abeg a 
bouezh a-enep ar brezhoneg er skol.
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Abaoe meur a vloavezh ez ae Vallée war fallaat. Ponner-glev oa pell a oa. 

Da fall ez ae ivez e zaoulagad. Dont a reas ur c'houlz ma n'hellas mui labourat 
hag e rankas kuitaat Sant-Brieg evit ospital Sant-Lorañz, e-kichen Roazhon, war-
dro 1938. Unnek vloaz en deus bevet eno, krignet tamm ha tamm gant ar gozhni, 
hogen bepred seder ha laouen ouzh kement hini a yae d'e welout. Pa zeuas amzer 
an dieubidigezh e voe souezhet e vijed chomet hep dont d'e glask d'e gas d'an 
toull-disheol evel ar re n' en doa bet ken tabut outo nemet hini ar « zh ». 
Moarvat ez en em sante kar tostoc'h d'ar rummad-se eget d'an hini a zifenn 
bremañ e zoare-skrivañ dre gasoni ouzh un all.

Marvet eo Frañsez Vallée e Sant-Lorañz d'an 3de a Vezheven 1949 ha douaret
eo bet e Sant-Brieg d'ar 7vet. Peoc'h d' e ene !

F. ELIES.

Pobl Vreizh a zle Lenn he yezh
Ha kavet hoc'h eus c'hwi koumananterien da Groaz-Breiz
Brudit war vaezioù hor bro ar gelc'hgelaouenn bobl-mañ
koumanant : 350 lur
L. BLEUNVEN, person
Plomelin, Kemper
C.C.P. 1266-53 RENNES
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UR SKOUER A VOLONTEZ, FRANSEZ VALLEE gant E. TYMEN

A-hed an hent dizarvoud o tont eus Roazhon, aet on ur wech betek klañvdi 
St Laorañs e lec'h ma 'z eo marvet Frañsez Vallée. Dougen a raen ar geriadur 
bras dindan va c'hazel, c'hoant ganin goulenn digant ar stourmer kozh, ha n' 
anavezen ket c'hoazh, lakaat e sinadur warnañ.

Mont a raen da St Laorañs evel ma vijen aet d' ul lec'h santel bennak, o 
soñjal e oa trist-kenañ d' ur brezhoneger ken brudet gortoz an ankou pell diouzh
Breizh-Izel.

Er c'hlañvdi e voen ambrouget gant ul leanez betek kambr F. Vallée. Ur 
glañvdiourez, hag a ouie brezhoneg a rae war e dro.

Daoust din da vezañ dianav dezhañ, e voen degemeret eus an dibab gant an 
Tad Vallée. Kregiñ a reas da gomz ouzhin diwar-benn ar skridoù brezhonek, o 
c'houlenn diganin diskleriadurioù diwar-benn tra pe dra a selle ouzh buhez ar 
yezh d' ar mare.

Hogos dall e oa dija, treut-spontus e gorf, met ur spered skedus ha 
nerzhus a veve ennañ.

Tost ouzh ar gwele, war un daolig, ur bern kazetennoù, paperioù ha levrioù
mesk-ha-mesk a roe un test eus al labour boulc'het gantañ daoust d' e yec'hed 
fall.

Ur benveg iskis a welis ivez a-us d' un armelig : ur seurt skriverezh, 
ganti nemet al lizherennoù staget ouzh ur framm prenn skañv. Ar benveg-se a 
servije dezhañ da virout ar boaz d' ober gant ur skriverezh gwirion, diouzh ret.
Bemdez eta e veze lakaet ar skriverezh faos-se war e varlenn, hag eñ da skeiñ 
war al lizherennoù, ez-kalonek. Ar paour kaez den a sante dija e vizied o 
kropañ. Ne felle ket dezhañ kilañ ha kuitaat re abred an dachenn labour 
koulskoude, peogwir, d' e soñj, n' en doa ket echu e oberenn. D' ar mare-se 
(1943), stagadenn e c'heriadur a oa peurechuet, koulz lavaret, ha kroget en doa 
gant studiadennoù all ha n' int ket bet moulet holl abaoe.

Souezhet on bet ouzhpenn gant donder e ouiziegezh ; e-korf un eur en deus 
komzet ouzhin diwar-benn meur a dra : ar gwaregañ, eveljust, kudenn ar 
moulerezh, an darempredoù etrekeltiek hag all... Ret e voe din mont en ur prad 
nepell diouzh ar c'hlañdi da zastum evitañ brienennoù melchon en doa c'hoant da 
gas en ul lizher da leanezed ginnidik a Vro-Iwerzhon a anaveze. Da vare Gouel St
Patrik edomp erru.
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Gant un dra all e voen fromet an deiz-se e St Laorañs : ur paotr bihan, 
war-dro c'hwec'h bloaz dezhañ, un tregeriad, a oa bet kaset d' ar c'hlañvdi evit
n'ouzon mui peseurt klañved. Ar bugel-se na ouie ket galleg, koulz lavaret, hag 
abalamour da se e oa bat lakaet e wele e kambr F. Vallée. An den kozh hag ar 
bugel a oa deut da vezañ mignoned vras. Frañsez Vallée a oa chalet, rak ar paotr
bihan, pareet, a zlee mont kuit dizale.

En abardaez ez aen kuit, sinadur an Tad Vallée war va geriadur, dindan ar 
gerioù-se : « War-raok bepred evit Breizh ».

Pep gwech ma tigoran al levr-se e soñjan el labour sevenaet gantañ a-hed e
vuhez kinniget d' ar Yezh d' ar Vro betek an eur diwezhañ.

Pediñ a ran an Aotrou da reiñ deomp ar volontez da vezañ feal d' ar 
reolenn-stur en deus diskouezet. Ra vo kavet war douar Breizh meur a zen eveltañ
evit ma vo savetaet ar brezhoneg.

Erwan TYMEN, Gwengolo 1949.
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AR VRAN

gant Edgar-A. POE

Da geñver kantved deiz-ha-bloaz marv ar barzh. 

E-GIZ RAKSKRID.

Edgar-Allan Poe, ganet e Boston d' an 19 a viz genver 1809, a varvas e 
Baltimore d' ar 7 a viz Here 1849, pa oa o vont da dapout e zaou-ugent vloaz. E 
1827 e voe embannet e varzhonegoù kentañ - un dastumadennig treut-kenañ anezho -
hogen e miz genver 1845 hepken e teuas ar vrud dezhañ, pa voulas ur gelaouenn 
eus New-York ar varzhoneg sebezus a zo hec'h anv The Raven (Ar Vran). Diouzhtu 
goude, avat, e voe pedet E.-A. Poe da lenn e oberoù e salioù-degemer an dud 
pinvidik hag er c'helc'hioù lennegel ha dreist-holl e voe kavet dezhañ un 
embanner, ken e oa lakaet un dibab eus e gontadennoù e gwerzh er bloavezh-se 
end-eeun.

E-tro an hevelep mare e voe kroget da embann e Bro-C'hall troidigezhioù 
diwar E.-A. Poe, hag a oa manet dianav-krenn betek-hen : e miz eost 1845 e roe 
ar Magasin Pittoresque d' e lennerien ur gontadenn La lettre volée hep tamm anv 
oberour hag e miz Gwengolo ez embanne Alphonse Borghers Le Scarabée d'or e-barzh
ar Revue Britannique : gant Baudelaire, avat, e vezo degaset da E.-A. Poe ar 
vrud ar vrasañ.

E miz gouhere 1848 e roe Baudelaire, el Liberté de penser ar gontadenn La 
Révélation magnétique. Dibabet-fall e oa ar mare, avat : an dispac'h e pep 
lec'h, ne daole den evezh ouzh traoù al lennegezh, hag e 1852 hepken e kroge 
Baudelaire da vat gant al labour a stagas da viken e anv ouzh anv ar barzh 
amerikan.

Tra souezhus-bras, avat, troidigezh kentañ The Raven ne voe ket diwar 
bluenn Baudelaire : diwar bluenn ur c'heneil dezhañ, A. Poulet-Malassis, a 
embannas e skrid e miz genver 1853 er Journal d'Alençon. Ne voe kinniget skrid 
Baudelaire da lennerien l'Artiste nemet un nebeut sizhunioù diwezhatoc'h, d' ar 
c'hentañ a viz meurzh.

Abaoe ez eo bet troet The Raven e galleg lies ha lies gwech : e-tro 
tregont troidigezh a zo anavezet hogen div hepken, e gwirionez, a zo brudet, 
hini Baudelaire, hag hini Mallarmé (1875). Skridoù Maurice Rollinat (1882), 
Gabriel Mourey (1889), Emile Lauvrière (1904), Armand Goday (1929) ha Pierre 
Pascal (1942) a zo kalz a berzhioù-mat enno ; an troidigezhioù all ne dalvezont 
ket ar boan, e-keñver lennegezh, bezañ meneget.
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E germaneg e voe troet ar skrid e 1859 da gentañ-holl, gant Friedrich 
Spielhagen, saver romantoù diouzh ar c'hiz ; e 1862 e kinnige A.-H. Strodtmann 
un destenn all, a voe advoulet nouspet gwech, koulz hag hini Friedrich 
Spielhagen. En Amerika end-eeun e voe embannet div droidigezh c'hermanek : unan 
e 1864 gant Carl Eben, un eil e 1874 gant Niklaus Müller, o-daou harluet eus an 
Alamagn da heul dispac'h 1848. Abaoe n' o deus ket skuizhet ar skrivagnerien 
c'herman o klask treiñ en o yezh gwerzennoù hesonus ar poème inouï, e-giz ma 
lavare Mallarmé.

E 1860 e voe troet ar skrid e nederlandeg evit ar wech kentañ, hag e 1866 
e oa lakaet e latineg gant ar gouizieg eus Oxford. E 1869, troidigezh e 
spagnoleg, ha kalz re all abaoe, an holl anezho nemet div gant Su-Amerikaniz. Ha
c'hoazh : 1869, troidigezh e tchec'heg ; 1870, en hungareg ; 1877, e daneg hag e
svedeg ; 1878, e ruseg ; 1887, e poloneg ; 1890, en italeg ; 1891, en armeneg, 
gant Archag Tchobanian, a skrive er Mercure de France diwar-benn lennegezh e vro
; 1904, e yiddish ; 1906, en esperanteg ; 1920, en estoneg ; 1923, en hebreeg ; 
1924, e portualeg ; 1924 ivez, e korsikeg ; 1927, e slovakeg ; 1938, e 
roumaneg ; 1946, e finneg ( pe suomeg ).

Hag er yezhoù keltiek ? a vo lavaret. E kembraeg e voe troet The Raven 
kerkent ha 1878, dre ma oa bet dibabet barzhoneg Edgar Poe, gant barnerien an 
Eisteddfod, evel testenn ar genstrivadeg troidigezhioù. Daouzek skrid a voe 
kinniget, ha roet ar gopr da « Pindar », Thomas-Francis Roberts. Abaoe ez eus 



bet embannet ur skrid all, kaer-dreist, savet e 1903 gant ar barzh hollvrudet T.
Gwynn Jones - aet da anaon e miz c'hwevrer 1949 - ha moulet en Y Llenor un 
nebeut bloavezhioù 'zo : ober a ra ar seurt troidigezh enor d' ar c'hembraeg.

Daoust ma oa Edgar-A. Poe a orin iwerzhonat - hervez ma lavare - n'eus 
c'hoazh testenn ouezelek ebet eus e varzhoneg. Kent pell, avat, e vezo bet 
enoret Edgar Poe gant Kelted an Hanternoz ivez, peogwir emañ bremañ Seumas Mac 
Garaidh, ar stourmer taer harluet e Kalifornia, e lakaat oberenn ar barzh e 
gouezeleg Bro-Skos.

Hag evel-se e vezo anavezet ha doujet ar barzh en holl vroioù keltiek, 
peogwir e talvez an nebeut linennoù-mañ da rakskrid da droidigezh Per Denez : 
salv ma vezo kendalc'het gant al labour vat, ha lakaet hepdale etre daouarn ar 
vrezhonegerien un dibab eus kontadennoù ha barzhonegoù Edgar-A. Poe.
Emile ABEELE
Brussel, Gwengolo 1949
( skrivet gantañ evit Al Liamm ).
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AR VRAN

gant Edgar-A. POE

E-kreiz un noz a velkoni, pa brederien, gwan ha divi,
War veur a levr kozh hag iskis, leun a ouiziegezh gourhen - 
Pa voreden, va fenn asik, sed e teuas trumm un taolig 
'Vel pa vefed o skeiñ skañvik, skañvik ouzh bannoù va dor :
« Ker sur ha tra », a hiboudis, « 'z eus un den e toull va dor -

Un bennak, ha netra ken. »

O ! soñj am eus, ha gant trefu, e oa er mizvezh sklas ha du 
Pa daole pep regezenn ru he zasmant war al leurenn. 
C'hoant n'am boa nemet d'ar beure ; en aner va foell a glaske 
Er skridoù distan d' am melre - melre d' am Lenor gollet - 
D' ar plac'h skedus dreistkenedus 'zo Lenor gant an aeled -

Hep ano er bed-man ken.

Ha sarac'h unton, trist ha bouk an holl ballennoù sidan mouk 
Am frome - leunie gant spouron dizanav din betek-hen ; 
Ken e rankis, 'benn astaliñ talm va c'halon, arguzenniñ :
« Ur gweladenner o pediñ a zo war dreuzoù an nor - 
Ur gweladenner o c'houlenn digor war dreuzoù an nor : 

Sed a zo, ha netra ken. »

Va youl neuze o tont kreñvoc'h, mezh ganin argilañ pelloc'h,
« Aotrou, pe Itron », emeve, « pardon a rankan goulenn : 
Hogen sed e oan kouskedik, hag ho taolioù 'voe ken flourik 
Hag ho torn 'skoas ken dousik, dousik ouzh bannoù va dor 
Ken e vanen en amzivin » - ha trumm e rois digor -

Tenvalder, ha netra ken.

Don o sellout en teñvalder, krignet m' ene gant ar preder, 
Ez huñvreis huñvreoù na gredas kent huñvreal den ;
Met ar sioulder a oa divouezh, hag ar goullo ken diarouez. 
Ha ne savas, evit va souezh, 'met hiboud ar ger « Lenor ! » - 
Sourret ganin, hag an heklev a daolas ar ger « Lenor ! » -

Ar ger-se, hep tra mui ken.
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E-kreiz va c'hambr a-boan distro, va c'halon o teviñ gant fo, 
Sed adarre unan a sko, kreñvoc'hik, evit antren.
« Sur », a soñjis, « iskis na ve un dra bennak e-tal va fe ; 
Ret din teurel ur sell neuze da gavout penn ar gudenn - 
Sko 'ta siouloc'h, va c'halon vle, ma kavin penn ar gudenn.

'N avel eo, ha netra ken. »

Met digoret frank ar banell, ouzh flapadeg he divaskell



E nijas tre ez-veurdezus ur Vran eus bed an anken. 
Ne reas hej na stouadenn, ne astalas nep munutenn, 
Hogen dichek ha balc'h he fenn e kludas a-us d'an nor -
E kludas war delwenn b-Pallas dres a-us treustell an nor -

E kludas, ha netra ken.

Al labous du oc'h ober din, daoust d'am enkrez, hogos c'hoarzhin, 
Ken morgant ha rok e save beg e bigos diglipenn :
« Ha dit bezañ touzet ha moal, ne dout na laosk nag amparfal, 
Bran vraouac'hus, evn an hir-hoal, deuk eus ribloù pell an noz
Ra zisplegi d'ano tiernel war ribl plutonek an noz ! » 

Ma respontas : « Biken ken. »

Ha gwall sebez e voe ganin gwelout evn o kompren ken fin, 
Daoust na roen talvoud ebet pe ster d' an eilgeriadenn ;
Rak diaes eo chom hep merzout na c'hoarvezas kent da nep boud 
Evel din-me, en noz, kavout evn a-us treustell e zor -
Evn pe loen war an delwenn pintet war treustell e zor,

O'n em envel « Biken ken. »

Hogen ar Vran diwar he c'hlud hep lusk na van a chome mut 
'Vel p' he dije er gerioù-se lakaet hec'h ene a-grenn ; 
Tra all ebet ne zistagas, penn ne hejas, pluñv ne fiñvas, 
Ken e sourris, gwan ha digas : « Meur a geneil 'zo aet kuit - 
Arc'hoazh beure e ranko hi gant va goanag nijal kuit. »

Ma lavaras : « Biken ken. »

Ha me garmiñ, abafet-mik gant ur respont o tont ken rik :
« Hep ket a var n' he deus klevet tra nemet ar seurt komzenn 
War muzelloù dilevenez ur mestr heskinet gant skourjez 
An tonkadar garv-didruez betek m' en doe da ziskan 
Betek m' en doe e varonad, evel lezoù, da ziskan

Ar geriennoù : « Biken ken. »

Met ar Vran c'hoazh oc'h ober din, daoust d' am chastre, damvousc'hoarzhin
E vountis ur gador vourell e-tal evn, dor ha delwenn ;
War ar boulouz oc'h azezañ, setu me klask, o tibunañ 
Rat ha menoz, pe evit tra e talc'he al labous du -
Labous treut-hakr ar c'heloù fall, divalav ha trist ha du

Da goagal e « Viken ken. »
27
Hennezh 'oa danvez va freder, hogen d' an evn ne rannen ger. 
Pa ziskenne tre em c'hreizon flamm e sell hep un daskren ; 
Hag e vanen da imbroudañ, kil va gouzoug flour o pouezañ. 
War an dorchenn vouk limestra e goulou gwan ar gleuzeur, 
War ar boulouz mouk limestra, e dasskleur krin ar gleuzeur

Na welo hi biken ken !

Ha trumm e c'hwesas va fronell frond lug ul lestr-ezañs disgwel 
Ouzh dorn un ael, skañv e vale e-giz war ul letonenn.
« Doue », a c'harmis, « en deus kaset, dit reuzeudik, dre an aeled.
Distan, ankounac'h ha died ma tisoñji dremm Lenor ! 
Ev, o, ev an died-ankoun, na vo mui soñj eus Lenor ! »

Ha sed ar Vran : « Biken ken ! »

« Klev ! » a youc'his, « profed ar gwall ! - labous ne vern pe spered fall,
Kaset e ves gant an ifern, pe stlapet gant korventenn,
Og met disuj, 'kreiz ar bili em enezenn, - ra responti ! - 
E gouelec'h euzh an ambloari - hag eñ - lavar, me az ped - 
Hag eñ vo din balzam a beoc'h ? - lavar - lavar, me az ped ! »

Ha hi respont : « Biken ken ! »

« Klev ! » a youc'his, « profed ar gwall ! - Labous, ne vern, pe spered fall ! 
En anv an Neñv a-us d'hor penn - an Neñv a stou d'hor pedenn. 



Lar d' am ene sammet a c'hloaz hag er gwennva e c'hello c'hoazh
Stardañ ar plac'h 'vo da viskoazh va Lenor gant an aeled - 
Ar plac'h santel, kann, kenedek 'zo Lenor gant an aeled ? »

Ma stlapas din : « Biken ken. »

« Evn pe ziaoul, r' hon disranno ar ger-mañ ! » a c'harmis fero -
« Kae war da giz d' ar gorventenn ha da noz an ifern yen 
Na lez nep pluenn 'vel arouez d' ar gevier a goagas da vouezh 
Va lez va-un, doaniet ha gouez ! - Tenn da spes diwar an nor ! 
Tenn da bigos eus va c'halon, da bavioù diwar an nor ! »

Ma laras : « Ne rin biken. »
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Hag ar Vran griz, hep fiñv bet, a chom kludet, a chom kludet 
War skeudenn vaen Pallas disliv - 'us d' an nor war an delwenn ; 
He daoulagad a zo enno youl un diaoul en e alfo,
Hag ar gleuzeur bepred 'vanno tres he skeud war al leurenn ; 
Ha va ene diouzh ar skeud astennet war al leurenn 

Ne savo mui - biken ken !

NOTENN. - O klask treiñ en hor yezh barzhoneg holl-vrudet E.-A. Poe, em eus 
taolet evezh ouzh lusk, mentadur ha sonerezh ar werzenn saoznek koulz hag ouzh 
ar ster anezhi, ha kement pinvidigezh a oa enni am eus strivet da deñzoriañ er 
skrid-mañ. Moarvat eo re ziwevn ar brezhoneg, ha re ziampart va dorn, evit ma 
c'hellfen bezañ laouen gant va labour. Dre m'on bet atizet gant ar garantez 
evitañ, hag an estlamm dirak e ijin, sed hepken perak e kredan, da geñver 
kantvet deiz-ha-bloaz e varv, lakaat ar boked dister-mañ war maen-bez ar barzh.

Per DENEZ.

Grit bruderezh evit SKOL OBER
Kentelioù brezhoneg dre lizher
Marc'harid GOURLAOUEN
30, rue de la Corderie - DOUARNENEZ (Fin.)
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KENGOMZ

Mab Kreñv Doue, Karantez divarvel,
A vriataomp, ni n' hon eus ket gwelet da zremm, 
Gant ar feiz, hag ar feiz nemetken,
O krediñ pa n' omp ket evit prouiñ.

Dit eo ar pellennoù-mañ a c'houloù hag a skeud ; 
Greout a rejout ar Vuhez en den hag el loen ; 
Greout a rejout ar Marv ; ha sell, emañ 
Da droad war ar glopenn ac'h eus graet.

N' hon lezi ket er boultrenn ;
Greout a rejout mab-den, ne oar perak ; 
Kavout a ra dezhañ ne voe ket graet da vervel ; 
Hag e c'hraet ac'h eus : reizh out.

Denel ha doueel e tiskouezez bezañ, 
An denelezh uhelañ, nevetañ, te :
Deomp eo hon youloù, n'ouzomp penaos ; 
Deomp eo hon youloù, d' o ober da re.

Hor menozioù bihan o devez o deiz ;



O deiz o devez hag e paouezont a vout : 
Gouleier torr diganit, n' int ken,
Ha te, â Aotrou. a zo muioc'h egeto.

N' hon eus met feiz : n' omp ket 'vit goût ; 
Rak gouiziegezh a zo eus an traoù a welomp ; 
Ha padal e fiziomp e teu diouzhit, 
Ur bann en deñvalded : ra gresko.

Ra gresko 'r ouiziegezh muioc'h-mui, 
Met ra vezc ennomp mui a azaouez ; 
Ma ray meiz hag ene, o klotañ klok, 
Ur sonerezh unvan 'vel a-raok.

Met ec'honoc'h. Diboell ha skañvbenn omp ; 
Da c'hoapaat a reomp pa n' ez aonomp : 
Met harp da re verrvoell da c'houzañv ;
Harp da vedoù aner da c'houzañv da c'houlou.

Mazou 'r pezh 'hañvalas pec'hed ennon ;
'R pezh 'hañvalas va zalvoudegezh aba 'zeraouis ; 
Rak dellid a vez a zen da zen,
Ha ket a zen, Aotrou, dit-te.

Yeun TOULHOET.
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SETU PARIZ...

Nozioù dihuñvre klañv o oabl, 
Pavezioù yen ar straed a bign, 
E froudoù trellet ar safar.

An dud divro hag ar gisti 
Spluj er garantez villiget, 
'Ren o sabad e pep tavarn.

Stêrioù pri 'mesk ar gouleier, 
Stradoù levenez ha dienez, 
Setu Pariz a c'hoarzh, a gan...

K. GWIONVARC'H
Pariz, 2 a viz Gouere 1948.
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GWERZ AR RE GROUGET

« La Ballade des Pendus », gant F. VILLON 
troïdigezh gant Yann Blerger

Breudeur ar bed, war hol lerc'h o vevañ, 
Na vezet ket ouzhomp ho kalon re galet. 
Mar d' hoc'h eus deomp-ni reuzeudien truez, 
Un deiz Doue ouzhoc'h truez en devezo. 
Krouget amañ ez omp, ur pemp bennak en holl. 
Hor paour kaezh kig, hag hon eus re vaget, 
'Zo lonket pe vreinet a-remsi.
Ha ni, pezhioù eskern, a zeu da ludu skañv.
D' hor reuz ha d' hon drouklamm gour ebet ne c'hoarzho. 



Pedit Doue avat 'vit ma pardono demp.

Mar d' hoc'h anvomp breudeur, 'rit ket fae. 
Ha ni bet krouget dre justis,
Ervat koulskoude, ec'h ouezit
N' eo ket ar furnez lod an holl.
Hon didamallit, pegwir ez omp revet, 
Dirak Mab an Itron Varia.
Ra skuilho-eñ warnomp e c'hrasoù diheskus 
Ha ra hon diwallo diouzh kurun an Ifern. 
Marv omp. N' eus den evit hon tregasiñ. 
Pedit Doue avat 'vit ma pardono demp.

Ar glaveier o deus hor gwalc'het ha glec'hiet, 
Ha bannoù an heol disec'het ha duet.
Piged ha brini 'doullas hon daoulagad,
Hon divabrant ha baro 'ziskolpas.
Gwezh ebet na nep tro n'eus evidomp mordo. 
Du-mañ, du-se ha diouzh he froudenn rik 
Dizehan an avel hor c'has hag hon degas,
Gant an evned gwashoc'h 'get beskenn pigoset. 
Tremenit hep bezañ eus hor c'henvreuriezh. 
Pedit Doue avat 'vit ma pardono demp.

Aotrou Jezuz, ha war an holl o ren,
Hon diwall a gouezhañ e dalc'h an erevent. 
Hor bezet mann d' ober nag outo na ganto. 
Va zud vat, amañ n' eus ket da c'hogeal. 
Pedit Doue avat 'vit ma pardono demp.
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AU LYS DE FRANCE
gant Y.-N. GUARDON

A-raok ar brezel e weled ur stal e straed ar Republik e Brest, Au Lys de 
France hec'h anv. Hec'h anavezet mat em eus bet, dre ma oan o chom er straed-se,
hag e tremenen dirazi peder gwech bemdez en ur vont d' al lise. Savet eo bet 
kalz tiez bihan abaoe e straed ar Republik hag er straed Mari Leneru a zo e-
kichen ; hogen, d' ar mare-se, e oa un dachenn fraost ha lous tro kein tiez ar 
straed Viktor Hugo, hag al lakepoded a c'helle mont di da ober o reuz e-lec'h 
mont d'ar gêr da ober o deverioù goude ar skol. An dachenn-se en em lede ivez a-
dreñv da di al Lys de France, un ti bras met lous a-walc'h, harpet diouzh un tu 
war ur skol nevez evit ar vugale vihan, ha diouzh un tu all war porzh ur 
marc'hadour glaou ha keuneud, m' am eus soñj mat. Ur c'horn divalav, evel ma 'z 
eus kement anezho e Brest. Arvest ar vorlenn, avat, a sklerijenne al lec'h.

Ma oa lous an ti, euzhus e oa al Lys de France. Livet e oa bet e glas, ar 
pezh en doa dereet mat ouzh al lilienn wenn a zamweled war an talbenn. Hogen, 
siwazh, dislivet e oa a-bell 'zo. Aet e oa al liv gant an amzer, hag ar c'hoad a
yae gant ar razhed. Faoutet ar werennoù, an nor a-storlok, pep tra digempenn.
Anavezet e oa a-bell al Lys de France gant ar c'hwez a deue dioutañ. Pa veze 
avel vervent, e kleven anezhañ a-raok degouezhout e korn ar straed Viktor Hugo, 
ouzhpenn hanterkant metrad ac'hano. C'hwez an traoù diamzeriet, c'hwez ar 
boultrenn hag ar paper leun a bikoù melen. Hag, e gwirionez, kement-se a veze 
kavet el Lys de France : stal ur marc'hadour levrioù kozh e oa.

Ma teue deoc'h mont e-barzh an ti, ne ouiec'h ket e pelec'h lakaat ho 
troad. Biskoazh n' em eus bet gwelet, nag e Brest, nag e Kemper, nag e Pariz, ur
seurt stal levrioù kozh. Paperioù a bep vent, kelaouennoù, romantoù pemp 
gwenneg, levrioù-prizioù gwerzhet gant skolaerien fall, levrioù al lise laeret 
gant ar memes re, taolennoù didalvez eus ar c'hantved diwezhañ, an holl mesk-ha-
mesk war al leur. Arabat mont re dost ouzh al levrioù all renket, sañset, e 
bernioù bras betek ar plafoñs : neuze, dao ! setu ar re-mañ en traoñ asamblez 
gant ar re all, hag ar boultrenn o tont er-maez a bep tu. Ar pratig diampart a 
c'hortoze gant anken mallozhioù mestr an ti. Met souezhet-bras e veze o klevout 
ur vouezh flour, seven ha sioul-meurbet a lavare : « Lezit, aotrou, an dra-se n'
eo netra ». Hag e wele un denig e-kreiz ar boultrenn, un denig a gerzhe dinec'h 
war ar follennoù roget evit dont betek ennañ ha gouzout peseurt levr a felle 
dezhañ kaout. An Ao. Gwegwenn e oa.
33

An Ao. Gwegwenn a zouge ur vantell velen, lous eveljust, un tog du 
disneuziet ha botoù toull. Gwelet e veze alies er straed oc'h ober e gefridioù, 
met ne gomze ket da galz. Gwenn-melen e oa e zremm, gant daoulagad pikous ha 
ruz. Diaes e oa lavarout e oad. Klevet em eus bet meur a wech e oa bet manac'h. 
Marteze e oa gwir. Evit ar mare e oa dimezet - pe e veve dizimez, n' ouzon ket -
gant ur vaouez n'em eus ket dalc'het soñj mat anezhi. Gwelout a ran c'hoazh, 
avat, e verc'h, ur baotrez ruz he blev ha du he daoulagad, dimezet gant ur gra-
netra, ur paotr mil-micher mat da ruilhañ barrikennoù er porzh-kañvers ur wech 
an amzer. Gwelout a ran ivez ar verc'h vihan, krouadur truezus hag izil. An 
teodoù fall a lavare traoù lous diwar-benn darempredoù an holl dud-se.

Pezh a zo sur eo e oa desket mestr an ti. Anavezout a rae mat tre 
talvoudegezh al levr-mañ-levr, hag e oa ur souezh klevout digantañ komzoù evel-
hen : « Voici une très jolie édition, monsieur : elle n'est pas reliée, mais 
cela (sic) ne fait rien et, une fois bien couverte, elle figurera très bien dans
une bibliothèque ». Gwir eo e kaved alies a-walc'h seurt tud e-touez e 
genvreudeur a-wechall. Ar pezh a zo souezhusoc'h eo na veze marc'hatet biskoazh.
Va zad en deus klasket ur wech. Respontet eo bet raktal gant ar vouezh flour : «
Daoust hag e varc'hatit evit ul lur amann, aotrou ? » Va zad, alvaonet, en deus 
prenet diouzhtu.

Lesanvet e oa bet « le bouif » gant ar skolaerien. E wellañ bratikoù e 
oant, evit an troidigezhioù ger evit ger. Kelennerien al lise a ouie eus a 
belec'h e teue an troidigezhioù-se, ha ne oa ket ar « bouif » gwelet mat ganto. 
Marteze e vije bet barrek da dreiñ deomp hol latin hag hor gregach, hogen hini 



ebet n'en deus kredet goulenn outañ, hag ar « bouif » a gave gwelloc'h, moarvat,
bevañ sioul en e boultrenn eget ober an is-kelenner.

Edon ur wech e pardon ar Folgoad e-pad ar brezel. Mont a rae ar brosesion 
en-dro d'an dachenn, hag an dud fidel a gane. Piv a welan a-greiz-holl ? An Ao. 
Gwegwenn, divinet hoc'h eus. Gwisket e oa evel boas, hag e kane, evel ar re 
all : « Patronez dous ar Folgoad, hor Mamm hag hon Itron... » An Ao. Gwegwenn er
Folgoad ? Petra a rae aze, an denig dister, e parrez un Ao. Gwegwenn all, 
chaloni doujet gant an holl Leoniz ? Daoust hag en doa keuz eus pec'hedoù e 
yaouankiz, a samme tud 'zo war e goustiañs ? Daoust hag e c'houlenne d'an Itron 
Varia ar pardon evito ?
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N'em eus ket gwelet anezhañ abaoe, ha petra eo deut da vezañ, n' ouzon 
ket. Hogen, deut on en-dro da Vrest en hañv tremenet. N'eus ket mui a Lys de 
France. En e lec'h, ur stal nevez-flamm, naet, mistr : ur « salon de thé » ! N' 
on ket aet e-barzh da zebriñ madigoù, avat, hag ar re o deus anavezet al Lys de 
France a soñjo eveldoun : n'eo ket posubl e vefe bet skubet an holl boultrenn 
dioutañ. C'hwez ar paperioù kozh a nij sur c'hoazh en aer.

Netra ne zlefe bezañ e-maez diraez ar goanag. Ar vuhez a zo goanag.
Oscar WILDE
Ur vaouez a netra
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Da Roparz Hemon, d' ar stourmer evit hon yezh e kinnigan ar pezh-c'hoari-mañ.

TRI DEVEZHOUR EVIT AN EOST

pezh-c'hoari en daou arvest savet gant Jarl PRIEL

« Daoulagad en deus ar spered pa vezer kousket, ha pa vezer dihun berad ne 
wel... »
(Aesc'hulos, An Orestia.)

TUD AR C'HOARI

Erwan Tregoat 
Gweltaz Tregoat 
Job Mengi
Malgorn Gozh 
Mari Tregoat
Mon Koadou
Paotr e Falc'h 
Paotr e Gontell 
Paotr e Gordenn

En miz Gwengolo, d'an abardaez, en Bro-Dreger, en amzer-vremañ.
Ur c'hroazhent, war un dosenn, a-us d' ur bourk, damdost d' an aod.
E-kreiz, ur c'halvar greunvaen daskrignet gant ar c'hantvedoù hag ar 

gwallamzerioù.
War an dorn dehou, un tammig karreg, lec'h ma ver un nebeudig a zour. A-

dreñv, ul lanneg gant bodoù balan ha lann o krenañ pa sav an aezenn.
A-gleiz, ur c'hleuz en-dro d' ur parkad-ed ; a-dal d' an arvestourien, un 

toull-karr, dre lec'h ma vez gwelet pennoù gwinizh o luskellat.
Un hent bras, pe un darempred bennak a dremen, moarvat, e-kichen al leur-

c'hoari, rak klevet e vez tud o vont hag o tont, met den ne vez gwelet. Ar 
c'hoarierien a zeu tre, er pell-pellañ 'drek ar c'halvar, a grap, lavarout a 
rafed, ur c'hrec'h start a-walc'h.

E pep tu, en dremmwel, an oabl hag ar mor.
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ARVEST KENTAÑ

(Pa sav ar gouel emañ Malgorn gozh en e goazez e-tal ar feunteun ; ouzh e dreid,
war an douar, un akordeoñs hag ur sac'h bihan. O peurvandrouilhat ur greunenn 
vara emañ. En e goazez war pazennoù ar c'halvar, Erwan a harp e gein ouzh garenn
ar groaz. Pelloc'h, e vreur Gweltaz, e gein troet d'an arvestourien, a gaoz e 
gant tud o tremen.)

GWELTAZ
Kalz a besked ac'h eus tapet, Alan ?

AR PESKETAER
Feiz, pec'hed e ve en em glemm. Ha te 'vat, mab, kaer eo da winizh !

GWELTAZ
Ya ; gwashañ tra eo, emañ c'hoazh da droc'hañ.

AR PESKETAER
N'out ket re ziwezhat ; brav e vo an amzer e-pad ar sizhun. (Dont a ra tre

ur martolod, Job Mengi.)
GWELTAZ

Warc'hoazh, kerkent ha goulou-deiz, hon filzier a boanio a-lazh-korf, mar 
bez youl Doue... Kenavo, Alan...
AR PESKETAER 



Ken arc'hoazh, Gweltaz.
JOB

Da bep hini e vicher, an den a vor en e vag, an turnier-douar en e bark.
MALGORN (o seniñ goustadik gant e akordeoñs). 

Hag an heol a-us d' ar bed, evit levenez an holl...
GWELTAZ

Brav a-walc'h ec'h eo bevañ, adalek en em ra an den gant e blanedenn....
JOB

Ya, met tenn e vez a-wechoù dilezel bro, kerent ha mignoned.
GWELTAZ
O vont e-kuit ec'h out adarre, Job ?
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JOB

Ret-mat eo din. Warc'hoazh ar beure... N' eo ket c'hoazh ar bloaz-mañ, 
paotr e akordeoñs, e soni evit va eured.
MALGORN

N' eus forzh, mabig, dont a raio da dro.
JOB

Spi am eus... Ha te, Erwan Tregoat, n'eo ket krog ennout ar c'hoant 
dimeziñ ?
(Erwan ne lavar ger ebet. Klevout a reer merc'hed o c'hoarzhin hag o vouskanañ 
war an hent.)
MOUEZH UR PLAC'H YAOUANK

Oc'ho, Job Mengi, Jobig !.. Dont a ri da zañsal emberr ?
JOB

N'in ket henozh, merc'hig, siwazh !... N' hallan ket... Goul kentoc'h 
digant Erwan, hemañ a zo un ebeul...
UR PLAC'H ALL

O, Erwan Tregoat, sav da revr alese d' am c'has d' ar gêr, kazel ha 
kazel...
(C'hoarzh ha skrign.)
DIV PE DEIR ALL

Nann, ganin !... Sell houmañ !... Ganin, pa lavaran... ha- 
hahahahahahaha !

(Erwan n' en deus ket zoken troet e benn.)
GWELTAZ (o tont er-maez ar park). 

Da belec'h 'ta, Job, e redez e-giz-se, herr warnout ?
JOB

A-benn da Soazig, da zanvez va gwreg, ec'h an ; gouzout a rez, war-nes 
mont a-raok, e ranker kimiadiñ.
(Diskenn a ra etrezek an hent, a-dreñv ar c'halvar. Malgorn a denn e yalc'h eus 
e c'hodell hag a gouch e gorn-butun.)
GWELTAZ (en ur frikañ daou pe dri fenn-gwinizh en e zorn).

Darev-mat eo hon gwinizh. Warc'hoazh kentañ, a-raok ma sono an anjeluz, 
alc'houedered ha klujiri a ranko tec'hel dirak hon filzier... (Erwan ne lavar 
ger. Souezhet, Gweltaz a dro ouzh e vreur :) War a welan, n' out ket troet 
henozh da farsal.
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ERWAN

Tamm foeltr c'hoant n' am eus da skrignal.
GWELTAZ

Tud a ya hag a zeu dre an hent, o lavarout dimp tra pe dra, ha te a chom 
aze war gab da revr, evel pa vefe skoulmet da deod.
ERWAN

Van ebet ne ran ouzh an dud... Ma rankan komz diwar-benn netra ouzh kement
darsod pe vrizh sodez a zegouezh a-dreuz-hent, kae da vrennika !
GWELTAZ

Kaer o deus ar merc'hed yaouank c'hoarzhin ha huchal warnout, ober a rez 
bepred da benn-bouzar... War goshaat ec'h ez, mab !
ERWAN

Tremenet am eus, emichañs, an oad e fistilher war-lerc'h n' eus forzh 
peseurt gisti a fell dezho breskenn !
GWELTAZ

Se 'sell ouzhit... Ne c'hourc'hemennan ket dit c'hoarzhin... Gouel zoken 



leizh da gof, m' ac'h eus c'hoant, met a-raok ma vo noz kae da glask 
devezhourien evit an eost... Daou pe dri, da nebeutañ.
ERWAN 

Kae te da-unan, mar karez !
GWELTAZ

Labour am eus d' ober c'hoazh er gêr, ret eo din pourchas kement tra en ti
hag en-dro d' an ti.
ERWAN

Ne lavaran mann war-se, met bezañ on-me da vevel, pe betra ?
GWELTAZ

Va mevel ? O huñvreal ec'h out, Erwan, pe glañv e vefez ?
ERWAN

Mar deo bezañ klañv dinac'h d' ober diouzhtu ha dalc'hmat hervez da 
c'hoant, ya, klañv ec'h on, ha klañv-moñs, ha hiramzer e pado va c'hleñved. Ne 
dalv ket ar boan gervel ar medisin d' am bete. Graet ha peurc'hraet ec'h eo 
hiziv va lodenn. Stag c'hoazh war al labour, evel ul loen, hep analad, ken na 
diflipo da c'hwezhigell... Evel ma kari, dav dezhi ha beaj vat dit !... E-pad ar
brezel all am eus-me poaniet gwashoc'h eget an aneval, o plediñ gant hon 
tachennoù ha gant douaroù danvez da wreg... A-walc'h am eus, marteze, c'hwezet 
er mare-se evidoc'h ho-taou. Dalc'h da grog bremañ ivez, d' az tro !
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GWELTAZ

Diouzh da glevout n' eus dudiusoc'h tra eget bezañ soudard e-pad ar brezel
!
ERWAN

Da biv 'ta e tamallin, mar don kamm ?
GWELTAZ

Ro peoc'h, Erwan, paouez da c'hoari da benn fall, ha kae da glask an 
devezhourien-se.
ERWAN (en e sav).

N' in ket, pa lavaran. A-walc'h am eus poaniet evit ar re all.
GWELTAZ

Ar re all ?... Diwar-benn piv e komzes, hañ ?... Neuze 'ta, Mari ha me n' 
omp ken, war a gredan, nemet tud estren evidout ?... An hanter eus va douaroù a 
zo dit, hen gouzout a rez, an hanter eus ar gounid kerkoulz-all... Bezañ on e 
tailh da zisplegañ dirazout, ha raktal e ve, pezh hon eus dispignet pe 
gounezet... Dienez a gavez war ar boued em zi, pe war an arc'hant d' ober da 
baotr yaouank d' ar sul ?... Ouzh petra ac'h eus da glemm, hag enep da biv ? Den
ne oar mann ouzh da vroc'hadenn ha stad a vefe ennon o klevout petra 'zo kiriek 
d' ar reuziad kounnar-mañ...
ERWAN

C'hanta, ur pennad brav a amzer az po da c'hortoz, am eus aon bras... M' 
ez eus tra pe dra war va spered, daoust ha rankout a rafen hen anzav evel dirak 
ur beleg ?... N' on ket mestr, marteze, da devel war ar pezh na sell ouzh den 
ebet nemedon ?... An dispign hag ar gounid, emezout ?... Mil mallozh ruz war an 
arc'hant ha war hor madoù !
GWELTAZ

Mar sellez ouzhin evel ur c'hozh targazh kaset kuit e-kreiz skidañ e korn 
al ludu, ha gaou am befe graet ouzhit hep gouzout din ? N' on ket ur sant !... 
Ha tamall a rafes un netraïg bennak d' az c'hoar-gaer ?
ERWAN

Da wreg ?... N' he deus na namm na si, hervez ma roez dimp da grediñ, ha 
me a lavar eveldout, gant aon na vefez daoubennet.
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GWELTAZ

Dal 'ta !... en gouez emaout zoken enep da Vari, hag a-ziagent biskoazh da
c'henou ne zigoras nemet evit he meuliñ !... Souezhet-krenn e vanan. Met 
diwezhatoc'h e tistroimp d' ar gaoz-mañ, henozh kae hepdale da glask tud evit 
an...
ERWAN

Ur c'hammed zoken ne rin l!... Faezh on o plegañ dirazout evel un denig 
Doue.
GWELTAZ 

Petra an diaoul a c'hoari ganit ?



MALGORN (o tont davet an daou all)
Bez' hoc'h eus tan evit va c'horn ?

GWELTAZ (o tanañ korn ar paotr kozh).
Ha da belec'h it-hu henozh da seniñ ?

MALGORN
Da di ar Gwilherm, e Kêriliz-uhel, al lec'h ma tigor ostaleri. (Mont a ra 

adarre etrezek ar feunteun.)
GWELTAZ

Dal, Erwan, anaout a ran bremañ da wiridig !
ERWAN 

Gwelomp 'ta pelec'h emañ ar skoulm
GWELTAZ

Gwellañ tra a oufez d' ober eo dimeziñ... Eo, eo ! Pa vi d' az tro penn-
tiegezh, gant ur goantik a blac'h e-dro dit, e teuï doñv evel un oan. (Da 
Valgorn :) Selaouit 'ta, tonton, kent na vo pell ho pediñ a rin d' am zi evit 
eured va breur.
ERWAN (o hejañ e skoaz). 

Dimeziñ, me ?... Kaerat kanfard a vefen o redek krec'h ha traoñ en ur 
jilgammat da gestal en han' Doue ur wreg !
GWELTAZ

Tud mac'hagnet gwashoc'h egedout o deus koulskoude kavet o farez !
41
ERWAN

Ya, pa int bet degemeret evit o feadra pe dre druez... Tanfoeltr truez 
ebet ne c'houlennan...
GWELTAZ (o lakaat e zorn war skoaz e vreur).

Neb a chomo bev a welo !... Met da c'hortoz, kae rag-eeun da glask 
devezhourien evit an eost.
ERWAN

N' in ket, ha bouzar e vefes ?... Setu gant piv ec'h an, gant ar paotr 
kozh-mañ, ha dañsal a rin a-hed an noz !... Ya, tudoù, kammig Tregoat a zañso 
evel ur gornigell... Hag evañ a rin chistr ha gwin-ardant leizh ar chopin ! Mezv
e vin, mezv-dall !... Ha biz ne fiñvin ken da labourat. Neb a paro a bledo gant 
an eost ; a-raok mediñ ec'h on gwastell !
GWELTAZ

En sell out 'ta da vevañ diwar da leve, pe diwar an avel ?
ERWAN

Bevañ ?... Ha mar don skuizh gant ar vuhez-mañ ?... (Da Valgorn :) Tad-
kozh, eomp d'an ostaleri nevez, eomp da di Gwilherm da zañsal, ha da ober pep a 
sac'had ! (Kanañ a ra a-bouez-penn :)

Ha n' eo ket brav, paotred,
C'hoari koukoug, c'hoari koukoug...
Gant ar merc'hed !

MALGORN
Ya, mabig, met se ne viro ket ouzhit mont da glask tud da reiñ dorn d' az 

preur.
GWELTAZ

Ya, 'ta, kaer en deus blejal, hemañ n' eo ket ur gwall-den, ha pa vo og 
gant e gomzoù hep penn na lost, ez aio prim da gerc'hat an dud am eus ezhomm. 
(Da Erwan :) Kenavo emberr, pennek ! (Mont a ra d' ar gér.)
ERWAN (en e goazez e-kichen ar feunteun).

Me 'yelo ganit, damnac'h da vin ! (Malgorn a grog da c'hoari sioulik ; 
dont a ra gantañ un ton displann ha melkonius, ur werz bennak, evit eiladur d' 
ar gaozeadenn, harpet a-wechoù war gensonioù izel ha hir.) Pe gentoc'h, gwell eo
ganin tremen hep mont... Ar re-all a vo sart du-hont, tourni hag ebat etrezo, ha
c'hoarzhin a raint leizh o c'horzailhenn en ur zisplegañ fentigelloù an eil d' 
egile... O gwelout a rin, paotred ha merc'hed, o vont dre laer d' al liorzh, da 
'n em bokat dindan sklaerder al loar... Nann, amañ e chomin da gildreiñ a-hed 
hag a-dreuz al lanneier evel ul louarn en em silet er-maez e doull gant an 
deñvalijenn.
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MALGORN

Arsa, mabig, fall-daonet ec'h a an traoù ganit, war a glevan ?
ERWAN



Kavout a ra dit e tlefen bezañ laouen gant va stad ha trugarekaat Doue 
evit ar c'har vrein-mañ ?
MALGORN

An taol-kaer ! Anvezet am eus tud hag o dije gallet klemm muioc'h egedout 
ouzh o izili, ha nep gwech ne raent gwad fall. Ar re-se, mabig, a c'houle an 
aluzon, ha te a zo un den a beadra.
ERWAN

Ha degouezhet eo dit, soner, ez puhez, karout a-greiz kalon, bezañ sot 
gant ur plac'h bennak ?
MALGORN

E c'hallfe bezañ... met abaoe keit-se, tremenet a zo kement ar warlene ken
am eus ankounac'haet betek hec'h anv-badez.
ERWAN

Baleerien-vro eveldout a oar lenn planedennoù, gouestlañ hini pe hini, hag
ivez anoiou al louzou evit bezañ karet dre gaer pe dre heg gant ar merc'hed. Ma 
fell di va skoaziañ, ne sellin ket berr ouzh an dispign.
MALGORN

Selaou, mabig, ha sell e-dro dit ! An aezenn a zegas betek amañ c'hwez ar 
pradoù en o bleuñv. Nevez-savet eo al loar. Kanañ 'ra ar mor o tarzhañ gwagenn 
ha gwagenn war ar bili. Prestik e lugerno ar stered en bolz an neñvoù. An 
disterañ geotenn war ar c'hleuz a gren gant ar stad a zo enni o vezañ bev, ken 
splann ha ken klouar ec'h eo an abardaez. Ha te a van aze o rodellañ ez spered 
gwall soñjoù ha menozioù teñval !..
ERWAN

C'hoant bras hag ezhomm am eus da vezañ karet.
MALGORN

Gant da yaouankiz, da nerzh, ha da arc'hant, tro wenn a rafes o vont da 
gemer kelenn digant ur sorser, evit bezañ evel ar re-all deut-mat gant ar 
merc'hed.
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ERWAN

Ya, ma vefen-me evel ar re-all, met va lez-anv ec'h eo « kammig Tregoat 
» ! Kammig beg e droad a reer ouzhin !.. Ha kerkent m' en em gavan ganto, ar 
plac'hed ne reont nemet skrignañ hag ober goap.
MALGORN

N' out ket ur spontailh da welout, mabig ! Pa sello ouzh ar mousc'hoarzh-
se, ouzh da zaoulagad ken karus ha ken gwirion, ar vaouez a zibabi ec'h 
ankounac'haio ec'h eo da c'har un tammig re verr.
ERWAN

Ar vaouez a zibabin ? Alas, graet am eus an dibab.
MALGORN

Dal 'ta ! Ha hi ?... Fae a zo ganti da garout ?
ERWAN

Ur wreg dimezet ec'h eo,
MALGORN

Ha dimezet, moarvat, d' un den a netra ?
ERWAN

Pell ac'hane ! Gouzout a ran e talv hennezh kalz muioc'h egedon, ha seul 
vui mar deo trec'h din ar wirionez-se, seul vui e kresk va c'hasoni outañ. 
Laeret, skrapet en deus a-zindan va fri an hini a c'hoantaen... Diwar-se, petra 
'dalv din bevañ ? Devezhioù a vez, n' ouzon petra am diwall da 'n em lazhañ.
MALGORN (o sevel en e sav).

Evit ur vaouez ?... Ar seurt taolioù ne c'hoarvezont er bed-mañ nemet em 
gwerzioù. Tav, mabig, ar valeerien-vro eveldon a oar meur a dra war ar c'hraf-
se... Kae da glask devezhourien evit an eost, ha goude ec'h evimp en ti Gwilherm
pep a vanne da yec'hed an hini a dleez pellaat diouti.
ERWAN

Biken, biken ne rin ! N' hellan ket !
MALGORN

Biken ? (En ur ganañ :)
Biken, eme an intañv paour,
Gwreg all n'am bo, hag e ve aour !
'Oa ket echu ar bloaz kentañ
Ha va intañv da blac'heta !...



(O treiñ war-du an hent :) Start eo krapañ an diribin-se, va merc'hig !

44
MOUEZH MARI

Ya 'vat, tonton... Kanit 'ta, c'hwi a son ken brav !
MALGORN (da Erwan). 

Ken emberr 'ta, Erwan, ha dalc'h soñj eus va ali.
'Oa ket echu ar bloaz kentañ
Ha va intañv da blac'heta.
Nag a ri tra la, ra direi,
Nag a ri tra la, ra la dira !

( Mont a ra kuit en ur seniñ hag en ur ganañ.)
MARI (o lakaat he faner war bazenn izelañ ar c'halvar).

Gwall bonner eo va faner. Mat e rafez va sikour d' hen dougen un tamm 
flipad hent.
ERWAN (o tostaat dezhi). 

Gweltaz en deus gourc'hemennet din mont da glask tud evit an eost.
MARI

Setu amañ em baner bevañs evito : bara, gwin-ardant, kafe, sikorea, eol ha
me 'oar. Bez' o devo leizh-kof. Perak 'ta e sellez ouzhin en ur vousc'hoarzhin ?
N' ouzon ket me derc'hel tiegezh ?
ERWAN 

Ur plac'h koant ec'h out, Mari.
MARI 

A gav dit ?
ERWAN 

Koantoc'h eget biskoazh.
MARI 
(o kregiñ er baner).

Kaer am eus bet goulenn, ha klask, ha pediñ tud er bourk ha war dro, den 
ne deufe du-mañ warc'hoazh. Paotr ha plac'h, pep-unan en deus e lodenn d' ober, 
hag aon bras am eus, met un taol-degouezh e ve, na rafes ivez tro wenn. Diskenn 
bepred betek ti Lagadeg. Ar paotr-kozh hag e zaou vab n' aint ket warc'hoazh d' 
an aod. Toullet o deus, war a lavarer, o bag.
ERWAN

Ha mar deu ganin da vad, Petra a roï din ?
MARI 

Ur banne hini kreñv.
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ERWAN 

Ha mann ouzhpenn ?
MARI

Petra a fell dit c'hoazh ? Da drugarekaat a rin.
ERWAN 

Ha goude ?
MARI 

Ur pok az po war da ziv jod.
ERWAN 

Na muioc'h na nebeutoc'h ?
MARI 

Feiz, ur bedenn bennak disul.
ERWAN

Ha netra ken ?
MARI

N' eo ket a-walc'h ?
ERWAN

Kement-se n' eo evidon na kriz na poazh. Ur bedenn, gwin-ardant, emezi ? 
Fent ha fent bras a rez din, Mari. Sell, o paouez da gomz diwar da benn edon d' 
ar soner-se. Tra ne c'houle diganin, ha panevet ez out en em gavet amañ, am bije
diskleriet dirazañ ec'h out te, din da c'houzout, ar gaerañ, ar vravañ, ar 
c'hlanañ ha, war an dro, hen touiñ a rafen, an hini c'hoantusañ, an hini dommañ 
eus holl verc'hed ar vro !
MARI 

Ha trelatet e vefes, Erwan ?



ERWAN
Biskoazh n' on bet kar na par da hennezh kozh, arc'hoazh e vo pell bras 

ac'han, met faezh on o tevel war va c'harantez ha war va foan. Ret eo din 'benn 
ar fin diskargañ va c'halon dirak unan bennak ha na c'hoarzho ket, na hejo ket e
zivskoaz, rak n' on ken evit padout na herzel, ha mougañ a rafen o kuzhat ar 
pezh a rankan gouzañv dre ma rez fae warnon... (O teredek a-dreuz he hent :) N' 
i ket d' ar gêr ken buan !
MARI

Teñval e vo prestik, Erwan, hag arabat eo din selaou da gomzoù.
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ERWAN

Mar bijen ur gwaz evel ma 'z eus darn, hañ ?... Met ar seurt tud evel 
kammig Tregoat, diegi bras a vez o plediñ ganto !
MARI

P'az pez c'hoant, Erwan, ec'h out evidon gwellañ breur a c'hellfe bezañ, 
ur breur karet, met ur breur hepken, breur va den.
ERWAN

Va breur en deus laeret diganin kement tra am bije c'hoantaet. Va breur a 
zo un ibil sonn war e dreid, ur gogez koant evel ma plij d' ar merc'hed. Va 
breur a zo bet, hervez ma lavarer, un den kalonek er brezel. E-keit ma veze ar 
re akuit o vrezeliñ du-hont, e ranken-me chom er gêr gant ar re gozh, ar re 
vac'hagnet pe glañv. War e zistro d' ar vro, kerkent ha ma stignas e lagad war 
Vari, setu Mari gaezh en e gerc'henn !... Fall-daonet 'ta e tenne an enebourien,
peogwir n' o deus ket torret e benn d' ur skilfenn a zen evel va breur ?
MARI

O va Doue benniget ! Tav, rak ur vezh hag un euzh eo klevout kement-mañ..
ERWAN

Ne vije ket bet deut neuze a-dreuz va hent... E-keit m'edo o vrezeliñ, 
turniañ a raen ho touaroù kerkoulz hag hon re. Evidout e labouren, dreist pep 
tra evidout e poanien, evidout hepken e tramailhen evel ul loen. Na sul na gouel
ne ziskrogen diouzh va binvioù... Mari ! trugarek e vezes ouzhin er mare-se, da 
vamm va c'hanmeule hag a selle marteze warnon evel danvez he mab-kaer. Pa 
gouezhen, brevet, va faour kaezh divhar marv dindanon, a-hed va c'horf war va 
golc'hedig pell, nag a nozvenn wenn am eus tremenet !... Eno e vanen, berr 
warnon, va genou digor evel un touilh sac'het war an traezh, met kement a stad 
hag a lorc'h ennon o vezañ loenet evidoc'h... Ha mar degouezhe din morenniñ, den
all nemedout ne gane ha ne vousc'hoarzhe em huñvreoù. Honnezh, emezon, am bo 
evit va gopr, honnezh a vo va fried er bed-mañ. E bloavezh diwezhañ ar brezel, e
mezheven, a-raok goulou an deiz e saven da lakaat un dornad bleuñv war da 
brenestr...
MARI -

Te, Erwan ?
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ERWAN

Ya, kammig Tregoat, gleb e votoù gant ar glizh, o kutuilh bokedoù an hañv,
louzaouenn ar goukoug, troig an heol ha brulu, ma n' eo ket ur fent !... Gweltaz
edo er gêr er mare-se, war bareañ eus ur c'hleñved, ha dezhañ e tamallas va 
zammoù bokedoù... d' al laer-se, dalc'hmat hag e pep lec'h war va hent.
MARI

Hag abalamour da betra n' az poa lavaret ger din, pa oan-me plac'h 
yaouank, dishual hag o c'hortoz perc'henn ?
ERWAN

Adalek ma ne santes ket da-unan kement a garantez edro dit, ne oas ket 
marteze galvet da vezañ va gwreg. Met Gweltaz ne chom ket pell da varc'hata, 
raktal en deus c'hoantaet dimeziñ ganit, hag am eus pleget mont en ur jilgammat 
d' ho heul d' an iliz. Kanet am eus zoken, m' ac'h eus soñj, ouzh taol, e deiz 
hoc'h eured...
MARI 

Paour kaezh den !
ERWAN

Na stok ket ouzhin !... Pella !... Pennadoù a vez, kement am bez droug 
ouzhit ken e fellfe din skeiñ warnout...
MARI

Da gomzoù am gloaz kalz gwashoc'h eget taolioù. Da betra eo dit, va Doue, 



anzav an traoù-mañ ken diwezhat ?
ERWAN

A-viskoazh ec'h on-me gouestlet da vezañ re ziwezhat. Abaf, nammet, hag 
anoazus, tenn eo warnon koulskoude gant al lorc'h evel war un touseg... Da 
garout a raen a-greiz kalon, met degouezhet eo va breur pa soñjen an nebeutañ, 
ha komzet am eus re ziwezhat. P' edomp er skol, krennarded, Gweltaz a veze ar 
c'hentañ, diboan ha dibreder, hag ar c'hammig, kaer en deveze stagañ war ar 
studi, a chome war-lerc'h. Evel-se 'mañ hag e vo ar bed ganin !
MARI 

Pebezh truez am eus ouzhit !
ERWAN

Dao din ! Dibab ar gerioù d' am feukañ ar muiañ ma c'hellez !... Tamfoeltr
ezhomm am eus a druez, gwelloc'h e vefe ganin da gasoni !
MARI

Met bez' eus er vro merc'hed all, kalz koantoc'h egedon...
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ERWAN

Ha goude ma rofes din merc'h roue Bro-Saoz, kaerañ ha pinvidikañ 
pabaourenn ar bed-mañ, pa zeufe da soñj din eus da gened, skouarnadoù a rofen d'
ar baour gaezh, ken alies tro e c'hoantafe va briata... A-wechoù e savan en noz,
krapañ a ran ar viñs, hag aon din pa strak ur bazenn dindan va zroad. Pegañ a 
ran lagad pe skouarn ouzh toull hoc'h alc'houez, ha chom a ran eno da grenañ 
gant ar riv hag ar vezh, evit ho kedal...
MARI

Serr da c'henou, Erwan, sklasañ 'rez din va izili !
ERWAN

...ha mouget neuze gant an oaz hag ar gounnar, e redan d' al lanneg pe d' 
an aod da ruilhañ va c'horf evel ur bleiz gloazet d' ar marv, ha da yudal ken na
vezan raouet ! Den, Mari, den ebet ne oar pegement a boan am eus gouzañvet, 
daoust eo din bezañ kalet.
MARI

Ha ne c'hellan, siwazh, ober netra evidout !
ERWAN

Va yac'haat krenn a c'hellez, ma karez !
MARI (war vont kuit). 

Tav, Erwan, pe stouvañ 'rankin va divskouarn !
ERWAN (o kemer krog en he brec'h).

Ma karfes !... Va breur ne vez ket dalc'hmat er gêr... A-hend-all, mann ne
oar. Piv 'ta a gredfe kemend-all ?... Fiziañs en deus ennout, hag ennon ivez.
MARI

Diskrog diouzh va brec'h, teod milliget a zo ac'hanout !
ERWAN

Da garout a raen en e raok... O paouez ec'h out da lavarout. « Da betra eo
dit anzav an traoù-mañ ken diwezhat ? » En noz-mañ, Mari, deus davedon... Da 
c'hortoz a rin... Davedon ur pennad, Mari, ur pennadig hepken...
MARI 

Ne zeuin ket... ne c'houlan ket...
ERWAN

Abalamour m' ac'h eo Gweltaz un den kaer ? Dre m' ac'h on-me mac'hagnet ?
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MARI

Ar seurt traoù-se ne zeuont biskoazh em spered, n' out evidon-me nemet va 
breur-kaer, breur va den !
ERWAN

Deus davedon, Mari, ur pennadig, hag ec'h in kuit, torret ganin va 
c'hoant... Tec'hel a rin da viken, ha gwech ebet ne glevi komz eus ar paour 
kaezh Erwan...
MARI

Doue hon gwel, Erwan, emañ Doue ouzh hon selaou.
ERWAN

Doue ?... Kalz re bell emañ evit ma klevfe... Mari, dre druez evidon, dre 
druez !
MARI

Truez am eus ouzhit, Erwan, truez bras ha mezh am eus ivez...



(Kregiñ a ra enni a-stroñs, kaer he deus stourm.)
ERWAN

Ha ma karfen bremañ, ac'hañ ?... Ma karfen, raktal, dre gaer pe dre heg ?
MARI 

Erwan, va gloazañ a rez !
ERWAN

...dre gaer pe dre heg, ha dall ha daonet e vefen goude !
MARI

Diskrog diouzhin... Mar degouezhfe d' unan bennak tremen dre amañ ... 
Erwan !
ERWAN

Penn-kristen ebet ne zo war-dro, den ne dremeno a-dreuz d' al lanneg er 
mare-mañ... Pellaat a raimp diouzh ar wenodenn, du-hont, sell, ouzh ar c'hleuz, 
e-mesk ar balan... Den ne welo, den ne ouezo ! Deus ganin pa lavaran ; ha gwelet
e vo pehini eo ar c'hreñvañ. (Sachet a ra, gwashañ ma c'hell, war divrec'h Mari,
evit he zennañ d' e heul etrezek an diribin.)
MARI (o ruzañ, koulz eo lavaret, war an douar).

Gwell e vefe dit va leuskel da vont gant va hent, pe siwazh dit !... 
Diskrog 'ta, loen a zo ac'hanout, pe anez-se ec'h an da youc'hal a-bouez penn !
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ERWAN

O ! kaer az po youc'hal ! (Klask a ra pokat dezhi.)
MARI

Diskleriañ a rin kement-mañ d' az preur.
ERWAN (Droug bras ennañ, o kas pell dioutañ e c'hoar-gaer)

Pell a zo ac'h eus lavaret dezhañ an dra-mañ penn da benn, n' eo ket 
gwir ?... Ha goap, moarvat, a rit eus ur genaoueg eveldon ?... Ha goude, 'oun 
vat, ec'h it d' en em bokat ha da ruilhañ ho korf d' am yec'hed ?... (Da Vari, 
kouezhet war he daoulin e-kichen ar c'halvar :) Sav alese, penn ar c'hast !... 
Euzh eo ganin pa bar va daoulagad warnout. (Mari a sav en he sav hag a dorch he 
daoulagad.) Un deiz pe zeiz, diouzh ar beure, o sevel eus da wele, am c'havi 
krouget war ar pondalez, dislonket ganin va daoulagad ha va zeod koeñvet hag 
astennet un troatad hed e-maez va genou. Paouez a reot neuze, va flac'hig, da 
c'hoarzhin, peurechu e vo ganeoc'h an ebad hag an dudi, rak kement a nerzh he 
deus ar gasoni a verv em c'hreiz, ken ma c'hellin he mirout holl a-bezh, du-
hont, er bed all, ha ganti adsavet da vev e teuin er-maez diouzh va bez evit en 
em silañ etrezoc'h ho-taou, bemnoz, pa fello d' am breur dont d' az stardañ en e
zivrec'h !... Ha bremañ, kae a-raok, red da adlavarout va c'homzoù da Weltaz ! 
(Treiñ a ra e gein, evel pa vefe o vont kuit.)
MARI

Erwan !.. Eus va gwellañ e rin evit ankouaat ar pezh a zo bet bremaik 
etrezomp, met siwazh n' on ket ur santez ha biken ne c'hellin en em gavout 
dinec'h ha laouen evel a-ziagent ez kichen.
ERWAN

Bouzar ec'h out chomet, c'hanta mut e vanin. Ger ebet ne lavarin ken ; 
diwar vremañ e rin evel ar c'hi klañv, kregiñ hep harzhal.
MARI

Ha petra 'dalv ar gourdrouz-se ? Petra out e sell d' ober, da skouer ?
ERWAN

Petra ? Meur a dra !.. ha da gentañ, sell ! (Tapout a ra krog en ur pikol 
maen ha sevel hen ra d' an nec'h evel pa c'hoantafe dezhañ hen stlepel war 
Vari.)
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MARI (o tostaat dezhañ).

Sko !... Sko 'ta, babouzeg !... ha va lazh mik !.. Gwell eo ganin mervel 
eget gouzañv bemdeiz ar ranngalon-mañ.

(Klevout a reer Job Mengi o kanañ, pell a-walc'h, el lanneg.)
JOB

Setu Pipi, e-kreiz ar porzh
War gab e revr o krial forzh,
Bloñset e dal, kignet e jod,
Dornet eo bet gant ar vazh-yod.
Ha div, ha daou, daou 'ta, va bazhig,
Daou da Bipi !



(Erwan a laosk ar maen da gouezhañ d'an douar hag a ya goustadik etrezek ar 
feunteun.)
MARI

O , va Doue, erru 'z eus tud, ma vijemp bet gwelet pe glevet ganto !...
JOB (tostoc'h).

Me 'zesko dit, mab ar c'hast laer, 
Dont du-mañ pa vên ket er gêr 
War zigarez dont da glask kerc'h 
Er c'hrignol da bokat d'am merc'h ! 
Ha div, ha daou, daou 'ta, va bazhig,
Daou da Bipi !

MARI
Diwall bremañ, Erwan, rak daou e vimp a-enep dit ! (Kregiñ a ra en he 

faner, manet e-kichen ar groaz.)
ERWAN

Na pa vefec'h dek, na pa vefec'h kant, gwelet e vo gant piv ec'h ay ar 
maout. (Mont a ra en e goazez a-dal d' an arvestourien.)
JOB (o tont tre en ur ganañ). 

Kit da choukañ, c'hwi hag ho merc'h, 
C'hwez an foeltr a laosk war he lerc'h 
Gwevn eo he blev...

MARI
Gwall seder ec'h oc'h c'hwi, Job Mengi, war an abardaez.

JOB
Ha c'hwi, Mari,gwall-ruz eo ho taoulagad : ho gouelet ho pefe ?

Ha div, ha daou, daou 'ta, va bazhig !
Ya, kanañ a ran, kaer am eus bezañ war va c'himiad.
52
MARI 

Beaj vat deoc'h 'ta, Job !
JOB

Eurvad deoc'h ivez, ha pa zeuin d'ar gêr spi am eus da dañva ho trajez.
MARI

Neuze 'ta e chomfet gwall bell e-maez ar vro, rak betek-hen n' eus du-mañ 
keloù ebet a vadeziant.
JOB

Am eus aon bras, ne ra mann Gweltaz nemet kousket bemnoz evel ur broc'h..,
Kenavo d' ar c'hentañ, Mari.

(Mont a ra Mari war he hent gant he faner. Job a harp e zaouarn war ar 
voger, e don al leur-c'hoari, e gein troet d'an arvestourien :)

Kit da choukañ, c'hwi hag ho merc'h,
C'hwez ar foeltr a laosk war he lerc'h,
Gwevn eo he blev evel gloan maout
Ha brein he loeroù gant kaoc'h saout.
Ha div, ha daou daou 'ta, va bazhig,
Daou da Bipi
Serr da c'henou, eme ar vamm...

(Ur vouezh skiltr-meurbet a droc'h dezhañ e ganaouenn hag a stag da ganañ, o 
sevel ar c'hrec'h :)
SOAZIG

Serr da c'henou, eme ar vamm, 
Pe az po c'hoazh ken ma vi kamm H
a war da gein e vo klogor...

(Soazig a zered hag a lamm da vriata Job ha da bokat dezhañ.)
JOB

Sell 'ta, Soazig, biskoazh kemend-all ! Te a lamm evel-se em c'herc'henn, 
ken aonik ha ma 'z out, ha daoust d' an ardoù a rez ar peurliesañ ?
SOAZIG

N'eus den war-dro d' ar mare-mañ ! Hag en tu-hont da se, n'omp ket ni 
danvez-priedoù ? Re bell amzer am eus ranket huanadiñ o welout ar re all o 'n em
bokat kement ha keit ma karent. Pep hini d' e dro, tamm foeltr forzh ne ran da 
neb a c'hellfe bezañ war c'hed ! D' o yec'hed l... Dal, Job, ur pok c'hoazh war 
da zivjod !...
JOB (en e goazez gant Soazig war bazennoù ar c'halvar).



Droug bras a zo ennon ouzh da vamm, dre ma n' he deus ket asantet hon eurediñ e-
pad an daou viz m' edon bet er gêr.
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SOAZIG

Kaer am eus bet pediñ hag adpediñ : « Gwelet e vo, emezi, pa vo karter-
mestr danvez da baotr... Nann, ro peoc'h din, emezi, betegout... »
JOB

Ha betegout petra ?... Selaou 'ta, ezhomm ebet n' eus a veleg nag a golist
evit eured ur martolod...
SOAZIG

Petra a zrailhez din ?
JOB

Tav, tanav a-walc'h ec'h eo da fri, Soazig, evit klevout diwar hanter-
c'her ar pezh a fell din lavarout... Prestik e vo noz-teñval, den ne dremeno mui
a-dreuz d' al lanneg, ha ne vimp gwelet gant den, nemet ar stered e vefe !
SOAZIG

Hag an Aotrou Doue amañ, war e groaz ?
JOB

Van ebet ne ra ouzhimp, sell, e gein troet d' al lanneg, emañ e zaoulagad 
paret pell, pell, du-hont, war an donvor... Dont a ri ?
SOAZIG

Arabat eo, Job !... Nann, serr da c'henou, rak ar seurt traoù-se ne 
lavarer ket.
JOB

Marteze, met graet e vezont koulskoude... Dont a ri emberr, Soazig, dont a
ri ?
SOAZIG 

Nann, n' hellan ket.
JOB

Daoust hag-eñ am laoskfes da vont kuit, den ne oar evit pegeit amzer, hep 
va c'halonekaat gant ur pok pe zaou ?
SOAZIG

Ya, met n' eo ket, siwazh, pokoù a fell dit bremañ. Hag ouzhpenn-se, 
gouzout a reer, ar baotred yaouank ne dalvezont ket meur a dra.
JOB

Ar re-all, kaezhig, ar re-all ! Met n' on ket me hañval ouzh darn a zo. Ha
mar grez hervez va c'hoant, c'hanta, dinec'h e vin rak gouzout a rin hep mar na 
marteze e c'hortozi va distro, ha pa chomfen daou pe dri bloaz bennak e broioù 
pell, en tu all d' ar mor.
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SOAZIG

O, aon ebet n' ac'h eus ezhomm da gaout evit pezh a sell tud yaouank hor 
c'horn-bro, fed ebet ne ran outo. Ar pinvidikañ pe ar c'hoantañ etrezo n' eo ket
muioc'h dirazon eget person ar barrez, pe ar paour kaezh kamm Tregoat...
JOB (o pokat dezhi) .

Dont a ri 'ta neuze henozh, Soazig, dont a ri d' al lanneg
SOAZIG

Ur pennadig bihan, marteze, met... fur e vi, gwaz mat ?
JOB

Fur ?... Ken fur hag a gari... Gwelet e vo zoken pehini a vo ar furañ...
SOAZIG (o sevel en he sav).

Ha bremañ ec'h an d' ar gêr en ur redadenn, kae buan da zebriñ koan.
JOB

Koan ebet ne fell din, n' am eus na naon na sec'hed.
SOAZIG

Adalek ma vo noz, gortoz ac'hanon du-hont, sell, dindan an dervenn-se, nes
d' an diribin... Ken a-vremañ ! (Redek a ra er-maez.)
JOB (en ur vousc'hoarzhin).

O Soazig, Soazig kaezh ! Fur, emezi ? (Mont a ra kuit ivez, en ur ganañ :)
Ha div, ha daou, daou 'ta, va bazhig,
Daou da Bipi !...
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ERWAN

Kaer o deus bezañ war an disparti, chom a ra leun a levenez hag a zudi 



kalonoù ar martolod hag ar plac'hig-se !... Kanañ a reont ha c'hoant am eus-me 
da zifronkañ... Doue hor gwel, eme Vari... Doue ?... Pa c'houl diganin an aluzon
ur paour bennak, pa c'hoarvez d' ul loen er vereuri bezañ klañv, am bez truez 
ouzh an den kerkoulz hag ouzh al loen. Ha Doue a laoskfe an dud krouet gantañ da
c'houzañv kement-mañ a boan ? Doue leun a furnez hag a vadelezh, eme ar 
veleien ? Nann, pe stouvañ a ra Doue e zivskouarn, pe gaou a lavar dimp ar 
veleien !... C'hanta, n' in ket da glask tud evit an eost... Kammig Tregoat, eme
ar strakell all-se !... Setu amañ 'ta kammig Tregoat, ar c'hammig a vez graet 
goap outañ... ur fentus a baotr, un oristal a fellfe dezhañ netra ken nemet 
kerzhout sioul ha dinoaz gant e dammig hent, netra ken nemet bevañ evel ar 
gristenien all. Al loened gouez a oar gounit diwar var o buhez o farez, kement 
den a gav war an douar-mañ an hini galvet da vezañ e wreg. Hag ar c'hammig 
Tregoat n' en deus mann d' ober nemet mont war gein ar marc'h, keit ha ken alies
ma karo, ha skrignal e zent o sellout ouzh levenez ar re all ?... Va flatrañ a 
raio, emezi, d' am breur, kaset e vin kuit, biken ne glevin ken he mouezh, biken
ken ne welin he mousc'hoarzh... D' ar fliminfoeltr ruz he mousc'hoarzh ! 
Mallozhtouen van ne ran eus he mousc'hoarzh ; mousc'hoarzhin a ra d' ar c'hi en 
e log e toull ar porzh, da vevel ar miliner war ar charre gant e vleud, da bep 
klasker bara a zichañs dezhañ ruzañ e skasoù dirazi... Da gement hini a zo ! Ha 
ne ra muioc'h a van ouzhin eget ouzh ar miliner, ar c'hlasker-bara, ha 
nebeutoc'h zoken eget ouzh ar c'hi... Nann, neb a garo a glasko devezhourien 
evit an eost... Ne dec'hin ket ac'han... (Gourvez a ra el lec'h m' emañ, harpet 
e gein ouzh ar garreg, evel pa vije o vont da gousket.) Ha koulskoude krog on 
bet enni, n' eus ket pell, daonet ne vin ket ! Santet am eus he bronn o krenañ 
dindan va bizied, he bandenn wevn o plegañ war va brec'h, ha gwelout a ran 
c'hoazh ar rodelligoù blev munut o taskrenañ gant va alan war he c'hilpenn... M'
am bije kredet dont a-benn anezhi ! C'hanta, bezañ 'vo din ! Din d' am zro, pe 
ne vo ken da zen ebet... Nann, n'in ket er-maez ar vro. Gwir am eus d'al levenez
kenkoulz hag ar re all, ha va levenez a zo amañ, n' eo ket e lec'h all, al 
levenez a vo va lod, ha pa rankfen he dastum e-mesk ar fank, en ur poullad gwad.
Ya, din, din-me e vo ! (Serriñ a ra e zaoulagad.) Ma c'hellfen da vihanañ 
sorenniñ, he gwelout, hi, em huñvre, pokat dezhi, he moustrañ etre va divrec'h, 
evel ma ra Gweltaz... Ya, din e vo, din, pa lavaran, pe da zen... (Huanadiñ a 
ra, ha daou pe dri c'her displann a laosk c'hoazh. Tevel a ra bremañ, fiñv ebet 
ne ra, kousket eo, moarvat. Krog-mat eo an abardaez da deñvalaat. Ur pennadig 
amzer goude mar deo manet kousket Erwan en em ziskouez en tu all d' ar voger un 
den bihan, un duard a baotr, diskabell, gant blev hir-meurbet, ur pennad barv 
rodellek, ur pezh fri sparfell, ha muzelloù kazeg.)
AN DUARD

Kousket eo ar gwaz !
(Neuze en em ziskouez un den all, gant un c'hozh voned dislivet, sachet gantañ 
war e gilpenn. Hemañ a zo un troc'had mat a zen, gant blev ha mourennoù ruz-tan,
divjod tev ha flamm o liv, daoulagad sonn en e benn ; ur c'hañfard kriz ha 
didruez, ouzh e welout.)
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AN EIL DEN

Ya, kousket eo, 'oun vat ! (D'unan bennak kuzhet 'drek ar voger :) 
Gortozit, Aotrou, ec'h eomp d'e dastorn.
(Lammat a reont o-daou dreist ar voger. Gwisket eo an hini kentañ gant ur gozh 
flotanknn c'hlas, roget war an ilinoù, ha gourizet gant ur pennad kordenn ; 
troñset eo e vragoù betek e zaoulin. Egile a zo e korf e roched ha diarc'hen ; 
lous-meurbet hag a druilhoù ec'h eo e vragoù ; ouzh e c'houriz ler ez eus e-pign
ur gontell vras en ur gouhin voulouz.)
PAOTR E GORDENN (da Erwan).

Kousket out, va mignon ? (Erwan a zigor e zaoulagad hag a sav en e 
goazez.) N' eo ket yac'haus morenniñ evel-se e ti ar pevar avel ; yen a-walc'h e
vez en noz dre amañ 'kerzh an hañv.
PAOTR E GONTELL

Hag ouzhpenn-se, war var e vezer da gavout n' eus forzh peseurt tud...
ERWAN

Petra 'fell deoc'h, paotred ? A belec'h e teuit-hu ?
PAOTR E GORDENN 

Ni hon daou ?... Tud o tremen...
PAOTR E GONTELL 



An hentoù, kuita, a zo d' an holl ?
ERWAN

C'hanta, tremenit 'ta. Mann ne c'houlan, me, diganeoc'h.
PAOTR E GORDENN 

Edos o klask devezhourien evit an eost ?
PAOTR E GONTELL 

Daou pe dri, a-walc'h e vefe ?
ERWAN

Den ebet ne glaskan. Kit da gavout va breur.
PAOTR E GORDENN

Deuit amañ, va Mestr, n' emañ ket ar gwaz-mañ war e du mat.
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(En em ziskouez a ra un den all. Ouzh e welout, e laosk Erwan ur griadenn. Bez' 
eo hemañ ur pikol den, hir ha treut meurbet, gant ur falc'h en e zorn. Dindan e 
dog eriennet ledan, e weler un dremm fromus, bloñset, kleizennet, ha dourennek, 
koulz eo lavarout hep fri na muzell, evel pa vefe bet krignet gant ur c'hleñved 
bennak.)
PAOTR E GONTELL

Hag aon az pefe ? Hor c'heneil a zoug war e zremm siell ar brezel.
PAOTR E GORDENN

Setu aze pezh en deus graet an tan flistret gant an enebourien.
(Tostaat a ra paotr e falc'h. Gwisket eo gant ur bragoù hag ur porpant voulouz 
melen, doublet gant mezer ruz, kailharet holl gant fank ha pri.)
PAOTR E FALC'H

Penaos emañ ar bed ganit, Erwan Tregoat ? Sell amañ an dud a glaskez.
ERWAN

Den ebet ne oan o klask, hag ho pediñ a ran da reiñ peoc'h din. Ha da 
gentañ holl, piv oc'h ?
PAOTR E FALC'H

Tri devezhour o tremen, tri devezhour evit an eost.
ERWAN

Ha piv an diaoul en deus lavaret deoc'h am eus ezhomm devezhourien evit an
eost ?
PAOTR E GORDENN

Nec'het bras e oa da c'hoar gaer, dre ma ne gave den...
PAOTR E GONTELL

Ar gaoz-se a oa ganti nevez 'zo en ostaleri el lec'h m' edomp-ni hon tri 
gant hon adverenn...
PAOTR E FALC'H 

Ha setu ni deut d' az kavout...
PAOTR E GONTELL 

Akuit, ha prest da boaniañ evidout.
PAOTR E FALC'H

N' az po ket d' en em glemm war hol labour.
ERWAN

P' emañ tro evel-se, kit da di va breur. N' eus forzh piv a ziskouezo 
deoc'h pelec'h emañ o chom.
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PAOTR E GONTELL

Ger ebet n' hon eus da lavarout d' az preur.
PAOTR E GORDENN

Daoust hag-eñ n' eo ket te, mab, ac'h eus ezhomm da vezañ skoaziet 
ganimp ?
ERWAN

Me ?... Van ne ran ouzh ed Gweltaz. Ha pa vefe medet e winizh arc'hoazh, 
pe mar sec'hfe war droad, un taol kaer evidon !... En em zibab a raio ar pabor-
se ; ken dibreder ha tra ec'h on war pezh a sell e eost... N' int ket stank war-
dro, ar baotred ken chañsus hag eñ ! Kenavo !
PAOTR E GORDENN

Kerzhomp gant hon hent... 'm eus aon bras n' omp ket erru e koulz nag en 
amzer.
PAOTR E FALC'H (en ur c'hoarzhin).

Ya 'ta, pa vo darev-mat an eost... Kenavo, mabig ! (Derc'hel a ra an oabl 
da deñvalaat, met o paouez da sevel emañ al loar.)



ERWAN
Selaouit, paotred, ne c'houlfen ket ho kavout war va hent goude an hanter-

noz, pell diouzh an tiez. Spontañ a rafec'h darn hag a vez sonnoc'h o c'hribenn 
eget va hini.
PAOTR E GORDENN

Arabat eo dit, mab, mont d' an dud diouzh o gwelout.
PAOTR E GONTELL

Ya, ar gredenn am eus n' omp ket eus ar sartañ kanfarded.
PAOTR E GORDENN

Met piv a zinac'hfe ouzhimp war zigarez hor stumm pe hor pilhoù, ar gwir 
da c'hounit hor bara ?
PAOTR E GONTELL. 

Hol lodenn hon eus da ober.
PAOTR E FALC'H

Petra a lavarfe ar bed-mañ ma taolfemp-ni, a-greiz-holl, an trebez war-
lerc'h ar billig ?
ERWAN

Ha gouzout a rit zoken labourat e giz ar vro-mañ ?
PAOTR E FALC'H

Ampart on da c'hoari gant ur falz kerkoulz ha gant ur falc'h.
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PAOTR E GONTELL

Gwech ebet ne van hor mignon da varc'hata war zigarez dibab ur benveg.
ERWAN (da Baotr e Gontell.) 

Da welout, muioc'h e tennez-te war ur c'higer eget war ur meder.
PAOTR E GONTELL

Bet on koulskoude gwechall-gozh un troc'her buzhug eveldout, met tost e 
talc'han d' am c'hontell, re a dlean dezhi evit he dilezel !
PAOTR E GORDENN

Hag an tamm kordenn-mañ, a-walc'h ez eus bet anezhañ evit reiñ brud d' e 
berc'henn du-mañ ha du-hont.
ERWAN

Hag a belec'h e teuit-hu bremañ ? 
PAOTR E GONTELL 

Eus a nep lec'h.
PAOTR E FALC'H

Redek ha diredek a reomp eus an eil penn ar bed d' egile.
ERWAN

Ne blij ket din ar goapaerien, ha fall-daonet e tegouezhit ma fell deoc'h 
farsal... Eus a nep lec'h, eus an eil penn d' egile ?... C'hanta, kit en-dro 
gant ar foeltr ha n' am hegasit ket.
PAOTR E GORDENN

Tavomp ! Ha lezomp ar gwaz-mañ da huñvreal en e c'hoar-gaer.
ERWAN

Piv en deus lavaret deoc'h kemend-all ? Gouzout a rit 'ta penaos e 
vevan ?... Pe daoust hag-eñ e vefe diflipet ganin ger pe c'her dre va c'housk ?
PAOTR E GORDENN

Bet eo Mari o prenañ tra pe dra en ostaleri. A-vec'h he doa troet he 
c'hein, e stagas an dud eno, o vutunat pe oc'h evañ ur banne...
PAOTR E GONTELL

...pesketaerien, ar marichal, ar sakrist, maltouterien, ha me 'oar...
PAOTR E FALC'H

Pep hini a stagas raktal da c'hodisal e-leizh e c'henou : « Setu aze, 
emezo, un houadez hag a oar derc'hel penn ouzh he breur kaer. Houmañ n' eo ket, 
emezo, ur vuhez da vevañ evit ar paour kaezh Erwan Tregoat ».
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ERWAN 

Ha gwir o deus lavaret kement-se ?
PAOTR E GONTELL 

Feiz ya 'vat, ha meur a dra ouzhpenn.
PAOTR E GORDENN

Mezh am befe zoken o tisplegañ dirazout an holl c'herioù lous a zeue 
ganto.
PAOTR E FALC'H



Anat eo da holl dud ar barrez e karez ar bolez-se !
PAOTR E GORDENN

Anat eo ivez da gement hini e ra Mari goap ouzhit.
PAOTR E GONTELL

Hi ha da vreur !... O, ur breur am boa ivez, ur paotr a lorc'h, stad ennañ
dre ma oa kaer, dre ma plije d' an holl... Ranket am eus e gas d' e nask.
ERWAN

Ar sakrist, ar besketaerien, ar marichal ? Met den nemeti ne oar ar pezh a
zo bet etrezomp !
PAOTR E GORDENN 

N' eo ket ar merc'hed evit tevel.
PAOTR E GONTELL

Ar si-se a zeu dezho a-berzh Eva, va mamm dener... ha mamm an holl dud.
ERWAN

Daonet e vin ! M' he dije klakennet war gement-mañ
PAOTR E GORDENN 

Dit da grediñ...
E-lec'h ma vez daou
E vez toull ar c'hraou...

PAOTR E GONTELL
Neb a vev dre amañ a oar reizh-mat ar pezh ac'h eus kuzhet e-pad meur a vloaz, 
peogwir e ouzomp-ni.
PAOTR E FALC'H

Ni hon tri, tri faour kaezh den, tremenidi a bell bro !
ERWAN

Met piv an diaoul oc'h-c'hwi 'ta, paotred ?
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PAOTR E FALC'H 

Paotr e Falc'h a vez graet ouzhin.
PAOTR E GONTELL 

Ha me eo Paotr e Gontell.
PAOTR E GORDENN

Ha setu me Paotr e Gordenn. Gortoz, Erwan, m' ac'h in em c'hoazez ez 
kichen. Emichañs ne dorro ket ar skabell ?
ERWAN

Ha n' oc'h ket o farsal ? E sell oc'h da vont da c'hopr eost da di va 
breur ?
PAOTR E GONTELL 

Ro peoc'h dimp gant da vreur !
PAOTR E FALC'H

Gant da eost, Erwan, e fell dimp plediñ, gant da eost hepken !
PAOTR E GORDENN

Ret eo dimp komz krak ha krenn... Karout a rez, mab, da c'hoar gaer, ha 
ken sot ec'h out ganti ken n' hellez ket herzel pelloc'h.
PAOTR E GONTELL (en e goazez en tu all da Erwan). 

Ha biken ne blego Mari da garout ac'hanout.
PAOTR E GORDENN

Hen gouzout a rez, touet he deus dit, meur ha meur a wech.
PAOTR E FALC'H

P' emañ an traoù evel-se, koulz e vefe ganit gwelout gwreg da vreur hep 
perc'henn ebet ?
PAOTR E GORDENN

E spered piv eo diwanet an droukc'hoant-se ?
PAOTR E GONTELL

Hag e spered piv e talc'h da greskiñ, primoc'h eget an droell e-mestr ar 
gwinizh ?
ERWAN

Trawalc'h a droidelloù ! Dispakit din raktal ha war-eeun ar pezh a zo war 
ho teod.
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PAOTR E FALC'H

Louarn a zo ac'hanout ! Ha klevet ho pefe biskoazh ? Raktal, emezañ, ha 
war-eeun ! hahahahaha !
PAOTR E GORDENN 



E-tailh omp, hon tri, da beurober da c'hoant.
ERWAN

Petra ?... Lakaat a rafec'h Mari d' am c'harout ? Biken ne gredin !
PAOTR E FALC'H

Paouez gant da gomzoù dibenn ha dilost, Erwan Tregoat, rak talvoudek 
meurbet eo hon amzer.
PAOTR E GONTELL

Ya, bec'h 'zo warnomp ! Meur a ed hon eus da droc'hañ en tu-hont d' az 
hini.
PAOTR E GORDENN

Selaou ! War an deiz e kildroez, dall ha bouzar da gement-tra, gwashoc'h 
eget ur c'horf goullo dianket gantañ e ene...
PAOTR E GONTELL

En noz, pegañ a ra al liñselioù ouzhit gant ar c'hwezenn...
PAOTR E GORDENN

...ur gounnar ennout ken ma vougez, ken ma ver ar babouz diouzh da 
c'henou.
PAOTR E GONTELL

Ha skrijusoc'h c'hoazh eo da huñvreoù eget da zigousk...
PAOTR E FALC'H

Ruilhal a rez neuze a dreuz-korf el lanneg, da zaouarn skrapet gant ar 
spern ha suilhet gant al linad...
PAOTR E GORDENN

...ha diframmañ a rez kefioù ha gwrizioù gant da zent evel ur c'hi klañv.
PAOTR E GONTELL

Pe yudal a rafes, en ur ouelañ, ledet war an traezh e-tal an aod...
ERWAN

Gedet hoc'h eus 'ta pep kammed a raen ha pep kriadenn a laosken ?
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PAOTR E FALC'H

Da spered, mabig, a zo dirazon digor war e hed evel ul levr...
PAOTR E GONTELL 

Kign, ma karez, an dervenn-se...
PAOTR E GORDENN 

Frailh ar garreg-mañ a-drek da gein...
PAOTR E GONTELL

E gwazhied ar maen, dindan pluskenn ar wezenn, e kavi skrivet : « Erwan a 
zo sot gant e c'hoar-gaer ».
PAOTR E FALC'H 

O, pebezh fentigell, hahahahaha !
PAOTR E GORDENN 

Rak biken ne vo dezhañ !
PAOTR E GONTELL

Koulskoude az poa dibabet ar plac'h-se a-raok da vreur ?
PAOTR E GORDENN 

Dleet-mat e oa dit-te, ha n' eo ket dezhañ ?
PAOTR E FALC'H

Laeret eo bet dit, paour kaezh, eus dindan da fri.
PAOTR E GORDENN

Un ifern eo evidout gwelout bemdeiz-Doue o levenez.
PAOTR E GONTELL

Gouest omp d' ober d' an ifern-se peurbaouez, pa gari.
PAOTR E FALC'H

Betek pegeit e laoski da vreur da dremen lost al leue dre da c'henou ?
PAOTR E GONTELL

Biskoazh n' en deus graet va breur kement-all din-me !
ERWAN

Met piv 'ta oc'h-c'hwi, mar gouzoc'h ken reizh ar pezh na sell nemedon ?
PAOTR E GORDENN

Gwechall-gozh e veze graet diouzhin Juzas Iskariotes...
PAOTR E GONTELL 

Abel a oa anv va breur.
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ERWAN 



Kaïn ?
PAOTR E GONTELL 

Ya, labourer-douar eveldout.
PAOTR E FALC'H (en e sav-sonn e-kichen ar groaz, harpet war e venveg, hag e 
zremm euzhus sklerijennet gant al loar).

Ha me, va anaout a ri, moarvat, hep ma vefe ret din diskleriañ va anv ?
ERWAN (war bennoù e zaoulin). 

An Ankou !... an Ankou gant e falc'h... Kousket on, am eus aon bras... 
Lavarit din 'ta hag-eñ on kousket ! »
PAOTR E FALC'H

Piv a oar pegoulz e vez un den dihun-mat pe o huñvreal ?
ERWAN

O, na rit poan ebet din !
PAOTR E GONTELL

Bez dinec'h, Erwan, poan ebet ne reomp d' ar re hon galv eveldout a-greiz-
kalon...
PAOTR E FALC'H

Met ne vezomp ket pell o skarzhañ a-raok, adalek ma krog ar grenerien da 
skrapat o fenn ha da varc'hata... Kenavo, Erwan !
ERWAN

Ya, n' eus ket pell e lavaren : « Gwelloc'h e ve din he gwelout marv ». 
Petra 'dalvfe hen nac'h dirazoc'h ?... Ha bremañ p' oc'h deut-c'hwi d' am 
skoaziañ, nann, nann !... Tec'hit, en an' Doue, ho pet truez ouzhin !... Kit war
ho kiz du-hont, a-belec'h m' oc'h difoupet... Rak ma ranker he lazhañ...
PAOTR E GONTELL

Ha da vreur ? Un intañv a ri gantañ, ha netra ken ?
ERWAN

Ha goude dezhi da vezañ reut ha yen en hec'h arched, petra ober mar deu va
buhez da vezañ c'hwervoc'h c'hoazh, gant ar c'heuz hag ar glac'har ?
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PAOTR E GORDENN

Neuze e roin dit va fennad kordenn ; ouzh ar groug e kavi alc'houez ar 
peoc'h peurbadus...
PAOTR E FALC'H 

Anken ebet ne c'houzañver em rouantelezh.
ERWAN

Dec'h ar beure, e oa o ledañ ar c'houez war ar c'harzh da sec'hañ... Evel 
aour bev e lugerne he blev gant an heol, ha kanañ a rae goustadig... Ken dudius 
e oa he mouezh e sioulder ar mintin, ken e frailhas va c'halon gant ar garantez,
ha berañ a reas an dour eus va daoulagad.
PAOTR E FALC'H 

Gout'ouzomp, piler e c'henou !
PAOTR E GORDENN

Man ebet n' hellez deskiñ da dud eveldomp-ni.
PAOTR E GONTELL 

Met da vreur a gar ivez Mari ?...
PAOTR E GORDENN

Emberr pe arc'hoazh e krapi adarre diarc'hen evit o gedal war ar 
pondalez...
ERWAN

Biken ne gredin sevel va dorn warni !
PAOTR E GORDENN

Paouez d' en em chalañ, setu amañ tri c'henseurt deredet davedout evit 
plediñ gant da labour.
PAOTR E GONTELL 

Mann n' az po d'ober.
PAOTR E GORDENN 

Na ger da lavarout.
PAOTR E FALC'H

A-walc'h e vo dimp da aotre. C'hanta, Yann-diwar-lerc'h, pell e chomi 
c'hoazh da lugudiñ ?
ERWAN 

Skarzhit alese raktal, hag ho-tri !
PAOTR E FALC'H



Mat ! Met n' aimp ket re bell, rak aon na fellfe dit treiñ da veno...
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PAOTR E GORDENN

Hor c'hemer bepred da vihanañ evit an eost.
PAOTR E GONTELL

Mediñ a raimp kerkoulz ha n' eus forzh piv.
PAOTR E GORDENN 

Ha ma teu dit peursoñjal..
PAOTR E GONTELL

Ya, ma tarevfe dre eurvad da vennad, va c'hlevout a rez ?
PAOTR E FALC'H

N' az po mann d' ober nemet ur wilc'hadenn. Graet e vo diouzhtu diouzh da 
ziviz.
ERWAN

Ha c'hwi a sentfe ouzhin war an taol ma tegouezhfe din a-greiz-holl 
lavarout deoc'h : « Ezhomm ebet am eus na diouzh kontell, na kordenn, na 
falc'h ! Tec'hit ! »
PAOTR E FALC'H 

Gopret az po devezhourien sentus.
PAOTR E GONTELL

Skeiñ ne raint nemet war da c'hourc'hemenn.
PAOTR E GORDENN

Blevenn ebet ne vo stoket war penn an daou bried nemet ha goul a rafes.
PAOTR E FALC'H

Met diwar vremañ e ouzon, hor pediñ a ri da skeiñ, ha da skeiñ didruez.
ERWAN (o stouvañ e zivskouarn). 

Kit war ho kiz d' an ifern, spontailhoù milliget ! N' am boa ket a-walc'h 
a boan-spered ?
PAOTR E GONTELL

Stouv da zivskouarn, ha serr ivez, mar karez, da zaoulagad, n'eus forzh, 
diwanañ a ray ar c'hreunenn hon eus hadet.
PAOTR E GORDENN

Ar c'hoant da lavarout « ya » a zo 'benn-bremañ war beg da deod.
PAOTR E FALC'H

Ha kaer ac'h eus poaniañ evit lonkañ ar ger bihan-se, hen dislonkañ a 
ranki a-benn an diwezh.
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PAOTR E GORDENN

Ha ma vefemp re bell, kaer az po hor gervel, e vo ret dit da-unan stagañ 
war al labour...
PAOTR E GONTELL

...ha dont a-benn anezhañ drezout da-unan, hep skoazell na kuzul.
PAOTR E FALC'H

Nerzh a zo ezhomm, mabig, nerzh bras ha skiant-prenet evit an eost-se.
ERWAN (goude ur pennadig amzer).

C'hanta, deuit war va lerc'h. Ec'h an d' ho kas da di va breur... Met 
selaouit mat : n' am eus ket roet c'hoazh va ger.
PAOTR E GONTELL

Ra vezo graet evel ma plijo dit. N' hellomp ket lavarout gwelloc'h.
PAOTR E GORDENN 

Dit eo d' ober an divizoù..
ERWAN

Ha touiñ a rafec'h ?
PAOTR E FALC'H

Setu amañ va le, netra ne droc'himp nemet gwinizh da vreur mar ne deo ket 
darev da eost.
PAOTR E GONTELL

Roet az po hepken un tamm labour dereat da dri devezhour.
PAOTR E GORDENN 

Tri devezhour o tremen dre ar vro.
PAOTR E FALC'H

Tri devezhour, mabig, evit an eost !...
(Paotr e gordenn a denn Erwan war e lerc'h, etrezek an diribin. Paotr e Falc'h a
harp e vrec'h war skoaz Paotr e Gontell, ha mont a reont ivez o-daou da heul, 



goustadik hag en ur c'hoarzhin.)

NOTENN. - Eil ha diwezhañ arvest an « Tri Devezhour » a vezo moulet e niveremn 
an Nedeleg. Gwelloc'h e vije bet embann ar pezh c'hoari en un taol met n' omp 
ket bet evit hen ober : re vihan eo hor c'helaouenn. D'an oberour ha d' al 
lennerien d' hon digareziñ.
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PAL AR C'HELENNER BREZHONEG

Pal ar c'helenner brezhoneg, keit ha na vo ket roet he gwir d' hor yezh, 
ne c'hell ket bezañ uhel-tre. N' hon eus nag arc'hant nag amzer. Ret ober mat an
nebeud a c'hellomp ober.

N' eus forzh dirak piv, - bugale er skol, tud en oad, brezhonegerion a 
vihanik pe c'hallegerion, - ar pal kentañ a vo heñvel : deskiñ lenn ar Brezhoneg
Eeun.

Levrioù ha Skridoù

Komz eus al levrioù hag ar skridoù da lenn a-raok komz eus an doare da 
zeskiñ lenn a zo marteze lakaat ar c'harr a-raok ar marc'h. Koulskoude, ra vezo 
lavaret diouzhtu ne c'hell an taol-esa a reomp bremañ dougen frouezh nemet ma 
welomp er bloavezhioù da zont ur bern levrioù ha skridoù a bep seurt e Brezhoneg
Eeun o tont er-maez.

Rak an dud n' o devo c'hoant da zeskiñ Brezhoneg Eeun, hag ar vistri n' o 
devo plijadur ouzh e gelenn, - ha ne vo komprenet gant an holl pegen talvoudus 
eo er stourm evit ar vro, - nemet pa vo kalzik a dra da lenn.

Krouiñ eta ul lennegezh vihan e Brezhoneg Eeun a zo kentañ dlead ar re a 
zo stourmerion ha skrivagnerion war un dro.

Doareoù-kelenn

1.400 ger a zo da zeskiñ, hag un tammig ivez, - un tammig hepken, - penaos
e vez staget ar 1.400 ger-se an eil ouzh egile evit ober frazennoù.

E sell eus an doareoù-kelenn e tleer rannañ an deskerion dre vras e daou 
rumm :

(a) ar vrezhonegerion.
(b) ar c'hallegerion.

Brezhonegerion

Ar re-mañ a gomz ur rannyezh. Hervez ar rannyezh a gomzont, e ouzont, a-
raok deskiñ lenn, etre 1.100 ha 1.350 eus gerioù ar Brezhoneg Eeun. ( An holl 
niveroù roet amañ, arabat reiñ dezho un dalvoudegezh strizh ; da lakaat an traoù
sklaer e reomp ganto, ha netra ken.)

An nebeut gerioù dianav en o rannyezh, - etre 50 ha 300, - evel, lakaomp, 
arrebeuri, dremm, elgez, h. a., a rankont deskiñ evel ma ranker deskiñ er skol 
gerioù e-giz Hong-Kong, Tokio ha Sumatra.
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Ar gerioù anavezet en o rannyezh a zo daou rummad anezho :
(1) ar re a zistagont evel ma vezont skrivet, pe dost. Lakaomp bara, tu, 

eri, yac'h, ivin, h. a.
(2) ar re a zistagont disheñvel.

Amañ eo e rank ar gelennerion bezañ war evezh. Un amzer a zeuio ma vo 
savet levrioùigoù d' o harpañ, un tammig e-giz levrig Roperzh Ar Mason diwar-
benn rannyezh Wened. O c'hortoz, da bep kelenner d' ober al labour evit e barrez
pe e gornad, dre sevel rolloù bihan evel (kemer a ran da skouer parrezioù 'zo a 
Vro-Leon) :

izel, distaget  ijel,
bruzun, distaget brujun,
ezhomm, distaget ijoumm.

Pe c'hoazh :
maen, distaget mean, 
maez, distaget meaz,
graet, distaget great.

Ar reolenn aour da heuliañ, ma fell d' ar c'helenner dont a-benn, eo : 



lakaat dirak daoulagad an desker stumm skrivet ar ger, hag ar stumm-se hepken. (
Dres evel ma reer pa gelenner galleg e Bro-C'hall : ar stumm skrivet « seau » a 
vez lakaet dirak daoulagad an desker ; ha pa vefe distaget « so », « sio », « 
sieu », « say », h. a. e rannyezh an desker, ne vo ket skrivet.)

Gallegerion

Ar re-mañ o deus 1.400 ger da zeskiñ.
A gav deoc'h ?
(1) Un darn vat eus ar gerioù-se a anavezont, peogwir o c'haver, heñvel pe

dost, e galleg : pont, tour, boutailh, lamp, dija, h. a.
(2) Un darn all a denn c'hoazh ha c'herioù gallek, nemet ne vo ket atav 

divinet gant an desker ma ne lavarer ket dezhañ. Ret e vo eta d' ar c'helenner 
tennañ an evezh war rummadoù e-giz :

mantell : manteau
 kontell : couteau

kastell : Château
Pe c'hoazh :

kador : chaire, kas : chasse.
Kanañ : chanter, kambr : chambre,
kaoter : chaudière, kaol : chou,
kastell : château, karg : charge,
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kastizañ : châtier, kazh : chat,
kemm : change, ker : cher.

Pe c'hoazh :
skeul : échelle, skol: école,
skoed : écu, skouer : équerre,
skrivañ : écrive, skrid : écrit.

Ret e vo mont pelloc'h c'hoazh, ha lavarout ez eo stag ( ar « penaos » hag
ar « perak » da zisplegañ hervez ma 'z eo an desker speredek pe get, desket pe 
get) :

bev ouzh « vie » ha « biologie »,
krougañ ouzh « crucifier »,
labous ouzh « langouste »,
gwreg ouzh « virago », h. a.

Pep tra a zo mat da lakaat ar ger brezhonek da begañ e spered an desker, -
hep lakaat e benn da dreiñ, avat, hag hep beuziñ e venozioù gant re a 
yezhoniezh.

(3) Un toullad gerioù a zo aes da zeskiñ, dreist-holl d' ar re a zo o chom
Breizh : ar re o tennañ d' an anvioù-lec'hioù ha d' an anvioù-tiegezhioù.

Dre ar re-mañ e c'heller deskiñ : du, gwenn, bras, bihan, kamm, - kemener,
kegin(er), milin(er), mevel, marchad (our), - penn (ek), tal (ek), lagad (ek), 
skouarn (ek), h. a.

Dre an anvioù-lec'hioù e c'heller deskiñ : mor (bihan), douar(n)enez(enn),
uhel(goad), h. a. Zoken pa ne dalv ket Penmarch kement ha penn-marc'h e 
gwirionez, servijout a c'hell d'ar c'helenner. Betek sotonioù evel Daoulaz, daou
lazh, a c'hell bezañ lakaet da dalvezout.

(4) Ar gerioù a chom a rank bezañ desket buan ivez, a-wechoù dre harp ar 
re all, lakaet e frazennoù, e krennlavarioù, e divinadelloù ; hep ober anv eus 
ar skeudennoù, ar c'hoarioù, ar c'hanaouennoù, evel ma oar pep kelenner mat.

An hent nevez

Lavaret em eus meur a wech, - met n' eo ket fall adlavarout traoù 'zo, - e
oa poent dimp, e kelennerezh hor yezh, lezel an hent kozh hag ober un hent 
nevez.

An hent kozh eo hent ar skolioù, pe an darn vuiañ anezho. Savet eo bet 
gant kelennerion a vicher. N' o doa ket ezhomm da vont buan. Savet eo bet evit 
bugale, a oa ret o lakaat da dremen o amzer eus al lun betek ar sadorn e-pad 
c'hwec'h vloaz pe vuioc'h. Ar gelennerion a vicher, ouzhpenn, a vez re alies e 



don o spered ur menoz heñvel ouzh an hini a vez re alies ivez e don spered ar 
vedisined. « Seul hiroc'h e pado ar c'hleñved, » a soñj medisined 'zo, « seul 
vuioc'h e vin paeet » ; « seul hiroc'h e pado va c'hentelioù, » a soñj 
kelennerion 'zo, « seul vuioc'h a arc'hant a c'hounezin ».
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Hon hent nevez a dle bezañ heñvel ouzh an hentoù nevez savet gant tud ha 
na oant ket kelennerion, na zoken yezhourion. An dud-se a oa marc'hadourion, 
ijinourion, pennoù-brezel. D' un ti-kenwerzh, d' ul labouradeg, d' ur rejimant e
veze degaset tud a bep bro mesk-ha-mesk, Italianed, Poloniz, Lituaniz, Kalmouked
hag Irokizion. Kentañ tra d' ober, evit o lakaat da labourat, oa deskiñ dezho 
war-dro 1.000 ger eus ur yezh a vije komprenet ganto holl, - Saozneg Eeun pe 
Rusianeg Eeun, lakaomp. Ne oa ket amzer da goll. An ti-kenwerzh, al labouradeg 
pe ar rejimant n' o doa ket c'hwec'h vloaz da c'hortoz. A-boan c'hwec'h sizhun. 
Hag ar varc'hadourion-se, an ijinourion-se, ar pennoù-brezel-se da vont dezhi 
evel ma ouzont ober pa 'z eus un emgann da c'hounit.

O stourm a oa kalz diaesoc'h eget hon hini, dre ma oa izeloc'h a spered ha
mesketoc'h a ouenn o danvez-deskerion ; kalz aesoc'h ivez, dre ma oa galloud ha 
pinvidigezh ur Stad pe ur bodad-kenwerzh d' o harpañ.

Nemet kavadennoù o deus graet. Ha diskiant e vefemp ma ne dennfemp ket 
frouezh diouzh o c'havadennoù.

An Trec'h

En deiz ma lakaio ar c'helenner ur pennad-skrid pe ul levr e Brezhoneg 
Eeun etre daouarn an desker, ha ma vo an desker gouest da gompren hep poan e vo 
gounezet an trec'h. An desker a vo savet war ar bazenn gentañ : bez' e vo ul 
lenner diwar an deiz-se.

Ur bazenn izel eo. Ar Brezhoneg Eeun n' eo nemet ur benveg dister. N' eo 
ket gant 1.400 ger e vez maget buhez speredel ur bobl. Koulskoude, ma vije savet
kalz tud war ar bazenn-se ez afe kalz gwelloc'h ar bed gant ar brezhoneg hag ar 
vro. Ha kalz tud a c'hell bezañ savet war ar bazenn-se, e berr amzer.

Da vihanañ, ne c'hoarvezo mui kement pezh a zigalonekae ar gelennerion : 
diwar 10 desker, gwelout unan hepken o tont a-benn, ha 9 o vont kuit war-lerc'h 
un nebeut kentelioù. Gant ar Brezhoneg Eeun kelennet evel m' am eus merket amañ,
ez eus tu da dreiñ penn d' ar vazh, ha gwelout 9 o tont a-benn hag unan hepken o
chom berr.

Ul levr, spi am eus, a c'hellin embann hep re zale evit sklerijennañ 
gwelloc'h ar gelennerion. Arabat dezho gortoz, avat. Netra nemet er pennad-mañ 
ez eus a-walc'h d' o lakaat war hent an trec'h.

ROPARZ HEMON.
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FROUEZH ROUEZ E-TOUEZ STROUEZH 
(X)
gant LOK

Ul levr rouez-tre eo an hini a zo bet etre va daouarn. E anv a zo : « 
Instructions succintes sur les accouchements en faveur des Sages-femmes des 
Provinces ; faites par ordre du Ministère, par M. Roulin, Docteur en Médecine, 
Conseiller-Médecin ordinaire du Roi, Censeur Royal, de la Société Royale de 
Londres, des Académies des Belles Lettres, Sciences et Arts de Bordeaux, de 
Rouen et de celle des Arcades de Rome.
Traduites et imprimées en Breton, sous les yeux et par les soins de M. Bouestard
de Latouche; Docteur en Médecine, Médecin du Roi pour l'Hôpital de Morlaix, 
Pensionné de la dite Ville, de la Société d'Agriculture, du Commerce et des Arts
de Bretagne.
Première édition - A Morlaix, chez P. Guyon, Imprimeur- Libraire du Roi et de la
Ville, 1774 avec approbation ».

Al levr a zo goloet kaer gant ler. Moan eo gant e VIII ha 192 pajenn, 
in/16. En e ziwezh ez eus ur follenn-baper, warni treset daouzek doare disheñvel
d'ur c'hrouadur d'en em gaout er bed. Ker moan eo kein al levr ma 'z eo berraet 
e anv en doare-mañ : Instr.s.l.occou.

Kerkent ha digoret al levr e lennis war e follenn gentañ, skrivet gant liv
: ouvrage ayant appartenu à Laënnec, donné par Mme Laënnec à M. Tanter de 
Lanuguat (Ploaré).

Barrennoù a zo el levr dindan kalz gerioù ha troioù-lavar. Er bajenn 69 ar
ger chachadennoù a zo diverket ar ch-penn hag en e gichen eo douget ; Sach. E 
traon ar bajenn ez eus ar gerioù : beza e tleer serait plus régulier (eget 
Tleoud a rer) . Kaout a ra din anaout aze skritur ar Gonideg. Hemañ a oa mignon 
Laennec. Ouzhpenn-se, meneg a zo en e yezhadur eus al lizherenn ch a vez 
distaget peurliesañ, emezañ, S.

An ao. Bouestard a zo mut diwar e benn e-unan. Gouzout a ran koulskoude ez
oa ginidik a Angers, edo medisin e Montroulez adalek 1763. Anvet e voe da gannad
Penn-ar-Bed e 1791. Mervel a reas e Montroulez e 1810.

Karget eo bet, emezañ en e levr, gant Stadoù Breizh, da reiñ, e 
Montroulez, kentelioù d'an holl, ken e galleg ken e brezhoneg, diwar benn ar 
gwilioudoù. Tregont amiegez e skolie.

(x) « L. Lok o kas e bennad d'Al Liamm a skriv kement-mañ : dever pep hini eo 
lenn, kanañ, skrivañ, komz brezhoneg e pe doare e ve. Diwezhatoc'h pa vezo digor
dor ar skol d' ar brezhoneg, renket e vezo an doare-skrivañ. Moulañ a c'hellit 
eta va fennad evel ma kerot. »
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« Misou ar scol, emezañ, ne dint evit peb Scolaires nemet misou ar bôet ac al 
logeys epad try pe pevar mis, prenidiguez al levre man, claouyer Lancetezou ac 
eur Strincquell ; ac evelse ar coust se ne ell quet tremen, en oll, uquent 
scoet. A possubl ve e vige eur paros er provinçz e pehini ar mad coumun ne 
lacqafé cafout ar somm-se evit eun em procuri un Amiegues disquet mad ».

Brezhoneg dister-kenañ eo hini Bouestard. Frouezh am eus koulskoude kavet 
da gutuilh ennañ. Aes eo bet hen ober rak e pep pajenn emañ ar galleg hag ar 
brezhoneg keñver-ha-keñver.
Setu renket ganin, hervez al lizherenneg, ar gerioù talvoudusañ kutuilhet.

Allumet : animé
amiegues-set : sage-femme
amser eus ar brasesdet : le temps de la grossesse
apparchanta, aparchata ( ouz pe oc'h) : appartenir à
ardisegues : témérité
ardor : zèle
arosam : avant lui



astennadur : extension
avelen : hernie
avelen beguel : hernie ombilicale 
aviez : obliquement
avisiou : quelques fois
Me a pades craouadur : Enfant, je te baptise
Pa vadezer bugale dinatur ( des monstres) : mar dout den me a pades
Ma 'z eo eur c'houblad dinatur : mar doc'h tud me a pades
ar bera eus an dour : l'écoulement des eaux
beriou stang :  épreintes réitérées
bervaden :  fomentation
bervadus divar louzaou : décoction de plantes
bes-jot : index
ar bies : les obliguités
eur bisou : un anneau 
bisou ar beguel : anneau ombilical
ar bradeset, ar brasesdet : la grossesse
breinnidigues : corruption (anatomique)
ep buander : sans brusquerie
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buanegues : précipitation
bunta : pousser
boueden an deliou : la pulpe des feuilles
gragues brases : femmes enceintes
caleden guicq ( kig ) : (tumeur de chair) môle hydatiforme
ar c'ham : la coubure
ar c'han asquornec : le canal osseux
catarus : pitiuteux
coenvi : tuméfier
coliqua avelec : coliques venteuses
coll gallec : guimauve
coll malo : mauve
creuzen : cavité
clouarigennou capabl da goscààt : fomentations émollientes
coign : angle
ar c'horzen taltouez : le canon émoussé et arrondi (d'une seringue)
cordonen ar beguel : cordon ombilical
corsen : conduit
coublou an daoulin : l'articulation du genou
ar groazel : la hanche
croazelliou, en e groasellou : reins
crohen ar guele : les membranes du placenta
cren : vif
creisen : cicatrice
creski an digor : augmenter la capacité du bassin
cridiennou : frissonnements
eur guenvaden ledan : une tumeur large
quibell-ou : bain
remejou crogus : remèdes irritants
gronch : mâchoire inférieure
ar c'hronch : le menton
cherurchianaich : chirurgiens
chachadennou : tractions
diana : du moins
diarben : prévenir les difficultés
disingal : inégal
didoul : imperforé
digor dreist vader : dilatation extrême 
disober : débarrasser
dispega an divrec'h : dégager les bras
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distag ar placeuta (gwele) : décollement du placenta
eun douet : un doute
dour lambiguet : eau distillée
dour pourzin : bouillon de poulet
droug heurus : funeste
droug livadur : lividité
droucgsant : épilepsie 
dousterus : émollient
eol fourdrilis : huile de lys
eonder : direction 
eonna : redresser
eon ten : directement 
erena : ligaturer
faout biefet : fente transversale 
fermder : consistance
feunteunic : fontanelle
fistoulat : se mouvoir (dans le sein de la mère)
fourrat (gwregel ) : douleur de l'enfantement 
franquâât : dilater
franquisen : espace
frega ar c'hrohennou gant pere e seo mailluret : rompre les membranes qui 
l'enveloppent ( l'enfant)
an angentradur : la génération
glaourec : glaireux
ar glisy : les convulsions
glysiennec : convulsif
hinivelez ( kemmadur ar g) :  naissance
ar holoennou : les téguments
goullounder an dour : vider (évacuer) les eaux
mirer na goullie : prendre garde de blesser
gouzoug ar vatrice : le col de l'utérus
guilioudiou :  accouchement
guiliouder-ien :   accoucheurs
guilioud e poulouden :  présentation pelotonnée
guent-c'hou : coliques
guent grevus : douleurs vives
guent stabil : douleurs vagues
herlinqat : chatouiller
heus : mâchoire inférieure
(amañ, a gredan, ez eus ur fazi, rak ar ger heuz a zo implijet gant va ostizien 
da lavaret pénis, membre viril, diwar ar ger gallek heuse, houseau, botte)
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hinduat : enduire
ilin corniec : coude anguleux
lemen : retrancher
liamou : ligaments 
lincel-ion ha lincer : drap
( Bouestard a laka alies l e-lec'h r, r e-lec'h l, evel ma vez graet alies 
c'hoazh)
liqueriou cren : liqueurs spirituelles
loscâât : relâcher
luiet : embrouiller (le cordon)
matarasennou : matelas
ar melchaden : la colonne vertébrale
boutounou ascornec eus ar melchaden : apophyses épineuses de la colonne 
vertébrale
merhet cameset, torteset, dileiet : femmes boiteuses, bossues, déhanchées
migornou : cartilages
moren : assoupissement
moeltradur : moiteur
an diou vorsat : les cuisses
musellou bras : les grandes lèvres
e oulauterer : on vide
orzellat a gleiz da ziou : agiter



palastr : cataplasme
plahet demesabl :  filles adultes
pourrasset : fibreux
evit ober pourvezen-vad : pour réussir
postou ar guele : les quenouilles du lit (meuble)
prisennou calounus : potions cordiales
puntadennou : implusions
ar bloueou rus : les pelotons rouges
ractab dirag :  directement devant
ret an dour :  l'écoulement des eaux
rincerez : cuvette
eur scuill : un écoulement
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scuillou goat : écoulements de sang
ar soudou : les sutures (du crâne)
ar stignadur : les contractions, la tension 
stringeadur : injection
strincquell : seringue 
striz, enq : étroit
stoufat : remplir une cavité
en em dan : s'enflamme
tanaoc'h, goagoc'h : plus mince, plus mou
tannedigues :  inflammation
an taston : le toucher
tastoni : attouchement
treiz an eskern : le détroit (du bassin)
trousguen ar vatrice : polyte utérin
tromplerez : séduction
vidangeou : suites de couches
velelaouen : mélilot
 
Bouestard a ra gant al liester : eul loyadou bennac, quelques cuillerées. On a 
zo ar verb war e lerc'h : or (1) e dleor, on doit ; e maor, on est ; ne dor 
quet, on n'est pas ; e sor obliget on est obligé ; e holoor, on couvre ; 
c'hallor credi, il est à présumer ; ma, mar, mar dout, mar deu, mar bent, si 
elles étaient, mar gra, s'il fait ; ma na dout quet, si tu n'es pas.
Bremañ, e Leon, e komzer c'hoazh evel ma skrive Bouestard : e roing, e ring, e 
lavarign. Kalz fazioù a gemmadur a gaver en e levr.

L. LOK

(1) A-wechoù all : er ; a dleer, on doit .; e tiframfet, on arracherait ; a 
aljet, on put ; implij an anv-verb ar tenne, l'extraction.
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KENSTRIVADEG AR GOAÑV

Ur ranngalon eo gwelout pegen paour e chom al lennegezh vrezhonek dre 
zivarregezh Breizhiz da verat menozioù ha dre o ziegi da gregiñ en o fluenn. Ur 
skouer hepken a zegasan : e pep bro hag e pep yezh ez eus bet ganet ul lennegezh
diwar ar brezel hag an darvoudoù kriz a zeuas da heul. E Bro-C'hall - deomp da 
gemer kentel ganti - e kaver, kichen-ha-kichen, barzhonegoù Robert Brasillach, 
fuzuilhet evit bout bet mignon gant an Alamanted, ha romantoù Vercors, stourmer 
evit dieubidigezh e vro. Ne gredan ket e lakaio reizh atav, a-benn hanter-kant 
vloaz, ar vugale a ranko skrivañ deverioù war istor ar prantad-se eus al 
lennegezh, pehini a oa a-du gant ar C'hermaned, ha pehini a-du gant ar Saozon. 
Hag an dra-se ne vern. Pezh a vern eo e vefe bet krouet pennoberennoù gallek 
nevez diwar poanioù mibien Vro-C'hall.

Ne nac'ho den he deus Breizh gouzañvet kalz e-pad an diwezhañ dek vloaz 
diwar an distrujadegoù, fuzuilhadegoù ha toullbac'hadegoù. Ne nac'ho den 
kennebeut - keneil pe enebour - en deus an Emsav Breizhat gouzañvet kalz. 
Bremañ, daoust ha pinvidikaet e vefe bet hol lennegezh vroadel gant poanioù ur 
mare ken kriz ? Betek-hen, keit ha ma ouzon, n' eus bet embannet war an divout-
se nemet ur romantig gant Abherri, un danevell gant Fañch Elies hag ur varzhoneg
- kaer-tre - gant Roparz Hemon. Gwall-nebeut a dra. Pezh a zo un arouez eus 
blinder hor buhez sevenadurel. Pezh a c'houlenn preder an holl re a stourm evit 
brezhoneg, preder Al Liamm da gentañ-holl.

Pal Al Liamrn, e gwirionez, n'eo ket embann skridoù - mat pe fall - bep 
daou viz. Pal Al Liamm a zo lakaat Breizh da vevañ war dachenn ar spered. Bezañ 
evel kreizenn an holl nerzhioù a genlabour da grouiñ un doare breizhat da 
sellout ouzh an darvoudoù hag an traoù, da gompren kudennoù ar bed. Pal Al Liamm
a zo, a-raok pep tra all, lakaat da greskiñ niver ar re a soñj brezhonek, a 
implij ar brezhoneg evit holl ezhommoù o spered, a zispleg o buhez diabarzh dre 
ar brezhoneg. En ur ger berr, pal Al Liamm a zo bodañ ha broudañ ar 
skrivagnerien nevez.

Setu perak e tigoromp, evit ar goañv-mañ, ur genstrivadeg lennegel a vezo 
kavet he reolennoù da heul. Digor eo d' ar re yaouank. Dezho hepken. Ha berzh a 
raio : rak ar re yaoaank a zo tomm o c'halon hag eeun o ene. A-walc'h dezho, 
evit skrivañ kaer, bezañ int o-unan.

Per DENEZ
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REOLENNOU

1. Div gevrenn a zo er genstrivadeg : kevrenn ar varzhoniezh ha kevrenn ar
c'homz-plaen.

2. Digor eo kenstrivadeg ar varzhoniezh d'an holl re n'o deus embannet 
barzhoneg ebet c'hoazh el Liamm ; digor eo kenstrivadeg ar c'homz-plaen d'an 
holl re n'o deus embannet danevell ( short story) ebet c'hoazh el Liamm.

3. Ar genstriverien war ar varzhoniezh a rank kinnig d'ar varnerien ur 
varzhoneg enni 14 gwerzenn da nebeutañ.

4. Ar genstriverien war ar c'homz-plaen a rank kinnig ur skrid c'hwec'h 
pajenn dezhañ da nebeutañ (pajennoù ment Al Liamm),

5. Dibab a ra pep kenstriver e destenn.
6. Rankout a ra pep kenstriver kas div skouerenn eus e skrid d'an Ao. P. 

ar Bihan ( gwelout ar chomlec'h war c'holoenn an niverenn-mañ) a-raok an deiz 
kentañ a viz C'hwevrer 1950. War an daou skrid-se ne verko ket ar c'henstriver e
anv, met ur ger-stur pe ur frazenn-stur bennak. Ar frazenn-stur, gant e anv hag 
e chomlec'h e-kichen, a verko war un tamm paper all hag a vezo kaset ivez d'an 
Ao. P. ar Bihan.

7. Ar varnerien a zo :
evit ar varzhoniezh an Ao Ao. Youenn Drezen, G. B. Kerverzhioù, Maodez 

Glanndour ha Ronan Huon ;
evit ar c'homz-plaen an Ao Ao. Youenn Drezen, Fañch Elies, Yeun ar Go ha 



Per Denez.
8. Ar prizioù a zo levrioù gant hor skrivagnerien vrasañ, sinet ha dediet 

ganto.
9. An oberoù kavet mat gant ar varnerien da vezañ embannet, a vezo moulet 

war Al Liamm. Teir skouerenn eus an niverenn moulet e oberenn enni a vezo roet 
d'ar c'henstriver.

10. Embannet e vezo anvoù ar wellañ genstriverien e niverenn Meurzh-Ebrel 
Al Liamm.

80

BREZHONEG AR BOBL

Da heul an degemer kaer graet d'hol levrig Ar C'horf dindan dreid va zad-
kozh hon eus divizet labourat a-zevri war hon Embannadurioù Douar ar Yaouankiz 
ha dija ez eus etre hon daouarn meur a skrid all e brezhoneg eeun prest da vezañ
embannet, dreist-holl romantoù berr gant Roparz Hemon, hag un dastumad 
kontadennoù troet aes-kenañ gant Per Denez. Kerkent ha ma vezo moneiz a-walc'h 
d' o moulañ, e vezo lakaet e gwerzh niverenn 2 ha niverenn 3 hon Embannadurioù.

Meneget am eus kudenn ar gwenneien - ur gudennig, e gwirionez, rak n' eo 
ket kantmillurioù hon eus ezhomm - ha setu an doare hon eus kavet d' he 
diskoulmañ : dastum arc'hant en anv Brezhoneg ar Bobl hag implijout an arc'hant-
se da baeañ hon Embannadurioù, pe lod anezho da nebeutañ. Setu amañ da heul ar 
reolennoù :

1. Degemer a ra Al Liamm profoù evit ur c'hef anvet kef Brezhoneg ar Bobl.
2. Arc'hant Brezhoneg ar Bobl a zo implijet da baeañ an embannadurioù e 

brezhoneg eeun anvet Embannadurioù Douar ar Yaouankiz.
3. Embannet e vezo ul levrig nevez bewech ma vezo bet dastumet 10.000 lur 

profoù gant kef Brezhoneg ar Bobl, peurrest ar mizoù o vezañ paeet gant kef Al 
Liamm.

4. Pa vezo bet degemeret digant un den ur prof 5.000 lur pe ouzhpenn, e 
vezo diskleriet kement-mañ e penn kentañ al levrig : « al levrig-mañ a zo moulet
evit ar Vretoned dre vadelezh an Ao. X... hag un nebeut keneiled all d' ar 
brezhoneg », nemet e nac'hfe ar profour e vije brudet e anv.

5. An hevelep enor a vezo grataet, war o goulenn, d'ar re o devo gwerzhet 
evit 5.000 lur levrioù bihan.

6. Priz pep levrig (e-tro 50 pajenn dezhañ) a vezo lakaet da 30 lur, e-
lec'h 50 evel m'emañ bremañ.

7. Ar gounidoù diwar ar gwerzh a vezo lakaet, an hanter anezho e kef 
Brezhoneg ar Bobl, an hanter all e kef Al Liamm.

8. Ma teufed, evit abeg pe abeg, da baouez gant Embannadurioù Douar ar 
Yaouankiz er afe arc'hant Brezhoneg ar Bobl da gef Al Liamm.
81

9. Renet eo Embannadurioù Douar ar Yaouankiz gant Ronan Huon ha Per Denez,
meret kef Brezhoneg ar Bobl, aozet ar gwerzh hag ar bruderezh gant Per ar Bihan.

P. D.
NOTENN. - An dek mil lur kentañ a vezo dastumet a vezo implijet da voulañ romant
nevez Roparz Hemon : Gaovan hag an den gwer.

Prenit  ha brudit
levr an Tad Eujen
"Buhez hor salver Jesus-Krist"
E-gwerzh e ti ar Vuhez Kristen
Couvent des Capucins, ROSCOFF
C.C.P. NANTES 209-81
450 pajenn, 500 lur, 550 dre ar post
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AR VRO HAG AR BED

gant Per Denez

NOTENN. - Soñjet o deus renerien Al Liamm e vije mat kemmañ un tammig 
doare an Notennoù hag e-lec'h ar c'heleier moulet mesk-divesk e penn diwezhañ ar
gelaouenn, e vezo hiviziken kinniget d'al lennerien danevelloù diwar-benn buhez 
ar bed, ha dreist-holl buhez ar bed kelt. Spi hon eus e vezo deut-mat ar seurt 
pennadoù gant hor c'heneiled.

BREIZH O VEVAÑ

Daoust d'ar gwallzarvoudoù o deus hen skoet ker kriz emañ an emsav, tammig
ha tammig, o kemer e lañs en-dro ha bodadegoù an hañv-mañ o deus degaset ur 
brouenn nevez eus e youl-bevañ. War an dachenn sevenadurel, da nebeutañ. Rak 
hevlene c'hoazh n'eus bet tamm kendalc'h politikel ha kalz e vank d'ar vuhez 
vreizhat atiz ha broud ur strollad brogarourien yaouank.

Gouelioù a zo bet. A-vil-vern. Diouzh ar c'hiz eo bremañ ar « gouelioù 
breizhat » gant tonioù biniou ha korolloù eus ar vro. Deut eo da vat - daoust ma
n'eo ket tre en doare o doa gortozet - al labour boulc'het pell 'zo gant 
Kelc'hioù Keltiek an Itr. Galbrun, an Ao. Régnier hag an Ao. Cairou : dañsoù 
gwerin Vreizh ne vint ket disoñjet.

Mar deo plijus-bras ar seurt abadennoù d'an daoulagad, didalvez a-grenn e 
vezont d'ar spered. Meizet eo bet an dra gant un nebeut renerien, sur-mat, rak 
da geñver « Gouel ar Rouanezed » e Kemper, ez eus bet diskouezet pezhioù-c'hoari
hag aozet, gant B.A.S., ur genstrivadeg sonerien. Mat e vefe derc'hel soñj, 
avat, ez eo ar brezhoneg, goude-holl, yezh ar vro hag e tellez bezañ komzet un 
tammig dirak an dud.

Diaes e vefe bet kavout d' ar Bleun-Brug lec'h dereatoc'h eget Lokronan-
Kernev : unan eus kaerañ kêrioù Breizh kozh evit kaerañ gouel Breizh nevez. 
Fromus e voe gwelout bannieloù broioù Breizh o stlakañ war gern ar menez, ha 
fromusoc'h c'hoazh arvestiñ ouzh « c'hoari ar Barzhaz Breizh »: kalonek e tleer 
trugarekaat Bernard de Parades evit bezañ lakaet hor c'hanaouennoù kozh ken 
tost, adarre, ouzh ene ar bobl - gwelloc'h doare ne oa ket da enoriñ Kêrvarker. 
Sal an Arzoù Sakr, a oa diskouezet enni keñver-ha-keñver, ha gant kalz ijin 
goapaüs, moc'hajoù Sant Sulpis, a vez difesonet ganto ilizoù ha chapelioù hor 
bro, hag oberennoù gwellañ hol livourien, kizellourien ha broderien nevez, a 
zelleze ur weladenn aketus hag ur bern meuleudioù. 
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A-hend-all ez eo chomet ar Bleun-Brug dister a-walc'h en ur c'heñver all hag a 
zo koulskoude a-bouez-bras - hag a oa marteze ar pouezusañ hini e spered e 
grouer : e keñver ar studiadennoù ha kenstrivadegoù brezhonek. Bihan eo bet 
niver ar vugale deut da genstrivañ ( d' ar renerion-skol a ra foei war ar 
brezhoneg ez a an tamall ) ha bihan niver ar brezegennerien - an Aotrounez 
beleien Fransez Falc'hun, Batani, Maodez Glanndour, hag an Ao. Yeun ar Go a 
gomzas plijus ha kentelius-tre. Hag ivez, ur gouel breizhek pe vrezhonek eo a 
Bleun-Brug ? Spi hon eus e vezo lezet ar galleg muioc'h-mui a gostez en amzer-
da-zont.

Kampoù - kampoù-studi - a zo bet ivez e-pad an hañv, hini B.A.S. da 
gentañ-holl (a zeuas dezhañ e-tro 20 Kelt tramor), hini ar vrezhonegerien da 
c'houde, ha Skol ar Falz da echuiñ. Da Fouesnant e teuas 130 soner, da Blonevez 
80 brezhoneger (an darn vrasañ anezho brezhonegerien nevez) ha 10 Kelt tramor, 
ha da Bloneour-Menez - ma varnan diouzh ar pennadoù embannet war ar 
c'helaouennoù - e-tro 70 pe 80 skolaer. Skouted Vleimor a zo bet o redek an 
hentoù a vagadoù stank, Barzhed Vreizh o deus graet ur Goursez kuzh en Naoned 
hag e fin miz Gwengolo o deus merc'hed Unvaniezh Speredel Breizh en em vodet e 
Gwengamp. Pezh a zo un testeni kaer a oberiantiz vreizhat.

Diwar-benn Kamp ar Vrezhonegerien e karfen komz un tammig hiroc'h. Kalz 
labour, ha labour vat, a zo bet graet ennañ met, d' am meno, n' o deus ket ar 
gamperien darempredet a-walc'h tud ar bobl. N' eo ket en abostolerezh a soñjan 
bremañ ( daoust ma vefe bet graet abostolerezh kaer evit ar yezh ), hogen er 



c'hentelioù dispar war doareoù-komz ar brezhoneg a vije bet kavet e mereurioù ar
vro. Ne daoler ket evezh a-walc'h ouzh distagadur ar brezhoneg ha rouez eo zoken
an oberoù a bled gantañ. Ha c'hoazh pa veneger an distagadur e soñjer diouzhtu 
en taol-mouezh. N' eo ket an taol-mouezh, avat, ar pouezusañ-holl : brav-tre e 
komz Gwenediz, daoust ma taolont o mouezh, evel ar C'hallaoued, war silabenn 
diwezhañ ar gerioù. Pezh a vern dreist pep tra eo ar sonioù diazez, sonioù ar 
c'hensonennoù ha, dreist-holl, ar vogalennoù pe an divvogalennoù. Ha n' eo nemet
dre hir zaremprediñ ar vrezhonegerien a-vihanik e c'hell ar vrezhonegerien 
desket ganto ar yezh tapout an doare d' he distagañ reizh : da lavarout eo 
suraat enno hec'h ijin hag he fersonelezh.
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Souezus eo bet berzh an abadenn vrezhonek graet gant ar C'hamp evit tud 
Plonevez-Porze, hag eno ez eus ur skouer koulz hag ur gentel : daoust hag eñ ne 
zlefed ket sevel « Kelc'hioù Brezhonek », a yafe war ar maez da c'hoari pezhioù 
ha da ganañ sonennoù, just evel m' o deus ar C'helc'hioù Keltiek saveteet an 
dañsoù dre vont d' o diskouez d'an dud ? D'am meno, n'o deus mui ar 
vrezhonegerien vrogar tra d' ober er C'helc'hioù Keltiek : gounezet eo an emgann
war an dachenn-se. Kregiñ a ranker bremañ gant ur stourm all, kalz diaesoc'h : 
bodañ ar vrezhonegerien emskiantek ober dezho deskiñ pezhioù, kanaouennoù, 
rimadelloù, studi penaos e c'heller lakaat ur saliad tud da c'hoari pe da ganañ 
a-stroll, ha neuze mont war ar maezioù, e-lec'h ma vezo graet tonkadur ar yezh. 
Hag eñ ne c'hellfed ket sevel er goañv-mañ ar C'helc'hioù Brezhonek kentañ ?

Un oberenn nevez, hag a c'hello kaout ur pouez bras en istor hon adsav, a 
rank bezañ meneget hec'h anv diouzhtu : Breuriezh al Levrioù Brezhonek, pe 
B.A.L.B., krouet gant Zavier Langleiz. Kas a ra ar B.A.L.B. paotred yaouank a 
ginnig levrioù brezhonek da dud ar maezioù hag e-pad an tri mizvezh kentañ ez 
eus bet graet tost da dri c'hant mil lur gwerzhioù. Tizhout a raio marteze ar 
vreuriezh lakaat Breizhizeliz da lenn, adarre, o yezh hag aesaat, dre-se, labour
ar voulerien hag ar skrivagnerien. Dellezout a ra rener ar B.A.L.B. hag e 
genlabourerien hetoù ha skoazell an holl Vrezhoned vat.

A-hend-all e pad ar stourm evit ar brezhoneg er skol, met d' unan 
diouiziek war doareoù troïdellek ar bolitikerien e vez diaes atav lavarout 
penaos emañ kont gantañ hag en aked peseurt komisïon emañ ar goulenn. An 
degouezh grevusañ, goude goulenn an tri mil Kelt da c'houarnamant Bro-C'hall, a 
zo bet, sur-mat, klemm ar C'hendalc'h Hollgeltiek eus Bangor, da Vreujoù Europa,
e Strassburg. Peuzdianav e vije chomet ar c'heloù e Breizh panevet madelezh ur 
c'henlabourer dizanv da « La Bretagne à Paris » en deus her brudet gant safar ar
c'hunujennoù hag ar mallozhioù : dihunet ar paour kaezh denig a-greiz e studioù 
war broviñs Vreizh ha gloar ar seitekvet kantved gall, e verze sabatuet ha 
kounnaret e oa echu da vat beli diharz ar stad mac'homer ha torret galloud 
divevenn herrenvolk ar vistri. Ne ouie ket an denig e oa bet diazezet - ha 
degemeret - gant an holl vroiou un nebeut lezennoù onestiz, e kastize al 
lezennoù-se torfedoù evel al lazhañ-pobloù hag al lazhañ-yezhoù, ha na c'helle 
ket mui brud-vat Bro-C'hall, ken tost d' e galon, bezañ prenet gant marv ar 
brezhoneg. Youc'het pe leñvet hon huñvreer giz-kozh, deut eo kudenn ar brezhoneg
da vezañ ur gudenn etrevroadel, ha setu perak e vezo diskoulmet, dres evel m'eo
bet diskoulmet kudenn an nörn en inizi Faer, kudenn ar frizeg en Holland, kudenn
an daneg er Schleswig, kudenn ar vendeg e reter Germania : dont a ra ar mare ma 
vezo dic'hallus - dirak koustiañs ar bed - nac'hañ pelloc'h o gwirioù ouzh ar 
Vretoned.
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KEMBRE : WAR-DU AN TREC'H

Livusañ ha brasañ gouel Kembre a vez, hep arvar ebet, an Eisteddfod : 
lidet eo bet er bloaz-mañ en hanternoz ar vro, e Dolgellau, e-lec'h ma voe 
prezeget, kanet, sonet, c'hoariet, ur sizhunvezh-pad, gant arzourien wellañ ar 
vro, dirak « ur mor a dud ». E-kerzh an hevelep sizhun e reas drouized ha 
barzhed Kembre o Gorsedd Bras, a oa deut dezhañ dileuridi eus Goursez Breizh. Un
darvoudig - disgustum a-walc'h - a lakaas birvilh en holl : e-pad an noz e voe 
tennet banniel Bro-Saoz a-ziwar tour-iliz uhelañ ar vro ha lakaet en e blas 
banniel gwer ha gwenn an Aerouant Ruz.



Diouzhtu goude an Eisteddfod, ez en em vodas e Bangor, dindan renerezh Una
Ni Fhaircheallaigh ha Syr Ifor Williams, Kendalc'h Etrevroadel ar Gelted. Eus an
8 betek ar 14 a viz Eost e labouras, o studiañ pizh-tre ar stad m' emañ enni al 
lennegezhioù keltiek hag al lec'h a vez roet d' ar yezhoù keltiek en 
deskadurezh. En anv Breizh e komzas Roparz Hemon ha Per Mokaer hag ar 
c'hendalc'h, fromet gant doare truezus ar brezhoneg, a zivizas lakaat kudenn hor
yezh dirak Breujoù Europa e Strassburg. E 1947, dalc'homp soñj, en doa Kendalc'h
Dulenn kaset ul lizher doujus-bras da c'houarnamant Bro-C'hall, o c'houlenn ma 
vefe digoret dor ar skolioù d' ar brezhoneg : ne oa ket bet klevet, avat, e vefe
bet sevenet ar goulenn-se.

Gouzout a ra hol lennerien e vez kenteliet ar c'hembraeg en holl skolioù 
ar c'hembraegva : ne ouzont ket, marteze emeur o krouiñ bremañ skolioù a vez 
kelennet pep tra enno dre ar c'hembraeg ( ar saozneg a vez degemeret da eil-yezh
) hag a vez klasket enno kreskiñ talvoudegezh personel Kembreiz vihan dre 
greizennañ o deskadurezh war Gembre, e-lec'h mougañ enno kement lusk-natur a zo,
evel ma ra ar skolioù gall e Breizh. Pegen barrek e teu da vezañ bugale desavet 
er seurt doare a verzer mat-tre o lenn kannadig skol Lluest, ennañ barzhonegoù 
ha kontadennoù skrivet gant paotredigoù ha merc'hedigoù etre 8 ha 13 vloaz. 
Dellezout a ra emsav ar skolioù kembraek bezañ studiet ha heuliet aketus gant 
Breizhiz.
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E 1939 eo bet krouet ar skol gentañ en Aberystwyth, e kornog ar vro : kresket he
deus ken brav abaoe ma 'z eus bremañ 110 bugel enni ha ma 'z eo bet gweladennet 
gant kannaded eus, koulz lavarout, pep korn ar bed. Diwar he skouer ez eus bet 
digoret warlene ur skol all e Llanelli, hag er mizioù-mañ teir skol nevez : un e
Maesteg, an eil en Abertawe (Swansea) hag an drede e Caerdydd (Cardiff). A-hend-
all emeur e soñj sevel ur skolaj evit ar grennarded ha krennardezed ha, peogwir 
e vez graet dija kentelioù 'zo e kembraeg er skolioù-meur, e vezo tu, kent pell,
d' ober studioù klok, war un nebeut danvezioù da nebeutañ, er yezh vroadel.

E kampoù-hañv Urdd Gobaith Cymru ez eo bet degemeret er bloaz-mañ, dre 
garantez ouzh hor bro, 15 bugel brezhoneger. Dre-se ez eo bet startaet c'hoazh 
al liammoù etre Breizh ha Kembre. Dre-se ez eo bet anavezet ez-ofisiel, hag evit
ar wech kentañ, talvoudegezh dispar ar vugale a oar brezhoneg : ur gentel ra 
vezo d' ar gerent a zo laosk, pe lezirek, pe berrboell a-walc'h evit mont e yezh
an estren ouzh ar re vihan.

E traonienn Ardudwy ez eo bet graet hevlene Skol-Hañv ar Strollad Broadel 
hag ar pezh a zeu anat diouzh an holl brezegennoù displeget eno eo an dra-mañ : 
paouezet en deus ar Blaid a vezañ strollad an intelligentsia hepken, ha deut eo 
da gemer e zalc'h war ar bobl dre vras. Soñjet hol lennerien ez eo bet 
dispignet, etre Gouhere 1948 ha Gouhere 1949, tost da bemp milion a lurioù 
( hervez talvoudegezh an arc'hant gall) evit kas ar stourm en-dro hag ez eus 
bremañ d' ar strollad 145 kevrenn, 101 sekretour er c'hornioù lec'h n'eus 
kevrenn ebet, hag 11 kuzul-rannvro. Un arouez all eus nerzh ar Strollad : er 
mouezhiadegoù diwezhañ ez eus bet anvet 15 broadelour da guzulier kontelezh ha 
75 da guzulier-kêr. Ha bras eo raktresoù ar Blaid : er votadegoù a zeu, da vare 
an nevez-hañv, e vezo kinniget seizh danvez-kannad da nebeutañ, hep dale e vezo 
savet un Unvaniezh Sindikadoù Kembre a-benn unaniñ an holl vicherourien en 
emgann evit ar vro ha d' an deiz kentañ a viz Here e vezo graet e Machynlleth ur
mell vodadeg lec'h ma c'hortozer miliadoù tud da zont : ar gentañ hini eus ur 
rummad bodadegoù, paeroniet gant brudetañ Kembreiz, hag a zle degas « Breujoù 
Broadel da Gembre a-raok pemp bloaz ! » Emañ ur maread a-bouez o tigeriñ evit 
Kembre. Ha n' eo ket evit Kembre hepken : evit an holl vroioù kelt. Rak unan eus
kredennoù-diazez ar strollad a zo ar gredenn e Keltia.
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(IWERZHON : DUBHGLAS DE H-IDE)
(Douglas Hyde)

D' an 12 a viz Gouhere, e kêr Dulenn ez eo aet da anaon an Ao. Douglas 



Hyde ( Craoibhin Aoibhinn ) , bet krouer ar C'hevredad Gouezelek hag, e-pad eizh
vloaz, rener-meur Eire.

Tra boutin a-walc'h er broioù keltiek, ne oa ket ar yezh a ouestlas e 
vuhez dezhi yezh-kavell Douglas Hyde : protestant e oa e diegezh ha digant e 
dad, a roas dezhañ zeskadurezh ken na voe en oad da vont d' ar Skol-Veur, ne 
glevas morse nemet saozneg hepken. Ez yaouank, avat, e tommas e galon ouzh tud 
paour ar maezioù : mont a reas en o lochennoù da zeskiñ o yezh ha pa zegouezhas 
e Trinity College, kreñvlec'h ar sevenadur saoz en Iwerzhon, e kemeras diouzhtu 
perzh en emgann evit ar vro : saozneger a-vihanik, e ouestlas e vuhez d' ar 
gouezeleg ; protestant a orin hag a youl, e karas hag e toujas ar gatoliked, n' 
eo ket ar gatoliked-se o doa graet emglev gant mistri an arc'hant diwar goust o 
bro, met ar gatoliked lous, pilhaouek ha marnaoniet a vire en o c'hreiz ijin ha 
goanag Iwerzhon.

E penn kentañ an XVIII-vet kantved e oa c'hoazh an iwerzhoneg benveg 
pennañ an darempredoù kevredigezhel, war ar maez ha zoken er c'hêrioù. Pevar-
ugent vloaz goude, pa zeue Douglas Hyde war an dachenn, ne oa mui nemet ugent 
dre gant eus ar boblañs oc'h ober gant ar yezh vroadel, a veze taolet warni 
dismegañs an holl dud desket, brogarourien pe get. Gaou e vefe lavarout na oa 
ket bet meizet tamm talvoudegezh an iwerzhoneg : Tomas Daibhis, unan eus 
renerien Young Ireland, a gomze a-du ganti dres pa oa O'Connell o lakaat e holl 
boan da saoznekaat ar vro ; e 1876 e kroue un nebeut tud ur C'hevredad Gwareziñ 
an Iwerzhoneg, berr e vuhez, a voe kendalc'het e labour gant un Unvaniezh 
Ouezelek savet e 1880 ; hag e 1882 e oa kroget da embann ur Gazetenn Ouezelek.

Kement-se, avat, a oa labour gouzieien sioul, tomm o c'halon sur-mat ouzh 
an iwerzhoneg, met re lent, pe re boellek, pe re zigalon evit ober eus ar stourm
evitañ stourm o buhez. Da saveteiñ ar yezh, e oa ret tud a vefe ar yezh evito n'
eo ket ur gozhigell blijus da ginklañ an endervezhioù vak met ene, ha kig, ha 
gwad ar vro. Gant seurt tud e voe krouet e 1893 Connradh na Gaeidhlige - ar 
C'hevredad Gouezelek : gant O'Growney, a varvas paour ha goap warnañ ; gant Eoin
Mac Neill, a voe rener an Irish Volunteers da vare ar brezel bed kentañ ha 
prizoniad e galeoù e veurdez Roue Bro-Saoz ; gant Douglas Hyde, a zigoro d'an 
iwerzhoneg skolioù skolajoù ha skolioù-meur Iwerzhon.
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Buan e kreskas levezon ha nerzh ar C'hevredad : e 1905, pa 'z eas d'ober 
ur rummad prezegennoù en Amerika, e tegasas Douglas Hyde en-dro da Iwerzhon 
10.000 lur-sterling profoù, hag e 1907 e oa 550 kevrenn ouezelek en enezenn. Ar 
stourm sevenadurel, avat, ne oa ket a-walc'h evit ar vrogarourien ; pe gentoc'h,
e kave dezho na oa ket tu da gas ar stourm sevenadurel da benn vat hep stourm 
ivez war an dachenn bolitikel. « Iwerzhon dieub ha gouezelek » a oa o ger-stur :
ha dindan levezon Padraic MacPiarais e c'houlennjont ma vefe anavezet an 
emrenerezh evel unan eus palioù Connradh na Gaeidhlige. Respont dre nann a reas 
Douglas Hyde ; respont dre ya a reas ar c'huzul. Reiñ a reas Douglas Hyde e 
zilez hag en e lec'h ez eas Eoin MacNeill (1915).

E 1909 e oa bet anvet Douglas Hyde da gelenner war ar gouezeleg e Skol-
Veur Dulenn : er garg-se e chomas betek 1932 hag eus 1930 da 1934 e voe rener 
Ensavadur ar Werinoniezh. Ne skrivas ket kalz : anavezet-mat ha prizet-bras eo 
koulskoude e ganaouennoù dastumet e Bro-Gonnac'ht hag e istor lennegezh 
Iwerzhon. Daoust na oa ket ur politiker, e voe anvet da senedour e 1925 ; ha dre
na oa ket ur politiker, e voe dibabet e 1937, goude m'en doe De Valera embannet 
e reolennadur nevez, da rener-meur Eire.

Ha c'hoazh, n' eo ket hepken en abeg d'al labour dispar a reas evit e yezh
ha d'e garg enorus-dreist er gentañ vro geltiek dieubet, e tougomp kañv da z-
Douglas Hyde : ivez dre ma oa ur C'helt emskiantek hag ur c'heneil da Vreizh. E 
1936 e roas aotre da Walarn embann un droïdigezh vrezhonek, gant Farnachanavan, 
diwar e ganaouennoù karantez Bro-Gonnac'ht hag e 1946 p'en em gave Roparz Hemon 
en arvar da goll e frankiz, e tegasas brud e anv meur d'e zifenn. Salv ma 
c'hello un deiz kannaded eus an holl vroioù keltiek en em gavout e-tal e vez, pa
ne vo mui klevet 'met ar yezh kozh e kompezennoù glas Eireann.



Per DENEZ

Lennegezh iwerzhonek a-vremañ

MAIRTIN O CADHAIN 
(1)

Muioc'h-mui e vez komzet, er c'helaouennoù hag er c'helc'hioù lennegel a 
Iwerzhon, diwar-benn an Ao. Mairtin O Cadhain, a vez sellet outañ gant lenneien 
an emsav gouezelek evel ouzh an hini gwellañ e-touez ar skrivagnerien iwerzhonat
a-hiziv.

Ar pezh a lakaas anezhañ da vezañ brudet-kaer evel m'emañ eo dreist-holl e
gontadennoù. E romant kentañ, « Pri ar Vered » - Priz ar romant, warlene - a 
chom c'hoazh diembann.

Mairtin O Cadhain, avat, ouzhpenn bezañ ur skrivagner ampart, a zo ivez ur
mailh war ar yezhoù keltiek. Desket en deus skoseg, kembraeg ha brezhoneg, hag 
evit ar mare emañ krog da dreiñ en iwerzhoneg kontadennoù Jakez Riou.

Setu amañ da heul ur gontadenn verr - ur varzhoneg kentoc'h - hag a 
c'hello reiñ un tañva eus e dro-bluenn.

G. D.
(1) Distagañ : Mor'tin O Kain.

Skarzherezh Nevez-hañv (2)

Ar c'harr-nezañ e gein torret a stagas da fiñval e-barzh ar sanailh. Ha 
neuze klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour em eus graet 
ervat. Nezet em eus danvez ha dilhad evit gwazed ha merc'hed hag a oa tud vat 
anezho. N' am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

(2) En Iwerzhon e vez boas tud ar maezioù da skarzhañ an ti betek al leur da bep
kala-hañv.
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E nec'h ar ganastell e tamlammas an dasenn he skouarn dorret. Ha neuze 

klemmichal :
- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 

ervat. Gwazed ha merc'hed hag o oa tud vat anezho a zo deuet da evañ ouzhin. N' 
am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

Horjellañ a reas an daol he stleug torret a-stok ouzh ar voger. Ha neuze 
klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Gwazed ha merc'hed hag o oa tud vat anezho a zo deuet ouzhin da zebriñ 
boued fonnus. N 'am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

E-kichen ar speurenn e vransellas an arc'h he mudurennoù torret. Ha neuze 
klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Ennon ez eus bet dastumet had, dilhad, arc'hant ha bitailh evit gwazed ha
merc'hed hag a oa tud vat anezho. N' am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

Dirak an oaled e soublas ar piñsetez e vizied torret. Ha neuze 
klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Bep noz em eus kafunet an tan hag e zasorc'het antronoz evit gwazed ha 
merc'hed hag a oa tud vat anezho. N' am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

Kosteziñ a reas ar skaoñig e droad torret war-du toull an oaled. He neuze 
klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Gwazed ha merc'hed hag o oa tud vat anezho a zo deuet da ziskuizhañ 
warnon. N' am lezit da vezañ stlapet er-maez.

Er gambr-gornog (3) e wigouras ar gwele e stern torret. Ha neuze 



klemmichal :
- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 

ervat. Gwazed ha merc'hed hag o oa tud vat anezho a zo deuet da c'hourvez 
warnon. N' am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

Stouiñ a reas ar melezour torret a-istribilh ouzh ar voger. Ha neuze 
klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Gwazed ha merc'hed hag o oa tud vat anezho a zo deuet d' en em sellout 
ennon. N' am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

E toull ar prenestr e c'hourlammas ar skeudenn sakr he stern torret. Ha 
neuze klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Gwazed ha merc'hed hag o oa tud vat anezho a dridas o c'halon en ur bediñ
dirazon. N' am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

(3) An tiez war vaezioù Iwerzhon a zo dezho teir c'hambr peurliesañ : ar gegin, 
pe sal-voutin, ha, div gambr-gousket a vez graet anezho kambr-gornog ha kambr-
reter.
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E-mesk ur berniad stalabarn, dindan al listrier, e souchas an okarina e 

lañchenn dorret. Ha neuze klemmichal :
- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 

ervat. Gwazed ha merc'hed hag o oa tud vat anezho o deus tennet sonerezh 
ac'hanon. N' am lezit ket da vezañ stlapet ar-maez.

E-barzh ar val, er gambr-gornog, en em zifretas ar grib he dent torret. Ha
neuze klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Ober a rejod ganin evit kempenn o blev da wazed ha merc'hed hag a oa tud 
vat anezho, kent o dougen d' ar vered. N' am lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

E-barzh ar val, er gambr-gornog, e piklammas ar mezherennoù roget. Ha 
neuze klemmichal :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaomp en ti-mañ. Hon tamm labour hon eus graet 
ervat. Ennomp e voe douget d' an iliz evit bezañ badezet gwazed ha merc'hed hag 
a oa tud vat anezho. N' hol lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

E korn ar gambr-gornog en em damolodas ar c'havell e gostez torret. Ha 
neuze klemmichal :

 - Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am, eus graet 
ervat. Ennon e voe luskellet gwazed ha merc'hed hag a oa tud vat anezho. N' am 
lezit ket da vezañ stlapet er-maez.

Ar vaouez kozh a yeas yen neuze he c'halon dorret. Ha hi ha stagañ da 
glemmichal, torret hec'h anal outi :

- Hanter-kant vloaz 'zo emaon en ti-mañ. Va zamm-labour am eus graet 
ervat. Me 'm eus lakaet er bed gwazed ha merc'hed hag a oa tud vat anezho. N' am
lezit ket bremañ da vezañ stlapet er-maez gant ar wreg nevez a zo deuet en ti-
mañ.

Troet diwar an iwerzhoneg gant G. DOURGWENN hag an oberour e-unan.
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AL LEVRIOU

LANGLEIZ, Enez ar Rod (B.A.L.B., Roazhon). Boazet eo bet ar vrezhonegerion ouzh 
ar basianted, abaoe un nebeut bloavezhioù (soñjit en Notennoù, e Yezhadur 
Kongar, e Supplément geriadur Vallée...), hogen Enez ar Rod a zo aet ar maout 
ganti er beur-se. Ma ! seul hiroc'h ar gortoz, seul vrasoc'h ar blijadur bremañ,
zoken evit ar re, eveldon, hag o doa bet an eurvad da lenn an amprouennoù en 
1943. Ha pa soñjer en diaesterioù a bep seurt a gaver en amzer vinniget-mañ evit
moulañ ul levr ken bras ha ken kaer, e c'heller kaout esmae hag anaoudegezh-vat 
ouzh tud ar B.A.L.B. hag a zo deut a-benn eus an holl skoilhoù.

Dellezek eo Enez ar Rod da vezañ studiet hir e-keñver danvez - hag e vo. 
A-walc'h eo din evit bremañ lavarout, e-keñver ar yezh hag an doare skrivañ, ez 
eo dreist a-galz d' ar skrid c'hallek, bet embannet a-raok, siwazh, dre faltazi 
an darvoudoù. Gerioù dibar 'zo, hag i aes-tre e brezhoneg, a ra poan d' al lagad
ha d'ar skouarn e galleg - o vezañ m'eo hemañ ur yezh reutaet, divarrek da 
stummañ geriou ha d'o lakaat da blegañ hervez ijin ar skrivagner. Ahendall, evel
en e skridoù all, en deus klasket Langleiz implij gerioù ha troioù-lavar 
gwenedek - ha gant berzh peurliesañ - hep skrivañ koulskoude e gwenedeg rik evel
ma ra R. Ar Mason, da skouer. Ar gerioù-se a zo displeget e dibenn al levr evit 
al lennerion ha n' int ket gouiziek war rannyezh Wened.

Claude BERNARD, Arzhur Breizh, pezh-c'hoari e pemp arvest : kentañ mouladur 
brezhonek (J.-B. Baillère et fils, Paris). An holl a anavez Cl. Bernard evel 
unan eus brasañ gouizieion an XIXvet kantved, « tad ar vuhezoniezh » evit gwir. 
Kalz tud a oar ivez, e Breizh dreist-holl, e oa bet dedennet da gentañ-penn gant
ar c'hoariva, hag e savas ur pezh-c'hoari mat - hep bezañ dreist - awenet gant 
tonkadur an duk yaouank Arzhur II, lazhet war urzh e eontr Yann Dizouar. An 
Doktor Yann-Vari Ar Gov, eus Paris, en doa embannet dija e 1943 un eil mouladur 
eus ar skrid c'hallek, a ro deomp bremañ un droidigezh e brezhoneg mat ( daoust 
m' en dije gellet, da 'm meno, troc'hañ frazennoù 'zo, re hir diouzh ijin hor 
yezh ) . Ul levr kaer, war baper tev ( seurt hor boa kollet an eñvor anezhañ 
pell 'zo ) , ha moulet mat, nemet gant un doare lizherennoù iskis, mat d' ober 
talbennoù, hogen skuizhus da lenn. A-dra-sur, n' eo ket Arzhur Breizh da vezañ 
renket e-touez pennoberennoù al lennegezh, na brezhonek na gallek, hogen plijus 
eo da lenn ; hag an oberour, evitañ da vezañ Gall, en deus diskouezet ur wir 
garantez ouzh Breizh hag ur wir anaoudegezh eus hec'h istor.
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Docteur Jean-Marie LE GOFF, Sur l'antiquité de la langue bretonne ( e ti an 
oberour, 178, faubourg Saint-Honoré, Paris). Kalz nebeutoc'h a anaoudegezh-vat 
am eus ouzh an Dr Gov evit al levrig-mañ, a rofe da grediñ n' eo ket peur-varv 
hil ar celtomanes.  Diwar e lenn e vije lavaret e kred d' an oberour n'eus bet 
kemm ebet er brezhoneg abaoe milvedoù, hag e kendalc'homp "da gomz yezh 
Karatâkos ha Boudikka (hogen petra eo neuze ar yezhoù keltiek all, hag i ken 
disheñvel diouzh ar brezhoneg ?). Lavarout a ra an Dr Gov e vez miret an traoù 
kozh diskriv en eñvor ar werin kalz spisoc'h eget er skridoù ; se a zo gwir, 
hogen arabat eo dastum diwar-se e chom digemm ar yezh anezho. Gwir eo hepken 
evit yezhoù nevet evel ar sañskriteg pe an hebreeg, komzet hepken gant ur rummad
beleion ouiziek, naren evit yezhoù komzet gant an holl.

A. E.

Ne garan ket al labour. Gwell e ve din landreantiñ, ha soñjal en holl draoù kaer
a c'hell bezañ graet. Ne garan ket al labour - den ne gar - ; ar pezh a zo el 
labour, sed a garan, ar chañs hoc'h eus d'en em gavout c'hwi hoc'h-unan. Da 
gavout ho kwirionded-c'hwi - evidoc'h-c'hwi ha neket evit ar re all - da gavout 
ar pezh n'hello den all ebet gouzout biken.
Joseph CONRAD Teñval e galon.



94

NOTENNOù

HOR C'HENEILED. 
- Laouen omp o klevout keloù eus dimeziñ hor c'heneil Max ar Fur gant an 
dimezell Fravallo. Lidet eo bet o eured e Sant Gweltaz Ruiz d' an 22 a viz 
Gouhere 1949. Hor gwellañ gourc'hemennoù hag hon hetoù a eürusted d' an daou 
bried nevez.
Ninnog Kidna a zo eürus da gemenn deoc'h ganedigezh he breur Gurvan.

AN TREC'H. 
- E-pad kamp ar Vrezhonegerien e Plonevez Porze eo bet degemeret en arnodennoù 
an Trec'h Kentañ :
an Dimezell Gwenn de Parcevaux, meneg mat ;
Morvan er Moign, meneg mat ;
Per Lemoine, meneg mat.
Hor gourc'hemennoù kalonek d' an Drec'hourien nevez.

OGAM, Dastumadenn c'hwec'hsizhuniek labourioù « Kenvreudeur an Hengoun Kelt » : 
2, rue Léonard-de-Vinci, Roazhon. 
- A-bouez eo an dastumadenn-se (liesskrivet o c'hortoz gwell) evit ar re a zo 
dedennet gant an Hengoun keltiek hag an Hengoun hollvedel, ha kement a sell ouzh
an dreistvedoniezh hag an arouezoniezh. Embannet e vez e galleg, gant ur 
stagadenn vrezhonek. E-barzh an niverenn diwezhañ ez eus un droidigezh vrezhonek
eus an Trioedd Barddas kembraek. Embann a ra ivez OGAM un droidigezh c'hallek 
eus Kad Mag Tured hag eus skridoù kozh iwerzhonek ha kembraek, hag i pouezus ha 
nebeut anavezet.

BREZHONEGERIEN DIRAK LEZ-VARN AN DISPAC'H 
- Lenn a reomp war roll an dud barnet d' ar marv gant Lez-Varn an Dispac'h, da, 
geñver ,ar « 6 messidor, An II »
« Le 14e Correntin Perron, âgé de 24 ans, Domestique Laboureur, Dmt dans la 
commune de Bannalec, Dépt du Finistère, né à...
Le 15e Thomas André, âgé de 29 ans, Domestique Laboureur, Dmt au même lieu, né 
à...
Le 16e Mathurin Toupie, âgé de 26 ans, Domestique Laboureur, Dmt avant sa 
détention dans la commune de Bannalec, né à... »
(Dielloù Broadel, Paris, W 395, Nn 916, eil lodenn, paperenn 78.)
Ar 14vet, Kaourintin Peron, en e 24 bloaz, mevel-kouer, o chom e kumun Bañleg, 
departamant ar Finister, ganet e...
Ar 15vet, Tomaz André, en e 29 vloaz, mevel-kouer, o chom en hevelep lec'h, 
ganet e.,.
Ar 16vet, Mazev Taupin, en e 26 bloaz, mevel-kouer, o chom, a-raok bezañ toull-
bac'het, e kumun Bañleg, ganet e...
Petra o doa graet 'ta 'vit bezañ barnet ken garv ?
Tamallet e oa bet dezho bezañ trouc'het « Gwezenn ar frankiz », e Bañleg, d' an 
deiz ma oa savet evit « servij ar Republig ».
Barnet e oant bet e Kemper, ha kondaonet, daoust d' an diouer a brouennoù resis.
Taupin ha Peron o doa paket 2 vloavezh harlu hag André ur bloavezh prizon.
Ne oa ket a-walc'h, avat, hervez lod hag a savas klemm betek Ministr ar 
Barnerezh, e Paris. Ha dre urzh ar « Gonvañsion voe degaset an tri Vañlegad da 
Baris evit bezañ advarnet gant Lez an Dispac'h.
95
Hag (eveljust !) e voent kondaonet da vezañ dibennet. Hep gellout en em zifenn. 
Na zoken bezañ goulennataet e doare ebet. Rak skrivet en deus ar c'homis-
grefier, Izidor Pesme, war marz ar roll :
« (Nota). Il a été impossible d'avoir les noms de Perron, André et Toupin, 
exactement, parce qu'ils sont Bas-Bretons, et qu'on n'avoit point d'interprètes.
»
(Notenn) . N'eur ket deut a-benn da c'houzout, ervat, anvioù Peron, André ha 
Toupin, dre ma 'z int Breizh-Izeliz ha peogwir ne oa ket a jubennourien. (!!-)
K. RIOU. 



AR YEZHOU E SUDTIROL

Gounezet eo bet brezel ar yezhoù gant Tiroliz ar C'hreisteiz. Tri bloaz 
'zo e voe sinet etre Aostria hag Italia un emglev a voe roet hervezañ an 
emrenerezh d' ar c'horn-bro alamanek a voe roet da Italia goude ma oa bet 
Aostria trec'het ha disrannet. E-pad ugent bloaz e voe klasket en doare krisañ 
italienekaat ar vro. An alamaneg a voe argaset a bep lec'h. Añvoù ar c'herioù, 
al lec'hiou, an dud, a voe troet en Italianeg. Er skolioù e voe kelennet an 
Italianeg hepken.

Bremañ e vez kelennet ar vugale e-pad tri bloaz en alamaneg hepken. Goude 
e teskont an italianeg c'hwec'h eurvezh pep sizhun. Pep kemenn a-berzh stad a 
vez embannet en div yezh. Anvoù lec'h hag ostalirioù a vez skrivet en div yezh 
ivez. Met er gweredoù e vez skrivet en alamaneg hepken, ar pezh a oa difennet 
groñs etre ar brezelioù. An italianeg ne vez ket kavet mui nemet war an tasoù 
hag asied en ostalirioù bet chomet eus ar marevezh italianek.

Er-maez eus Bozen, ar gêrbenn, roud ebet eus Italia. Adkavet o deus an dud
o gizioù, dilhadoù ar vro (lavregoù ler evit ar wazed), ha daoust d' an 
dilabourerezh vras ha d' ar baourentez a ren dre ma ne c'hell ket an douristed 
alaman donet d' ar vro evel ma oant boas, e sell Tiroliz gant disprizañs ouzh an
nebeut a Italianed a zeu da weladenniñ ar vro.

En ilizoù e vez prezeget en alamaneg hepken en oferenn nav eur. Da zek eur
e vez lavaret un oferenn arall gant ur brezegenn en italianeg gant ur beleg 
italian, evit an douristed.

Daoust ha ne vize ket ur mod yac'h evidomp ivez ?
A. J. R.

SIFROU WAR BRO-VEKSIK. - War 1.969.000 km2 e vev un 20 milion a dud, disheñvel-
tre dre o yezhoù hag o stad a sevenadurezh. Bodet eo an hanter anezho war an 
uhelgompezenn-greiz, en-dro da Veksiko. (1/7 hepken eus gorread ar vro.)
77 % anezho a zo gounideien pe saverien-chatal, 8 % mengleuzerien pe 
vicherourien.
Betek harlu Porfirio Diaz, e 1910, e oa 85% eus an douareier perc'hennet gant 1%
hepken eus tud ar vro. Un tiegezh a biaoue 4.800.000 hektar !
Diouzh ar gouennoù e c'heller rannañ Meksikiz e tri rumm : 
Amerindiz (Ruzgroc'heneien) 30%,
Gwenngroc'heneien 15 %
Hironed 55 %
6.000.000 a Veksikiz a zo anezho gwir Amerindiz. Un hanter eus ar re-mañ a gomz 
yezhoù amerindek. Evito e vouler levrioù ha kazetennoù e 17 yezh, ouzhpenn ar 
spagnoleg. A-hend-all 1.500.000 Amerindad n' ouzont tamm spagnoleg. Tost d' an 
hanter eus broiz n'ouzont lenn seurt ebet (60 % eus an dud ouzhpenn 9 vloaz).
Koulskoude ez eus bet Amerindiz e penn ar stad : Porfirio Diaz, hag araozhañ, 
Benito Juarea, a oa eus gouenn gozh ar vro.
(Hervez R. Pattee, e « British Survey. »)
K. RIOU.

Da zont er-maez hepdale e ti SKRIDOU BREIZH
KOMZOU BEV
gant Maodez Glanndour
Al levr-mañ a vo ennañ : Troellennoù Glas, Bragerizoù Ene, hag Imram, holl 
varzhonegoù M. Glanndour hag ivez re nevez.
Ne vo moulet nemet un nebeut skouerennoù war baper kaer (19 X 24) evel « 
Barzhonegoù » Roparz Hemon. Levr R. Hemon a voe distrujet al lodenn vrasañ 
anezhañ e Brest a vo adembannet war c'houlenn al levrgarourien, un dastumad eus 
barzhonegoù Abeozen a zo war ar stern ivez.
SKRIDOU BREIZH Square du Casino La Baule

E brezhoneg eeun
AR C'HORF DINDAN DREID VA ZAD KOZH
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KALANNA

E pep ti, zoken er re baourañ, e vezo plijadur da geñver Nedeleg ha 
Kalanna.

E pep kêr e kano hag e c'hoarzho ar vugale, laouen gant o c'hoarielloù 
nevez.

Daoust ha soñjal a reot keneiled, er mammoù-kozh estrenaet diouzh pep 
levenez dre na c'hellent ket komz en o yezh ouzh o bugale vihan? En noueloù 
brezhonek na vint ket mui kanet, er c'hanennoù brezhonek na vint ket mui klevet 
e kêrioù ha chapelioù hor bro ?

Daoust ha soñjal a reot, keneiled, er re o deus aberzet pep tra da Vreizh 
ha d'ar brezhoneg, ha n'o devo en deiz gouel nemet yender ha dic'hoanag ?

Evit mirout ar gened kozh, evit ma kano c'hoazh e yezh hor bro aeled ha 
mesaerien an Nedeleg, evit ma youc'ho c'hoazh hor bugale, ha bugale hor bugale, 
o levenez e brezhoneg, evit ober d'ar re o deus stourmet prof ul levr 
brezhonek...

Evit ma pado ho spered hag ho yezh, evit ma vleunio ho sevenadur ...
Evit ma vezo trec'h, en hor bro, an dud a volontez var war nerzhioù du an 

distruj hag ar gallekaat...
Evit mirout d'ar rummadoù da zont un tammig eus ar gened o vont da goll...
Mirit d'ar brezhoneg ul lodennig eus ho profoù.
Kasit d'Al Liamm,kelaouenn ar brezhoneg hag ar re a stourm evit ar 

brezhoneg un nebeut gwenneien:
Kalanna ar brezhoneg

 

Da holl Vreizhiz,
er vro pe strewet dre ar bed,
D' an holl gelted
a stourm evit o gouenn
Da holl difennourien ar gwir hag ar gened
Nedeleg laouen ha bloavezh mat

TAOLENN

Ar brezhoneg hag ar skol, Per Denez 3
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Ar vro hag ar bed
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Notennoù  74
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AR BREZHONEG HAG AR SKOL
gant Per DENEZ

E 1871 e voe graet ar goulenn kentañ evit ar brezhoneg er skol. Tost 
pevar-ugent vloaz goude, e 1949, ez asant Ministr gall an « Deskadurezh » lezel 
ober kentelioùigoù brezhonek, e-maez an eurioù skol hag evit netra, d' an 
diskibled a soñj dezho n' o deus ket labour a-walc'h evel-se. Ha goude 'vezo 
kavet tud kintus o lavarout na da ket an traoù war-raok. Koulskoude, ma padomp 
da boaniañ ken kalonek-all ha da c'hounit ken buan-all, hor bezo a-benn ar bloaz
2.027 un aotreig bihan all evit hini pe hini eus hor 77 rannyezh karet. Hag e 
vezo savetaet ar brezhoneg neuze.

Ar vrasañ doujañs am eus evit ar re a glask tennañ « un dra bennak » 
digant « ar gouarnamant ». En abeg d' o fasiañted, dreist-holl. Hep kalz goanag 
e klevan o fedennoù, avat. Ne gavont skoazell nemet gant an Gwir, ha neuze gant 
un arz souezhus o deus rummadoù ha rummadoù Breizhiz a youl vat kempennet dezhañ
reolennoù strizh : diskouez a reer da gentañ pegen dañjerus eo an « emrenerien »
(Notenn. - An nebeut a bouez o deus an dud vat a zeu dezho enta diouzh an « 
emrenerien » villiget), touiñ a reer goude, an dorn dehou war galon ha daeroù 
leun an daoulagad, ez eur Gallaoued eus ar re wellañ, div wech gwelloc'h eget ar
stumm boutin eus ar ouenn-se a gaver un tu bennak etre ar stêrioù Saena ha 
Liger, ha neuze e c'hortozer Marianna, teneraet-holl gant fealded he 
difennourien, da reiñ d' he mibien doujus ar pezh a c'houlennont. Hogen biskoazh
n' eo bet bras ar roadoù. Ha kaer o deus bet hor fakired vreizhat seniñ a-leizh 
o skevent ton ar « vammvro-garantez », divoem-kaer eo chomet a-hed ar wech 
Sarpant bras Pariz : mousc'hoarzhus e vez tud an « Deskadurezh » ha dibleg-
groñs. Trawalc'h dezho derc'hel penn e-pad ugent bloavezh all hag e vo bet 
degaset dezho ar peoc'h gant marv ar brezhoneg.

Hag amañ c'hoazh eo reizh ar C'hallaoued en o doare da respont nann. Ha 
gant Breizhiz emañ ar gwall, gant Breizhiz a dap mezh diwar o menozioù donañ hag
a zistruj int o-unan kement a ra diazez o gwir. Morse ne veneger ar reolenn, 
degemeret gant an holl bobloù sevenaet, a venn e vefe kenteliet ar vugale e yezh
o bro. Morse ne glever anv a zeskiñ, e skolioù Breizh, ar yezh vroadel d' ar 
vugale na ouzont ket. Morse ne glever anv kennebeut a zeskiñ ar yezh unvan d' ar
vugale na ouzont nemet ur rannyezh. 
4
D' ar gwellañ e vefe ar skolioù gall e Breizh, e-lec'h kreizennoù unvaniñ ar 
gevredigezh ha kreñvaat an emskiant vroadel evel e Bro-C'hall, binvioù da vagañ 
dizunvaniezh hag ur santadur a vihander re stag endeo ouzh kalon an dud. Rak 
kement a c'houlenner enno a zo ul lec'hig dister evit ur rannyezhig disteroc'h 
c'hoazh. Kement a c'hortozer diganto a zo diwall un aspadenn grennamzerel, bet 
a-hed ar c'hantvedoù un arouez a baourentez hag a ziouiziegezh. N' eo ket en 
ugentvet kantved e vezo kavet mistri-skol, ebestel dre vicher an araokaat, da 
gemer poan gant rannyezhoùigoù mat hepken da strobañ ar vuhez kevredigezhel : 
traoù all, bravoc'h ha pouezusoc'h eget plediñ gant trefoedachoù, a zo d' ober 
er mare-mañ.

Ha n' eo ket digant ar bobl kennebeut e teuio skoazell evit ur brezhoneg 
matezh en ti hag eil-yezh er skol. Rak ar bobl a zo kalet he buhez, ha n' he 
deus ket amzer da goll gant pezhioù didalvez. Rak ar bobl a zo poellek, ha n' 
asanto biken paeañ evit daou venveg p' he deus ezhomm unan hepken. Nebeutoc'h 
c'hoazh ez asanto ober gant ur yezh a vo miret dezhi evel teil ar c'hrevier ha 
kramenn al labourioù tenn, pa gomzo an aotrounez o daouarn gwenn hag o dilhad 
naet prezeg lufroc'h ar vistri. Studiet al lenner kudenn ar broioù bihan all : 
abaoe 1875 en deus gouezeleg Alba e lec'hig er skolioù ha bremañ hen kentelier 
div eurvezh hanter ar sizhun e pep skol eus ar gouezelegva ; ha koulskoude, etre
1881 ha 1931, ez eo kouezhet niver ar ouezelegerien a 231.594 da 136.135 ha 
niver an unyezhegerien a 43.738 (e 1891) da 6.176. Morse c'hoazh n' eo bet 
savetaet ur yezh gant skolioù estren, hag int savet a-ratozh evit he distrujañ.
A-raok teurel ar bec'h war ar C'hallaoued, hag a 'n em ren evel ma vez boas ar 
vistri d' en em ren atav, serret o c'halon ha kriz-yen o daoulagad, e rafemp mat
prederiañ war hor fazioù, ha war ar pezh hor boa d' ober ha n' hon eus ket 



graet. Skolioù deomp n' hon eus ket c'hoazh peogwir n' omp ket dellezek da 
gaout. Peogwir hon eus pleget, abaoe rummadoù, da gas hor bugale da skolioù 
estren a lazh o ene, hep ma vefe savet biskoazh mouezh ur Breizhad, ha pa ve un,
da nac'h e vefe laeret digantañ e vab, pe e verc'h. Peogwir hon eus maget ar 
seurt skolioù gant hon arc'hant zoken. Peogwir en em gavomp laouen, Breizhiz « 
emskiantek », gant huñvreoù sioul diwar-benn un divyezhegezh a zoug enni hec'h-
unan ur varnadenn d' ar marv evit ar brezhoneg. N' hon eus ket a skolioù 
brezhonek peogwir n'hon eus ket ezhomm anezho ha peogwir n' hon eus ket gouezet 
krouiñ ar seurt ezhomm.
5

Ha ma van ar brezhoneg e-maez ar skol ez eo marteze dre n' eo ket dellezek
kennebeut da vont e-barzh. Dre n' hon eus ket tizhet c'hoazh ober anezhañ ur 
benveg a sevenadur n'hellfe Breizhad ebet tremen heptañ. Gallout a reer, e 
Breizh, bevañ en un doare kaer ha speredek o c'houzout ar galleg hepken hag o 
tianavezout yezh ar vro : hag an dra-se a zo dre hor fazi. Abaoe n' ouzon pet 
bloavezh e vez gwastet nerzh rummadoù stourmerien o sarmonal e galleg diwar-benn
ar brezhoneg pe o skrivachañ drocherezh « evit ar bobl » - evel pa ne garfe ar 
bobl nemet sotonioù. Hag an oberoù a c'hellfe reiñ da Vreizhiz plijadur speredel
? Hag an oberoù a c'hellfe kreskiñ o gouiziegezh, lakaat ar vuhez kaeroc'h dezho
? Bizied an daou zorn a zo re evit o niveriñ. Lezet eo bet ar brezhoneg da 
zisteraat ha bremañ e souezher pa vez nac'het degemer er skol rannyezhoù kaer 
parrezioù Breizhizel. E peseurt bro, avat, e vez gouestlet ar skol da gelenn 
rann yezhoù ?

N' eo ket diwar goulennoù hag adgoulennoù d' ar gouarnamant e teuio deomp 
skolioù brezhonek : diwar hor youl-ni hag hol labour-ni hepken. Ret eo poaniañ, 
ha poaniañ c'hoazh, da sevel en hor yezh ul lennegezh vras, da lakaat hor yezh 
da vevañ e miliadoù tiegezhioù brogar, d' ober eus hor yezh benveg an 
darempredoù kevredigezhel. Ret eo treiñ ar brezhoneg d' ur galloud unvaniñ hag 
unaniñ, ken e vezo gwir sichenn hor bro. Hennezh eo an hent. Ha, n' ho pet ket 
aon, pell a-raok na vo bet tizhet ar pal, e vezo bet roet deomp ar brezhoneg er 
skol. Hep na ve bet kollet nag amzer nag enor o c'houlenn tra.
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TRIFEZH AN TOULLBAC'HAD

gant YANN BLERGER

I. - ME 'GREDE DIN

1
Me 'grede din
- Na diskiant ! 
E oa sanket 
Da vat e lenn 
An Ankounac'h 
Yezh va dilenn,
Bet dibabet e barr an oad,
'Metoù re all, 
Gwitibunan,
'N ur gantreal
- Huñvre ar Gelted o luc'hañ 'm penn -
Dre vesk an dud,
E safar ar ruioù hag o lusk,
'N ur loedal
Dre liorzhoù didrouz ha balc'h
Kêrbenn Vro-C'hall.
Me 'grede din
E oa bet harluet da bell
Gant gwent didruez an deiz-mañ
Yezh va c'halon, yezh a netra,
Koumoulenn skañv,
Mousc'hoarzhin drant,
E neñvoù du, 
Karget a fru, 
Va nec'hamant.

2
Ha koulskoude,
Gant va spered o tihuniñ,
'Teu war c'horre
Ar gerioù sakr, ar gerioù mistr
- Meur a hini
'Tougen mantell porfor ar Ri, 
Kurunenn aour 
'Teuont a-wel eus strad an dour,
E nant ar c'houn,
Gerioù uhel, gerioù boutin, 
Ken hael an eil hag egile, 
Koskor da heul o brientin,
O tiboufañ
Eus Dremmwel lor va soñjoù blin,
O tispakañ
Gorrek, lintrus ha diveleg, 
Ken e vaman !

3
Hiniennoù 'z eus, 
Warnezo neuz
Tud dihentet ha skuizh-divi,
O poaniañ tenn 'vit mont a-dreuz,
Gwad ouzh o zreid, 
Trell en o sell, 
Met en o c'hreiz



Kalon ar pirc'hirin o vont kalonek trema 'r pal. 
Be' vint ivez
En o lec'h rik
'Vit kas da benn
- Dir hon ïoul o skediñ en o c'helc'h - 
Emgann ar ouenn, 
Betek an trec'h.

4
P' o doa an holl va dilezet 
Va-unan-penn
'Barzh ar glen-mañ,
War ribl euzhus va flanedenn
- Hep na kimiad na pok na zoken hej an dorn - 
Pan oa ac'hanon ur c'hi klañv, 
Mein ha stlabez stlapet outañ 
Gant mevelion
Aet rok ha lorc'hus en un taol ; 
D' an deiz erfin
M' en em gavis
Ken noazh ha bili war an traezh, 
En digenvez
- Skeud glas ar marv war va jod -
E tiguzhas, 
Dic'hortozet, 
Sioul, seder ha tavedek,
Kile dispar,
Sked an amzer wechall o parañ en e zremm
- Ar breur henañ
O tont en-dro goude pred hir 
Ha dilavar,
Da gluchañ feleun em c'hichen
War an douar
- Toullet ennañ stumm kromm va hun -
Ma tiskargas
E deñzor boull a gomzoù-hud
Evidon-me,
Hep da nikun reiñ da c'houzout.
Trid em ene !

5
Bremañ 'c'h ouzon
- Skiant a zo din -
Emen emañ
Va brezhoneg o trivliañ.
N' eo ket e-lec'h
M' o deus kredet ar varzhed dec'h, 
E-tal an derv, ar c'herreg, 
Ar c'hoadoù bras,
Na kennebeut
Er parkoù glas,
E-mesk an astud o c'hwezañ
- Kalon vihan hag askre dreut - 
Evit o zammig bara sec'h
Gwall-bemdeziek.
An Aotrou meur n' eo da dezhañ 
Ragach ar gwrac'hed en oaled 
Na mouezhioù put
Ar merc'hed fur o kutuilh brug. 
Va brezhoneg a zo Roue
Hag e di-meur
- Lis ha kastell war un dro -
'Zo e brennid un dornad tud 
O klask emgann, gouli ha brud 



Dre ar bed holl.
Va brezhoneg 'zo foeter-bro,
Na vez gwezh ebet ken bagol 
Eget douget en estrenvro,
Banniel war gribenn ar grugell, 
Marc'heien daer 'n o sav 'n e dro, 
Ha diskabell.

6
Bet sparlet ouzhin pep heklev 
A c'hlad ha kad,
Dre voger, kleuz, dor prennet mat 
Ha pemp kant lev,
'R gerioù brezhonek o tarzhañ 
War bannoù skinus va spered 
A zaskor din
- Brasañ digoll -
Seizh rouantelezh e Tir-na-n'Og 
War o divaskell prim.
Tresañ ha kanañ a reont,
I zo arzour, barzh, achantour 
En ur c'hoarzhin.
An amzer-gent hag an Dazont 
'Ouzont skoulmañ dre delenniñ 
An dudiusañ ton.

7
Hogen ur sell
A-dreñv va c'hein !
Welan ket mui
Dindan ar gwez-tilh a luskell, 
Ar wenodenn
M' on deut drezi gant va mibien 
En ur c'hoari.
Ne welan ken nemet dismantr
O vogediñ,
Ha bezioù fresk ha digempenn
O vorediñ.
Bremañ avat
Ouzon ervat
Ha ne don ket ha ne vin ken 
Va-unan 'barzh ar bed. 
Lorc'husañ gwarezour
En deus staget e strobinell 
En-dro d' am bruched noazh. 
Ra zeuy an enebour !

8
Bremañ 'c'h ouzon
- Skiant a zo din -
Peseurt kevrin
Edo ennon.
Gouzout a ran 'n elfennig tan 
A dal kement hag anien
Va buhez moan.
Hiviziken,
Gant marzh, estlamm hag azaouez 
E sellin 'us d' am penn
Ouzh ar goumoulenn-aour ken skañv 
Zo diarvar
Trec'h da gonnar ha korventenn 
Ar bed digar,
An draig meur hag uhelbriz, 
Gweladenn feuls va yaouankiz 



Ha skeudenn wirion va ene !

II. - VA HEN VAMM DIANAV

1
Pelec'h edo da gêr,
Va hen vamm dianav ?
En aner 'm eus klasket
Al logig ront he mein louet 
Ouzh ribl ar c'hoed.
N' em eus kavet
Nemet strouezh ha raden sec'h.

2
Pelec'h edo da vaen-bez ?
Pell zo 'm eus aon
Eo aet da ludu gan' 'n avel 
Da sevel geot druz,
Da vagañ ed.
En dervennid sakr 'n em veskas 
Da wad gant sapr
Ar bleñchoù mistr
A sav d' an oabl o fennoù glas.
Te zo dre-holl oc'h azbevañ. 
Tan da vuhez
Zo tan an Tir.

3
Me fell din ur wezh c'hoazh 
Pignat war lein Torgenn ar Bleiz, 
Evel m' on boaz.
Nag ar reier nag ar raden
Ne vez o dremm tamm disheñvel 
E-skoaz mare da yaouankted. 
Ar riboulenn a zo aze
'Troidellat,
Ma teues drezi dibreder,
Ouzh da ziweuz sonenn tramor, 
'N ur gas da beuriñ
Moc'h an ti,
Bremañ zo eizh kant vloaz.

4
Piv 'laro din da wiskamant
Ha pleg da vlev war da benn ?
N' ouezin biken
Ha gel1 ha glas oa da lagad.
M' hen tou avat
E oa dispont ha didrellus
- Pezh na gare ket ar venec'h -
Ha 'n ur bediñ
'Pare da sell war-zu an nec'h.

5
Me 'gar da vizied deut ken reut
Dre vont gant gwerzhid ha gant neud 
Hag i ken divi meur a wezh.
Da c'henou 'vat a garan dreist, 
Marteze gouest 
Da vallozhiñ ouzh ar viled
Pe ouzh ar wazed aet re domm,
Hogen na voe 
Nep tro saotret 
Gant ar galleg.



Hag en abeg da gement-se
Am anavezan-me 
Da vab doujus, 
Feleun ha balc'h, 
Karantezus.

6
A-ouenn ganit tud n' eus ket mui. 
Ouzh lost an oc'hen kazugel, 
Ervenn eeun
Keit ha ma nij dre 'n aer ar bir, 
E ouies kas
Gant lav dir.
Ha da zispak an nevez-hañv, 
Da c'harm
- Heñvel ouzh garm ar vleizez c'houez - 
'Roe buhez
D' an eizhvet, dekvet mab.
Pegwir e oa da vicher wreg,
C'hoant an ozhac'h.
Pegwir oa splann neuze d' an holl 
Lezenn ar Bed.

7
Rannet ez eo va c'halon waz, 
Mamm dianav,
Ha pa soñjan
En deiz m' out bet laket er bez 
Gant bugale divezh
O tougen lorc'hus neuz ar Gall. 
War da gorf paour eo kouezhet, 
Kalz ponneroc'h eget maen-greun, 
An dismegañs.
A ! Deiz a gañv hag a vorc'hed 
E bro Sulio,
Ma kousk dibedenn, dizano 
An den reuzeudik diwezhañ 
A oa e yezh an Brettonoc !

8
Gwelloc'h eget holl ziskibien 
Ouies ervat
Ez oa brein-teil an amzer-se, 
Pa droe 'gein
Ar mab ouzh lavar e dud hen. 
Ha te zo aet
Diouzh ar glen-mañ
Da heul an heol o vervel,
'Vel ma 'z eas,
Edan bec'h kriz he flanedenn
- Meur a gantved aet e-biou - 
Plac'h kozh Gwenrann.

9
C'hanta, mammig ! Dihun, dihun ! 
Sed an dic'haou !
Da vibien holl,
Kant ha kant gwezh kant anezho, 
Brezhoneg c'hwek leun o c'hroc'hen ! 
Klev er pellder o youc'hadenn !

10
Deus da varvailhat ganemp ! A ! Deus 
Te 'gomzo demp



Eus konted Roazhon ha Kernev 
Ha demeus kêr Jerusalem, 
Gant ar Gristenien aloubet 
Hag un deiz adarre kollet 
(Doue da gastizo Saladin !) 
Me 'zesko dit
'R gerig bihan
'C'h eus klevet gwall alies, 
'Hed da vuhez,
Ur gerig mat a zaskoro 
Tommder d' az kalonig sklaset, 
Ar gerig Brett,
Oa bet beziet en Pou-Alet
'N hevelep deiz hag ez out bet,
Hag hon eus 'benn ar fin adkavet - 
Hag azeulet.

11
Bremañ dit-te 'lavaran c'hoazh : 
Tro da selloù
Ouzh ar stourmer Brezhon trec'het 
Ha gwallgaset.
- Te 'anavez an dismegañs - 
Na piv, estregedot,
A oufe  pegen glan
E oa va c'han
Ha pegen reizh va feiz ?
Eveldot on kouezhet
O terc'hel penn ouzh ar Gall.

12
Peurlosket gant gwent ar c'has, 
Ar c'hwervoni,
N' eo ket tener ken va ler.
E-barzh va bruched deroget 
E c'hloazioù ruz,
E kousk ur galon galedet.
Me 'm eus desket
Pezh a oa dleet d' an nesañ : 
Af ar vouc'hal
Pe bok beg lemm ar c'hleze noazh, 
Met davedot
E telamm c'hoazh
Kalon lirzhin ar bugel mat.

13
Deus pa serro an noz
Da guzulikat ganin
War vordig va gwele.
Me oar brezhoneg kozh !
Seder a-walc'h
Ne vi ket gwrac'h
Kabac'h ha kromm diwar leñviñ,
Met pennhêrez,
Ken kaer ha da geñver mintin he demeziñ. 
Ya, Tegenn ha Vimpi
Da laouenaat da c'hourvibien
Hag a ra fae war ar gozhni.
A ! Diskuilh din,
Ez lavar sonn ar c'homzoù taer
A lake nerzh en dud gwezhall !
Ezhomm ken bras anezho 'm eus !
Ez kuñv,
O c'hutuilh a rin-me diouzh da veg, 



'Vel bleun yac'haus ha dinamm, 
Displeget trumm
Ha dre vurzhud,
Eus an 'amzer dir tremenet.

III. - VA HENT

1
Didavarn eo va hent
Ha va bale dibal 
War maezioù Breizh.
Hag en tu all, en tu all
E kan al laboused.
Hag el liorzh,
Levenez ar gwragez o tridal
Gant safar ar wazed o tabutal er porzh
A zo ur stêr, 
Ledan ha puilh 
En broioù all.

2
Didud eo va hent.
Ur c'holen ki,
Strinket ar fank outañ betek livenn e gein, 
Araozon 'jilgamm.
Ar gwez
A hej o spesoù divrec'h moan
A-zioc'h d' am penn.
Pelec'h e skin mousc'hoarzh mab-den ? 
Pelec'h emañ al letonenn
Ma c'hoari sardik ar bugel,
D' am fronelloù moged an ti,
Ar bleunioù-hañv,
Hag hegarat ha kalonek
Al lien war an daol ?

3 
Ez an, ez an.
Atav an hent hag ar mein
O skrijañ ouzh va zreid.
Burzhud ar bed !
Ar mein a chom hep skeiñ ganin, 
Va izili
Zo dic'houli,
Va dremm dic'hloaz,
Ha souezhet on.
Istribilh ouzh va skoaz,
Va sac'h a bouez.
Skuizh-marv on.

4
Va sac'h a zoug Kened ar Bed,
O vranskellat ouzh ar vazh. 
Met n' eus ket gwerzh 
War maezioù Breizh 
Evit ur seurt marc'hadourezh.
Gour ne ra van.
Ha pe liv a zo warnon
A lak an holl da c'hoarzhin goap
En-dro din ha d' am samm ?
Kened ar bed zo dic'hoantaet
War maezioù Breizh.

5



Hag an tiez
A ziskouez c'hoazh mogerioù kloz. 
Ar c'hoad ne zigor dor ebet. 
Peseurt kas ruz a ren amañ
O villigañ maezioù kuñv Breizh ? 
Evurusat !
Evurusat brini du Breizh
A zo o anv brini Breizh
Hep da nikun nac'hañ o reizh ! 
Din eo mont,
O kas ar Gened war va skoaz,
O kas ar Gened diouzh ar vro. 
Den ne ra pled.
Ra chomint 'ta
El laezioù
Hep gouzout tra !

6
Izel a-walc'h e c'houlennan
Ouzh Aotrou Doue ar c'hreisteiz
Reiñ dezhi bod,
Bod d' an estrañjourez. 
Gortoz a raimp a-gevret 
Ma c'hwezho 'n avel c'hlan 
Du-hont, war al laezioù. 
Ur yezh espar a son 
Da dir ha tonn !

7
Em logell wenn
'M eus dastumet
An darnoù bravañ eus ar bed.
'N em walc'hiñ 'ran er gaoter-hud 
Hag ouzh ar vur
E vann Eskalibor 
He sklaerijenn war va hun:
D' an noz e klevan daoulamm
Ar gazeg c'hlas he skouarn ruz
O tegas din tourni ken drant
Ar Re Yaouank 
Em logell gran.

8
Ha d' ar mintin
E teu ganin
Da vale diarc'hen er glizh,
An daou vreur
Am eus o c'havet war va hent, 
Eveldon harluet 
Ha ken divi !
Bugul ! Bugul !
Piv estregedon a oufe kanañ c'hoazh 
Da sonioù trist ha lirzhin ?
Kloareg ! Kloareg gwenn !
Piv a glevfe kenkoulz ha me -
Poan da ene
Hag heklev da glemm ?

9
Eomp, hon-tri, d' hiraezhiñ
D' an dremmoù sioul, d' ar selloù glan 
'Vez o parañ 'n hor maezioù ni. 
Selaou !
Ur bobl a gerzh



He dremmoù glan, he selloù boull... 
Ha den ne oar
El laezioù !
En hent ! En hent !
'N hor penn hor buhez a gantren 
'N he dorn ur c'hleze hir.
Ar samm zo lammet diouzh va skoaz. 
Ar Bed a c'hoarzh !

Yann BLERGER.
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TRI DEVEZHOUR EVIT AN EOST

pezh-c'hoari en daou arvest
savet gant Jarl PRIEL

« Daoulagad en deus ar spered pa vezer kousket, ha pa vezer dihun berad ne 
wel... »
(Aesc'hulos, An Orestia.)

EILVET ARVEST

E mereuri Tregoat emaomp.
A-zehou, d'ar c'hentañ hed-gwel, ur siminal bras gant un dumenn vaen-

benerezh ; ken ledan ha ken don ec'h eo pazenn an oaled ken ma weler ur bank-
tosel a bep tu d'an tan. E-pign ouzh tachoù-krog, bez' ez eus war an dumenn ur 
c'hozh fuzuilh ha daou dog-brezel, unan glas evel ma toug hor soudarded, hag 
egile du, gant ur c'horn kouevr melen, e-giz an Alamaned. Tan mat a zo dindan ar
pod-houarn bras krogennet ouzh ar vazh-drezenn.

War an hevelep tu, e korn al leur-c'hoari, pazennoù ar viñs dre lec'h ma 
pigner da gambr Gweltaz ha Mari.

A-gleiz, rag-enep d'ar viñs, an nor a zigor war gambr al laez. Un tamm 
pelloc'h, e-keñver d'ar siminal, ur gwele-kloz gant stignoù kotoñs livet, ken 
hir ma stokont, pe dost leur an ti.

En don, a-dal d'an arvestourien, ur prenestr bihan, e werennoù izelañ 
mouchet gant un tamm danvez ruz. Dirak ar prenestr, un daol gant ur bank eus an 
eil tu hag egile ; a-us d'an daol, ul listrier leun a loaioù staen pe brenn. 
Amañ hag a-hont, peget pe steket gant spilhoù ouzh ar voger, ar c'halander 
degaset gant paotr al lizheroù war-dro an deiz kentañ bloaz, ha div pe deir 
daolenn : Hon Tad Santel ar Pab Leon Trizek, Itron Varia Lourdes, ha gwintet war
ur marc'h gwenn, Napoleon kozh, e selloù paret war emgann Austerlitz.

Sonet eo pell a zo an anjelus ha prestik e vo serr-noz. N'eus goulou ebet 
enaouet bete-vremañ ; netra n'heller merzout en don ar gegin, met en-dro d'ar 
siminal, sklerijennet eo al leur hag ar solier gant adsked an tan.
20

Pa sav ar gouel, emañ Gweltaz en e goazez war ur bank-tosel o c'hwibanata,
e zaouarn en godelloù e vragoù. En he sav dirak an oaled, Mari a vroud an tan 
gant ur bod lann. Ur pennadig-amzer, ger ne lavar nag, an eil nag egile.

GWELTAZ (en ur danañ e gorn-butun gant ur c'hef-tan).
C'hwez vat a zo gant da soubenn ha me gav din, abeg ebet n' o devo hor 

mederien d'ober pismigoù...
MARI 

Va gwellañ am eus graet.
GWELTAZ

Warc'hoazh ar beure, e vimp war droad araok ma tarzho an heol, ha kerkent 
hag e vo lonket hol lein, en ul lamm d'an dachenn gentañ, ha dav dezhi gant hor 
filzier !
MARI

Asur out e kavi tud da rein dorn dit evit an eost ?
GWELTAZ

Na petra 'ta ! Pedet am eus Erwan da glask daou pe dri devezhour ; a-
walc'h e vo evel-se. Gwir eo diwezhat e pledomp gant se, met ur gwall dichañs e 
vefe mar c'hwitfen war ma zaol.
MARI

Gwelet am eus Erwan p' oan o tont eus ar bourk hag ur gredenn am eus na oa
ket troet d'ober ar pezh az poa gourc'hemennet dezhañ.
GWELTAZ

E gwirionez, n'ouzon ket war beseurt louzaouenn fall en deus staotet 



hiriv, met alies e teu dezhañ blejal ha gwinkal gwashoc'h eget un azen gouez. 
Petra a fell dit ? labourat a ra ar gwaz pa dro en e benn, evel ul loen ; 
talvezout a ra daou vevel d'an nebeutañ, ha pa sonjan pebezh gopr a c'houl 
bremañ an disterañ paotr saout !
MARI

N'eus forzh, aon am eus e vez henozh tuet d'en em aheurtiñ da vat hag 
evel-se e vanimp hor fri war ar gloued.
GWELTAZ

Biskoazh kemend-all ! Erwan a dennfe dimp an dro-gamm-se p' ac'h omp war-
nes da droc'hañ hon ed ?... Klev 'ta, Mari, gwelloc'h egedout, emichañs, ec'h 
anavezan va breur...
21
MARI

Marteze !
GWELTAZ

Eo, hep mar na marteze !... (Sevel a ra en e sav ha bale a ra a-hed hag a-
dreuz d'al leur-di.) Dont a ra an traoù da vat ganimp ; ar bloaz-mañ. Doue da vo
meulet, a zo bet eus ar re wellañ. Kreskiñ a ra hon tammig bern e ti an noter 
hag em spered emañ prenañ un dachenn pe ziv... War a glevan, emañ pradoù 
Kerledan en gwerzh ; foenn eus ar c'hentañ e tougont ha stok-ha-stok ouzh hon 
douaroù emaint. Petra 'lavarfes war-se ? An deiz-all p' oa savet kaoz diouto 
etre Erwan ha me, hepdale en em gavas a-du ganin...
MARI

War a welan kalz re a fiziañs a zo ennout. Gwell e vefe dit teurel pled ! 
Hag o vezañ ma n' ac'h eus netra ken d'ober da c'hortoz koan, mat e rafes mont- 
te da-unan da glask an daou pe dri devezhour ac'h eus ezhomm...
GWELTAZ (o tapout ar porpant laosket gantañ war ur bank e-tal an daol)

Deomp ganti 'ta, peogwir ne roez peoc'h ebet din, hag evel-se e vin diwall
eus n'eus forzh peseurt kerseenn...
MARI

Diskenn da gentañ betek an aod ha kae da di al Lagadeg kozh ; klevet em 
eus emañ e vag da dresañ hag araok ar brezel ec'h eo deut c'hoazh du-mañ gant e 
zaou vab da vediñ.
GWELTAZ (o wiskañ e borpant).

Ec'h an 'ta en ur vutunat va c'hornedad da ziskenn betek du-hont war va 
flaen, met kerse a vo ganin mar tegouezh d'Erwan gopraat tud-all eus hor perzh, 
goude m' am bo pedet ar besketaerien.
MARI

Er gaou emaout ma fiziez warnañ, ec'h adlavaran dit.
GWELTAZ

Feiz d' am Doue, diskouez a rez, va flac'h, bezañ diarvar-tre gant da 
gemenn,
MARI

« Anavezout a ran va breur, » emezout. Ne rez ket, siwazh, na tost da se.
22
GWELTAZ

Gortoz !... Un dra bennak ac'h eus da ziskleriañ, un dra hag a denn da 
vras hag a rankan gouzout hepdale. Ar vatezh a zo barrek da ziskenn betek traoñ 
ar c'hrec'h. Ne felle ket dezhi mont goude koan da di he mamm ?
MARI

Eo ; abaoe disul diwezhañ emañ an hini gozh en he gwele, emezi. (O huchal 
war ar vatezh :) Mon ! (Dont a ra tre ur vaouez war an oad, diskabell hag he 
mañchoù troñset betek hec'h ilinoù.)
MON 

Petra 'zo ?
GWELTAZ

Redit raktal d'an aod, da di Fañch al Lagadeg ha goulennit gantañ hag-eñ e
teufe arc'hoazh vintin gant e zaou vab henañ da reiñ dimp un taol skoaz evit hon
eost.
MON 

Oc'h aozañ boued al loened emaon.
GWELTAZ

Ne ran forzh, Mari a beurechuo ho labour.
MON



Mat eo din. War an dro e tremenin e ti va mamm ha ma ne zeuan ket diouzhtu
war va c'hiz, e vo deoc'h da c'houzout o devo lavaret ya ar besketaerien.
(Mont a ra er-maez.)
GWELTAZ

Ma n' eo ket ur fent ! Er mare-mañ n' hellan fiziout war gristen ebet, ha 
marteze a-benn nebeut amzer hor bo kalz re a dud. Daonet e vo kroc'hen va ene, 
kannañ a rin e roched da Erwan. (O vont adarre en e goazez war ur bank-tosel e-
tal an tan.) Arsa ! daoust hag-eñ ne ve ket krog ar c'hoant-plac'h en tarin-se ?
MARI 

A c'hallfe bezañ.
GWELTAZ (en ur adtanañ e gorn-butun).

A dra-sur ! Ya, roet am eus avel d' ar c'had... E varradoù kounnar, ar 
velkoni a stag outañ a-daol evel ar red-kof, anat eo din bremañ. Mari, ur 
garantez diroll a zo trec'h d' ar paour kaezh kamm...
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MARI

Ar wirionez a zo ganit.
GWELTAZ

Kwita ? Dizoloet ac'h eus ivez toull-ar-skrap ?
MARI 

Ya, ha zoken abretoc'h egedout.
GWELTAZ

Ha komzet en defe ganit e kuzulig eus ar pezh a zo war e spered ?
MARI

Eo, Gweltaz, meur ha meur a wech.
GWELTAZ

Dal 'ta ! Ken souchet ha ken dre-zindan ha m' ac'h eo ar gwaz, dirazout-te
en deus digoret e galon ? Sebezet krenn en em gavan. Hag emichañs ne gred ket 
ober al lez d'ar vaouez-se ? Pe gentoc'h, kaset eo bet ganti da gaoc'hkezeka ? 
Diwar neuze, mezhek-bras eo hag en gouez emañ, netra anatoc'h ! Met kenetrezomp,
ha pec'hed e vefe din gouzout d' am zro e guzhiadenn ?
MARI

Gant gwir abeg e tleez gouzout ar wirionez penn-da-benn ha netra ne guzhin
ouzhit.
GWELTAZ

Ha diskleriet en deus dit anv e vuiañ-karet ? M' az pije gwelet fenozh ar 
c'hwil-se o tifretañ pa roen dezhañ ali da zimeziñ !... Oc'ho ! gouzout a oar an
tu da dremen lost al leue dre va genou... Lavaret en deus dit piv eo honnezh, 
ken tost d' e galon ?
MARI 

Ya.
GWELTAZ 

Hec'h anavezout a ran ?
MARI 

Ya, reizh-mat.
GWELTAZ 

Gortoz 'ta, ma klaskin piv ar foeltr a...
MARI 

Met, Gweltaz, me a...
24
GWELTAZ

Ro peoc'h ! N' emañ ket o chom gwall-bell ac'han, moarvat, un amezegez 
bennak ?... Koant eo ar plac'h yaouank-se, ha peseurt liv he blev, du pe velen ?
MARI 

N' eo ket ur plac'h yaouank.
GWELTAZ

Un intañvez, marteze ?... Kennebeut all ?..., Ur wreg dimezet ?... Tapet 
am eus ar bleiz ! Setu perak ne baouez ket da c'hoari e benn-fall ! (En ur 
vousc'hoarzhin.) Mont a ra noz ha deiz war gein ar marc'h... Met ne gavan ket e 
ve se un digarez evit hon tregasiñ hiriv...
MARI

Koulskoude, p' az po gouvezet an dra-mañ hed-ha-hed ne vi ket souezhet.
GWELTAZ

Ur wreg dimezet, emezout ?... Piv daonet ec'h eo honnezh ? Anna ar 



Morvan ? Nann, kalz re gozh dioutañ... Marc'harid ar Mevel ?... Bo ! ur vilbezh 
ha pikous-meurbet eo he daoulagad... Ha roet he deus dezhañ ar vaouez-se ur pleg
bennak da grediñ e kaso un deiz pe zeiz e daol da vat ?
MARI

N' he deus ket, gwech ebet, hen gouzout a ran.
GWELTAZ

Ya 'ta, anez se rodal a rafe evel ur paun, e-lec'h bezañ muioc'h mantret 
eget Aotrou Doue Pleuveur. Met piv an diaoul ec'h eo an danvadez-se ?
MARI 

Gweltaz !
GWELTAZ 

Petra ?
MARI

Paouez, mar plij, da farsal er c'hiz-mañ ; poan a rez din ha netra ken...
GWELTAZ

Petra a drailhez din ? Ha besteod e vefes en un taol ? Petra eo dit treiñ 
kein d' az ten, ha stouiñ da benn en ur huanadiñ ? (En e sav.) Ar wreg dimezet a
gomzomp diwar he fenn... ar vaouez a anavezomp hon-daou ?... Met allas Doue ! 
kilpennek evel m' ec'h eo Erwan, gwell e ve gantañ mil gwech bezañ kignet ez vev
pe diframmet tamm-ha-tamm eget rannañ ur ger war ar c'hraf-se ! Hogen, mar 
gouzout ar pezh a guzh ouzh an holl, te da-unan eo ar wreg-se... Sell eeun 
ouzhin... Te, Mari, ha hini ebet nemedout !... Ya, pe nann ?.. Krediñ a rafes 
hen nac'h ?
MARI 

Ne rin ket, rak gwir a lavarez.
GWELTAZ

Te va gwreg ?... hag eñ, va breur ?...
MARI 

Gweltaz, en an 'Doue, selaou...
GWELTAZ

Ha mann ne ouien betek-hen !... Netra ne welen !... Bouzar ha dall e oan 
'ta ? Hag e chomen aze e-tal an tan, evel un inosant o klask war-lerc'h petore 
turzhunell e jilgamme va breur !... Ya, ya, bremañ p' eo distouvet va daoulagad,
koun a zeu din eus meur a dra a gavis er mare-se ken munut ha ken dister ken ne 
ris van ebet outo... Amprevan a zo anezhañ ! a belec'h ne zirollfe ket da 
c'hoarzhin ?...
MARI

Diwar-benn piv 'ta e c'hoarzhfe ?... Piv a gredfe c'hoarzhin en ti-
mañ ?... Gouelañ eo a ra, Gweltaz, gouelañ druz, rak poaniet meurbet ec'h eo... 
Ha me, pebezh anken am eus gouzañvet, met te a zalc'he da vont evel pa ne vije 
c'hoarvezet netra en-dro dit...
GWELTAZ

Petra a glevan ?... An anken ac'h eus gouzañvet ?... Met neuze 'ta ac'h 
eus ivez...
MARI

Diwall, Gweltaz, da zroug-kemer va c'homzoù, rak aon am eus ec'h intentez 
war o zu gin ar gerioù a lavaran. Evidon-me, den nemedout ne dalv er bed-mañ ; 
da garout a ran a-greiz kalon hag hen touiñ a c'hellan, kenderc'hel a rin ken  
na vin marv...
GWELTAZ

Abalamour da betra ac'h eus tavet war-se bete-vremañ ?
MARI

Daleet am eus, keit ha m' hallen, an eur da vont d' az trubuilhañ.
26
GWELTAZ

Abaoe pegoulz e pad an troidelloù-mañ, rak 'oun vat, n' en deus ket Erwan 
staget da steuiñ e dro-bleg na dec'h ar beure, na disul diwezhañ, na zoken bez' 
ez eus div pe deir sizhun?
MARI

Bez sioul, va faotr, azez amañ, ec'h an da zisplegañ dit penn-da-benn ar 
pezh a zo bet etre da vreur ha me.
GWELTAZ

Mont em c'hoazez, bezañ sioul... (En e goazez e-tal an tan.) N' emañ ken 
an eost war va spered, pell ac'hane !... Ha pa chomfe va ed war droad den ne oar



bete pegoulz, ret mat eo din reizhañ rag-eeun an dra-mañ... Ha da gentañ-penn, 
ec'h an da danfoeltriiñ an trubard-se er-maez va zi, mar vez sonn a-walc'h e 
gribenn da ziskouez dirazon henozh e zremm morlivet... Ha mann ne welen, netra 
ne ouien !... Abaoe pegoulz... pegoulz, e c'houlennan diganit ? Komz a ri, ya pe
get?...
MARI

Bez truezus ouzh ar paour-kaezh den, madelezhus en e geñver. Nammet eo hag
ezhomm ebet n' am eus da reiñ da c'houzout dit, a-walc'h eo a-wechoù an disterañ
ger garv evit e c'hloazañ d'ar marv...
GWELTAZ

Madelezhus, truezus ! Ha petra c'hoazh ?... Ra vezo Doue va zest, mar 
tremen e droad dreist hon treuzoù, e vruzuniñ a rin evel ar vazhig-mañ !... 
(Terriñ a ra a-stroñs ur vazhlann war e c'hlin.) 
MARI

Ha gwashañ pezh a zo en hor stad reuzeudik, n' eo ket Erwan a zo penn-
kiriek da gement-mañ.
GWELTAZ

N' eo ket ?... Ha teurel a rafe ar bec'h warnon ?
MARI 

Kiriek ec'h omp hon-tri.
GWELTAZ

Oc'h huñvreal emaout, a gav din. Hon-tri ? Paouez da dermal, va flac'h, ha
komz fraezh... Pell a zo e oa dit bezañ dic'horzailhet an traoù-mañ... Hon-tri a
lavarez ?
MARI

Atav, va c'harout a rae a-raok ma oan dimezet, hag a-raok zoken m' az poa 
taolet pled ouzhin. P' am c'haves dre zegouezh war da hent, e komzes a-wechoù 
ganin, daou pe dri ger diwar vont, ha netra ken... A zo kaeroc'h, sevel a rae ar
vrud e kares ur bennhêrez-all, kalz pinvidikoc'h egedon... Hogen Erwan am c'hare
dija leizh e galon, mizioù ha marteze bloavezhioù a oa...
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GWELTAZ (en e sav adarre).

Pegen tener eo da gaoz ! da garout a rae a-raok din hag ar burzhud-se az 
poa ivez kuzhet ouzhin ?... E piv 'ta e c'hallin diwar-vremañ kaout fiziañs ?...
MARI

Gortoz ur pennadig c'hoazh betek gouzout am barnfes re abred... Den 
eveltañ ne oar goleiñ ar pezh en deus sanket don en e spered. Va c'harout a rae,
ya, met ne grede ket komz, derc'hel a rae da devel. Doue hen oar, ne raen fed 
ebet outañ... Dit-te e kinnigen va holl garantez, daoust dit da vezañ ken 
dibreder em c'heñver. Kerkent ha ma c'houljout ac'hanon da zimeziñ, raktal e 
lavaris ya, ken dinec'h ha netra, ha gant pebezh levenez !... Met peogwir e 
vevomp hon-tri dindan an hevelep toenn abaoe hon eured, Erwan a zo dalc'hmat 
war-dro, hag hon evurusted, ar garantez na guzhomp ouzh den, a ra dezhañ gouzañv
bemdez ur rann-galon, kement ha ken bihan ma n'eo ken evit herzel ouzh az vuhez-
se.... Chomet eo evelkent ur pennad brav amzer dinec'h ha laouen da welout, ha 
mut war e c'hlac'har...
GWELTAZ 

Eno 'ta e oa ar skoulm ?
MARI

Ya, Gweltaz, hag en desped d' ar boan a c'houzañve, strivañ a rae da vezañ
ken seder ha m' halle ; amzer a voe, klevet e veze zoken o farsal hag oc'h 
hegasiñ an eil pe egile. Piv en dije bet disfiziañs dioutañ ?
GWELTAZ

Mar bijen bet-me en e lec'h, biken den n' en dije gouvezet va zrubuilh, ha
te nebeutoc'h c'hoazh eget n' eus forzh piv. Marvet e vijen gant ur siell war va
genou, ha diouzh ret, skampet am bije ar pell-pellañ diouzh ar vro-mañ...
MARI

Kredet en doa, moarvat, en dije bet ivez nerzh a-walc'h evit padout, rak 
tri bloaz a zo tremenet abaoe m' ec'h omp dimezet, ha nevez 'zo, marteze daou 
viz bennak, e stagas d' am hegañ hep trugarez...
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GWELTAZ

Ya, deut eo ganit ! Daou viz bennak, abaoe keit-se den ne c'hallfe dont a-
benn eus ar c'honifl-mañ. Ha petra a lavare dit ?



MARI
Traoù n' hallen ket ha na zleen ket selaou... Da gentañ, spi am boa e 

tremenje e varr : « Terriñ a raio dezhañ, emezon, pe da vihanañ ec'h ay marteze 
kuit pa vo skuizh o kildreiñ hep degouezh en-dro din »...
GWELTAZ

Tav ! sachañ a ray prim-ha-prim e gilhoroù, anez se gant an daouarn-mañ e 
tistagin-me dioutañ an tarlask...
MARI

Nann, Gweltaz, arabat eo dit skeiñ... Piv bennak a ziframmfe va c'halon, 
ne gavfe mann eno nemet va c'harantez evidout hag un druez divent ouzh ar paour-
kaezh Erwan... Gra eveldon, gwask war da gounnar ha bez ivez truezus... 
(Kerzhout a ra Gweltaz a-hed hag a-dreuz d'an ti hep lavaroüt ger.)
GWELTAZ (goude ur peunadig.)

Mat !... Va gwir wellañ a rin, daoust ma verv ar gwad em gwazhied... Ya, 
ken sioul m' hallin e vanin, e koun eus va mamm - p' oa e par ar marv, e 
c'hourc'hemennas din eveshaat ouzh va breur yaouank - e koun ivez eus kement a 
dra c'hoarvezet p'oamp hon daou krennarded... Dre garantez evidout, Mari, ur 
vaouez ken mat ha ken tener, poaniañ a rin da drec'hiñ war va youl. Komz a rin 
'ta gantañ hervez ar reizh, hep blej, na skrij, na gourdrouz. Met siwazh din ur 
paotr feuls ec'h on, ha mar teu dezhañ da sevel war e dach gant e zivergontiz 
hag e ernez, evel m' eo boas d' ober, n'ouzon ket penaos e kasimp da benn hor 
c'haoz... N' eus forzh, e giz pe c'hiz e komzin gantañ henozh, mar teu d' ar gêr
; hag a-hend-all, mar fell dezhañ mont da guzhat un tu bennak, e dennañ a rin 
'benn ar fin er-maez e doull...
MARI

Daoust hag-e n'am eus ket komzet re ziwezhat ?
GWELTAZ

Re ziwezhat ?... Hervez da lavar, n' eus ket pell ac'h eus kavet ar gwaz 
mat e-tal ar groaz ?
MARI

Biskoazh n' am boa gwelet Erwan ken taer ha ken diboell: heñvel-mik e oa 
ouzh ur bleiz prest da gregiñ pe ouzh un diaoul dichadennet...
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GWELTAZ

Evel ganin-me, adal ma savas hiriv eus e wele.
MARI

War var da skeiñ ec'h eo bet... Sell, bloñset en deus va divrec'h... « 
'vel ma kari, emezañ, met din-me e vi, dre gaer pe dre heg » !
GWELTAZ

Ha c'hoazh e lavarez din bezañ truezus ?
MARI (en he c'hoazez war ut bank-tosel).

Ha blejal a rae a-bouez-penn : « Bremañ p' am eus dibunet va c'hudenn, e 
tavin, ha peogwir e chomez bouzar, gwelout a ran petra am eus d'ober ». Serret 
am eus va genou keit ha m' hallen, ha kendalc'het am bije c'hoazh da virout na 
vefes trubuilhet ha poaniet, met dleout a raen anzav ar wirionez ; setu perak am
eus komzet...
GWELTAZ

Ac'hañ ! Krog eo 'ta da ziskrognal ha da harzhal ?
MARI

Derc'hel a rez da grediñ emañ troet da vont da glask devezhourien evit an 
eost ?
GWELTAZ

Ken souezhet emaon ken ec'h on war var da vougañ... ya, va flac'h, tagañ a
ran gant an heug hag ar glac'har... Erwan ! va breur... an hini ac'h ae ganin 
dorn-ha-dorn d' ar skol... an hini a zifronke war e zaoulin aze, dirak hor mamm 
war ar volz-kañv !... Ar breur a garen, hag a garan c'hoazh, marteze... ar breur
am eus truez outañ, met ret eo din e gastizañ, e stlepel e-maez va zi evel ar 
gwashañ torfedour... (En e goazez war bazenn an oaled, e gein harpet ouzh 
daoulin e wreg.) Mari, mantret eo va c'halon...
MARI (he dorn war dal he den). 

Krenañ a rez evel pa vefe an derzhienn ganit... (Goude ur pennadig.) Ha 
petra a ri bremañ ?
GWELTAZ

Da gentañ, komz gantañ, reiñ dezhañ da intent rez ha fraez e ranko sentiñ 



ouzhin. Spi am eus, nag an arc'hant, nag an douaroù ne harzint ouzh hon emglev, 
rak en a-raok e plegan da gavout mat ar pezh a zivizo, ha pa vefen war goll. Ha 
goude ec'h aio pep hini gant e hent, an disparti a vo etrezomp ha seul gentoc'h 
seul welloc'h, Met, allas, mar fell dezhañ stourm, mar kendalc'h da gilbenniñ, 
gwazh a vo dezhañ !... e vreviñ a rin, hep keuz na morc'hed, rak graet am bo va 
dever...
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MARI

Va Doue, erru 'z eus tud... Piv daonet a vale er porzh ken diwezhat ?
GWELTAZ 

Ar vatezh, moarvat...
MARI

Mon ? goude bezañ bet e ti al Lagadeg hag e ti he mamm ? N' eo ket 'ta, 
gwall-vuan he defe graet he zro, pe gavet he deus ar besketaerien en ur vont 
gant he hent...
GWELTAZ

Un amezeg bennak, 'oun vat, peogwir ne harzh ket ar c'hi...
MOUEZH ERWAN

Taolit pled, ur bazenn a zo amañ... 
(Mont a ra Mari ha Gweltaz en o sav.)
MOUEZH PAOTR E FALC'H

Goût 'ouzon, bet on e meur a di evel hemañ.
MARI 

Klevout a rez ?... Erwan...
GWELTAZ

Gwell a se ! Komz a rin gantañ kent na vo pell.
MARI 

Dalc'h soñj da vezañ sioul...
GWELTAZ

...ha dreist-holl da vezañ gwirion ha leal... 
(Dont a ra tre Erwan gant an tri devezhour.)
MARI 

Erru out, Erwan ?
GWELTAZ

Ur gredenn am boa edos o tañsal hag o lonkañ sistr e ti ar Gwilherm ?...
ERWAN

N'on ket troet gant an abadennoù henozh... Setu amañ devezhourien evit an 
eost.
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GWELTAZ

E poent hag en amzer e teuit, tudoù, met... gwall-uhel eo ho ment; c'hwi 
n' oc'h ket paotred al Lagadeg.
ERWAN

Nann, n' on ket diskennet d' an aod, ar re-mañ am eus kavet du-hont, er 
c'hroazhent...
GWELTAZ

O paouez ec'h on da gas ar vatezh da bediñ ar paotr kozh hag e zaou vab da
zont da vediñ arc'hoazh. N' eus forzh, m' am bije trawalc'h gant tri estren, 
c'hwec'h den start war o zreid eveldomp a beurglozo hon eost en ur serr-lagad...
Met deuit en ti, mar plij ganeoc'h, manet oc'h aze war an treuzoù evel 
peorien...
PAOTR E GORDENN 

Peorien ec'h omp.
GWELTAZ

Bo ! 'vel ma lavarer : Bezañ paour n' eo nag ur pec'hed nag ur si... Enaou
ar goulou, Mari, ne weler netra amañ... (Mont a ra Mari da gambr al laez, hag 
Erwan en e goazez e-tal an tan.) Tud a war-dro oc'h, paotred ?
PAOTR E GONTELL 

Nann, tremenidi ec'h omp.
PAOTR E FALC'H

Ac'han hag aleshont ec'h eomp a-gevret; hep dibab hon hent.
GWELTAZ

Ho toare ne sell ket ouzhin ; gant ma labourer gwell-pe-well, me ne ran 
forzh...



PAOTR E GONTELL
Evit c'hoazh, den n' en deus kavet abeg en hol labour.

PAOTR E GORDENN
Ha n' omp ket tud d' ober d' o c'hilhogig kanañ re uhel.

PAOTR E FALC'H
Ra vezomp barnet diouzh hon ober ! (Mari a zeu tre gant ul lamp en he 

dorn, ha lakaat a ra ar goulou war an daol.)
GWELTAZ

Selaou 'ta, mab, ur falc'h a welan ganit, dre amañ e troc'her an ed gant 
filzier.
32
PAOTR E GONTELL

Mar bez lemm ar falz, bez dinec'h, n' az po ket da glemm ouzh va labour. 
(Leuskel a ra Mari ur griadenn en ur souzañ etrezek ar viñs. P' oa o lakaat ar 
goulou war an daol e troas Paotr e Falc'h war he zu ha gwelet he deus e zremm 
euzhus.)
MARI (o tiskouez, Paotr e Falc'h gant he biz).

Va Doue benniget ! seli ouzh hemañ, Gweltaz !
PAOTR E GONTELL

Ho tigarez, va flac'hig, me ho ped, mar rankan, siwazh, en em ziskouez 
evel m' emaon hep reiñ da c'houzout... Gwelloc'h e vefe din chom dalc'hmat 
dindan guzh, elec'h en em gavout dre laer e-touez an dud. Ya, dereat e vefe, met
petra a fell deoc'h ?...
GWELTAZ

Gwir eo, paour kaezh, pell on diouzh da anoaziñ ha da damall dit, met...
PAOTR E GONTELL

...ha da biv tamall, o vezañ m' eo bet gourc'hemennet din a-berzh Doue 
kemer ar stumm-mañ ?
ERWAN

Mac'hagnet eo bet er brezel, suilhet ha disneuziet gant an tan a flistre 
an enebourien...
GWELTAZ

Dal 'ta ! ur c'henseurt, ur c'hozh soudard eveldon ?... Gwashoc'h c'hoazh 
am eus gwelet du-hont war an talbenn... Fañch ar C'hloareg, da skouer, eus 
parrez ar Vinic'hi, a gouezhas skoet d'ar marv, stok-ha-stok ouzhin, e benn 
digroc'henet hed-ha-hed gant ur boled-tarzh... Ha gant an eskern dizoloet adalek
e dal betek e c'hroñj, heñvel-rik e oa ouzh an Ankou. Ezhomm ebet ac'h eus da 
spontañ, Mari, kae kentoc'h da ziskouez d' an dud vat-mañ dre belec'h pignat da 
c'hrignol ar foenn. Va digareziñ a reot, paotred, rak n' am eus gwele ebet 
evidoc'h...
PAOTR E GORDENN 

Eus ar c'hentañ e kousker war ar foenn.
PAOTR E FALC'H 

N' omp ket tud tener na sinac'h.
PAOTR E GONTELL

Ne gavomp ket bemnoz ur c'houziadenn ken kuñv.
33
PAOTR E GORDENN

Ar peurliesañ, e vez ret dimp en em ledañ war an douar yen ha mouest.
GWELTAZ

Ya, evel du-hont, gwechall, er c'hleuziadennoù-brezel... Kozh soudarded 
ec'h oc'h ivez, ho-taou ?
PAOTR E GONTELL

N' int ket ; ar re-mañ a zo estranjourien, eus a bell vro...
GWELTAZ

N' eus forzh, ne c'houlennan ket diganto hag-eñ emañ o faperioù e reizh...
Pebezh c'hwez-vat a daol ar soubenn-mañ ! Koaniañ a raimp a-benn ur predig amzer
hag en ur dañva va sistr, pilat a raimp hor genou o komz eus an traoù pell-
dremenet, du-hont er brezel... Diskouez dezho, Mari, pelec'h emañ ar c'hrignol ;
al letern a gavi aze un tu bennak e kambr al laez.
MARI

Labour ar vatezh am eus ivez da beurober.
GWELTAZ

Keit-se e komzin ouzh Erwan, daou pe dri ger diwar-benn an eost.



PAOTR E GONTELL
Ya, p' en em glevont, daou vreur a gav dalc'hmat tra pe dra da lavarout an

eil d'egile.
MARI

Deuit war va lerc'h 'ta paotred. 
(Mont a ra da gambr al laez hag an tri devezhour a ya ouzh he heul. Manet eo 
Erwan en e goazez e-tal an tan ; Gweltaz a dosta outañ.)
GWELTAZ

D' an diwezh, bet out evelkent o klask devezhourien en desped d' az 
c'hoant d' ober kontrol.
ERWAN (hep sellout ouzh e vreur).

N' emañ ket ar wirionez ganit. Deut eo ar re-mañ d' am c'havout, gouzout a
raent az poa ezhomm a dud, ha setu petra. Ne dalv ket ar boan dit va 
zrugarekaat.
GWELTAZ

Ha piv 'ta a roas dezho da c'houzout ?
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ERWAN

En ostaleri edont gant o adverenn pa glevjont da wreg o komz war-se...
GWELTAZ

A c'hell bezañ... (Bale a ra dre an ti. Goude ur pennadig :) Erwan
ERWAN 

Petra ?
GWELTAZ

Teñval ha raouet ec'h eo da vouezh, dispourbelliñ a rez da zaoulagad ; din
da welout, emañ da spered war var da ziankiñ... 
ERWAN 

Dianket eo dija va spered.
GWELTAZ

Ya, emañ bremañ e grignol ar foenn, goude e vo e kambr al laez...
ERWAN 

Er c'hrignol ? e kambr al laez ?...
GWELTAZ

...e berr-gomzoù, e pep lec'h en em gavo da c'hoar-gaer. Goût 'ouzon ar 
wirionez, Erwan...
ERWAN

Kerse eo ganin, met koulz pe goulz e rankes dont da c'houzout.
GWELTAZ

Dispaket he deus Mari ar pezh a zo bet etrezoc'h.
ERWAN 

Penn-da-benn ?
GWELTAZ

A gement a oufen, ya... ha zoken da c'hourdrouz ha da vallozhioù du-hont, 
er c'hroazhent.
ERWAN 

Ha bremañ ?
GWELTAZ

Bremañ ?... Petra a rafes mar bijes me ?
35
ERWAN

Ro peoc'h din gant goulennoù hep penn na lost. (En ur vrizhc'hoarzhin :) 
Te ha me a zo daou.
GWELTAZ

En an 'Doue, paouez da skrignal ha d' ober goap. Mil boan am eus o 
trec'hiñ war va fulor ; da vouezh hepken a ra din skrijañ gant an heug, ha 
mezevenniñ a fell din adalek ma sellan ouzhit. Ne welez ket e vountan don va 
daouarn em godelloù gant aon rak reiñ dit ur mestaol bennak ?... Dal, gwelloc'h 
e vefe dit tec'hout ac'han rag-eeun, ha mont gant an tanfoeltr.,.
ERWAN 

Hag an eost ?
GWELTAZ

Foei war an eost ! Kae gant an diaoul, pa lavaran, tremen poent eo dit 
kerzhout...
ERWAN (En e sav).



'Vel ma kari !... (Mont a ra etrezek kambr al laez, met erru e-tal an daol e tro
war-du e vreur.) Met diwall ! gwazh a vo dit m' ac'h a va zroad er-maez an ti...
(En ul lamm, Gweltaz a grog en e gerc'henn hag a led anezhañ war an daol.)
GWELTAZ (un dorn savet d' an nec'h, prest da skeiñ).

Diwall, emezout ? Petra am bo da ziwall, penn-moc'h a zo ac'hanout ? Te a 
c'hourdrouzo ?... te a gemero kas, te, fallakr, a raio neuz da vezañ feuket, hañ
?
ERWAN (o stourm eus e wellañ). 

Laosk ac'hanon, Gweltaz, va leuskel a ri ?
GWELTAZ

Kaer ac'h eus gwinkal, da leuskel a rin mar karan... N' eo ket gant ur 
vaouez ac'h eus d' ober bremañ...
ERWAN

Paouez ! Anez se e c'halvin d' am bete an tri faotr-se...
GWELTAZ

Un taol kaer !... Gwelet e vo piv a reno va zi, da valeerien-vro pe me ? 
(O pellaat dioutañ.) Erru 'z eus tud, sav buan alese, kac'her, met serr da 
c'henou... (Mari en em ziskouez war dreuzoù kambr al laez hag a van da sellout 
ouzh an daou vreur.)
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MARI (goude ur pennadig). 

Emañ an devezhourien o tibab o lec'h da gousket.
GWELTAZ 

Mat eo.
MARI

Ec'h an da echuiñ va labour. (Mont a ra er-maez. Erwan a gerzh ivez 
etrezek an nor.)
GWELTAZ

Da belec'h ec'h ez-te, mab ar c'hagn ?
ERWAN

N' az poa ket kemennet din mont kuit ?
GWELTAZ

Skarzhañ a ri pa gavin mat, met da c'hortoz, chom amañ, n' am eus ket 
c'hoazh kaset hor c'haoz da benn.
ERWAN

N' ouzon ket gwall-reizh petra d' ober.
GWELTAZ 

Biskoazh ne c'hoarvez se ganit ?
ERWAN

Eo, hag alies zoken, ha gallout a rez trugarekaat an Aotrou Doue dre ma 
vanan a-wechoù etre mont ha dont...
GWELTAZ 

Kae ez koazez.
ERWAN (en ur sentiñ outañ). 

Mar kred dit am eus aon dirazout !...
GWELTAZ

Ha paouez da vegata ; din-me eo da gomz ha dit da devel. (O vont hag o 
tont dre an ti.) N' ac'h eus ket mezh ?... Bouzar out ?... Respont pa gomzer 
ouzhit !
ERWAN 

Mezh abalamour da betra ?
GWELTAZ 

Hen goulenn a rez ?
ERWAN

Evel pa lavarfes din : « N' ac'h eus ket mezh bezañ nammet » ? N' on ket 
kiriek mar don kamm, ha Doue a oar pebezh mezh am eus o vezañ ma n' on ket 
frammet evel pep den. N' on ket kiriek kennebeut-all mar n' on ket trec'h din, 
mar c'hoantaan ur plac'h difennet ouzhin. Evelato mezh am eus ha mezh vras. Pa 
'c'h eo deut tre bremaik, p' he deus sellet ouzh an eil hag egile evit hor 
c'heñveriañ, teuziñ a raen gant ar vezh hag en em sanket am bije dindan al leur-
mañ, mar bije bet gallet.
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GWELTAZ

Hemañ eo ar c'hentañ ger skiantek a gouezh henozh eus da c'henou.



ERWAN
Piv 'ta a stagas da sodiñ ha da skeiñ ?

GWELTAZ
Ha piv a grogas gant ar gourdrouz ?

ERWAN
Paouezet ec'h on da c'hourdrouz. O stourm emaon ouzhin va-unan, o stourm, 

Gweltaz, gant va holl nerzh. Plijet gant Doue e teufe da gomzoù ha da oberoù d' 
am skoaziañ.
GWELTAZ 

Neuze 'ta e karez da c'hoar-gaer ?
ERWAN

Klevet ac'h eus diganti. Petra 'dalv goulenn evit an eil gwech ?
GWELTAZ

Hag abaoe pell amzer ?... araok ma oamp dimezet ?
ERWAN

A-walc'h gant se ! Komzomp eus un dra all bennak. Pell a-walc'h am eus 
tavet evit bezañ bremañ en gwir da serriñ va genou.
GWELTAZ

Penaos 'ta n' ac'h eus ket dalc'het da devel.
ERWAN

D' am zro da c'houlenn diganit : « M'am bije-me laeret ar plac'h yaouank a
gares, petra az pije graet » ?
GWELTAZ

Poan am bije gouzañvet eveldout, ha muioc'h marteze egedout, met marvet e 
vijen kentoc'h eget hen anzav da zen.
ERWAN

Brav eo dit lavarout kement-se. Strivet am eus da devel an hirañ m' hallen
ha mar deo difoupet diganin ar pezh a guzhen, n' eo ket da... Hogen peoc'h war 
se... N' omp ket amañ, emichañs, evit komz eus traoù tremenet, gwelloc'h eo 
plediñ gant hon doare da vevañ en amzer-da-zont... Petra out en soñj d' ober ?
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GWELTAZ

Divizet hon eus, Mari ha me, e rankes hon dilezel, mont e-maez ar vro, ar 
pellañ m' halli, goude an eost, pe raktal, mar karez... Ar c'hentañ gwellañ, war
va meno !... An disparti a zo un dra kriz, met ret mat eo dimp tremen dre eno 
evit ren, evel ma vezo e vezo, hor buhez...
ERWAN

Ha mar ne vefen ket a-du ganeoc'h ?... Mar talc'han penn ouzhoc'h, krak ha
krenn ?
GWELTAZ 

Ec'h out adarre gant da ardoù !
ERWAN

Ardoù, emezañ ?... Gallout a rez krediñ am eus klasket redek kuit pell 
'zo, ha meur a wech araok hiriv. Mar don daoust da se chomet amañ betek-hen, ret
eo tennañ eus se : « Gra 'vel ma kari, n' on ket evit tec'hout ac'han » !
GWELTAZ

Bez ez eus meur a du d' ober dit pellaat, mar ne blegez nemet dre ret.
ERWAN

Pehini 'ta da skouer ?... Taolioù-bazh, pe grabanadoù, evel bremaik ?... 
Ha goude va stlepel er-maez a rafes ?... Evit keloù-se ! chom a rafen neuze 
ledet war an hent e toull ar porzh, en ur huchal a-bouez-penn. An amezeien, an 
dud o vont hag o tont a glevfe diganin petra a zo bet etrezomp. Sevel a rafe 
tourni ha cholori ; c'hwi ho-taou a rankfe divroañ ha me a gerzhfe war ho 
lerc'h.
GWELTAZ 

Ne ri ket, Erwan...
ERWAN

Grin, va faotr, grin !... Bez ez eus doareoù all ?... Pere ?.. Al lezenn, 
marteze, ar galv dirak ar barner ?... Met barrek on da ziskleriañ e-leizh va 
genou dirak an holl, el lez-varn : « Selaouit, Aotronez, va breur a zo a-enep 
din dre ma c'hoantaan e wreg, ha netra all ! » Neuze e stagfe an dud da 
c'hoarzhin ha da c'hogeal, ha piv en em gavfe en e goazez evel war glaou bev, 
piv a rankfe ruziañ gant ar vezh ? Te, Gweltaz, te ha Mari !
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GWELTAZ
Ne ri ket se, pa lavaran.

ERWAN
Grin, goût' ouzout e rin... Na den na netra ne viro ouzhin da ziskouez 

deoc'h pebezh porc'hell ec'h on... Ha gallout a rez c'hoazh va zrugarekaat mar 
ne zeuan ket da vouskanañ e pleg da skouarn : « Ya, mabig, karout a ran Mari, 
met ur gredenn am eus, hi a gav ivez d' he blaz ar paour kaezh kamm ». 
Hahahahahaha !...
GWELTAZ

Netra aezetoc'h eget bezañ asur war gement-mañ. (O hopal war e wreg :) 
Mari !
ERWAN 

Petra 'c'h ez d' ober ?
GWELTAZ

Goulenn diganti ar wirionez. Mari, deus amañ ! 
(Mari a zeu tre.)
ERWAN

Gra dezhi mont a-raok... Netra n' am eus lavaret hag a hallfes... (A 
vouezh izeloc'h :) Gweltaz, ivez 'ta !
MARI (goude ur pennadig). 

Petra a fell deoc'h ?
ERWAN 

En an' Doue, Gweltaz !...
GWELTAZ (da Vari).

Netra... Kae d' az labour... (Mont a ra Mari er-maez.) C'hanta, Erwan, aon
ac'h eus bet ?
ERWAN

Daoust hag-eñ e vijen glac'haret 'vel ma 'c'h on, mar bije bet-hi techet 
d' am c'harout ?
GWELTAZ 

Tec'hout a ri eus ar vro, kuita ?
ERWAN

Mann n' ouzout c'hoazh...(O tostaat ouzh e vreur.) Ha mar teufe din, deiz 
pe zeiz, da glask ho lazhañ, te pe Vari, pe marteze ho-taou ?
GWELTAZ 

Te ?... va breur ?...
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ERWAN

Ya, Gweltaz, me... Pell a zo ec'h eo hadet ar c'hreunenn-se em spered ha 
bountañ a ra evel ul louzaouenn villiget. Dit da welout, ec'h on un den dianket,
er-maez ar gegin-mañ. Ya, gwir eo, o kuzuliañ ec'h on gant ar re am broud d' an 
droug, ar re a gendalc'h d' am isañ enep dit, prest, emezo, d' ober ar pezh a ra
din souzañ. E riskl da goll da vuhez ec'h out, Gweltaz !
GWELTAZ 

N' on ket evit krediñ kement-mañ.
ERWAN

Ne dec'hin ket ac'han... Meur a wech, c'hoantaet am eus en em lazhañ, en 
em grougañ, pe en em veuziñ. Hogen, bep tro ec'h ae va c'halon da netra... N' eo
ket a dra sur gant aon rak ar marv, met pa zeuen da soñjal e vo Mari bepred dit,
kaer am bo breinañ er vered, e tistroe din va holl nerzh, rak va erez a zo 
trec'h d' am c'harantez, ha muioc'h c'hoazh a gas am eus ouzhit eget e 
c'hoantaan da wreg...
GWELTAZ

Ken izel 'ta, paour kaezh, ec'h out kouezhet ?
ERWAN

Ya, rampet am eus a-dammoù betek an izelañ, bete puñs an ifern, a gav 
din... Sell, digeriñ a ran dirazout va c'halon, evel pa vefe kalon un all, kalon
un estren, ha da lakaat a ran war evezh eus hennezh... Diwall outañ ! o 
vranskellat emañ war ribl un toull don, krog eo ennañ mezevenn an torfedour... 
Diwall ! Mar bijen ez lec'h, Gweltaz, e krenfen evidon-me, ha dreist-holl evit 
Mari... Ha lakaat a rafen raktal an traoù en o rez em zi...
GWELTAZ 

Petra 'ta am aliez d' ober ?
ERWAN



Mar anzavfes din ar pezh ec'h on o paouez da lavarout, da lazhañ a rafen 
war an taol, ha setu echu ar gaoz...
GWELTAZ

Echu gant an hini marv met an daou all ?
ERWAN

Lazhañ a reer ur c'hi klañv, ur c'hi savet ganeoc'h, ur paour kaezh loen a
garer. E lazhañ a reer gant kalz a geuz ha marteze en ur ouelañ, met dre 
druez... Evit mirout ouzhin da zrougober ha da skuilh da wad, n' eus na tu na 
tro all ebet ! 
(Gweltaz a sell pizh outañ hep lavarout ger.)
GWELTAZ (goude ur pennadig). 

Selaou ! dalc'het ac'h eus soñj eus un nozvezh a viz du, pa zeuas an Ankou
da skeiñ war dor an ti-mañ ?...
ERWAN

Deut eo c'hoazh henozh, emañ o kildreiñ en-dro dimp...
GWELTAZ

Oc'h huñvreal ec'h out, Erwan... P' edo hon mamm war he zremenvan e 
c'halvas hon-daou e-kichen ar gwele-mañ ; aze edomp hon daouik, daoulinet war al
leur-di, o selaou gant glac'har he gerioù diwezhañ : « Gweltaz, emezi, kar da 
vreur bihan ; dirak m' ho tilezel da virviken, e c'hourc'hemennan dit, mabig, d'
eveshaat outañ keit ha ma chomi bev ». Gwaskañ a raen da zorn moest gant an 
daeloù ha touiñ a ris d' ober ar pezh a c'houlenne diganin ar glañvourez e par 
ar marv : karout a-greiz-kalon va breur yaouank, bezañ dalc'hmat evitañ ar 
gwellañ eus ar vignoned hag ar gelennerien. Lavar din fraez ha difrae, hag-eñ n'
on ket bet den d' am ger ?
ERWAN

Eo, Gweltaz, ar wirionez a zo ganit. Hen anzav a ran, an amprevan ec'h on,
ur vezh eo lezel tud eveldon da vevañ.
GWELTAZ

M' emañ, 'vel ma lavarez, an Ankou war-dro o c'hedal, hor mamm a zo amañ 
ivez o selaou hor c'haoz, o sellout ouzhimp hon-daou, ha marteze hor barn a 
ra... C'hoarvezet a c'hoarvezo, pa zeuio va zro da vont dirak an Holl-
c'halloudeg, hi a vo du-hont o c'hortoz ac'hanon, ha kerzhout a rin d' he bete, 
sonn va fenn ganin ha va spered direbech... Ha te, daoust hag-eñ e ranki treiñ 
kein dezhi ?
ERWAN (e zremm kuzhet etre e zaouarn).

Mamm ! va mamm !
GWELTAZ (o vriata e vreur).

Ro din ur pok, Erwan, laka da zivrec'h em c'herc'henn, evel gwechall-gozh 
pa oas ur c'hrennard bihan. D' ar c'houlz-se e oas evidon va breurig Erwanig, 
hep tad na mamm eveldon, ha den ebet ne gares muioc'h egedon... (Erwan a stag da
yudal ha da zifronkañ, e dal harpet ouzh skoaz e vreur.) Ha c'hoazh am c'harez, 
neketa ? (A-daol krenn Erwan a bella dioutañ en ur dorchañ e zaoulagad.)
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ERWAN

Tec'h diouzhin, Gweltaz !... Euzh am eus eus ar seurt pokoù-se, pok Yuzas,
pokadenn Kaïn. Kaer am eus ober, gouelañ 'ran ha mezh am eus eus va daeloù, rak 
siwazh n' hellan ken da garout. Nann, n' hellan mui hen ober, abalamour d' an 
hini a zo etre hon-daou, ur paour kaezh plac'h n' he deus graet droug ebet, ha 
didamall eveldout. N' eus den kiriek en ti-mañ, nemedon... Din-me 'ta ez eo da 
zougen ar boan ha da baeañ. Ret e vo dit va lazhañ, Gweltaz, hep truez, evel ma 
lazher ul loen fall. Ha da drugarekaat a rin c'hoazh, rak da zorn am zenno eus 
ifern ar vuhez-mañ, hag en tu all d' ar bez e tigoro marteze dirazon dor ar 
baradoz.
GWELTAZ

Krediñ a raen koulskoude am boa kavet an tu da wakaat da galon.
ERWAN

Gwir eo, met war var da deneraat, emañ ar galon-se o paouez en em brennañ 
da viken.
GWELTAZ

Tav, arru eo da foeterien-vro... Gwall-neuziet o c'havan.
ERWAN

Mar karez e rin dezho mont kuit, sentiñ a raint raktal ouzhin.
GWELTAZ



Bo ! Peogwir ec'h int deut a-youl-vat, ne dalv ket ar boan o feukañ hep 
abeg na digarez. Serr da c'henou bremañ, goude ec'h adstagimp gant hor 
c'haozeadenn...
(Dont a ra tre Mari hag an tri devezhour. N'emañ ken e venveg etre daouarn Paotr
e Falc'h.)
MARI (goustadik, o tremen e-tal he den).

C'hanta, Gweltaz ?
GWELTAZ (a vouezh kreñv, en ur neuziañ bezañ seder ha dibreder).

C'hanta, azezomp ouzh taol, rak prest eo koan. Keloù a reot din eus va 
sistr, paotred ; darn a lavar ec'h eo eus ar c'hentañ. Degas dimp, Mari, ar 
soubenn, ar berv ha kement a zo da zebriñ. 
(An tri devezhour a zo azezet ouzh an hevelep tu d' an daol, Paotr e Falc'h e-
kreiz 'tre an daou all.)
PAOTR E FALC'H 

Ha te, Erwan, ne ri ket eveldomp ?
43
ERWAN (en e goazez e-tal an tan).

N' am eus ket naon.
PAOTR E GORDENN

Deus, da vihanañ, d' evañ ur banne d' hor yec'hed...
PAOTR E GONTELL

...ha da yec'hed tud an ti. (Mont a ra Erwan d' azezañ ouzh taol, el lec'h
uhelañ, e gein troet d' ar prenestr. Emañ Gweltaz en e gichen, e-keñver Paotr e 
Gontell, ha goude bezañ degaset an holl draoù war an daol ec'h a Mari d' azezañ 
er penn izelañ, dirak Paotr e Gordenn. Da gentañ, debriñ hag evañ a ra pep hini 
hep rannañ ur ger.)
GWELTAZ (da Baotr e Falc'h) . 

Sellout hag adsellout a rez en-dro dit ; o klask tra pe dra ec'h out ?
PAOTR E FALC'H

N' on ket, met bet on amañ c'hoazh a-raok hiriv.
GWELTAZ

A hallfe bezañ, hogen ar mereurioù en hor bro-Vreizh a zo heñvel tost da 
vat an eil ouzh eben.
PAOTR E FALC'H

Eo, met bez' ez eus, a gav din, e kambr al laez ur skeudenn Sant Erwan 
livet gant raz, huzil ha pri-melen war ar voger e-tal dor ar porzh. Teñval 'oa 
p' ac'h on tremenet, met krediñ a ran emañ aze ; ha gaou a lavaran ?
MARI (o troc'hañ ar berv). 

Ne rez ket, ar wirionez a zo ganit.
PAOTR E FALC'H 

Ya, den on da derc'hel soñj eus a bep tra.
GWELTAZ 

Pegoulz 'ta ec'h out bet amañ ?
PAOTR E FALC'H

Ur wreg war an oad a oa gourvezet war ar gwele-se, he daouarn o skrabat al
liñsel, ha te daoulinet dirazi gant da vreur... Gwall-yaouank 'oa Erwan er mare-
se.
GWELTAZ 

Ha penaos en em gavjout du-mañ ?
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PAOTR E FALC'H

Ur bern tud ac'h ae en ti, amezeien, emichañs. En em silet em boa d' o 
heul.
GWELTAZ

Dal 'ta ! Pemzek vloaz a zo tremenet abaoe ; edon o paouez da zont d' ar 
gêr eus a soudard.
PAOTR E GORDENN

Pemzek vloaz a zo berr amzer evit hor c'heneil. 
(Boulc'hañ a ra Mari an dorzh-vara.)
GWELTAZ

Se ne sell ket ouzhin, anat dit, met ha goulenn a rafen diganit pet vloaz 
out ?
PAOTR E FALC'H

N' ouzon ket gwall reizh, met ar pezh a c'hellan touiñ, n' on ken yaouank-



flamm, ha biskoazh n' on bet ur paotr koant.
PAOTR E GORDENN

Krenañ a rez, va flac'hig ?
MARI

P' edomp o kemer bara, stoket ac'h eus ouzh va dorn ha da hini a zo 
sklaset.
GWELTAZ

Kroc'hen yen ha kalon domm. (Da Baotr e Falc'h :) Selaou 'ta, mar dout ken
kozh, e oas e-pad ar brezel 'barzh an territoriale, evel ma lavarer en galleg.
PAOTR E FALC'H

Territoriale, réserve, active... Un tamm a bep seurt am eus graet.
GWELTAZ 

Me 'oa gant an 2e Colonial.
ERWAN (en ur vousc'hoarzhin). 

Damnac'h da vin. Troet out henozh da c'hallekaat.
PAOTR E FALC'H

Ur rejimant dispar... Kanfarded hag a ouie brezeliñ. En em gavet ec'h on 
ganto alies.
GWELTAZ 

Soudard war droad e oas ?
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PAOTR E FALC'H

Gwech war droad, gwech war varc'h. Gwelet ec'h on bet zoken en-dro d' ar 
c'hanolioù ha d' an nijerezed.
GWELTAZ

E petore rannoù an talbenn ec'h out bet ?
MARI

Va Doue ! Mar krog va den da gomz eus ar brezel, e talc'ho gant ar gaoz-se
betek arc'hoazh ar beure.
GWELTAZ

Tav, Mari ! N' ouzout ket pegen dudius ec'h eo d' ar c'hozh soudarded 
fistilhañ eus o faourentez en ur ober chervat. Pelec'h ac'h eus ruzet da 
skasoù ?
PAOTR E FALC'H

Feiz ! E pep korn ha digorn gwitibunan, eus an eil penn d' an talbenn d' 
egile.
GWELTAZ

Hag an Argonne, tremenet out dre eno ?
PAOTR E FALC'H

Na petra 'ta ! A-walc'h eo din serriñ va daoulagad evit adgwelout kement 
skantenn hag an disterañ diribin er c'hoadoù milliget-se. Gwall-start am eus 
poaniet dre eno.
GWELTAZ

Ya, un toull brein e oa hennezh ! Klevet ac'h eus komz eus hor stourm ar 
bevarzek a viz gouere, er bloavezh naontek kant ha pemzek ?
PAOTR E FALC'H

E koad ar Gruerie ?... Va lodenn am eus graet eno ivez.
GWELTAZ

Kollet am eus en deiz-se ur c'henvroad, va gwellañ keneil, Tual al Louarn 
a veze graet anezhañ... dianket a-greiz-holl ha biskoazh den ne glevas keloù 
anezhañ.
PAOTR E FALC'H

Al Louarn, a lavarez ?... Tual al Louarn ?... Gortoz 'ta, un tammig tos a 
zen, melen-aour e vlev, gant ur fri tougn, ur blustrenn ruz war e jod kleiz, hag
eñ tarluch kennebeut ha tra ?
GWELTAZ

Heñvel-mik ec'h eo deut ganit ! Lavarout a rafed ec'h anavezez kement hini
en hor c'horn-bro.
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PAOTR E FALC'H

Ledet edo Tual e-kreiz an dachenn, pemp troatad bennak diouzh orjalennoù 
dreinek an enebourien, hik ar marv gantañ hag ur sec'hed spontus. Da serr-noz e 
tennas e huanadenn diwezhañ etre va divrec'h hag eus va gwellañ e sikour a ris 
da vont da anaon.



PAOTR E GORDENN
Rak en desped d' e neuz, truezus e vez a-wechoù hor mignon...

PAOTR E GONTELL
...en e stumm, da vihanañ.

GWELTAZ
Va faour kaezh Tual ! Ret e vo din reiñ da c'houzout d'e vamm. En gortoz 

emañ bepred da welout he fennhêr o tistreiñ d' ar gêr evel ma ra darn.
MARI

Petra 'dalv dit he barn d' ar c'halonad-se ? Met en an' Doue komzit eus un
dra all bennak. Doan a zeu din, rak n' ouzon ket pe seurt kañv a blav, teñval ha
pounner, a-us d' an daol. Hag en tu-hont da se, den ne zebr tamm: yenaat a raio 
ar boued ha goude e kavot tra pe dra da damall d' ar geginerez.
(Debriñ hag evañ a reont ur pennadig-amzer hep lavarout ger.)
PAOTR E FALC'H 

Ur c'hi all ac'h eus bremañ.
GWELTAZ

Anat eo dit ! Pemzek, vloaz bennak a zo tremenet abaoe marv va mamm. Ha 
hemañ a zo dija krog da goshaat.
PAOTR E FALC'H

Koun am eus, egile a yude an noz-se a-leizh e gorzailhenn fromus e oa e 
glevout !
PAOTR E GORDENN

Moarvat en devoa gwelet an Ankou o tremen dre ar porzh.
MARI

Ma hoc'h intentan mat, e redit 'ta an hentoù ho-tri, hiriv amañ, ha goude 
du-hont ?
PAOTR E FALC'H 

Ya, ne blij ket dimp chom da velc'hweta.
PAOTR E GONTELL 

Arc'hoazh e vimp marteze pell ac'han.
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GWELTAZ

O sorc'henniñ ec'h out ? Hag an eost ? Ha krediñ a ra deoc'h e vo troc'het
ar gwinizh, ar c'herc'h, an heiz hag ar segal a-benn ma vo noz arc'hoazh ? N' 
emaoc'h ket, paotred, en ur vereuri a zaou pe dri devezh-arat.
MARI

Petra eo dit enebiñ, Gweltaz ? Gallout a rafe bezañ ma teu an tri Lagadeg 
d' hor skoaziañ, ha dont a raint peogwir ne zistro ket ar vatezh war he c'hiz, 
evel hor boa divizet.
GWELTAZ

An tri martolod, va breur ha me, ha c'hwi ho-tri a ra eizh, ha Mon a roio 
ivez un taol-skoaz. Ya, gwir eo, met ret e vo dimp c'hwistañ, ha gwazh d' an 
hini a grogo ennañ ar berr-alan !
PAOTR E GONTELL

Tav ! N' omp ket boas da venel da lugudenniñ.
PAOTR E FALC'H

Ne gredan ket e chomfe meur a dra da beurober e-lec'h ma tremenomp.
PAOTR E GORDENN

Ha dreist-holl Paotr e Falc'h ; gwelout a reot pebezh meder ec'h eo hemañ.
GWELTAZ

Evit kas hor c'hoan d' an traoñ, diskenn dimp 'ta, Mari, peb a dakenn hini
kreñv, ha goude ec'h aio pep hini da gousket, mar bez youl Doue. (Sentiñ a ra 
Mari,) C'hwi, tudoù, a yelo ivez d' en em astenn raktal, mar karit, pe butunit 
ur c'hornedad m' eo gwell ganeoc'h, met taolit pled da lakaat an tan em grignol.
Evit pezh a sell ouzhin, c'hoant am eus da ziskuizhañ evel m' eo dleet, rak 
arc'hoazh vintin a-raok sav-heol, hopal a rin warnoc'h : Bec'h d' al labour !
MARI

N' ac'h eus debret begad ebet, Erwan, n' evi ket ur banne gant an dud 
all ?
(Tostaat a ra Erwan e werenn en ur hejañ e skoaz. Gweltaz a ya en e sav hag ar 
re all a ra eveltañ. Mari a ya da gambr al laez.)
GWELTAZ 

D' hor yec'hed 'ta paotred ! 
PAOTR E GONTELL 



Da yec'hed ar penn-tiegezh hag e wreg !
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PAOTR E FALC'H 

D' an eost !
ERWAN

D' an eost diwezhañ a rin e ti va breur
GWELTAZ

Aze 'mañ se, Erwan ! Ya, en em glevet omp, an disparti a vo etrezomp goude
an eost. (Peurevañ a ra e vanne ha mont a ra etrezek ar viñs.) Ken arc'hoazh 'ta
!
(An tri devezhour a stou o fenn un nebeudig, hep lavarout ger. E-keit m' edo ar 
baotred oc'h evañ o banne, degaset he deus Mari war an daol ur c'hantolor kouevr
gant ur c'houlaouenn goar enaouet ; tapout a ra bremañ al lampr ha mont a ra da 
heul he den. Ar pevar all a sell ouzh an daou bried o pignat d' o c'hambr.)
PAOTR E GORDENN 

Nozvezh vat da Weltaz ha da Vari Dregoat.
PAOTR E GONTELL 

Ha kuit a wall huñvreoù !
(Klevont a reer dor ar gambr o serriñ.)
PAOTR E FALCH (o pellaat eus an daol)

Ha ni, dalc'homp da vont gant hon hent, peogwir e kollomp amañ hon amzer.
PAOTR E GONTELL (da Erwan)

Deus ganimp betek traoñ ar c'hrec'h da c'hortoz ma vo manet kousket ar re 
all.
PAOTR E GORDENN (o tiskouez ar solier gant e viz).

Selaouit ! Emañ Mari Dregoat o lemel he botoù hag o tiwiskañ he dilhad.
PAOTR E GONTELL

Gourvez a ray stok-ha-stok ouzh he fried karet.
PAOTR E GORDENN

He gwaskañ a raio Gweltaz etre e zivrec'h, ha goude...
PAOTR E FALC'H (o sevel e werenn d' an nec'h).

D' az yec'hed, Erwan ! (Paotr e Gordenn a ziroll da c'hoarzhin.)
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ERWAN

O boued an ifern ! Pebezh poan a rit gouzañv d' ur paour kaezh den !
PAOTR E FALC'H

Neuze 'ta, troet out da dec'hout ac'han koantik ha brav ?
PAOTR E GORDENN 

Dilezel a ri da virviken an hini a garez ?
PAOTR E GONTELL

Biken ne weli ha ne glevi ken Mari Dregoat ?
PAOTR E GORDENN

Bo ! d' an diwezh te a zimezo ivez gant ur vaouez ken vil hag ur spontailh
met leun he fres a wenneien.
PAOTR E GONTELL 

Ha bez' ho po ho-taou ur bagad bugale.
PAOTR E FALC'H 

Eurvad dit, skider !
PAOTR E GONTELL

Da gousket ec'h eomp d' ar c'hrignol ; hor gervel a ri davedout m' az pez 
ezhomm a sikour.
PAOTR E GORDENN 

Met a-benn ma kano ar c'hilhog.
PAOTR E FALC'H 

Goude e vefe re ziwezhat.
ERWAN

Piv en deus lavaret deoc'h am eus distroet diwar va menoz ? Petra a ro 
deoc'h da grediñ ec'h on troet da blegañ ?
PAOTR E FALC'H

N' ac'h eus ket roet da c'her da vont kuit ?
ERWAN

Kammed ! Va breur n' en deus ket intentet va c'homzoù.
PAOTR E GONTELL

Ergentaou, edos koulskoude darev da gilañ, krog e oa da galon da wakaat.



PAOTR E GORDENN
En argoll e oas, panevet ec'h omp deredet prim-ha-prim da reiñ skoazell.
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PAOTR E FALC'H

Edos dija o tifroñkañ en ur bokat da Weltaz.
ERWAN

Un taol kaer ! Petra 'dalv ur barrad daeloù muioc'h pe nebeutoc'h ?
PAOTR E GONTELL

Sell ouzhin, biskoazh em buhez n' em eus gouelet.
ERWAN

Kammed ebet ?... Na zoken goude da dorfed ?
PAOTR E GONTELL

Na biken ne rin, rak n' eo ket c'hoazh torret va c'hasoni ouzh Abel.
PAOTR E FALC'H

Menel a raimp 'ta e-kichen ar gwaz-mañ ken na vo awalc'h a blom en e benn.
PAOTR E GORDENN

A-hend-all, n' eo ket kousket c'hoazh an daou all en o c'hambr.
ERWAN

Met petra ober da c'hortoz ? Ma oufec'h pegen hir e kavan va amzer
PAOTR E GONTELL

Mezh am bije o chom evel-se sac'het etre daou c'hoant.
PAOTR E GORDENN

Prestik e tistroio ar vatezh war he giz ha n'eo ket dereat dezhi hon 
tapout amañ war an taol.
PAOTR E GONTELL

Den ebet n' hell hor gwelout nemet ar re o deus hon galvet d' o bete.
PAOTR E FALC'H

Kement hini all a zegouezh dezhañ hor gwelout tal ouzh tal a zo barnet da 
vervel raktal gant ar spont.
ERWAN

Ha m' ho pedfen d' am lazhañ kentoc'h eget va breur ha va c'hoar-gaer ?
PAOTR E GORDENN

Te, mab, a vefe un eost gwall-dreut evit tri meder eveldomp.
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PAOTR E FALC'H 

Dastumet e vi evel pep hini pa vo da dro.
PAOTR E GORDENN

Perak ? Den out da vezañ douget d' ar vered ha da leuskel an daou-se da 
c'hrougousat deiz ha noz ?
PAOTR E GONTELL

Serr da c'henou ! Lammat a rafes e-maez ar bez evit deredek adarre d' o 
gedal.
PAOTR E GORDENN

Ha dalc'h soñj ! Mar kavez ar vuhez re boanius dambrest goude marv an daou
bried, barrek e vin da brestañ dit va c'hordenn, kerkent ha ma ne vi ken evit 
padout. Kozh eo, met talvout a rafe c'hoazh d' an hini a c'hoantafe en em 
grougañ.
ERWAN

Trawalc'h ! Terriñ a rit din va fenn. Gleb eo va zal gant ar c'hwezenn, 
kaer en deus ar gwad skornañ em gwazied. Trawalc'h gant se ! Komzit eus un dra 
all bennak.
PAOTR E FALCH (azezet ouzh taol). 

Mat-tre. Laoskomp an eost da zareviñ. Bez' ez eus kartoù en ti-mañ ?
ERWAN 

D' ober petra ?
PAOTR E FALC'H

C'hoariomp ur pennadig evit berraat an amzer, adal m' out faezh o 
c'hortoz.
PAOTR E GONTELL

Evelato, petra 'dalv klask hag adklask pemp troad d' ar maout, peogwir e 
c'hoarvezo dre gaer pe dre griz ar pezh a zo tonket da vezañ.
(Erwan a denn ar c'hartoù eus tiretenn an daol hag o stlap dirak Paotr e 
Falc'h.)
ERWAN



Dal, met peseurt c'hoari a vezo graet ?
PAOTR E FALC'H 

N' eus forzh, an hini a vo gwellañ dit.
ERWAN (en e goazez e-keñver Paotr e Falc'h),

Neuze 'ta, dav d' an tri-seizh ! (Paotr e Gontell ha Paotr e Gordenn a 
chom en o sav a-dreñv Erwan.) Dit eo d' ober an dorn.
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PAOTR E FALC'H

Gwelomp 'ta, eme an dall, p' en devoa kollet e vazh hag e gi. Setu mesket 
ar c'hartoù. Troc'h, mar plij !
ERWAN 

Ha pegement e vo an taol ?
PAOTR E FALCH

Nag aour nag arc'hant ; tri zaol a c'hoariimp ha va skodenn a vo buhez an 
daou bried du-hont, o paouez da venel kousket...
PAOTR E GORDENN 

...diwar ar pok diwezhañ, Erwan Tregoat...
PAOTR E GONTELL

...ha diouzh ma kari e vo da vat ha kaer an diwezhañ.
ERWAN

Asantiñ a ran, n' on netra nemet un tammig koar etre ho taouarn. (O 
sellout ouzh e gartoù :) Emañ ar roue ganin.
PAOTR E FALC'H

Daou dit 'ta evit an Aotrou-se. Ha bremañ, bec'h din !
ERWAN (o c'hoari ur gartenn). 

Keur atoud.
PAOTR E FALC'H

Siwazh, un tammig re izel... Izel, eme al louarn, p' en devoa tapet un 
tenn en e skouarn... Din-me eo ar pleg kentañ. 
(Dastum a ra ar c'hartoù a-raok c'hoari.)
ERWAN

Ma kollan e paouezin da stourm ouzhoc'h. Ober a reot diouzh ho toare. Ha 
ma teuan da c'hounit... atoud hag atoud !... Ma c'hounezan, n' ouzon ket c'hoazh
petra a rin. Ar pleg diwezhañ hag an taol a zo din.
PAOTR E FALCH

Krog eo an dichañs ennon, met pa ri an dorn marteze em bo kartoù 
gwelloc'h.
ERWAN (goude bezañ graet an dorn).

Treflez atoud !
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PAOTR E FALC'H

Dal 'ta ! War goantaat ec'h a va stal. Ar roue a zo ganit ?
ERWAN 

Ne gredan ket.
PAOTR E FALC'H

Na me ivez, rak setu amañ ar paotr kozh. Atoud, gant ar roue.
ERWAN (o tistreiñ war-du an daou-all).

Ha c'hwi, kanfarded, diwallit da ziskleriañ va c'hartoù.
PAOTR E GONTELL

Aon ac'h eus e rafemp serr-lagad d' hor c'heneil a-dreñv da gein ?
PAOTR E FALC'H

Bez dinec'h gant se... Dalc'hmat e c'hoarian hervez al lealded. Atoud gant
va dek, da welout pelec'h out o chom. Ha lonkañ a ri houmañ ? Trec'h on warnout 
adarre... An taol-mañ, n' eus nemet teil ha brenn ez taouarn ? Atoud c'hoazh ur 
wech ! Hag ur wrac'h evidout.
PAOTR E GONTELL 

Bizik ha bizik ec'h oc'h, tudoù.
PAOTR E GORDENN

Emañ dija da vreur en e vez betek e vandenn.
PAOTR E GONTELL

Met dalc'h da gerzhout ! Me an hini eo a bledo gantañ.
PAOTR E FALC'H

Din-me eo an dorn, a gredan ? (Ober a ra an dorn.)
ERWAN (en ur sellout ouzh e gartoù)



Oc'h ober goap out ?
PAOTR E FALC'H

Petra 'fell dit ? Arru ur poent a vez, ec'h a ar paour en gouez... Beuz 
dezhi ! Treflez atoud !
ERWAN 

Treflez adarre ?
PAOTR E FALC'H

Ya, an du, anat dit, eo liv ar c'hañv. Hag emañ ar roue ganin, evel m' eo 
dleet.
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PAOTR E GONTELL

Dalc'h da grog, Erwan, ha start ! 
(Erwan a c'hoari ur gartenn.)
PAOTR E FALC'H

Distag ar yod eus da dreid, mabig. Ret eo din troc'hañ.
ERWAN (o skeiñ a nerzh e gorf war an daol).

Ha me a droc'h d' am zro.
PAOTR E GORDENN 

Goustadik !... Diwall d' o dihuniñ !
PAOTR E GONTELL

Riskl ebet ! Kousket emaint, ha netra n' hellfe ken o zennañ eus o 
c'housk.
PAOTR E FALC'H (o ledañ e gartou war an daol)

Sell amañ, Erwan ? Petra a lavarfes war se ? Tapet out, neketa, kreiz 'tre
lost ar bleiz ha toull e revr.
ERWAN (o sevel en e sav en ur stlepel e gartoù war al leur-di)

Alas, koll on !
PAOTR E FALC'H 

Ha bremañ, va mignon ?
ERWAN 

Gortoz c'hoazh ur pennadig.
PAOTR E GORDENN

Perak ? En em glevet az poa ganimp a-raok c'hoari !
PAOTR E GONTELL 

Koll out, ne dalv ket dit arguziñ.
PAOTR E GORDENN

Mann n' ac'h eus da damall d' az kenc'hoarier.
PAOTR E FALC'H

Ha koulskoude c'hoant ac'h eus da varc'hata adal m' eo ret paeañ ?
PAOTR E GONTELL

Kemer a reomp hon amzer, met taol pled d' hor skuizhañ !
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ERWAN

Va Doue, petra eo div pe teir vunutenn, pe un hantereur zoken e-kenver ho 
peurbadelezh ?
PAOTR E GORDENN (o tiskouez ar solier gant e viz). 

Selaouit 'ta... Emañ Mari oc'h huñvreal.
PAOTR E GONTELL

Ya, he c'hlevout a ran... « Gweltaz », emezi dre he c'housk, « Gweltaz, va
holl garantez! »
ERWAN

Grit hervez ho c'hoant, met hepdon, hepdon !
PAOTR E GONTELL

Paouez da grenañ, ezhomm ebet n' hon eus ac'hanout.
PAOTR E FALC'H (da Baotr e Gontell).

Evel boaz, te a droc'ho e c'houzoug da vreur hemañ.
PAOTR E GONTELL

Ya, ha kavout a raio din lazhañ Abel ur wech c'hoazh. (O tennañ e gontell 
e-maez ar gouhin.) Gwelomp hag-eñ eo lemm a-walc'h va lavn...
PAOTR E FALC'H

Ro din da gordenn, Juzaz, d' ober am bo ganti evit ar baour gaezh Vari.
PAOTR E GORDENN

Ne blij ket din gwelout ar gwad o skuilh a boulladoù, chom a rin 'ta a-
gevret gant Erwan, evit e skoazellañ mar be ret.



PAOTR E GONTELL
Neuze 'ta, gallout a reomp mont d' hol labour ?

PAOTR E FALC'H
Aotre a roez dimp ? Hen goulenn a ran diganit ur wech diwezhañ... (Erwan 

ne lavar ger.) C'hanta, Erwan ?
ERWAN

Grit evel ma karot.
(Mont a ra en e goazez e-tal an tan. Paotr e Gontell ha Paotr e Falc'h a gerzh 
etrezek ar viñs.)
PAOTR E GONTELL (e benn stouet dirak egile).

Deoc'h, va Mestr, eo dleet tremen da gentañ.
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(Pignat a reont goustadik, hep ober an disterañ trouz. Klevout a reer dor ar 
gambr o wigourat.)
MOUEZH GWELTAZ

Piv a zo aze ?
(Trouz ebet e-pad ur pennad brav amzer.)
PAOTR E GORDENN (e benn soublet a-us da Erwan).

Emaint e-barzh ar gambr... Bremaik ec'h ez da vezañ diliammet... Kousket 
eo adarre da vreur... Didrouz e ruz treid ar vuntrerien war ar plañchod... 
Sklaerder al loar a bar war zremm da c'hoar-gaer... netra ken n' heller merzout 
en damskeud-se... Piv ne c'hoantafe ket gwaskañ war ur gouzoug ken flour ha ken 
glan ?
ERWAN (o sevel en e sav)

Ha gwelout a rafes ar pezh a c'hoarvez du-hont ?
PAOTR E GORDENN

Laka da droad war va hini, hag e weli kerkoulz ha me.
ERWAN (o sentiñ outañ).

Ya... Fiñvet en deus Gweltaz... O klemm emañ dre e gousk... Daoubleget 
evel ur bleiz darev da dagañ un oan, en em silañ kammed ha kammed a ra an Ankou,
hag e gordenn a luskell, e-pign ouzh e zorn... Erru emaint 'kichen ar gwele... 
Paotr e Gontell a astenn goustadik e vrec'h, luc'hañ a ra e lavn... Emaint o 
vont da... (Klevout a reer a-greiz-holl ur youc'hadenn spontus, skiltrus meurbet
da gentañ met mouget krenn a-barzh nemeur :) Mari ! Mari !... Nann, nann, 
paouezit !... Trawalc'h evel-se... Laosk ac'hanon, Juzaz !... Va leuskel a ri ?
PAOTR E GORDENN (krog ennañ a-dro-vriad, o stourm outañ a nerzh e gorf).

Diwar an taol-mañ, ne vo Mari da zen... Perc'henn ebet n' he deus bremañ.
MOUEZH GWELTAZ

Erwan !... paour kaezh Erwan ! petra a fell dit ober ?
ERWAN (o strivañ da redek etrezek ar viñs, o herzel gwellañ ma c'hell etre 
divrec'h Paotr e Gordenn).
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Gweltaz ! Amañ ec'h on... Gortoz... Gweltaz !
(Poan vras en deus Paotr e Gordenn o vezañ trec'h dezhañ.)
PAOTR E GORDENN

Peoc'h 'ta ! Dalc'h da latenn, genaoueg ! Klevet ac'h eus ?... Heñvel-mik 
ouzhit e oa Kaïn p'oa war var da lazhañ da vreur... Red d' o c'hambr bremañ, mar
karez, pign d' an nec'h, nij du-hont buanoc'h eget un drask... ahahahahahaha !
(Un dra bennak, gwall-bounner, a gouezh war plañchod ar gambr ; korf un den 
marteze. Paotr e Gordenn a laosk Erwan da vont e-lec'h ma fell dezhañ. Ober a ra
ar paour kaezh daou pe dri c'hammed en ur vransellat, ha hejañ a ra e zivrec'h 
evel p' en defe poan o chom en e sav. C'hoant bras en deus da yudal a-bouez-
penn, ha manet eo e c'henou digor war e hed met netra ne ziflip eus e 
gorzailhenn, nemet ur c'hwitelladenn hir ha disneuz ; touiñ a rafed emañ o vont 
da vervel gant ar berr-alan. Erru eo e-tal an daol hag eno en em leuskel a ra da
gouezhañ war ur bank ; en ur astenn dirazañ e zivrec'h, skeiñ a ra d' an traoñ 
ar c'hantolor. Lazhet eo bremañ ar goulou ha n' eus luc'h ebet en ti nemet 
sklaerder al loar a-dreuz da gwerinier uhelañ ar prenestr.)
PAOTR E GORDENN (o skrignal goustadik)..

Ha bremañ, Erwan, leun-chouk a levenez ec'h eo da galon, neketa ? Semplañ 
a rez, kuita, gant an evurusted ?
ERWAN (goude ur pennadig). 

Petra eo dezho chom du-hont da lugudenniñ ?
PAOTR E GORDENN 



Piv ?
ERWAN

Da zaou vignon... Abalamour da betra e taleont da ziskenn an diri ?
PAOTR E GORDENN 

Alas, pell ac'han emaint dija.
ERWAN

Met ret eo tremen dre amañ a-raok mont er-maez.
PAOTR E GORDENN

Penn skañv ! Ha krediñ a rafes hon eus ezhomm a brenestroù pe a zorojoù 
evit mont e-barzh hag e-maez an tiez ? (Stagañ a ra ur c'hi da yudal er porzh.) 
Selaou !... O gwelet en deus da gi p' edont o tremen dre al leur.
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ERWAN

Ha perak 'ta n' en deus ket harzhet p' ec'h omp deut amañ ?
PAOTR E GORDENN

Dre ma n' en doa ket an Ankou teurvezet en em ziskouez dezhañ hervez e wir
spes.
ERWAN

Neuze, n' eo ket gant an Ankou am eus graet marc'had ?
PAOTR E GORDENN

Hag ac'h eus ! met kuzhet e oa dindan unan eus e gant ha kant gwiskamant. 
Biskoazh mab den n' hell e welout evel m' emañ e gwirionez, nemet ar gristenien 
tonket da c'hwitañ diouzhtu dindan e bav, rak o daoulagad n' int ket evit herzel
ouzh e selloù. Ha bremañ, Erwan, e rankan lavarout dit kenavo : ret eo din mont 
d' o heul
ERWAN

Petra ? Va dilezel a ri ken prim-mañ ?
PAOTR E GORDENN

Ha kavout a ra dit ec'h out da-unan war an douar ? Du-mañ ha du-hont, meur
ha meur a hini hor ped start, en ur azgoulenn diganimp hor skoazell. Mar deu 
dit, deiz pe zeiz, da gaout ezhomm ac'hanon, dalc'h soñj eus va c'hordenn... 
Trawalc'h e vo dit va gervel, hag e vefen me er penn all d' ar bed, n' eus 
forzh, d' an daoulamm ruz e teredin raktal d' az pete.
ERWAN

Da gordenn ?... Kae da gac'hat gant da gordenn ! E soñj ec'h on, a gav 
dit, d'en em grougañ, bremañ pa fell din bevañ evel peb den, bremañ p' emaon 
kuit ha pare, diboaniet da virviken hep anken na gwarizi ?... E gordenn, 
emezañ ? (En ur ziskouez ar solier gant e viz.) Met an daou all, du-hont ledet 
war ar plañchod ?
PAOTR E GORDENN

C'hoant ac'h eus d' o gwelout ? Deus ganin, ro din da zorn a-raok mont d'o
c'hambr... (Souzañ a ra Erwan dirazañ.) N' ac'h eus ket mezh, krener ! Bo, chom 
a rin 'ta tost ouzhit ur pennadig amzer, o vezañ ma tegasan dit nerzh ha 
kalon... Met keit ha ma ne stago ket ar c'hilhog da ganañ... Hogen n' eus netra 
ennon evit... (Skeiñ a reer war ar prenestr.)
ERWAN

Klevet ac'h eus ? (Ar c'hi a grog adarre da yudal.) War ar prenestr... 
unan bennak en deus skoet war ar gwerinier... Piv an diaoul a c'houl digor ken 
diwezhat ?
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PAOTR E GORDENN 

Ha me 'oar ?
MOUEZH MON

Digorit din... Ha kousket e vefe pep hini en ti-mañ ? Erwan, deuit, mar 
plij, da zibrennañ an nor...
PAOTR E GORDENN

Erru eo ar vatezh... Diwall d' en em werzhañ war an taol evel ur paour 
kaezh leue. Kuzhat a rin un tu bennak, da c'hortoz.
ERWAN 

Petra a lavarin dezhi ?
PAOTR E GORDENN

Dit, mab, eo da c'houzout. Peurc'hraet eo hol lodenn, dit eo bremañ da 
stagañ gant al labour. (Mont a ra da guzhat a-dreñv stignoù ar gwele. Mon a sko 
adarre war ar gwerinier.)



MON
Bouzar oc'h, Erwan ?... Deuit da zivorailhañ dor an porzh, digorit din, en

an' Doue, rak aon bras am eus.
(Yudal a ra ar c'hi. Erwan a gerzh goustadik etrezek kambr al laez ; e glevout a
reer o tivorailhañ an nor ; dont a ra tre goude en ur grenañ war e zivhar.)
ERWAN

Va Doue, petra a lavarin d' ar vaouez-mañ ?
(Mon a zeu tre diwar herr, gant ur c'hozh letern en he dorn. Berr eo warni ha 
harpañ a ra he c'hein ouzh ar voger.)
MON

N' oac'h ket aet da gousket c'hoazh ?... O, pebezh aon am eus bet ! Doue 
hepken ha me hen oar...
ERWAN

Aon, emezoc'h ?... Ur grennardenn, pe ur bompinell yaouank bennak a 
c'hellfe, 'oun 'vat, krenañ gant an aon e-kerzh ar goañv pa vez teñval-sac'h an 
noz, met d' an oad hoc'h eus, Mon, ha d' ar c'houlz-mañ bloaz, p' ec'h eo ken 
brav an amzer ha ken splann an oabl !
MON

Hag ul letern em dorn ! Ya, ret eo krediñ ec'h on em bugaleaj... Met da 
zen ebet, klevout a rit, da zen na zoken d' am gwashañ enebour ne c'hoantafen 
ket c'hweziñ gant ar spont evel am eus graet.
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ERWAN

Koulskoude, meur ha meur a wech ec'h oc'h deut d' ar gêr diwezhatoc'h 
c'hoazh eus ar vourc'h.
MON

Meur a wech ? Me 'garfe kavout em godell kement-all a bezhioù ugent real, 
met diwar vremañ nag evit unan nag evit daou den ne ray da Von Saliou redek en 
hentoù war-dro hanternoz.
ERWAN

Petra 'ta hoc'h eus gwelet ?
MON

Mann ebet, ha seul souezhusoc'h eo an darvoud. N' oan ket deut mat er 
wenodenn a-dreñv hol liorzh ma santis va izili peget gant ar yenion, evel pa 
vijen kouezhet a-bimpoell en ur pentoniad dour skornet... ha din da grediñ, daou
baotr... pe gentoc'h daou n' ouzon ket petra, a dreuzas an hent dirazon, a-rez 
din, koulz eo lavarout... ha darev e oan da gluchañ gant ar spont e-keit ma 
tiskenne an daou waz-se en douflez da guzhat e-mesk al linad hag ar spern...
ERWAN

Paotred, a lavarit-hu, daou baotr ?
MON.

Ya, daou bikol den, din da welout, rak anat eo deoc'h, a briz ebet n' am 
bije troet va fenn da sellout war va lerc'h. D' an diwezh pa zeuas din en-dro un
tammig nerzh e krogis da redek ken e c'hoarzhe ar foeltr eus va zreid ; ya, 
skarzhañ a ris d' ho kavout, daoust ma yude amañ ar c'hi, gwashañ Doue m' helle 
ober.
ERWAN

Spouronet, emichañs, hoc'h eus ar paour kaezh loen en ur zont a-druilh-
drask evel ur gazeg pennfollet.
MON

Al loened, Erwan, a wel hag a c'hwesa meur a dra kuzhet ouzh an dud. Un 
deiz, e-kerz an heren da skouer, pa oan matezh e ti hoc'h eontr Fañch, c'hwezek 
vloaz bennak am boa er mare-se, e tegouezhas din... (En ur sevel he letern a-us 
da Erwan :) Met selaouit 'ta, gwall-zistruj ho kavan ivez.
ERWAN

Deoc'h da welout, Mon... en abeg da sklaerder al loar a-dreuz d' an danvez
ruz-mañ.
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MON

Nann, nann, n' on ket dall : Dispourbellet eo ho taoulagad ha liv ar marv 
a zo en ho kerc'henn.
ERWAN

Ho koulou a c'hloaz va daoulagad hag a ra dezho gwilc'hat.
MON



O va Doue, sellit penaos e kren ho taouarn !
ERWAN

Atoue, manet e oan moredet e korn an oaled, rak tomm e oa din goude koan, 
ha va dihunet ac'h eus a-daol... Daou baotr, a gred deoc'h, Mon ?... Met n' 
hoc'h eus gwelet den ?
MON

Den ebet... Keit am eus koun, roet o deus an tri Lagadeg o ger e teuint 
arc'hoazh da vediñ.
ERWAN

Gwell a se ! Tavet eo ar c'hi, poent bras eo mont da gousket. Nozvezh vat 
deoc'h, Mon.
MON

Ha deoc'h ivez... (Goude ma kerzh etrezek kambr al laez, e tistro a-greiz-
holl war he c'hiz.) Selaouit 'ta, Erwan, nec'het-bras en em gavan. Ar peurliesañ
e sailh warnomp ar gwalleur dre laer ha pa n' emaomp ket war evezh. Daoust hag-
eñ ne ve c'hoarvezet mann ebet gant ho preur hag ho c'hoar-gaer ? Ma pignfemp d'
o c'hambr da welout... bete gouzout.
ERWAN

Bete gouzout petra ?... Trelatet ec'h oc'h ? Pe da vin daonet, abaoe koan 
n' am eus ket tec'het ac'han ha den ne dremenas dre amañ.
MON 

Kousket mat int 'ta ?
ERWAN

Ret eo krediñ, ha kit buan d' ober evelto. Sellit, bazailhat a ran dija 
evel ur glesker.
MON (o hejañ he skoaz)

Mat eo... Ken arc'hoazh ! (Mont a ra da gambr al laez hag Erwan a dosta d'
ar gwele.)
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ERWAN

Deus amañ, Juzaz, aet eo ar vatezh da gousket. (Den ne lavar ger. Sellout 
a ra Erwan a dreñv stignoù ar gwele.) N' eus den ebet amañ. Dianket eo ivez 
Paotr e Gordenn, va dilezet en deus va-unan gant an daou gorf marv. (O kerzhout 
etrezek an daol.) Ya, kousket int, Mon... (Kouezhañ a ra en e goazez war ur 
bank, en ur c'hoarzhin.) Kousket mat int, o-daouik. Ha heñvel-mik e oa Kain pa 
skoas gant e gontell ? Penaos en deus graet ? Huchet en deus warnon va breur, 
anavezet en deus e wir vuntrer. Hag amañ edon, evelato, amañ, er gegin-mañ, en 
kann gant Juzaz, ha dispennet e oan en bev evel pa vije bet daou zen em c'hreiz,
o stourm an eil ouzh egile... Unan anezho a c'hoantae blejal : « Paouez, Aotrou 
kriz, paouez en an' Doue ! » Met derc'hel a rae an hini all da c'hourc'hemenn 
didruez « Sko, Ankou brein, sko 'ta, petra eo dit gortoz ? » Ha bremañ, manet 
int kousket... (o sellout pizh ouzh e zaouarn) ...lazhet gant an daouarn-mañ, ar
re-mañ, va daouarn-me, n' eo ket daouarn ar re all... Re all ?... Pere ?... « 
Den all ebet, Mon Saliou, ne dremenas dre amañ... » Kousket int da virviken... «
Ma pignfemp da welout d' o c'hambr, bete gouzout ? » eme an darsodez-se... (O 
vont en e sav.) Met bremañ, p' emaon va-unan, m' ec'h afen du-hont, prim-ha-prim
?... Mann ebet ne rin nemet teurel va selloù war o stad. Ne gredan ket !... 
Nann, evit ar wech kentañ va daoulagad n' int ket e tailh da sellout ouzh ul 
labour kaset ganin da benn. Met kaer am bo c'hoari ha kac'hat, mont a rin d' o 
bete, ret eo din kalonekaat ha paouez da grenañ. Nevez 'zo, va c'hoant a oa ken 
kreñv, ken feuls, peogwir en deus brevet kement tra a chome war e-hent... Kerzh 
'ta, Erwan, kerzh, gwall-aonik ec'h out bremañ... (Mont a ra goustadik etrezek 
ar viñs met sac'hañ a ra dirak ar bazenn gentañ.) Pegen sioul eo an ti-mañ !... 
Emaon o komz ouzhin va-unan, a gav din. Ha komz a ran, pe nann ?... Ne glevan 
ket va mouezh... Hag an daou bried du-hont a dav ivez. Kousket int. Kousket mik.
(Lakaat a ra e droad war ar bazenn.) Straket he deus ar bazenn gentañ evel en 
nozvezhiennoù all, pa grapen diarc'hen evit o gedal... Ne grapin ken er viñs-
mañ... Petra 'dalvfe din ? Fin eo d' ar pokoù, d' ar flourigoù; d' an ardoù, d' 
ar gastajoù... Paouezet o deus Mari ha Gweltaz d' en en garout... Kousket int...
(O vont en e goazez ouzh taol.) Lakaet am eus etrezo an disparti... Ha te, Erwan
? Daoust hag-eñ ec'h out evurus bremañ ? Dleout a rafes bezañ, da vihanañ... 
Deut eo da vat da vennad... Ar pezh a c'houlennes ken taer a zo graet, 
peurc'hraet, graet eus ar c'hentañ. Rankout a rez dre-se bezañ dinec'h ha 
laouen. Adalek henozh, n' ac'h eus mann da hetañ er bed-mañ... Netra, Erwan, 



netra ken, ken na vi marv... Derc'hel a ra va daouarn da grenañ... Bete pegoulz 
e pado ar reuziad-mañ ? « Tec'h eus va zi », eme Weltaz, « dilez ar vro, mar be 
ret... » Eñ a zo aet kuit da gentañ... Pebezh sioulder, yen ha pounner, en-dro 
din ! 
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Ha pegen goullo eo va ene !... Manet eo zoken un ene em c'horf ? N' en deus ket 
an Ankou lamet diganin va ene ?... Ya, moarvat ?... N' en deus ket 'ta... Ar 
peoc'h emaon bremañ o vlasaat, ar peoc'h, kaerder ar vuhez, traoù siwazh 
ankounac'haet ganto pell 'zo, ha bremañ ret eo din o degemer tamm ha tamm, a-
nebeudig, rak aon da vezañ taget a-daol ganto. (Chom a ra ur pennadig hep 
lavarout ger, stouet gantañ e benn. A-greiz-holl, e laosk ur griadeñn en ur 
sellout ouzh e zaouarn.) Gwad !... Gwad a zo war va bizied... Berañ a ra takenn 
ha takenn ar gwad eus ar solier... Juzaz, pelec'h out ? Pelec'h, boued an 
ifern ? Piv a fiñv du-hont, e kambr va breur ? Emañ Gweltaz en e sav-sonn... 
ec'h a da ziskenn ar viñs... da redek war va lerc'h, gant e holl wad stlabezet 
war e roched... Juzaz !... (Digeriñ a ra gant herr daou stalaf ar prenestr.) 
Pelec'h out, Paotr e Gordenn ? Deus amañ d' am skoaziañ... Degas din da 
gordenn... (Lammat a ra er-maez dre ar prenestr ha klevet e vez o klemm en ur 
bellaat.) Da gordenn, buan, da gordenn !... Ro din da gordenn ! (Ar c'hi a yud 
didruez dindan sklaerder al loar.)

Ar ouel

J. PRIEL.
Warchawa, Polonia, straed ar Varechaled, an eil a viz c'hwevrer 1926.
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AR VRO HAG AR BED

BREIZH O VEVAÑ

Tremenet mare an ehan-labour, ar gouelioù, ar c'hampoù, ar c'hendalc'hioù,
kemeret e vez a-nevez gant an Emsav e stumm boas, siouloc'h ha douget d'al 
labour diabarzh kentoc'h eget d' ar bruderezh trouzus ha d' an diduamant. Ha 
bras eo, ret eo hen lavarout, lodenn ar Vretoned divroet el labour sioul-se. N' 
eus nemet teurel ur sell war roll an dud tremenet ganto an Trec'h kentañ e-kerz 
an hañv diwezhañ evit merzout pegen pouezus eo al labour graet gant Kêr-Vreizh 
Pariz da skouer. Ret eo hetiñ e tiwano ur bern kevredigezhioù heñvel, unan e pep
kêriadenn a Vreizh, hag ivez e lec'h all, e pep bro m' emañ o chom enni un 
toullad Breizhiz. Evel-just, abegoù a zo, a zispleg sklaer pouezusted labour an 
divroidi :

- da gentañ, nerzhusoc'h e vez atav ar spered broadel e kalon tud o vevañ 
pell diouzh Breizh ;

- d' an eil, kalz a labour a vez kaset da benn gant kenvroiz harluet da 
heul reuz 1944, ha chomet daoust da se stourmerien oberiant ha kalonek.

A-hend-all, sur a-walc'h ez eus e Breizh leizh a dud darev d' ober o seizh
gwellañ evit an Emsav, hag a chom sioul en o zoull, o soñjal int o-unan. Diaes 
eo da galz a vrogarourien kenlabourat, en em skoazellañ, bezañ un nerzh bev hag 
anat d' an holl, pa 'z int alies dianav an eil re d' ar re all. War an divout-
mañ, ul labour dispar a zo bet sevenet gant Emsav Keltiek Breizh : strollañ meur
a roll-anvioù, o rannañ hervez ar chomlec'hioù, ha reiñ da bep pennkevrenn 
E.K.B. ur roll tud, dezhañ ober war o zro, o bodañ, o lakaat da eskemm menozioù 
ha da gemer fiziañs. Setu aze ul labour frouezhus ha ret evit prientiñ an dihun 
oberiant. Ha kendalc'het e vo, a-feur ma asanto pep kevredigezh vreizhat da reiñ
anvioù hec'h izili e-sell ur c'henlabour talvoudek d' an holl. Kevredet-start, 
holl vrogarourien Vreizh a welo ez int stank ha nerzhus, ha posubl e vo a-benn 
ar fin lakaat gwir vouezh hor bro da vezañ klevet, ha, da c'houde e vo dedennet 
muioc'h-mui a genvroiz da vezañ prederiet gant dazont o bro ha mennet mat da 
stourm eviti.
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War un dachenn disheñvel, hogen ken pouezus all, menegomp labour ar 
gevredigezh « BALB » (breuriezh al levrioù brezhonek) : tud yaouank o vont da 
werzhañ levrioù brezhonek war ar maez, a di da di. Setu aze un ober dreist. An 
dud kalonek o deus kemeret ar garg-se a dle bezañ sellet outo evel brogarourien 
diouzh an dibab, gwir ebestel n' o deus ket aon « mont d' ar bobl ». Ouzhpenn ar
brud hag ar gounid a bep stumm degaset d' an emsav, skiant-prenet a vez dastumet
: un doare espar eo da studiañ spered hor c'henvroiz, o ezhommoù, o c'hoantoù, o
soñjoù, hag ivez da liammañ dibab Breizh ouzh pobl Vreizh, pezh a zo bet 
goulennet ken alies.

Neuze, daoust da galz bezañ chalet abalamour d' an diouer a gelaouenn 
bolitikel buhezek, anat eo e chom start an Emsav hag e ra ul labour diabarzh a 
vo frouezhus er bloavezhioù a zeu.

Merzet eo bet gant plijadur e oa bet prenet gant ur toullad mat a genvroiz
al levrioù da zeskiñ kerneveg a vez gwerzhet gant Al liamm-Tir-na-n-og. Spi hon 
eus e teuint holl a-benn da c'houzout ervat ar yezh-se, ken tost d' hon hini; 
hag ouzhpenn, da skoulmañ darempredoù stank gant brogarourien Bro- « Gernow ». 
Un dra vat e vefe lakaat ar re-se da studiañ hor yezh-ni a ro dezho ur skeudenn 
eus ar pezh a vefe o hini panevet he c'hriz a donkadur. Evel-just, brogarourien 
pep bro geltiek a zo da aliañ dezho, muiañ ma c'heller, deskin ar brezhoneg : 
kreskiñ hon nerzh a reer dre se (hogen, siwazh, betek vremañ ret-mat eo d' un 
den gouzout galleg evit deskiñ hor yezh ; peur e vo savet levrioù e saozneg evit
se ? n' eo ket, a gav din, ar saoznegourien a vank e-touez ar Vretoned 
desket...) (1).



Souezhus eo pegen kelt ez eo chomet pobl hor bro, daoust d'al levezon fall
a zo oc'h ober e reuz enni : skolioù, kelaouennoù bras, skingomzerezh, h.a. h. 
a. Dirak an holl nerzhioù-se, estren o spered, estren o yezh, enep-breizhat e 
pep keñver ret-mat eo deomp dont a-benn d' en em vodañ ha bezañ ivez un nerzh 
bras a ray aon d' ar re all hag o lakaio da blegañ. E-keñver ar bruderezh, mat 
eo labour Unvaniezh Difennourien ar brezhoneg a laka kudenn kelennadurezh ar 
brezhoneg da vezañ prederiet warni gant tud a bep seurt, reoù anezho pell, a-
walc'h o spered eus seurt goulennoù. 

(1) E 1948 e-pad ma oan e Kembre em eus savet ur roll kentelioù e saozneg ha 
kembraeg evit ar « Blaid ». Implijet e vezont bepred gant « Coleg Glyndwr ». R. 
HUON.
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Hogen, arabat deomp faziañ war se ha krediñ e teuio dre se ar gouarnamant da 
soursial eus ar brezhoneg. Bruderezh a ra U.D.B., hogen gounidoù gwir, 'm eus 
aon n' eus nemeur da c'hortoz. N' eus nemet keñveriañ al lec'h roet e-barzh 
kelaouennoù bras Pariz da varv un emzornataer « gall » (eus Casablanca...) gant 
an nebeut linennoù sec'h diwar-benn ar c'holloù spontus gouzañvet nevez 'zo gant
pesketaerien Vreizh evit meizout pegen bihan eo lec'h hor pobl a labourerien 
galonek e preder hag e kalon hor mistri a vremañ.

Ennomp-ni hag ennomp-ni hepken e kavimp nerzh. Hon trec'h a vo gounezet 
ganeomp, dre hor strivoù pennek, dre hol labour efedus, dre hor feiz divrall, 
hogen biken ne zeuio netra eus truez pe gomprenusted an estren.

Andrev-L. LATIMIER.

KEMBRE O STOURM

Troet e vez Breizhiz da sellout ouzh Kembre evel ouzh ur baradozig ar 
Gelted. Arabat e vefe koulskoude degemer re vuan menozioù re gaer ha soñjal n' o
deus mui Kembreiz tra d' ober nemet bevañ eürus ha kanañ disoursi. En deiz a 
hiziv ne c'hell ken ur bobl vihan padout da vevañ p' emañ dindan ur gouarnamant 
estren, a vez muzuliet hag ingalet gantañ da bep hini ar pezh a zebro, a wisko, 
a lenno, a glevo, a soñjo zoken. Ha d' ar marv eo tonket an holl yezhoù ha 
sevenadurioù n' eus ket ur galloud politikel hag arboellerezhel ouzh o skorañ.

E Kembre, dres evel e Breizh, emañ ar yezh vroadel en argoll. N' eus ket 
ezhomm eus ar c'hembraeg evit gounit ar bara pemdeziek hag a-se e vez dilezet ar
c'hembraeg gant ar re, a zo ken tenn dezho ar stourm evit ar vuhez ma n' hellont
ket bout fromet kalz gant ar sarmonerezh trivliadel a-zivout « ar yezh kozh ». 
Maget eo lennegezh Kembre gant rummad-etre ar gevredigezh, rummad an dud a zo 
bet o c'herent o terc'hel mereuri er menezioù hag a zo savet, dre o youl hag o 
labour, da vezeien, ministred a relijion, skolaerien, kelennerien : gant an dud-
se end-eeun hag o deus, amañ, trubardet ar brezhoneg hag e gaset da get. Ul 
lodenn gwall-vihan eus ar boblañs eo ar seurt tud, avat, ha gant an niveradeg da
zont e vezo diskouezet, sur-mat, un diskenn eus un drederenn da nebeutañ e niver
ar gembraegerien.
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Meizet ganto pouez ur gudenn ken enkrezus o deus mennet un nebeut tud - 
atav eus ar rummad-etre - stourm evit ar c'hembraeg evel benveg an darempredoù 
kevredigezhel, ha savet o deus ur strollad, Urdd Siarad Cymraeg, a rank an izili
anezhañ komz kembraeg etrezo atav. Taolomp evezh, avat : n' en deus ket ar Rev. 
Leonard Hugh, rener U.S.C., graet evel m' emaomp re gustum d' ober e Breizh, 
embann ur roll-labour ha mont da gousket goude-se. Tud e gêriadenneñ, tud an 
Enez Hir e traonienn ijinerezhel ar Rhondda, en deus gounezet da gentañ d' e 
venoz : e amezeien, an ispisour e korn ar straed, ar marc'hadour-tabok ; ha 
goude-se hepken ez eo bet frankaet tachenn-labour an Urdd. Bremañ en deus U.S.C.
izili en holl gornioù Kembre ha dreist-holl e trevadennoù kembraek Bro-Saoz : 
moarvat e vezo santet a-benn un nebeut bloavezhioù e levezon war buhez Kembre.



Bodadeg vras ar Strollad Broadel e Machynlleth he deus graet berzh 
souezhus : ouzhpenn pevar mil den a oa deredet da selaou Gwynfor Evans ha, 
menegomp an dra evit ober plijadur da Vreizhiz, gant ur youc'hadeg e voe saludet
al lizheroù-gourc'hemennoù degaset eus Breizh pa voent lennet d' an engroez. 
Unan eus palioù ar seurt emsav evit « ur Breujoù Broadel da Gembre a-raok pemp 
bloaz » a zo unaniñ holl Gembreiz a youl vat en ur striv bras evit gwareziñ ar 
sevenadur kembraek. Al Labour Party, abaoe m' emañ e penn ar gouarnamant, hag ar
Virourien a zo, anat, a-enep d' ar Blaid; hogen strollad ar Frankizourien ha 
strolladig ar Gomunisted a zo en em gavet meur a wech o stourm kichen-ha-kichen 
gant ar vroadelerien : n' eus ket ken pell-se e kinnige ar frankizourien 
gembreat d' ar vroadelerien unaniñ hag ober ur strollad hepken - ar pezh a voe 
nac'het gant renerien ar Blaid - hag a-du-tre gant ar gembreadelezh en em 
ziskouez un nebeut komunisted. En gortoz, hag e sell eus ar votadegoù bras a vo 
graet a-benn un nebeut mizioù, e kendalc'h kalonek paotred ar Blaid gant an 
emgann : hepdale e vezo graet ur vodadeg vras all en Aber Dâr ha nevez 'zo o 
deus un nebeut kuzulioù-ilizoù skrivet d' ar gouarnamant da c'houlenn an 
emrenerezh.

Un darvoud a-bouez en istor politikel Kembre a zo bet krouidigezh an Emsav
Republikan Kembreat, renet gant Trefor Morgan hag Ithel Davies, brogarourien 
anavezet-mat. Ret eo pouezañ war ar ger Emsav, rak, da ziwall na vefent 
treuzkemeret evit enebourien d'ar Blaid, o deus ar renerien lezet a-gostez an 
anv strollad : re speredek eo Kembreiz evit stourm kenetrezo p' emañ an enebour 
en o bro. N' eo ket dre o fal dreist-holl en em ziskouez ar Republikaned 
disheñvel diouzh tud ar Blaid (daoust ma c'houlennont kaout ur Welsh Republic pa
chom tud ar strollad stag ouzh menoz ar stad-dominion) met dre o doare-ober : ne
fell ket dezho klevout anv a beoc'helouriezh hag embann a reont e vezo ret 
implij an nerzh evit kas ar Saozon er-maez.
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Taer-souezhus e labour ar Republikaned hag abostolerezh a reont diziskuizh er 
ruioù ha war ar plasoù. E-doug ar vodadeg a voe dibabet enni reolennoù-stur an 
emsav, e komzas Gwilym Prys Davies ha Tom Williams (brudet hemañ evit bezañ 
nac'het, daou vloaz 'zo, mont e servij-soudard gant ar Saozon) en anv ar re 
yaouank ha war o c'hinnig e voe lakaet ar pal-mañ d' ar Mudiad : kaout ur 
Republik Kembre en ur C'hevredad Stadoù Keltiek Dieub. Evit ar wech kentañ e 
tegemer ur strollad politikel an etrekeltelezh da gredenn-diazez. Ha dellezout a
rae an darvoud-mañ bezañ anavezet.

BRO-SKOS: UR SELL WAR AN EMSAV

En holl vroioù keltiek - ha moarvat en holl vroioù bihan - e vezer boas d'
ober un diforc'h spis etre emsav « sevenadurel » hag emsav « politikel ». Evel 
pa ne vefe ket ar sevenadur diazez ha pennabeg ar stourm politikel, hag ar 
politikerezh ur benveg da wareziñ ar sevenadur ha d' ober dezhañ trec'hiñ. Dre 
n' emañ ket marv ar romantelezh avat, pe dre ma kar kalz tud kavout ur 
c'hempouez dereat etre ar garantez evit ar vro hag ar garantez evit ar vuhez 
sioul, pe c'hoazh dre ma vez alies souezhus-bras doareoù-poellata mab-den, e vez
dianavezet ar gwirionezioù anatañ pe tavet warno eleveziek-meurbet. Ha keit ha 
n' o devezo ket an darvoudoù lakaet an dereadegezh ivez diouzh tu ar 
bolitikerien, e vezo ranket ober d' an emsav sevenadurel e lodennig dezhañ e- 
unan, distag-mat ha diogel-meurbet. Er pezh a dremen e Breizh e soñjan dreist-
holl o skrivañ kement-mañ. Hogen n' emañ ket disheñvel-bras an traoù e Bro-Skos.

Kreizenn an emsav sevenadurel eo an Comunn Gaidhealach pe Kevredigezh 
Ouezelek. N' eus, e Breizh, tra heñvel outañ : ar pezh a vefe, lakaomp, strollad
ar Bleun-Brug koublet gant Kelc'hioù Keltiek chomet feal d' o mennad-stur. E miz
Ebrel 1891 e voe krouet an Comunn hag al labourioù merket dezhañ, a oa : stourm 
evit yezh ar vro, diwall he sevenadur, skoazellañ ar micherioù bihan en 
Uheldirioù hag ober d' an dud dougen dilhad skos. Evit an dilhad, diouzh ar 



c'hiz emaint a-walc'h bremañ ha n' eus ket mui ezhomm bras o brudañ.
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Ken e pled an Comunn dreist pep tra all gant kudenn ar yezh hag a-benn he difenn
en deus savet ur gouel broadel anvet an Mod (ar vodadeg), kevrennoù gouezelek e 
pep korn eus ar vro, hag ur gazetenn viziek, hanter-saoznek hanter-ouezelek, an 
Gaidheal (ar Gouezel).

Un deiz bennak, pa garo ar ouizieien studiañ istor, bremañ ken dismeget, 
ar vuhez hollgeltiek, e vezo diskouezet brasat ur pouez he deus bet Kembre, en 
amzer an azginivelezh kelt, war ar broioù all : an Mod, da skouer, peogwir 
emaomp gantañ, a zo bet savet diwar skouer an Eistezvod, dres evel ma vezo savet
un daou-ugent vloaz bennak diwezhatoc'h Comunn na h-Oigridh (Strollad ar 
Yaouankiz) diwar skouer Urdd Gobaith Cymru. Hag e Breizh, koulz hag en Iwerzhon 
zoken, e c'hellfe bezañ anataet ar seurt levezon.

Un doare Eistezvod, e bihanoc'h, eo ar Mod eta ; da lavarout eo gouel 
broadel ar sevenadur gouezelek en Alba : lennegezh, kan, koroll, sonerezh, arz 
al livañ, an tresañ hag an displegañ, micherioù kozh zoken, o devez o lec'h 
ennañ. E miz Gwengolo 1892 e voe graet ar Mod kentañ, gant 50 kenstriver hag un 
nebeut kantadoù arvesterien ; pevar devezh leun e pad ar Mod bremañ hag er bloaz
tremenet, e Glaschu, e kemeras perzh ennañ 1557 kenstriver hag e teuas dezhañ - 
pouezus e vez atav ar c'hudennoù arc'hant - tost da bemp mil lur sterling (e-tro
pemp milion lurioù gall). Prientet vez ar Mod Broadel gant Modoù rannvro (nav e 
1939, dek e 1947, pevarzek e 1948) hag a zeu dezho a-wechoù, evel da Vod Skye e 
1948, ouzhpenn 500 kenstriver. E 1948 ivez ez eus bet graet, evit ar wech 
kentañ, ur Mod ar Vugale ennañ 100 kenstriver. Nerzh an Comunn a c'hell c'hoazh 
bezañ anavezet diouzh niver e gevrennoù (160 e 1939 ; 5.000 ezel e 1943) ha 
diouzh bevder an Gaidheal renet ken aketus gant ar Rev. T.-M. Murchison.

Disteroc'h eo bremañ, met padusoc'h e vezo sur, ar vrud a zeu d' an Comunn
diouzh div oberenn all, Clann na Fhraoich (Strollad ar Brug), kevredigezh an dud
a ra le komz gouezeleg hepken etrezo, krouet e 1927 hag aozet ganti abaoe lies a
gampoù-hañv, ha dreist-holl Comunn na h-Oigridh. Savet e 1932 gant Seoras Gallda
(G. Marjoribanks, ul Lowlander desket ar yezh gantañ) en deus ar strollad, 
daoust d' ar brezel ha da varv truezus e rener kentañ, padet da labourat kalonek
ha da greskiñ ingal : bep bloaz e ra ur c'hamp e-lec'h ma komz ar vugale 
gouezeleg hepken hag e laka ar re yaouank da dremen un arnodenn war ar yezh : d'
ar re barrek e vez roet an anv enorus a Lan-Ghaidheal (Gouezel mat) pe Sar-
Ghaidheal (Gouezel meur) ha 200 bugel o deus bet an enor-se e 1949. Ur strollad 
unyezhek eo Comuna na h-Oigridh hag e gazetenn viziek An Gaidheal Og a zo 
skrivet e gouezeleg penn-da-benn.
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N' eus mui bremañ nep kelc'hgelaouenn lennegel er yezh vroadel abaoe ma 'z

eo marv Guth na Bliadhna (Mouezh ar Bloavezh), dastumadenn gaer Erskine of Marr.
Ur skol dre lizher a zo, avat, Sgoil Eolais na h-Alba (Skol anaoudegezh Bro-
Skos) , hag a ro kentelioù war yezh, istor ha sevenadur Bro-Skos, koulz ha war 
ar yezhou keltiek all, ar brezhoneg da skouer. Embann a ra ivez e rener, ar Rev.
John MacKechnie, skridoù gouezelek nebeut anavezet. Kelc'hgelaouennoù gouiziek a
zo, evel ar Scottish Gaelic Studies, moulet gant Skol-Veur Obar-Dheathan ha 
renet gant John MacDonald, ar c'helenner keltiek eno. Meneg a rank bezañ graet 
ivez eus Am Fasgadh (Ar Minic'hi) mirdi pobl savet, hep tamm skoazell arc'hant 
digant ar stad, gant ur Skosadez kalonek, hag eus ar strolladig Comunn na 
Clairsach a vez bodet ennañ ar re a son an delenn vihan. Re anavezet eo al lazoù
sonerien biniou-skos evit ma vefe komzet amañ war o divout.

Daou varzh a dalvoudegezh etrevroadel a skriv bremañ e gouezeleg, 
Somhairle MacGhielleathain, a voe bamet an holl gant kened e Dain do Eimhir 
(Kanoù da Emer) ha Deorsa Caimbeal Hay, a zo o paouez reiñ e Fuaran Sleibh 
(Gwazed ar Menezioù) , ken bamus-all. N' eo ket, avat, dre ma 'z int ijinet-
dreist e vezo bras al levezon anezho war dazoned Bro-Skos, met dre m' o deus 
lakaet o ijin e servij an uhelvennad. Adkavet o deus an hent gwir hag, evel ar 
varzhed wechall a gase ar soudarded d' an emgann, ez implijont ar varzhoniezh 
evel un arm da zieubiñ o bro pe kentoc'h e stourmont evit o bro evel ma 'z eo a-



ouenn dezho stourm : gant nerzh ar gerioù ha galloud ar gened. Goude ar 
bloavezhioù blin ma ranke ar « skrivagner » - breizhat pe skosat chom estren da 
brederioù brasañ e bobl ha mirout a lakaat menoz ebet - politikel pe get - en e 
skridoù, e sav MacGhilleathain ha Caimbeal Hay evel dougerien-arouezioù ur 
rummad nevez : ur rummad tud a zegemer ar vuhez evel un dra unan, ur bloc'h na 
c'hell ket bezañ troc'het pe didammet, na c'hell ket bezañ dibabet ennañ ul 
lodenn a blij hag ul lodenn all a zo tu d' he lezel a-gostez ; rummad ar 
varzhed-soudard, a zo pep bam enno, ha pep trivli, ha pep from un ober a 
garantezvro.

Heñvel outo e pep feur ez eo Hugh MacDiarmid ha Douglas Young. E yezh al 
Lallans e skriv ar re-se, n' eo ket avat barzhonegoù dousik ha divlaz evel 
gwerzennaouachoù drevezerien diniver Robert Burns, met kanennoù a gav mouezh 
enno enkrezioù ha kudennoù Bro-Skos a-vremañ : kanennoù a zo pep hini anezho 
testeni ur striv da adkavout ur bersonelezh kollet. Niverus a-walc'h eo ar 
varzhed a ra gant ar skoseg - Sidney Goodsir Smith ha Willie Soutar, Doue d' e 
bardono, a zo anavezet mat ivez - hag embannet e vez o oberoù en dastumadennoù 
Poetry Scotland, renet gant Maurice Lindsay, pe e kelc'hgelaouennoù evel Alba, 
hag a zigor he fajennoù koulz d' ar skoseg ha d' ar gouezeleg. Tud all - Lewis 
Grassic Gibbon da skouer - a zo krog da sevel romantoù e yezh ar bobl (gant ar 
c'homz-plaen, neket gant ar varzhoniezh, e vez krouet ur yezh) ha bez' emañ ar 
gouizieg David Murison, skoazellet gant degadoù ha degadoù furcherien, o tastum 
en ur mell geriadur (Scottish National Dictionary) pinvidigezhioù ar skoseg a-
vremañ. Bezet implijet ganto pe ar gouezeleg pe ar skoseg, nebeutoc'h-nebeutañ e
ra ar skrivagnerien skos gant ar saozneg : hag un arouez kaer a yec'hed vroadel 
ez eo.
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Ne vefe ket skeudennet klok an emsav sevenadurel ma ne rafed meneg ebet 
eus an tiez-embann : MacLaren e Glaschu hag Eneas MacKay e Sruighlea (Stirling) 
a zo anavezet a bell 'zo ; bremañ avat emañ al lañs gant William MacLellan, 
Glaschu, an embanner yaouank, digor-hegarat e spered d' ar c'hudennoù 
hollgeltiek, en deus brudet ar skrivagnerien vrogar. Gant ar Saltire Society e 
vez moulet levrioùigoù talvoudus o tennañ da holl gudennoù - sevenadurel, 
arboellerezhel ha politikel - ar vro.

A-raok lavarout un nebeut gerioù diwar-benn an emsav politikel, e ranker 
merkañ diouzhtu an diforc'h bras a zo etre Breizh ha Bro-Skos war an divout-se. 
E Breizh ez eo marv, tost da vat, an hengoun politikel broadel : tud evel La 
Borderie, Pitre-Chevalier, Keratry, Bidard de la Noe, a oa an testoù diwezhañ 
anezhañ er rummad uhel, hag er bobl, daoust ma 'z eo chomet bev un tammig 
pelloc'h, ez eo bet ivez kaset da get a-benn an diwezh gant labour brein ar 
skolaerien c'hall pe c'hallekaet, lik pe kristen. E Skos, en enep, emañ buhezek 
c'hoazh ar gredenn vroadel, da nebeutañ war an dachenn drivliadel : Skosad e 
vezer, ha Breizhveurad marteze, Saoz ne vezer biken avat. Ha bep taol ma vez 
graet enklask pe studiadenn, en em ziskouez an darn vrasañ eus ar boblañs a-du 
gant frankiz ar vro : warlene, da skouer, en ur votadeg graet e kêrig 
Kirriemuir, kontelezh Forfar, dindan evezh ar Scottish Plebiscite Society, o 
deus 92 dre gant eus an dud en em ziskleriet evit an emrenerezh, ar c'hard 
anezho o c'houlenn zoken an disrann klok diouzh Bro-Saoz. Alies a-walc'h, ivez, 
o deus gallet ar vroadelerien ober berzh er mouezhiadegoù stad : e miz Ebrel 
1940, e kontelezh Argyll, en doa an Ao. Power 37 dre gant eus ar mouezhioù ; e 
1944, e Kirkalcdy Burghs, e tape Douglas Young 6.621 mouezh pa 'z ae 8.268 gant 
danvez-kannad ar gouarnamant ha, bravañ-holl, en Ebrel 1945 e oa dibabet an Dr 
R. Maclntyre, bremañ rener ar Strollad Broadel, da gannad gant 52 dre gant eus 
voterien Motherwell.
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A-hend-all ez eo bet a-hed ar wech kannaded Bro-Skos - frankizourien pe 

sosialisted - a-du gant an emrenerezh : hervez ar c'houlennadeg graet e 1931 
gant an Daily Record e oa 55 kannad a-du, unan a-enep ha 15 na gredent lavarout 
na ya na nann. Etre 1889 ha 1927 ez eus bet kinniget div wech warn-ugent ur 
mennad-lezenn Home Rule e ti Kumunoù Londrez ha bep taol ez eo aet ar peder 
pempvedenn eus ar mouezhioù skosat, da nebeutañ, a-du gantañ. Ur niver gwall-
vihan eo kannaded Alba e Breujoù Londrez, avat. Ha n' eus ket grediñ e vefent a-



zevri-tre gant an emrenerezh, rak n' eus tra, nemet o aon, a vir outo d' en em 
vodañ e DinEdin ha da embann frankiz ar vro : Breujoù Bro-Skos n' eo ket bet 
torret o galloud gant Feur-Emglev 1707 ; divodet int bet hepken ha disoñjet 
abaoe o bodañ adarre.

E 1886 e save ar frankizourien ar Scottish Home Rule Association hag e 
1888 en em zisklerie al Labour Party, nevez krouet gant Keir Hardie ha 
Cunnighame-Graham, a-du gant an emrenerezh : diwezhatoc'h, zoken, e save ar 
sosialisted skos, Tom Johnston en o fenn, ur Self-Government Committee hag a 
vode e 1926 un National Convention. Ar bloaz war-lerc'h e oa lakaet kudenn ar 
Home-Rule dirak Breujoù Londrez hogen difennet 'oa gant ar gouarnamant votañ war
he divout. Daoust d' ar seurt drouziwezh - kammed abaoe n' eo bet kinniget 
lezenn ebet ken a-du gant frankiz Alba - e pad un nebeut Skosiz da spiañ o 
devezo an emrenerezh digant ofisialidi Londrez : en em strollet o deus er 
Scottish Convention hag embann a reont hep miz ur gazetenn Scottish Opinion a 
genlabour dezhi tud vrudet evel Sir John Boyd Orr. E miz Meurzh 1947 o deus 
bodet zoken ur Scottish National Assembly a zeuas dezhañ ouzhpenn 400 dileuriad 
eus pep korn ag ar vro : hep kalz frouezh avat.

Dre ma c'hwite ingal an holl daolioù-esae da vont ouzh ar gouarnamant saoz
dre gaer e voe savet ar Strollad Broadel. E 1927 e oa krouet, gant skoazell 
Cunnighame-Graham e-unan, un National Party of Scotland, e 1932 ur Scottish 
Party, hag a unane e 1934 d' ober ar Scottish National Party hag a zo c'hoazh 
hiziv an deiz Strollad ar Vrogarourien - ur strollad kreñv, nerzhek ha taer. 
Embann a ra bep miz ar Scots Independent, a vez diazezet e abostolerezh war 
abegoù arboellerezhel dreist-holl (Skosiz a zo brogarourien ; pezh a zo d' ober 
eo treiñ ar vrogarantez-se da gredenn bolitikel) ha bep an amzer e vez lakaet e 
gwerzh gantañ, pe gant ar Scottish Secretariat, levrioùigoù-brudañ eus ar 
gwellañ seurt.
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Goulenn a ra ar Strollad ma vo Bro-Skos disrann a-grenn diouzh Bro-Saoz ha 
dispont-kaer e ren e stourm : e-pad ar brezel o deus un niver mat eus e izili 
vrudetañ evel M. Bruce Watson, Caimbeal Hay, Archie Lamont ha Douglas Young 
nac'het mont da soudard. Prosezioù Douglas Young, hag a dremenas en toull-bac'h 
un darn vat eus ar brezel, a zo awenus : displegañ 'rae ar brogarour n'he doa 
Bro-Saoz, hervez « Emglev » 1707, gwir ebet da gas Skosiz d' ar arme pe d' al 
labouradegoù, hag a-se e nac'he-eñ mont. Ne oa siwazh nemet al lezenn a-du gant 
Douglas Young ; an nerzh a oa diouzh an tu all.

Ur meneg a-ratozh a rank bezañ graet eus Oliver Brown, en deus savet ur 
strollad sosialist n' eus nemetañ e-barzh, a embann e-un ur gazetennig Scots 
Socialist, a voul pañfledoù a zo bet gwerzhet betek bremañ ouzhpenn kant mil 
skouerenn diouto, hag a gomz bep Sadorn da noz e korn straedoù Glaschu. Hugh 
MacDiarmid, ar barzh, en deus ivez ur gazetenn sizhuniek National Weekly hag ur 
gelaouenn drimiziek The Voice of Scotland, a vez troet a-walc'h gant ar 
gomunistiezh. The Lion Rampart, kelaouenn gaer Amblaibh Mac Aindreis a zo eus ar
re galonekañ. Ar Scots Review, miziek, a bled gant an holl gudennoù broadel en 
ur chom distag eus an holl strolladoù.

Un dra c'hoazh. An diboblañ, ar walenn vras, a ginnig kas Bro-Skos da get,
ha da gentañ holl he lodenn ouezelek. Kevredigezhioù, evel an Highlands 
Development League, o deus klasket stourm, hep kalz berzh. Ken o deus soñjet un 
nebeut tud yaouank e oa ret, n' eo ket ober prezegennoù, hogen reiñ skouer : ha 
dindan renerezh R.-K. Taylor ez eo aet strollad Clann Albainn da zifraostañ 
douaroù e Wester Ross. Salv ma teuio o striv da vat gant an drevadennerien 
gentañ ha ma vezo Bro-Skos, kent pell, n' eo ket dieub kepken, hogen poblet-
stank ivez, ha gouezelek.

Per DENEZ.

Az pez kasoni ouzh an den a gomz kalz ha na ra tra.
Az pez kasoni ouzh an den en deus kalz ha na ro tra.
KADO AR FUR
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NOTENNOU

HOR C'HENEILED. 
- Laouen eo Frañsez Kervella ha Metig an Dred da reiñ deoc'h keloù ez eus deuet 
ur mabig da lakaat kresk e tud o zi.
Ganet eo bet e Landreger d'ar 15 a viz Eost 1949 hag anvet Erwan-Ber-Vari.

MADELEZH. 
Evel ma ouzer e oa bet votet gant Kuzul Bras Penn-ar-Bed ur prof 100.000 lur da 
Skol dre Lizher ar frer Visant Seite, ar brezhoneger anavezet-mat. Emañ an Ao. 
Max Martin, prefed Penn-ar-Bed, o paouez skrivañ da Visant Seite, da gemenn 
dezhañ e oa bet difennet gant ar gouarnamant reiñ ar 100.000 lur-se.

KENDALCH BANGOR. 
- Setu amañ da heul un droidigezh, ar fealañ ar gwellañ, eus al lizher kaset 
gant Kendalc'h ar Gelted da Vreujoù Europa e Strassburg :

« Kendalc'h Etrevroadel ar Pobloù Kelt, bodet e Bangor, Kembre, e miz Eost
1949, a gred tennañ evezh Breujoù Europa, dezho d' o studiañ ha d' ober pezh a 
vo ret, war doareoù enep-demokratel ar Gouarnamant Gall e-keñver poblañs 
vrezhoneger Vreizh.

Fellout a ra d' ar C'hendalc'h degas da soñj en deus bet dija kemeret 
preder e 1947 gant stad diaes ar bobl vreizhat, nac'het he gwirioù outi. Er 
bloaz-se ez eas ur bagad Kembreiz da weladenniñ ar vro ha da heul ar veaj e voe 
graet rebechoù sklaer-tre d'ar Gouarnamant Gall. Aner e chomas ar seurt 
rebechoù, avat, hag evel a-raok e padas an traoù.

Dre ma kresk ar menozioù demokratel er C'hornog, ha dre ma venn 
prederouriezh vroadel ar broioù kelt lakaat Europa da vevañ e gwir war dachenn 
ar brederouriezh politikel, e rank ar gudenn bezañ klasket adarre he diskoulmañ.

Goulenn a reomp 'ta diganeoc'h teurel evezh ma vezo roet da Vreizhiz ar 
pezh a c'houlennont e-keñver kelennadurezh ar re yaouank ha ma vezo paouezet a 
heskinañ ar re a labour da ziwall yezh ha sevenadur broadel Breizh. »

DIWAR-BENN PENNAD REMONT JESTIN. 
- Degemeret hon eus al lizher-mañ :

« Beli an Nerzh, reizh an Nerzh n' eo ket un arouez evit ur bobl vihan 
evel hon hini. M' o deus ar pobloù bras ar gwir da gas da get ar pobloù 
bihanoc'h egeto war zigarez « en em ledañ », petra hon eus da glemm, ni 
Brezhoned ? « Ret e oa da Vro-C'hall kaout Breizh en he dalc'h », a lavare Jozeb
Loth.

Gant prederouriezh Nietzsche ez omp deuet en-dro da zoare-brezeliañ 
didruez an Asirianed hag a zizouge hag a lazhe dre veuriadoù ar pobloù trec'het 
ganto. Un dra heugus eo !

Ar gristenelezh, tamallet gant Remont Jestin oc'h heuliañ Nietzsche, he 
doa kemmet spered ar vrezelourien, ma ne oa ket deuet a benn da vougañ ar brezel
e-unan.

Kemeromp skouer war an tri brezel hon eus gwelet, pe anavezet gant hor re 
gozh :

1 Brezel 1870, a-raok ma luc'h spered Nietzsche en empennoù alaman hag 
europat : aloubet eo an Elzas hag al Loren a rannyezh alamanek gant an 
drec'hourien, hogen lezet frankiz d'an dud da chom er vro pe da vont kuit. N' eo
ket difennet, zoken, ouzh ar re a chom er vro da vont da Vro-C'hall bep 14 a viz
Gouhere evit gouel ar Republik.

2 Brezel 1918. Bro-C'hall, krog en-dro en Elzas-Loren, a gastiz garv an 
dud a fell dezho chom feal d' o yezh ha d' o gizioù.

3 Brezel 1940. An Alamaned a redi an dud da ober gant o lezennoù. En tu 
all Europa e klaskont mougañ Tchec'hed, Poloniz hag e vestroniont hep douster 
Holandiz, Daniz, Norvegiz, tud a ouenn ganto. Trec'het an Alamaned ha kouezhet o
Impalaerded en he foull, e tizouger trizek milion a Alamaned... Un droïdell 



didermen ez eo !
Hag ez eo un araokadenn ? Nann !
Spered gwidreus an Azginivelezh (pagan, arabat hen ankounac'haat) en deus 

roet an trec'h d' ar C'hallaoued Charlez VIII, Loeiz XII ha Fransez I-añ war ar 
Vrezhoned.

Ha petra a c'hoarvezfe a vad deomp warc'hoazh gant ar spered 
prederouriezhel-se ? Pe, kentoc'h, petra a zo c'hoarvezet dec'h p' edo soudarded
diskibien Nietzsche o ren en hor bro ? Hag-eñ o deus skoazellet ac'hanomp da 
adkavout hor frankiz ? Re zister e oa hor pobl evito. Kavout a raent gwelloc'h 
en em glevout gant Gallaoued kreñvoc'h egedomp hag o doa ar beli, ar galloud, 
ganto !

N' omp ket evit disoñjal an traoù-se ! Lezenn ar gristenelezh : an holl 
bobloù a zo mibien an hevelep Aotrou a zo talvoudusoc'h evit ar pobloù bihan ha 
laouenoc'h evit spered an den eeun. »

A-hend-all hon eus bet al lizher all-mañ :

« A-zivout kelenn Friedrich Nietzsche, faziañ a ra R. Jestin, a gav din, 
pa skriv war ar Wiederkehr : « Evit ar Gelted, ahelet evel ma 'z eo an den war 
ar wellausted didermen a-dreuz buhezioù diniver, kejañ a ra aze gant unan eus 
pennkredennoù hon hendadoù, ur gredenn ken meulus evit o skiant usvedoniezhel ha
frouezhus evidomp-ni ma teurvezfemp chom fealoc'h ouzh savadurioù speredel hor 
gouenn ».

Faziañ a ra, rak biken ne voe kaoz gant F. Nietzsche ag al liesvevañ evel 
ma oa intentet gant an Hengelted. Herveze e c'helle ene ur boud bennak goude 
bezañ bet ganet en Andon treuziñ an Abred men ma veze louzoù, mil ha den meur a 
wezh (teir gwezh gouez da dud 'zo) kent monet e-barzh ar Gwennved pa oa deut da 
c'hlan awalc'h. Al liesvevañ-mañ a c'heller hañvalekaat ouzh an hini a gaver e-
touesk Indeziz (Brahmaniz, Hindouiz, ha da c'houde Bouddhaiz). Krediñ a rae 
ennañ ivez Hellasiz ha, dre-holl, an Indezgermaniz arall. Lod a gredenn an 
Nevezbaganiz keltiat eo ivez.

E sell ouzh F. Nietzsche, avat, nen deo ket se. Ar buhezioù a rankomp 
advevañ ne vint ket dishañval an eil diouzh eben. Pep darvoudig a vevomp bremañ,
her bevet hon eus endev hag her bevimp arre meur a wezh, ewig. Pezh 'zo bet, 'zo
hag a vezo da viken. Ha sed perak e skriv : Das ist die extremste Form des 
Nihilismus : das Nichts (das Sinnlos) ewig ! Hervez an Drouized (ha Bouddhaiz) e
rankomp advevañ, en abeg da grizder hor buhezioù kent pe hor buhez-mañ betek m' 
hor bo adbrenet hor pec'hedoù a-raok da vout gwenn hor bed. N' eus ken da lenn 
F. N. e-pad un hanter-eurvezh evit kompren pegen pell eo a bep keal a redemptio 
pe a b-peccatum; sed pezh a soñj, a gredan, a-zivout an darvoudoù tremenet : ne 
servij da vann hor bout bet keuz ag ar pezh hon eus graet ; ret eo dimp kemer 
hor graoù evel frouezhioù hor youl; se 'zo bet o bout m' hon eus her mennet (S. 
o. Also sprach Zarathustra), gant se e vimp dieubet.
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A-hend-all, mat eo savet ar pennad, keneve ne bouez ket a-walc'h war varv 
Doue a voe ur c'heal meur digant Nietzsche (Sollte es denn möglich sein ! Dieser
alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist. 
Hag ivez : Gott ist tot ; an seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott 
gestorben, h.a.) met ret e oa da R. Jestin bout berr ha troc'het en deus traoù 
'zo. Levroù a zo bet savet hag a vo c'hoazh diwar-benn Nietzsche, ret e eo sevel
ur studi war ur prederour a levezonias kement ac'hanomp er bloavezhioù 43-44. 
Spi am eus e vo embannet re arall. Darn a vo imoret fall o welout embann 
pennadoù war un den a stourmas a-enep ar gristeniezh. Met war nebeutaat ez a e 
Breizh koulz hag e lec'hioù all riñv ar Gristenien.
G. P.

DIWAR-BENN HOR C'HELAOUENN. 
- « Klemm a rit e vije echu gant mare aour Gwalarn. Ne gav ket din. Pezh 'zo d' 
ober eo adkrouiñ aergelc'h lennegel Gwalarn, pezh n' eo ket bet graet c'hoazh 
gant Al Liamm, daoust d'ar volontez vras diskouezet. Aergelc'h Gwalarn a oa en 
oberennoù klok embannet ganti, a roe d' al lenner santerezh eus un dra bennak 
fetis, n' eo ket bruzun pe poultr hepken dindan an dorn. Ret eo a gav din 
distreiñ da stumm ober R. H. gant oberennoù a-bezh en pep niverenn. Aergelc'h 
Gwalarn eo bet ivez dizoloidigezh al lennegezhioù keltiek, ha lennegezhioù ar 



bed : muioc'h a droidigezhioù talvoudus. »
M. G.

DIWAR-BENN MEVEN MORDIERN. 
- Youen Olier en deus heverket brasañ si Meven Mordiern : Breizhad ne oa ket, 
breizgarour kennebeut. Pa glever e voe kaset d'ar vered, warnañ ar banniel 
gwenn-ha-du evel ma oa bet graet evit Yann Sohier, taerañ Brezhon a zo bet er 
bed, e teu splann ne vez ket atav meulet an anaon evit ar pezh int bet e 
gwirionez. Graet em eus anaoudegezh gantañ er goañv 1919-1920, d' ar c'houlz ma 
oa o chom bali an Tour-Maubourg e Paris. Ur miz bennak araok e oan deut da vout 
mignon gant Loeiz Weisse, ur Gall arall, ganet e Kraon war harzoù Breizh, a oa 
avat en e wazied gwad brezhon digant e vamm-gozh ginidik a Rester (Retiers). An 
netraig-se a rae an diforc'h etre an daou zen ha bras e oa. Pa gavis tro da 
c'houl ouzh Meven pe soñj a oa e hini diwar-benn Weisse, e fougeas : « Pa 
darzhas ar brezel eo deut d' am gwelet ha hetiñ dispennidigezh Vro-C'hall. Hen 
taolet em eus er-maez ». Levezon Meven war menoziadeg B. A. a zo bet treut, hini
Weisse avat pouezus. Ezhomm ebet lavaret e oa ruz ar gasoni a vage an hini 
kentañ ouzh Bro-C'hall. Lizheroù am eus bet digant Meven, peadra da sevel ul 
levr, holl avat e galleg. Renet en deus e-pad ar bloavezhioù kentañ va studioù 
keltiek. An holl lizhiri-se a zo bet « liberet » eveljust a-unan gant an darn 
vuiañ eus lizhiri all a bouez divent evit istor an emsav broadel digant e 
saverion. Pan eas Meven diouzh Paris e werzhas a-vloc'h e holl levrioù a-zivout 
Breizh, diwar an abeg e oant skrivet e galleg. Re ziwezhat on deredet evit o 
saveteiñ. Reoù kozh ha reoù dibaot a oa en o mesk. Hogen ne verne ket kalz 
dezhañ hor bro nag hec'h istor. Diwezhatoc'h e skrivas din eus St Helari (Perak 
an diaoul e vez atav skrivet St Helori, peogwir ez eus St Helari ivez e Kernev-
veur ?). Skrivañ din a reas neuze : « N'eus netra a vreizhek du-mañ. Pep tra a 
zo gall ». Gwir eo en doa studiet ar vro diwar ar c'hartennoù ha neket diwar 
vont gant an dud. Roudenn ebet a deneridigezh n' edo en e galon e-keñver Breizh.
Pa oa den yaouank, hag eñ kenabret trôet d' an traoù keltiek, e tremenas daou 
vloaz e Bro-Erec'h. Heugiñ a reas « d' ar c'hozh trefoedach-se », bez' e nac'has
hen deskin hag e stouvas e zivskouarn da barland flour Job en Drouzvor. An 
hengeltiegour a oa anezhañ a soñje moarvat en Alesia pe oa o pourmen dre Sant-
Nicodem pe C'hregam. Mar karas ur ouenn-dud, ar Saozon an hini eo. Demolins, 
gant e levr brudet, untu ha berrwel a-walch, a oa e vestr. Meven ne oa ket evit 
dizoleiñ tu gwan ur savadur-spered. Krediñ a rae. Ar ger-doareañ gallek « 
primaire » a zere outañ. Ur spered gwall-strizh hag aheurtet a ziskouezas-eñ da 
vare ganedigezh ar reizhskrivadur unvan, peogwir ne oa mennad tolpañ an holl 
Vrezhoned war-dro ar yezh tra dezhañ. Digeriñ an nor d'ar gwenedeg e lakae da 
skrijañ. E venozioù diwar-benn adsevel hag astenn ar brezhoneg a zo faos meur a 
wezh, peogwir e ra fae war ar politikerezh. Gouzout a reomp, dre c'hras Doue, n'
eus ket ha ne vo ket a adsavidigezh yezhel hep adsavidigezh broadel.
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N' on ket eus ar re a vam ouzh e skridoù. Ar brezhoneg komzet a oa dianav 
dezhañ. Dic'houzvez e vanas betek an dibenn eus unan a bennañ lezennoù an diusañ
hag ar c'henurzhiañ gerioù al lavarenn : an heson dre ar c'henson. Pennadoù a zo
diwar e bluenn n'int ket evit tremen dre c'henou ur gwir vrezhoneger. Evel 
skrivagnerien nevezvrezhonek-all e skrive gant an daoulagad e-lec'h ober gant an
divskouarn. Kentel Meven n' eo ket enta e zoare-skrivañ (ne laran ket : e zoare-
reizhskrivañ). An doare ma sellas ouzh kudenn ar yezh an hini eo, balc'h ha 
taer. Betek ennañ e oa eus ar skrivagnerien vrezhon tud uvel hag aonik o tont 
ganto traoù dister, danvez mevelien en ur yezh faezhet. Yezh ar Mordiern a zo 
brezhoneg iskis, bez' ez eo avat lavar ur blenier hag ur brientin.

Renan ar Rous a chomo a-hend-all en hor metoù, evel an hini en deus tennet
an hengeltiegezh diouzh poultrenn al levrdioù ha graet ganti un dra vev. Nerzh 
ha kened dispar en deus daskoret demp. Bri a zougomp d' an hudour ez omp 
dellezek dezhañ a huñvre lintrus Keltia dec'h deut drezañ Keltia warc'hoazh. 
Bez' e chomo atav unan eus pennañ brouderien hor goanagoù. Y. B.

ANVIOU-LEC'H BREIZH-UHEL. 
- Studiet em eus an « Anvioù-lec'h evit Breizh-Uhel », hoc'h eus embannet en ho 
niverenn diwezhañ. E-reizh Breizhuhelad n' on ket atav a-du gant troioù-diskoulm
ho roll. A-wezhoù, evit a sell an anvioù keltiek o andon, ez eer war-gil d' ar 
furm kozh : Plouaerger (Plerguer) Gwizian (Guichen) Lanseog (Lancieux) Bonum 



(Boulogne), honnezh o vezañ zoken ur furm henvrezhonek, ha vat e reer. Gwezhoù-
all e trôer ur furm henvrezhonek, reizh-kenañ alies, d'ur furm a-vremañ : Kaereg
(Cardroc), Lezkoad (Lescouët), Gwezennoù (Guéhenno), St-Koulm (St-Coulomb). 
Perak ? Abeg a zo, anat, da argas an anvioù-lec'h gallek, pe o treiñ anezho e 
brezhoneg (Moulins - Milin, La Brosse - Ar Broust), pe o lakaat warno un neuz 
vrezhonek (Mordelles - Morzel, Bouguenais - Begonez). Ker mat-all eo reizhañ 
skrivadur anvioù a zo (Irodouer - Isroudour, Quévert- Keoveur). Hogen a-enep-
krenn e vezan d'ar c'hoant diboell lakaat unvan hon anvioù-lec'h : Ploulann dre-
holl e-lec'h Ploulann e Kernev ha Plelann e Gorre-Breizh, Leskoad dre-holl e-
lec'h Leskoad e Breizh-Izel ha Leskoed e Breizh-Uhel. Padal, den ebet a zo e 
vennad ober kemendall gant an anvioù-den, o treiñ Riallan da Riwallen, pe 
c'hoazh Guébriant da Gouvrien. A-walc'h e vefe d'an holl skrivañ Gebrian. Rak e 
talc'h d'an anvioù-den koun amzer dremenet pep tiegezh hag ivez meur-a-wezh hini
ar vro. Kemmañ a-grenn neuze un anv-tiegezh e ve kement ha diframmañ an dud 
diouzh o gouenn. Kemendall a c'hoarvez gant anvioù-lec'h Breizh-Uhel. 
78
Ouzh o stumm henvrezhonek, pan o devez un, ez eo stag koun eus an amzer ma oa-hi
bro vrezhonek. Disneuziañ an anvioù-se a dal kement ha kas da get priziusañ 
testenioù hor brezhonegezh kozh pemzek kantved. Nann, n' on ket a-du. Brezhoned 
omp dre hon henvrezhoneg, evel ma splann en hon anvioù-den ha-lec'h. Ra vo 
skrivet er yezh unvan an anvioù nevez pe drôet, evit ar gwellañ, hogen ra vo a-
walc'h lakaat ar reizhskrivadur war an anvioù brezhonek kozh o neuz, hep o zreiñ
d'ar brezhoneg bremañ. Ar Beuzeg, St-Breler, St-Koulm, Kaereg, Kerwal, Gwezennoù
Gweroued, Minihi (evit Minic'hi a gredan), Plougastel, St-Rieg n'int ket eus hor
bro-ni. Diouzh hor brezhoneg eo avat: Ar Bousag, St-Brolaer, St-Koulom, Kardrog,
Karwal, Gwehenno, Gwenroued, Minic'hig, Plegastel, St-Rieug, evel an anvioù roet
uheloc'h : Gwizian pe Lanseog. Ar c'hentger Kar a zegas koun eus ar c'houlz ma 
lavared kaer (eus lat. castra). An hini all Ple eus ar Ploue kozh. Ar 
gourfennrannig -eug pe -og a zo furm wirion gwezhall an -eg bremañ. Tost int d' 
hor c'halon. N' omp ket speredet-strizh. Anzav a reomp ez eus anvioù 
henvrezhonek a zo distreset o furm pe enep an distagadur a-vremañ, da skouer 
Fremur ha Planguenoual. Bezent neuze nevesaet pe reizhet e Froudveur ha 
Plougonwal.
Y. P. - Y. B.

KELEIER A FRYSLAN. 
- D' an 8 a viz Here ez eo bet graet e Ljouwert (holandeg : Leeuwarden) ur 
vodadeg-noz da geñver marv E.-A. Poe. Aozet e oa bet an traoù gant ar gelaouenn 
lennegel De Tsjerne ha da gomz e oa deut ar c'helenner Perry Miller eus Harvard 
University, hag Yge Foppema ; displeget e voe ivez, e frizeg hag e saozneg, lod 
eus barzhonegoù kaerañ E.-A. Poe, e o zouez The Raven. D' ar barzh amerikan e 
voe gouestlet ivez niverenn miz Here De Tsjerne. Notomp n' eus bet graet, en « 
douaroù izel », bodadeg all ebet en enor da Poe : ha c'hoazh e vezo lavaret ez 
eo ar broioù bihan a chom enket en ur vroadelouriezh strizh.

Bep bloaz e vez roet gant ar Stadoù Frizek d' an oberenn wellañ e yezh ar 
vro ur priz, anvet Gysbert Japieks priis e koun Gysbert Japieks, ar barzh brudet
(1600-1666) hag a grouas al lennegezh frizek en ur mare ma skrive an holl dud 
dereat en holandeg. Mont a reas ar maout er bloaz-mañ gant Fedde Schurer, barzh 
anavezet ha troour R.-M. Rilke, evit e droidigezh eus ar Vibl.

En deiz end-eeun ma oa roet e briz da Fedde Schurer, e oa digoret ar « 
sizhun gwerzhañ levrioù frizek » : Fryske Boeke wike. Eus ar 4 d' an 12 a viz Du
eo aet ar re yaouank da ingalañ levrioù frizek e pep korn eus ar vro.

WELSH MADE EASY, levr da zeskiñ kembraeg, savet gant Caradar ha lakaet e 
brezhoneg gant Per Loisel a zo deut er-maez. Liesskrivet eo bet KAER-TRE gant an
Ao. P. Nedeleg, beleg. Priz al levrig a zo 200 lur, 30 lur ouzhpenn evit ar 
mizoù-kas. (P. Loisel, 23, rue Eugène Tessier, Nantes.) Hor gourc'hemennoù d'an 
troer ha d'al liesskriver.

DEIZIADURIOU BRAS.
Un deiziadur moger, e brezhoneg penn-da-benn, a zo bet embannet gant BALB.

War an deiziadur-se, e daou liv, e vo kavet rimadelloù farsus evit ar bobl. Un 
digresk priz a 40% a vo graet d'ar strolladoù, kelc'hioù keltiek, hag all, evit 
ma c'hellint tennañ ur gounid brav eus ar werzh. Priz pep skouerenn, 50 lur (kas



un timbr a 15 lur ouzhpenn), priz dek skouerenn, 400 lur, - priz evit ar 
strolladoù (30 skouerenn d'an nebeutañ), 30 lur ar skouerenn. Skrivañ da BALB, 
B. P. 108, Roazhon.
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UR GARTENN « BLOAVEZH MAT » e brezhoneg, kembraeg ha gouezeleg a zo bet 
embannet. Gwerzhet eo 10 lur ar pezh, 100 an 12 skouerenn, 600 ar 100. 
Alan AL LOUARN, 16, rue du Chemin-Vert, Quincy-sur-Sénart, (Seto), kont-red 
6910-61 Paris.

AN TRI DEVEZHOUR. - 
Ur reizhadenn da ober en arvest kentañ. Pajenn 42, er c'hreiz, lenn : 
MALGORN. - E c'hellfe bezañ met abaoe keit-se, tremenet ez eus kement a 
warleneoù..

HOR C'HOUMANANTERIEN. 
- E diwezh miz Here hor boa 300 koumananter. 
Aodoù an Hanternoz, 35 ; Penn ar Bed, 75 ; Il ha Gwilun, 24 ; Liger Izelañ, 18 ;
Mor Bihan, 23 ; Pariz ha tro-war-dro, 60 ; Departamantoù all, 39 ; Trevadennoù 
Bro-C'hall, 5 ; Iwerzhon, 8 ; Skos, 1 ; Manav, 1 ; Kembre, 4 ; Kernev-Veur, 1 ; 
Bro-Saoz, 3 ; Stadoù Unanet, 2 ; Etiopia, 1.

PROFOU. 
- Degemeret hon eus ar profoù-mañ abaoe an niverenn 15 :
Dr Albaret, 400 ; Kadoudal, 2.000 ; Per Denez, 500 ; R. Tassel, 400 ; M. Aodig, 
400 ; R. Ansker, 600 ; J. Radenac, 400 ; J.-H. Roberts, 590 ; komandant Kerhor, 
400 ; ur c'hernevad, 4.000 ; Job Mens, 450 P. Gwilherm, 400 ; dizanv, 
Pouldreuzig, 400 ; dizanv, Rosporden, 400 ; F. Kervella, 400 ; L. Chalier, 100 ;
Itr. St-Pierre, 400 ; Le Poulichet, person, 100 ; A. Noury, 400 ; dim. Baron, 
400. 
En holl : 13.140 lur.
Trugarez, en anv Breizh, d'ar brofourien galonek.

BREZHONEG AR BOBL. 
- M.D.S., 400 ; Per Denez, 500 ; Per Denez, 10.000. 
En holl : 10.900 lur.
Notenn. - « Gaovan hag an den gwer » a zo deut er-maez e miz du. Kerkent ha ma 
vo bet dastumet 10.000 lur all e vezo moulet romantig nevez Roparz Hemon « Ur 
prenestr a oa digor ».

BEAJ DA GEMBRE-
Er bloaz-mañ e vezo graet adarre da vare Pask ur Vodadeg Vras Hollgeltiek 

dindan renerezh Urdd Gobaith Cymru.
N' eus ket ezhomm displegañ d'hol lennerien petra eo Urdd Gobaith Cymru, 

strollad ar yaouankiz kembreat renet gant Syr Ifan ab Owen Edwards. Gouzout a ra
ivez hol lennerien e vez kelennet da izili an Urdd, ouzhpenn ar garantez evit 
Kembre, ar garantez evit Keltia hag evit holl dud ar bed.

Graet e vezo ar Vodadeg e Pantyfedwen, ostaliri vras an Urdd, war an aod 
en norz da Aberystwyth. Un ti modern-tre eo Pantyfedwen, gant salioù bras da 
zebriñ, da c'hoari, da varvailhat enno, ha lojet e vo ar weladennerien gelt e 
kambroù ledan ag un pe a zaou wele, digor-bras o frenistri war ar mor. Kaset e 
vo paotred ha merc'hed da welout kornioù kaerañ ar vro, hag ivez manatioù, 
kestell ha kêrioù brudet. Bemdeiz e vezo graet prezegennoù gant Kelted anavezet-
mat, bep mintin e vo ur frapad kaozeal ha divizout, ha bemnoz e vezo abadennoù 
c'hoari, seniñ, kanañ dañsal, h.a. E-tro 100 paotr ha plac'h a zeuio d'ar 
Vodadeg eus an holl vroioù kelt : Iwerzhon, Manav, Skos, Kembre, Kernev ha 
Breizh.
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Setu amañ da heul ar reolennoù evit Breizhiz :
1) Digor eo ar Vodadeg d'ar Vrezhonegerien hepken. Ne vezo asantet degemer

Breizhad ebet na vezo ket barrek da gomz e yezh vroadel. Brezhonegerien gouest 
da zisplegañ o soñjoù e saozneg, pe da gompren saozneg, a vo deut ar gwellañ.

2) Ne c'hello ket an Urdd degemer ar gendalc'hidi evit netra evel warlene.
Priz ar pemzektez e Pantyfedwen a vezo L 4. 0. 0. (e-tro 4.000 lur gall) ; priz 



ar sizhun, L 2. 3. 6. (e-tro 2.175) ; priz an devezh, 7 (e-tro 350). Un diskont 
a vezo graet diouzh ret da Vreizhiz a c'houlenno. Priz ar veaj eus Breizh da 
Aberystwyth a zo e tro 12.500 lur. Ur paseporzh a vo ret kaout ivez (500 lur).

3) Aozet eo ar Vodadeg, evit pezh a sell ouzh Breizh, gant Sekretourva 
Breizh evit Kendalc'h ar Gelted. Breizhiz a yelo da Bantyfedwen o devo da baeañ 
250 lur d'ar sekretourva evit ar mizoù.

4) Kement brezhoneger c'hoant dezhañ mont d'ar Vodadeg a rank kas e 
c'houlenn d' Al Liamm a-raok an dek a viz C'hwevrer. Er goulenn-se e tisklerio, 
ouzhpenn e anv, e oad hag al lec'h m'eo bet ganet :

a) penaos ha pelec'h en deus desket brezhoneg ; peseurt testennoù (Trec'h 
Meur, Kentañ) en deus ;

b) daoust ha gouzout a ra ur yezh keltiek all, pe saozneg ; mat pe fall ;
k) daoust ha gouest eo d'ober ur brezegenn diwar-benn kudenn pe gudenn o 

tennañ da Vreizh ; diwar-benn pe gudenn ;
d) daoust ha gouzout a ra seniñ binioù, dañsal, kanañ sonioù ha gwerzioù ;
e) daoust hag-eñ en deus dilhad breizhek, ha daoust hag-eñ emañ en ur 

strollad bennak.
Ne vezo degemeret goulenn ebet ken goude an 10 a viz C'hwevrer. A-raok 

dibenn ar miz e vezo kaset keloù hiroc'h d'ar re o devo lakaet o goulenn. Paeañ 
a raint neuze ar skodennig 250 lur, ha na vezo ket daskoret dezho zoken ma 
kemmont o menoz.

5) Graet e vezo ar Vodadeg eus ar c'hentañ d'an trizek a viz Ebrel.
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E brezhoneg eeun
AR C'HORF DINDAN DREID VA ZAD KOZH
Romantig-polis moulet e stumm ul levrig-godell gant ur golo skeudennet hag e liv
50 lur ar skouerenn
400 lur an dek skouerenn
Goulenn digant : R. Huon - Roud ar Roc'h, Lannion
C.C.P. 684-08 RENNES

Er miz-mañ e teu er-maez niverenn 2 hon Embannadurioù Douar ar Yaouankiz
GAOVAN HAG AN DEN GWER
romant an amzer gozh kontet gant Roparz HEMON
Lakait ho koulenn diouzhtu !
30 lur ar skouerenn
(mizoù-kas daou skoed ; hep mizoù-kas pa brener dek skouerenn).

Evit ar skolioù ; Evit ar c'helc'hioù-studi ; Evit an nozioù-goañv, er mereurioù ; EVIT AN HOLL.
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