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Ar re drec'het

Per DIOLIER

Evit ankounac'haat ' evont litradoù gwin, 
gwin toupek ha ponner.
Ar butun ' zo ivez da dremen an amzer. 
O labour a reont evel loened-samm, 
pleget-mezhek, serret warnezo o-unan.

I ' zo ar re drec'het, ar re mezh o gwelout.
Ne vint mui dihunet gant trompilh na viniou. 
Sellit e-kreiz o fas hag o lagad a gil,
sellit ouzh o c'herzhed amparfal, distabil.

A-raok dibenn an deiz e tec'hont d' o gweleoù.
Peoc'h an noz a zeuio e-giz ur marv moug. 
Kouezhet el liñselioù, anevaled euver,
e stagont da oc'hal e-kerz o c'housk mezvier.

Pa dosta ar falc'her e krog ar spont enno. 
En em lazhet o deus abaoe pell a zo.
Peogwir n' o deus graet mann en o buhez teñval,
gant ar c'heuz hag ar vezh e sankont er bed all.

C'hwi a dremen lorc'hus, sonn ha parfet afo, 
i ' zo ar re drec'het, bezit truez outo.

4
SOAZ KERVAHE

DISTRO

Peogwir oc'h deus davedon
Evel ur gouelan davet ar mor don.
Me fell din e kavfec'h war va c'halon 
Ho kwalc'h, o karedig, o va mignon !

Peogwir oc'h bet pell, ken pell,.
Ken pell diouzhin, hiziv e kavan gwell 
Tennañ eus ho korf hag hoc'h ene brell 
Pep follentez, pep levenez diboell !

War an aod ar bezhin rous
- Blev Dahud - a ramp didrouz. 
E-skoaz din oa plac'h Is fur ha dous... 
Morse na vin re feuls, re amourous.
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SOAZ KERVAHE

PEDENN

Re vil 'vez ar vuhez. Gouzañvet 'm eus betek re. 



Ha setu ma teu ennon kas ha kasoni
Ouzh ar re n'o deus anavezet
Nag ar boan nag an doan.
Va ene ne oa ket hini ur sant,
Hogen eeun ha glan e oan. Koulskoude,
Peogwir am eus graet va menoz,
En em lazhañ a rin fenozh.

N' hoc'h eus ket, Aotrou, prezeget en aner evidon. 
Ho selaouet am eus. Yen on bet
Ouzh plijadurezhioù ar bed. 
Gwisket am eus va ene ha va c'horf 
Gant ur vantell ludu.
Ne oa ket a-walc'h evidoc'h, Aotrou, 
Va dilezet hoc'h eus. Ha bremañ, 
Peogwir am eus graet va menoz,
En em lazhañ a rin fenozh.

Hirvoudet ha leñvet am eus re alies... 
Marteze ne blije ket va fedennoù klemmus
D' Ho Meurded faeüs ?
En em guzhet on pell diouzhoc'h. 
En em savet on a-enep deoc'h. 
Me 'garfe dont en-dro,
Bezañ eeun ha glan. Met siwazh, 
Peogwir am eus graet va menoz, 
En em lazhañ a rin fenozh.

Kas am eus ouzh pep den ha dreist-holl ouzhin-me, 
N'am eus na keuz na mezh...
Peogwir am eus graet va menoz,
En em lazhañ a rin fenozh.
Hogen, Aotrou ! mar gellit, roit din ho pennozh !
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ABERHEL

HARLU DU

1
Teneraüsat tra
Gwelet, pa ne oa
Na keuneud, na gwinizh 
Na kig, na laez livrizh, 
Ur baour kaezh morianez 
En ur gêr vras, en harlu,
Ha hi du hervez he lignez,
'Vel just, met ivez gant an naon 
O rannañ he zamm bara
Ha kalz, moarvat, n' he doa, 
Gant golvaned divezh
A oa du, int ivez,
Gant an naon.

2
Piltrotat raent en he zro,
O feultriñ ront en a-raok ganto.
Unan a oa kamm
E gile yaouank-flamm 
Hag e roe ar vorianez 



D' ar golvaned divezh 
En amzer a gernezh 
He zeñzor priziusañ : 
Tammoù bara !

7
3
E petra e soñje-hi,
Ar vorianez pell diouzh he zi ? 
Daoust hag e wele dirak he sell 
Heol lorc'hus ar broioù pell 
Peotramant
Melezour glas ar mor divent 
Ha warnañ ur vatimant
O vont 'trezek ar mervent ?

4
Daoust hag e kleve-hi
Ar palmez bras o sarac'hiñ, 
Dindan an oabl skedus,
An avel o c'hoari 'n o delioù, 
Ur c'had o tremen e-biou 
Pe, en noz sioul ha misterius, 
Alan tomm ha dous
Kant ha kant labous ?

5
Piv a lavaro din biken
E petra e soñj mab-den 
En ur gêr vras, en harlu ? 
Peseurt soñjoù griz
Peseurt soñjoù gwenn
A vage 'dan he c'hroc'hen, 
He c'hroc'hen kozh ha du, 
Ar vorianez e Pariz
'N ur vont kuit eus ar blasenn 
E-mesk al laboused griz
O nijellat a bep tu ?

Goañv 1943-1944.
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YOUENN DREZEN

Setu melionennoù !

Dudi, Mani ! setu melionennoù ! 
Ar re gentañ, 'hedig ar gwrimennoù. 
Moanik o frond, ha munut o niver ;

Ganto avat ez ispilhan
Ouzh ho prennid yaouank, 

Prim da dridal,
Pokig kentañ heol an nevez-amzer.
Ha setu ut pok all diouzh va genou, dre laer, 
War seizh gouzoug va mestrezig !

C'hoarzhin a rit, Mani ? C'hoarzhit, dudi !

9
M.L.G.



GOAÑV

Zima...
Slagaioutse stic'hi navryt.
B. PASTERNAK.
Goañv...
Gwerzennoù a saver o tifronkal.

'Hed an noz, 'herr, a-stroll paotred c'hanas an Norz 
'deus renet o sabad. An tir zo skornet don.
Hag int diskuizh bremañ - ur c'hafedi a vBeauce 
zo kinklet e voger gant ur skourrig freskon.

Kougouloù kouarc'h ganto evel ar gouerien gelt. 
Emañ 'r gouloù o tont en ur gunudiñ gwak. 
Bizied morzet, loukes, a ver kartennoù delt. 
Tostik, didrouz 'taskren prenestr an dic'hoanag.

Du-se, ouzh penn ar run skornet don, paour-rac'h, 
e talc'h un deliennig, daerenn du ac'hanon. 
Manet 'mañ er gwez-derv louet, disarac'h,
marv eveldout, eveldon.

Goustad, emberr er bourkioù digaer, en hentoù 
e teuy - stanko an erc'h goulioù du an Here. 
Paouez... arsav a ray war lez ar plaenennoù 
talm ur galon hag a badas re.
11
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REUN MENEZ KELDREG

Tonkadur

DRE ar c'helaouennoù eo e ouezis an darvoud mantrus.

Er maez eus an dud lazhet pe vac'hagnet bep fin sizhun en o gweturioù-tan,
ha war pere nikun ne daol mui evezh, abaoe pell amzer ne oa ket bet klevet seurt
keloù er Vro.

Pep kelaouenn a ginnige he displegadenn eus an afer hervez he mod. Va 
daoulagad a blaouie pep linenn eus va hini gant ar mall gouzout, ha dreist-holl 
intent. Siouazh, muioc'h a vartezeadoù, ha gwashoc'h, a varnedigezhioù direizh a
gavis enno eget a zanevelloù rik ha rezis.

Feuket gant al loustoni ledet dirak an holl war gont daou zen a anavezen 
ken mat e stlapis ar follenn a-gostez.

Keneiled a-viskoazh e oamp, ha gouzout a raen gwelloc'h eget gour pe seurt
liamm start a unane an daou vreur. N' helle, e mod ebet, un tabut displed bezañ 
kaoz d' un darvoud ken spontus.

Evidon, ur gwalleur a oa degouezhet e ti va mignoned. Met petra ? Ha 
penaos hen gouzout ?

Va c'hentañ menoz a oa bet skrivañ d' an amezeien annezet en o c'hêr en-
dro d'an hevelep leur. Soñjal a ris d' ar fin e oa bet goulennataet mistri an 
daou di tostañ hep dezho gallout diskleriañ netra vat. Ober a ris eta va menoz 
skrivañ d' am mignon e-unan daoust d' e stad. Daou lizher.

Direspont int chomet o-daou.

Daou vloaz a dremenas. Nebeut-ha-nebeut e pellaas eus va spered soñj ar 
gwalldaol c'hoarvezet.

Bras eo bet va eston, pa resevis, n' ez eus ket pell, al lizher-mañ.

« Va mignon ker.

« En ur zihuniñ, nebeut a zevezhioù a zo, em eus kavet ho taou lizher war 
daol va c'hambr. »
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Feuket oc'h bet, kazi-sur, o welout e oan chomet keit all hep o respont, 

ken douget ma oan da gas deoc'h eus va c'heloioù, zoken pa vezent dister. Penaos
reiñ deoc'h da c'houzout va eston pa 'z on deut a-benn d' o lenn !

Hervez em eus klevet gant va daou glañvdiour, kant ha kant gwech em eus 
flac'hataet anezho evel kartoù, hep ober van d' o digeriñ. N' eus ket pell abaoe
on pareet. Evel dihunet eus un huñvre hirbadus em eus graet bremañ zo teir 
sizhun.

Cheulk on chomet pa 'm eus 'n em gavet etre mogerioù gwenn livet ur gambr 
estren, abaf, diskred, o furchañ em eñvor evit klask gouzout petra a oa 
c'hoarvezet ganin. Astennet war va gwele e chomis n' ouzon mui pegeit, hep ur 
preder, goullo va fenn, goullo va spered. Talmetet em eus va izili, va bruched, 
va fenn, o klask gloaz pe c'houli. D' ar fin em eus 'n em lakaet em c'hoazez. Va
daoulagad a reas kant tro war gement tra am gronne, ha kant menoz a savas bep a 



dammig em empenn hep din gallout intent netra eus va stad, betek ma verzis ho 
lizhiri war an daolig em c'hichen. Anavezet em eus diouzhtu ho skritur. Tregaset
e oan p' o c'hemeris en ur welout ar goleier dislivet ha saotret evel pa vijent 
bet e-pad pell amzer dindan sklerijenn ar gouloù-deiz. Ur bern esmae a 
c'hounezas va c'halon dre ma tigoren an hini kentañ, ha soñjet em eus war an 
taol, n' ouzon ket perak, e kavfen enno ar respont a c'hortoze ar c'hant goulenn
a sailhe war va spered.

Desevet e chomis, rak ne gomprenen mann en ho skrid. Rak da betra e 
c'hellfe talvezout ar gourc'hemennoù a gengañv a ginnigit din goude an daou 
zarvoud degouezhet em buhez ? Krediñ a ran em eus mousc'hoarzhet en ur glask 
gouzout e petore tra e soñjit pa skrivit din kement-se.

Digoret em eus an hini all. An deiziad merket war e zibenn a gouezhas 
dindan va daoulagad : 29 a viz Eost ! Perak an 29 a viz Eost ? Adkemer a ris an 
hini kentañ ha merzout siell ar post war ar golo : 20 a viz Gouere !

Ur pik goulennata souezhus a savas dirazon : E pe zeiziad emaomp ?

Na 'm eus ket gallet respont. War an taol on bet divarc'het.

Sailhet em eus neuze gant ho lizhiri hag o lennet penn-da-benn.
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Kollet e oan em lennadenn pa glevis a-us d' am fenn un estlammadenn. Dor 

va c'hambr a oa digor ha daou zen gwisket e gwenn en em zalc'he em c'hichen, 
abafet. Hep lezel ganto amzer da brederiañ em eus goulennet, trumm : « E pe 
zeiziad emaomp ? »

Un huanadenn a zisamm a savas eus bruched an hini kentañ. En ur dreiñ 
davet e geneil e lavaras, hep taol evezh ouzh va goulenn : « emañ savetaet ! » 
Me, pennek, a adc'houlennas : « E pe zeiziad emaomp ? »

Distroet diouzh e venozioù micherel an den va respontas din : « An eizh a 
viz Genver 196.. evel just ! »

Ur c'hwezenn yen a c'holoas va c'horf ha ranket em eus en em harpañ ouzh 
tal va gwele. Louet e chomas ar paotr o kompren, re ziwezhat, en doa komzet hep 
prederiañ. Dilavar e chomemp hon tri. Goustadik o deus va astennet...

Neuze, naet evel ma par sklerijenn mezheven war daoulagad ur c'housker o 
tihuniñ da greisteiz e paras en un taol em spered, en o spisted, kement tra 
c'hoarvezet ganin e-pad an noz villiget a zistrujas va emskiant, a vrevas va 
c'halon hag a vastaras va buhez.

Evel ur fraoñvadenn e save em c'hichen ar c'homzoù eskemmet etre an daou 
zen. Ne raen mui forzh. Gouzout a raen e pelec'h e oan hag e pe stad em boa 
bevet e-pad daou vloaz.

Daou vloaz ! Klevout a rit ? Daou vloaz em eus tremenet amañ, diskiant e-
touez diskianted !

« Lezit ac'hanon, mar plij, em eus lavaret. Fellout a ra din kousket. »

War-bouez o zreid o deus kuitaet va c'hambr an daou zen gwisket e gwenn.

Nebeut goude em eus adkavet ho lizhiri, ha prederiet.

Teir sizhun ez eus abaoe, ha war wellaat ez an bemdez. Hervez ar mezeg a 
ra war va zro, ar pare a zo asur.

Respont a ran ho lizhiri. Va digarezit, me ho ped, evit an dale... E 
gwirionez n' on ket kablus.



* * *

Geneliezh an darvoud eo ret din reiñ deoc'h da c'houzout evel ma 
c'houlennit. Marteze e kavit hirderioù em danevelladur met fellout a ra din 
displegañ pep tra. Goude-se, c'hwi am barno.
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War-dro an tan e raen e derou an nozvezh-se. Brochañ a raen ar glaou 

keuneud dindan an trebez o c'hortoz ur gastelodennad dour da virviñ.

Dilavar, kollet em soñjoù.

En ti, ur sioulder tev ha bec'hius a c'hronne pep tra ; ur sioulder eus ar
seurt ne gaver nemet en tiez ez eus enno klañvourien war o zremenvan. Ne gleven 
nemet trouz ingal ar momeder oc'h ober, poanius en e voest, e vonedone pennek. 
Dizingal, paterad ar c'hazh krommet war an bank a 'n em gemmeske gant ar 
roc'hell a save, a vare da vare, ouzh ar gwele er penn all d' ar gambr, stok 
ouzh ar speurenn. Ar stign-gwele e oa troñset tost betek an daou bennwele 
berniet en eil war egile. Warno, dremm liv koar va mamm o saotrañ o splannder 
gant he c'huchennadennoù blev louet strewet a bep tu.

War an daol ur volenn gant ul loa, e-kichen boestoù louzoù hag ur pochad 
tilh.

Bannoù teñval ar gouloù bihan eoul-maen a c'hoarie war an arrebeuri 
damguzhet en deñvalijenn, en ur ober dezho lufrañ, a daolioùigoù hervez e 
fiñvadennoù dindan ar beradennoù avel a 'n em sile dre grenn ar prenestr 
damzigor. Takennoù gwenn ar pladoù renket er ganastell a droc'he war liv toupek 
ar gwerzhidi.

Pouez an devezhiad labour o vac'hañ war va izili a rae din stouiñ va fenn 
ha va malvennoù a 'n em gloze a-wechoù. Koulskoude, pep huanadenn o tiwanañ eus 
ar gwele a gave ac'hanon evezhiant. Neuze e vrochen a-nevez an tan goude bezañ 
spiet, ankeniet, dremm ar glañvourez o klask dihuniñ ; pe ar boan pe an anken e 
rae dezhi termal. Kreñvoc'h eget ar skuizhder, ar chal a waske va c'halon am 
dalc'he dihun.

N' hellen mui netra eviti. Hen gouezet em boa pa oa aet kuit ar mezeg ar 
mintin-se. Serret en doa din startoc'h va dorn, hag, hep ur ger, en doa 
dalc'het, re bell, e zaoulagad harp ouzh va re. Gortoz a raen. Kriz e oa an 
tonkadur e-keñver ar vaouez paour. « M' he defe c'hoazh ar joa da welout hec'h 
eil mab gevell tost d' he gwele a-raok serriñ he daoulagad, e prederien ; met 
Doue a oar e pelec'h en deus kavet anezhañ va lizher diwezhañ. Ha koulskoude, un
dra bennak evel mouget en don va ene a rae din goanagiñ. Va c'halon a oa gwasket
gant an aon, hag er memes amzer gant ar goanag. Hetiñ e raen e welout o 
tegouezhout, ne oa ket evidon va unan daoust deomp bezañ dispartiet abaoe tost 
da ugent vloaz, met evit ar vamm. Gouzout a raen e chome hec'h ene paour en he 
c'horf brevet gant nerzh ar c'hoant d' e welout a-raok mervel. Ha gouzout a raen
ivez e verkfe ar mare-se poent an disparti peurbad. Re griz e vefe al levenez ; 
re leun e vefe al lestr ; evel ur frouezh azv en em zigor da skuilhañ e hadenn e
tarzhfe he c'halon.
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Ur seurt ronkell a savas eus ar gwele, nerzhusoc'h eget ar c'hlemmoù 

disingal a gleven abaoe ar mintin. Prim ez is daveti. Ur c'hwezenn danv a 
berlezenne war he dremm. Daoulagad karget a zoan a selle ouzhin, o klask lenn em
re, ur respont d' ar goulenn vut a leunie he selloù.

Huanadiñ a rae o seblant gallout dastum hec'h holl nerzh evit lavarout din
un dra bennak.

- « Gant ma teuio en noz-mañ ! » e c'hellis intent d' ar fin, distagellet 
gant ur vouezh drailhet, « rak ne dizhin ket ar mintin ! »



Ha goude :

- « Va anal Ne gavan mui va anal ! »

Ha pelloc'h he mouezh skuizh meurbet a zibunas :

- « Ho kwelout c'hoazh ho-taou, ur wech ken, va daou baotrig gevell ! »

Leun-barr e oa va c'halon pa respontis :

- « Aozet em eus ur bannac'h tilh ! » Ne gavis netra all da lavarout, ha 
gouzout a raen re vat ne dizhfe ket zoken hanter-noz.

Glebiañ a reas he muzelloù, ha dinerzhet, skuizh divi e lezas he fenn da 
ruilhal war ar pennwele.

Goude bezañ he c'hempennet gant aked e tistrois d' am bank oaled. Va 
c'hein harpet ouzh ar voger, va daoulagad o parañ goullo dirazon, brevet gant ar
skuizhder en em daolis da c'hortoz. Kreñvoc'h eget an anken, pounneroc'h eget an
doan, an hun am c'hemeras a-nevez hag e vanis moredet.

Pegeit e padas va c'housk ? N' hellan mui hel lavarout. Pell diouzh al 
lochenn e kantreas va spered war zivaskell an huñvre.

Ur safar par d' hini ur gorventenn o 'n em zirollañ war ar bed a voudas em
divskouarn. Trouz roeñvoù dornataet gant nerzh a glevis ken resis ha ma vije bet
ar mor e toull an nor. Gwelout a ris ur vag o nijal war an tonnoù bleniet start 
gant divrec'h kreñv ur roeñvour. Pell amzer hec'h heuliis o sevel war gribenn an
houlennoù hag o tiskenn en o c'hleuz, betek ma teuas da dizhout an aod. He 
c'hein a glevis o risklañ war an traezh dres evel ma vijen bet en he c'hichen. 
Goude e welis ur chadenn o redek war gostez ar bourzh hag an eor o kouezhañ en 
dour en ur ober strinkadennoù. Den ar bourzh a lammas er mor.
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Ur skrij a hejas va divskoaz rak merzout a ris goude, o redek war an 

traezh hag o vont davet ar roeñvour, un den o tougen ur fuzuilh. Dres pa droas 
ar bageer davet an aod e lezas egile un tenn da vont. Ur garm spontus a savas 
eus genou ar moraer. Kouezhañ a reas war-gil e kreiz an houlennoù. Ar garm 
spontus-se am dihunas. Va c'horf a grene gwashoc'h eget gant an derzhienn.

Sevel a ris va fenn. Dirazon, kentañ tra e verzis e oa va fuzuilh 
istribilhet gant he lerenn ouzh un tach sanket e moger ar siminal, o lintrañ 
dindan bannoù al lutig.

Dihunet bremañ, ar c'housk hag ar skuizhder redet-pell, e chomis da sellet
outi, souezhet. Biskoazh n' em boa kavet d' he dir un aer ken yen, ken kriz. 
Soñjal a ris en hemolc'hadenn goullo graet eizh devezh a-raok gant daou 
berc'henn an tiez all d' un toullad moc'h-gouez deut da noz betek al leurioù. 

Difiñv, evel seizet, va daoulagad a bare warni. Kaer am boa klask 
prederiañ war draoù all, va selloù a chome riñvedet ouzh al lufradigoù a 
zic'houlaoue. Cheñch a ris lec'h war va bank : treiñ a ris va selloù war-du an 
daol ha goude war-du ar gwele, met kreñvoc'h egedon, un nerzh kuzh a seblante 
dedennañ va selloù daveti.

Pell amzer e chomis d' argadiñ ouzh ar menoz pennek-se en doa va gounezet,
betek ma teuas, d' an diwezhañ, ar c'housk d' am adkemer.

Evel ma c'hoarvez alies, en ur adkavout va c'housk, ec'h adkavis va 
huñvre: Treuskemmet...

En aod, ar vagig a vransigell war an tonnoù. An den a sav e roeñvoù. 
Trealañ a ra war e vank goude ar striv hirbadus en deus pourchaset evit tizhout 
an douar. Lezel a ra e selloù da barañ war ar pellder, lec'h ma seblant dezhañ 



spurmantañ, kollet e-mesk an dour ha teñvalijenn an oabl, e vatimant.

N' en deus ket c'hoazh troet e benn war-du an douar hag e roeñvoù a chom a
bep tu d' al lestr, prest da dagañ an dour evit e gas d' an donvor.

Echuiñ a ra koulskoude e brederiadenn ha lojañ e vinvioù e strad e vag. Un
hanter tro a ra war e vank. E zremm  sklerijennet gant bannoù al loar-gann a 
c'hellan spisaat, ha va c'halon a 'n em lak da darlammat em c'hreiz, rak en den 
emaon o c'hedal e anavezan va breur.
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Difiñv e chom e-pad un nebeut amzer. Daoust hag emañ o tiskuizhañ pe o 

rambreal ? Sec'hiñ a ra gant e arvrec'h ar c'hwezenn a c'hleb e dal. Daoust hag 
e fell dezhañ skubiñ er memes amzer ar menozioù teñval a leugn marteze e 
spered ?

Eus petra e fell dezhañ 'n em zizober ? Eus an ugent vloaz tremenet en 
harlu ? eus an entremar en gortoz war an douar emañ o vont da voustrañ ? pe eus 
an anken a leugn e galon ?

Sklaer eo an noz. Pep tra a 'n em ziskouez dirak e selloù betek an tornaod
gant he linenn a vili e-harz e dreid hag a-stur d' ar bili, ar renkennad bezhin 
a 'n em astenn a-hed an traezh en un tres du.

Habask eo pep tra en-dro dezhañ. Ne glev nemet trouz an tonnoù o vervel 
goustadik un tammig pelloc'h a-dreñv e gein, kemmesket gant mouezhioù ar 
skreved, klemmus evel leñvadennoù bugel, dihunet gant storlok e roeñvoù war 
vordoù e vag, hag a c'hournij a-us d' e benn.

Erru eo.

Hag erru ar mare da gemer un diviz.

Setu amañ e zouar. Setu ame e Vro. E Vro en deus kuitaet hep rekour na spi
en un distro. E galon a c'hor gant an esmae hag ur from dispar a leugn e ene.

'N em hejan a ra.

Ur sell a daol ouzh al loar, ur boaz a voraer, hag unan all war e eurier. 
Unnek eur hanter. A-benn un hanter eur en em gavo dirak dor e di. Ur pistig a 
sant en e greiz rak en e vamm e soñj. E pe stad e kavo anezhi ? Ton an anken en 
doa merzet em lizher diwezhañ. Gwellañ m' en deus gallet en deus graet evit 
dont. En un taol e sant pouez merzhus talvoudegezh ar garantez a vag eviti e don
e ene.

Buan e troñs e vragoù betek e benndaoulin hag e lamm en dour. A-boan ma 
kemer amzer da stlepel an eor er-maez ma tap krog en e votoù ler hag ez a kuit.

N' eus gantañ na sac'h na malizenn. Disamm en deus kuitaet e vro, ha ken 
disamm all e tistro. N' eo ket hep abeg en deus dibabet an noz evit distreiñ ; 
evel ul laer pe un torfedour ; ne zisoñj ket eo forbannet eus an douar emañ o 
vont da voustrañ.

E nebeut a gammedoù en em denn eus an houlennoùigoù hag e tizh an traezh. 
Un arroudenn graet gant ar gouerion o tont da vezhina a 'n em ziswel dirazañ. He
c'hemer a ra evit pignat war grec'h an tornaod. Aze ec'h arsav da lakaat e 
votoù. Ur wech c'hoazh e sell ouzh ar mor a 'n em led bremañ dindan e dreid gant
skleur al loar o 'n em stlejañ betek ar pellder hag a seblant 'n em goll en 
donder.
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E vag o vransigellat goustad, evel luskellet war an tonnoù a geñver ouzh 

ul loen o kemer e repoz goude ur redadenn herrus.



War an tu kleiz tour-tan Penmarc'h a skub an oabl gant e varr-livañ 
lugernus a-us d' an tresad du a ra an douar hag ar mor o 'n em gemmeskañ gant an
neñv er pellder. 

En tu dehou tourioù Sun hag hini Gorre-Bellañ a blant o fikoù aour en oabl
evel steredennoù diskennet a-rez an dour da sklerijennañ an noz.

Ma sentfe ouzh e c'hoant e chomfe aze da rambreal. Kant gwech en deus 
arvestet an traoù-se, aspledet war vourzh e vatimant pa dremene, kantreer 
harluet, dirak douar ar Vro n'helle mui daremprediñ. Bremañ e sell outo eus an 
tu all, eus an tu ken pell goanaget, eus an tu difennet.

Analiñ a ra pounner, a-raok treiñ kein ha kemer penn en hent davet an ti. 
Al loar a ra d' ar skeud a vale en e gichen ur ment divent.

Dre ma kantre en em gav gounezet gant ar vro adkavet. Pep frond o tiwanañ 
eus an douar eus ar geot tener, eus al lanneier e bleuñv a lak da sevel un eñvor
en e spered.

Trouz ar mor o safariñ sioul a-dreñv e gein evel ur c'han meurdezus da 
splannder an noz loargannet a heul e valeadenn.

Ur mouch avel a ra allazig d' e vlev. Pep tra a seblant ober dezhañ an 
degemer miret d' ar mab foran ha dre ma kerzh e steuz pep skuizhder en e izili. 
Drant ez a hag ar grouan a gan dindan pep unan eus e bazioù.

Kemm ebet er vro. An hevelep mogerioù a vaen plat a gelc'h al liorzhoù. An
hevelep stumm en deus dalc'het an tiez gant o stalafioù prenn livet e glas hag e
gwer ; an hevelep toennoù korz war ar c'harrdioù, hag ar bernioù kolo kelc'hiet 
evel gwechall gant funioù evit o difenn ouzh an avel.

Sioul eo an noz.

Dirak un toullad tiez berniet a bemp pe c'hwec'h en-dro d' ul leur en deus
da dremen. E wad a sant o lammat en e zivskouarn pa dizh an hini kentañ. Ne het 
ket bezañ gwelet. Hogen, ne bad ket e chal. Serret eo pep stalaf hag e pep ti eo
klozet pep malvenn. Ar chas o-unan a chom mut.
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Gwechall en dije c'hwitellet pe taolet ur youc'hadenn evit lakaat ar 

merc'hed da skrijañ en o gweleoù. Hiziv e sav pikoù war e groc'hen hag e treuz 
al leur war veg e votoù.

Tremen a ra kêr.

Peoc'h madelezus an noz a gemer anezhañ en e vantell. Nebeut pelloc'h e 
teraou gant ur wenodenn a ziskenn betek ar stankenn hag e soñj e kavo bremaik ur
feunteun war an tu dehou dres pa dizher ur wezenn derv. Nepell goude en em 
ziswel an dervenn gant e delioù glas tener o troc'hañ war liv teñval ar pupli 
beuzet en deñvalijenn. Bourbouilh an dour  o kouezhañ en un nev greunvaen a sav 
betek ennañ. Evel ur burzhud eo evitañ gwelout sevel en e empenn koun resis eus 
traoùigoù ken. dister !

Kenderc'hel a ra gant e hent. Gwechall dour ar feunteun a rede war an hent
hag er fank e ranked patouilhañ a-raok tizhout ar chaoser a gas d' an tu all en 
ur dreuziñ ar foenneier. Sec'h e kav an hent.

Ur gaouenn war chase a chou o welout ur furm o tremen war he rann douar. 
Dilamm a ra ken tost ha ken dic'hortoz m' eo ar c'hri, par da youc'hadenn ur 
bugel.

Er fozioù, raniged o koagal a dav dre ma tosta hag a adkemer o c'han goude
e dremen. En ur selaou anezho  e sav dezhañ koun er gwerzennoù a hedatae pa oa 
paotr o vesa e saout :



Pa gouezh ar glav ar grilh a gerzh 
D' an toull e-tal an tilh.
An doenn a daol he doue en douv 
Ar ran a ra e reuz.

Ar gup a gousk e glaz ar gwez, 
An deil a daol o dael,
Al lomm a lamm e-leizh el lenn, 
Ar ran a ra e reuz.

Ur mousc'hoarzh a guñvded a sklerijenn e dal hag en un taol e trid en e 
galon levenez e yaouankiz. Don ec'h anal ha saourusoc'h e kav c'hoazh frond ar 
bleunioù a valzam an aer. Douster an amzer o c'holeiñ e gorf n' eo ket ken kuñv 
hag an hini o c'holeiñ e ene. Kousk an douar, e zouar, hag e valeadenn 
digenseurt en noz evel ma vije e-unan er bed a ra talvoudekoc'h e zistro. D' al 
loar uhel pignet en neñv e kav un aer a genwallerezh.
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Deraouiñ a ra gant ar chaoser.

Er ganol e red an dour en ur ganañ war ar bili. E ragachadenn a 'n em 
gemmesk gant trouz delioù nevez ar pupli o kanañ dindan ur mouch avel. Evel 
gwechall, an hevelep garidoù houarn merglet a gav a bep tu d' ar pontig. 
Adkavout a ra ivez, en ur dremen, ar c'hwezh a sav eus ar foenneier ; c'hwezh 
dispar ar geot tener kemmesket gant hini an teil nevez skuilhet war ar pradeier.
Gouzout a ra e kavo, nepell, ur maen plat ha ledan, postet evel kador-vrec'h war
vogerig ar chaoser. Ha savet eus don e vemor, e par en e spered koun eus an 
diwezhañ sulvezh a dremenas er vro a-raok e zisparti. Betek amañ e oa deut gant 
ur goantenn. E don e empenn, evel un heklev, e klev an ton a sardone ar plac'h. 
Adkavout a ra ivez gwrez he c'horf harpet ouzh e hini. Evel hiziv, avel miz Mae 
a c'hoarie en he blev. He jod a boueze war e jod hag e zorn a waske he dargreiz.
Eus an islonk distrad en deus lonket ugent vloaz eus e vuhez pep menoz a 'n em 
zasorc'h evel un diaezennadur frondus.

Doue ! Petra eo deut hi da vezañ ? Klask a ra hec'h anv. Matilda ? pe Vana
marteze ? Ne chom gantañ nemet un damskeud eus linennoù he dremm, ha son he 
mouezh melkonius en e skouarn. Seul vui e fell dezhañ he spisaat, he dremm a gil
er pellder. Klask a ra goude eñvoriñ ar blaz kevrinus en doa kavet war he 
muzelloù, en aner ! Ne gav nemet un eñvoradur dispis eus he minc'hoarzh. Fastet,
e tremen dirak ar maen hep herzel. Netra na dalv da louzaouenn evel an amzer 
evit pareañ pep gouli, diverkañ pep koun, ha mougañ pep esper !

Hag eñ e-unan ? Daoust hag-eñ eo chomet an hevelep den ? E gorf a zo 
yac'h. Skañv eo chomet e baz. Koulskoude e ene a zo pounner. Pouez an ugent 
vloaz tremenet en harlu a sant en noz-mañ dekkementet gant ar bern eñvorioù a 
sav dindan pep hini eus e bazioù. Dalc'het en deus betek-hen, ferv en e greiz al
lorc'h bezañ bet ur stourmer evit e Vro ; met hiziv, e sant o krignal en e galon
preñv an arvar, preñv an douetañs, preñv ar c'heuz !
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Daoust hag-eñ en dije kadarnaet evit netra ? Komzoù goullo hag avel e oa 

eta abegoù e yaouankiz ? Ar boan gouzañvet, ar gwad skuilhet, daoust hag int bet
dour d' ur vilin ne vale nemet emc'hloar ?

Dindan e brederiadenn, skuizhoc'h eget bremaik e krap gant al laezenn, dre
an estreved don a gas betek gorre ar run. Dasson e bazioù a heuilh anezhañ a-hed
ar mogerioù a zo par da dalmoù e galon a sko damvouget en e greiz.

War gribenn ar menez en em led dirazañ tiez ur gêr all. Ur veilh avel 
didoennet, arouez un amzer, tremenet a-viskoazh, a sav dirazañ he mogerioù 
dismantret. Herzel a ra da sell outi. Kentañ kemm eo evitañ da gavout er vro. E-
pad ar brezel e valee c'hoazh. Er pellder, sklerijenn tour-tan Penmarc'h adkavet
a gendalc'h da deuler, pennek, he luc'hedenn daleüs war ar mor. Er gêr dost, 



blej ur chatal a doull sioulder an noz. Ur skrij a red war e groc'hen. Talmoù e 
galon a zedenn e soñjoù war e vamm. N' emañ ket mui pell eus ar gêr. Kenderc'hel
a ra, e spered beuzet en un taol a venozioù ankeniet. « Re bounner eo bet samm 
ar vuhez d' he divskoaz e preder, hag an daeloù, an anken, an dizesper o deus he
disec'het evel ur blantenn d' an diskar amzer, a zo bet trec'h d' he nerzh.

Galv al lizher diwezhañ e oa ur galv doaniet. Daoust ha n' erruin ket re 
ziwezhat ? » Astenn a ra e baz, hag ar gêriadenn a 'n em deuz war an tu dehou en
deñvalijenn. Bremaik, kluchet e-touez ar banal hag al lann en em ziskouezo 
dirazañ an ti. Goude ur c'horn-tro, e voulc'h bremañ ar c'hantoù metr diwezhañ, 
hag e gorf a-bezh a drid pa wel kentañ kloued e barkeier. Tostaat a ra outi gant
bri.

N' hell ket tremen hep chom a-sav. A zaou zorn he c'hemer, he flac'hot, 
hag he hej ! Kant gwech en deus he digoret, he serret gwechall.

Dirazañ, dirak e zouar en em adkav bugel, ha krouadur, ha gwaz. Evel ur 
frond a 'n em gemmesk en e spered, mesk-ha-mesk, ur bern eñvorioù. Emañ 
degouezhet ! Pet gwech en deus en em welet, pa rambree war e vourzh, oc'h ober 
an diwezhañ kammedoù en dije e gaset eus amañ betek e zor ? Ur c'hoant spontus a
sav ennañ hopal d' e vreur : « Jarl ! emaon degouezhet ! »

D' an daoulamm e ra an daou c'hant metr diwezhañ. Trouz e bazioù a zasson 
en e benn, kemmesket gant bourbouilh e wad en e zivskouarn. Kreñv e tenn e anal 
ha digor a ra e zivrec'h dirak skeudenn an ti a 'n em denn eus an deñvalijenn.
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Un harzhadenn ferv a darzh peoc'h an noz.

Ki e vreur, va c'hi, dihunet a-daol-trumm a daol e c'halv-diwall.

* * *

Ul lamm a ris war va bank, dihunet gant an hevelep harzhadenn.

Perak e sailhis war va fuzuilh hep din zoken hen gouzout ? Emichañs va 
huñvre a-zivout ar moc'h-gouez, kemmesket em empenn teñvalaet gant an anken, ar 
boan, ar skuizhder, ha goude, an arsailh-se ferv ha bouzarus taolet en noz a oa 
trawalc'h d' am lakaat da benndallañ.

Soñj am eus eus ar sell a daolis war ar gwele en ur dremen dirazañ sammet 
gant va fuzuilh. Merket e chom e tresadennoù tan em empenn ar skeudenn a baras 
d' an eilenn-se dirak va daoulagad : va mamm, he daoulagad rinvedet warnon pa 
dremenen dirazi, ur spont dianav kizellet war he dremm. Un dra bennak a fellas 
d' he muzelloù hopal din, ha n' ouzon ket, bremañ c'hoazh, ha ne zeuas ket ur 
ger bennak eus he genou. Bouzar ha dall e oan. Hi gant hec'h ene hanter 
zispartiet eus ar bed-mañ a c'helle marteze lenn en hon dazont, pe neuze, savet 
eus don he c'halon un nerzh dreistbedel a rae dezhi da c'houzout e oa he mibien 
en arvar. Biken n' hen gouezin ! Me, harpet gant don ar gwalleur a yae d' an 
daoulamm war-du va zonkadur.

Stlepel a ris an nor ouzh ar speurenn en ur zigeriñ, hag ul lamm a ris er-
maez en ur c'helver va c'hi. Estonet e chomis o vezañ degemeret gant ur 
sklerijenn ken splann. Sklaeroc'h e oa an noz eget va zi dindan bannoù al 
lampig. Herzel a ris. Va c'hi habaskaet ouzh va santout en e gichen a 
c'hourdrouze, troet war-du ar gloued er penn all d' al leur. Sellout a ris 
daveti. Diskred e chomis. Dirazon, un tregont metr pelloc'h, e zivrec'h astennet
a bep tu d' e gorf o telc'her barrenn uhelañ ar gloued, un den a 'n em zalc'he.

E gorf hir ha mistr, e vlev troc'het berr, e jiletenn c'hloan o voulañ e 
vruched hag ur minc'hoarzh o troñsañ e vuzelloù, trawalc'h e oa evidon evit 
anavezout en un taol lagad va breur.

Ur garm e lezis da vont .



- Jarl ! oan respontet.
22

- Per ! a eilgeris.

Redek a ris davetañ, va c'halon o tarlammat pennfollet gant al levenez o 
welout anezhañ d' ar fin aze dirazon. Ken prim egedon e tilammas eus e gloued. 
Pemzek pe ugent paz red hor boa pep hini d' ober a-raok kouezhañ an eil etre 
divrec'h egile. Digoret hor boa hon divrec'h evit en em vriata, evit en em 
stardañ da lakaat hon eskern da strakal evel ma ouezemp ober pa oamp yaouank. Ur
barrad esmae a leunie hor c'halonoù hag hon daoulagad a lintre gant al levenez. 
Ouzhpenn an hanter eus an hent hor boa graet. Lakaet diaes gant ar fuzuilh a 
strobe va divrec'h e stlapis anezhi a-gostez. Pemp pe c'hwec'h kammed a chome 
ganeomp d'ober. Unan, div marteze a ris, ha neuze, un taol spontus a vrevas 
peoc'h an noz...

N' harzen ket ; na va breur kennebeut. Gounezet gant hon lañs ez aemp an 
eil davet egile. Nemet dirazon, an divrec'h bremaik astennet ne oant ket mui 
evel eskell digor ; n' em stlepel a raent dizurzh en aer ; an divesker a welen 
en diagent o redek ken sonn a seblantas brallañ ; ar penn a 'n em daolas war-gil
dres evel hini ur reder a zo war-bouez e nerzh diwezhañ ; ar c'hoarzh a bare war
an diweuz a droas da vezañ skrign. Resev a ris va breur etre va divrec'h. 
Pounner, un eston, hen kavis, ha va holl nerzh a rankis sterniañ evit e zelc'her
a-sav. Santout a raen anezhañ o flac'hotañ. Diskred, sabatuet, hen stardis war 
va c'halon. Un dra bennak tomm a verzis o redek war va bruched.

- Per ! e c'harmis, en ur hen hejañ. Per ! N' eo ket posubl va Doue !

Re wir e oa. Va fuzuilh kouezhet a-bik war ur maen he doa skarzhet war 
greiz e vruched ar greun-plom pevarzek am boa berellet enni evit ar moc'h-gouez.

Ur skeud a veiz e verzis en e zaoulagad. Ur skeud a veiz leun a garantez 
ha leun a zizesper.

E benn a gouezhas war va skoaz.

Abafet, evel un den badaouet hen sammis hag hen dougis d' an ti.

Va izili a grene. Ar gwad a voude em divskouarn. Pounneroc'h e oa va samm 
eget ar bed a-bezh. Reut e oa va c'horf ha kerzhout e raen, va daoulagad difiñv 
o parañ dirazon war n' ouzon petra.

Pa dizhis ar gambr e verzis koulskoude pep tra. Hor mamm war he c'hoazez 
en he gwele, he daouarn krapet war al liñser, he daoulagad dispourbellet o 
heuliañ ac'hanon o tougen va breur o tiwadañ. E pelec'h he deus kavet an nerzh 
da 'n em vountañ ouzh he fennwele hi hag a oa semploc'h eget ur bugelig ? Ur 
c'hwezadenn a ruilhe puilh war he divjod hag a stage he blev louet ouzh he fas. 
Hep un disrann d' he muzelloù am eus he gwelet o kouezhañ war he gwele. Digor ha
difiñv e chomas he daoulagad. Evit ar peurbad.
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Me, par d' un emfiñver, am 'eus astennet va bec'h war ar bank. Un dorchenn

am eus lakaet dindan e benn.

Diveiz, va divrec'h astennet a-hed va c'horf, on chomet goude pell amzer 
da sellout outañ.

* * *

Digor e oa chomet an nor.

Mistri an daou di all a zeuas tre. Dihunet gant chalpadegoù va c'hi ha 
gant un taol fuzuilh int deut da welout petra a oa c'hoarvezet.



Peulet e kreiz al leur-zi, va selloù goullo kollet en ur mor a soñjoù o 
deus va c'havet dirak ar c'horf war ar bank, astennet gant ur poullad gwad o 
kaoulediñ, hag er gwele hor mamm, skeud ar spont kizellet war he dremm, 
tremenet.

Dre gaerik, unan a dostaas ouzhin hag am goulennatas :

- Jarl ! Petra a zo c'hoarvezet ?

Na 'm eus ket respontet. N' hellin ket respont. Koulskoude pep tra am eus 
merzet.

- Jarl ! en deus adc'houlennet en ur em hejañ dre ar vrec'h.

Ur c'hoarzh diroll, diehan, spontus, a zo savet eus va genou. Gant o 
daouzorn o deus stanket o divskouarn. Treiñ a ris kein hag atav en ur c'hoarzhin
am eus em sanket er-maez.

Pell amzer, evel un heklev eus ar gwalleur, e tregernas va c'hoarzh diroll
e-kreiz an noz war ar maezioù.

* * * 

Degaset o deus ac'hanon amañ.

* * *

Kenavo eta mignon, ha pedit Doue evit an Anaon.
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LANGLEIZ

ROMANT AR ROUE ARZUR

Romantoù an Daol Grenn a zo disheñvel tre diouzh Gwerzhioù Kadarn ar 
C'hallaoued. Gwir e c'hellfe bezañ ar re-mañ, ne c'houlennont nemet nebeut a 
harp digant nerzhioù kuzh ar bed all. Er c'hontrol, leun a droioù hud hag a 
ardoù sebezus eo ar mojennoù breizhek.

An aezenn a c'hwezh a-dreuz da goad-meur Brekilien a zo un aezenn sakr ha 
pagan war un dro. Ar bleunioù a zigor e liorzhoù Arzur a vez bepred en arvar da 
goll o livioù kaerañ dre berzh en Enebour, a garfe diskar ha distrujañ pep kened
ha pep koantiz er bed dasprenet gant gwad prizius hor Salver. Al loar hag ar 
stered, hag an heol zoken, a soubl dirak youl Marzin ; ha n' eus kastell ebet a 
vefe kreñv a-walc'h e vogerioù evit chom en e sav dirak ur bedenn - a dalv 
kement hag un urzh - distaget gant ar strobinellour.

Marzin... Ael ha Diaoul war un dro, hag a gemer, gwech ha gwech, stumm ur 
c'hozhiad kabac'h pe hini ur bugel...

GANEDIGEZH MARZIN

Spontus e voe kounnar an Enebour pa zeuas hor Salver betek dor an Ifern, 
da gerc'hat Adam hag Eva evit o c'has d' ar Baradoz war un dro gant ar re eus o 
gourvibion a c'hortoze eno E zonedigezh.

Pellaat gouenn an dud diouzh Doue, setu ar pal en doa klasket tizhout an 
Droug-Spered, a-holl-viskoazh. Darvoud sakr ar C'halvar a atizas c'hoazh e fulor
hag e gasoni. Hiviziken e vo a-walc'h gant ul lommig dour benniget skuilhet war 
dal un den, evit diverkañ tres ar pec'hed kentañ ha da gement hini en devo keuz 
da vat eus e vuhez kablus, e vo profet ar baradoz.
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Evit stourm ouzh un doue en em c'hraet den, ec'h ampresto an diaoul ur 

c'horf den. Touellañ a ray ur plac'h dinamm hag e pec'ho ganti. Ur bugel a 
c'hano ; ur c'hrouadur a vo divarvel evel e dad hag a guzho, e stumm dinoaz ur 
bugel, spered ur gwall-ael - piv a gredfe magañ un diskred bennak a-zivout ur 
bugel ? Ha, gant ar c'hrouadur-se, e c'hello lorbañ eneoù diniver. Setu ar pezh 
a soñj, da nebeutañ.

Pebezh trec'h war vab ar Werc'hez !

An Aotrou Doue avat (ra vo meulet e vadelezh !), ne c'helle ket lezel an 
Enebour da vont ken pell-se : ar c'hrouadur a c'hano ne denno ket kement-se d' e
dad. Daoust dezhañ bezañ ken speredek hag an Droug-Spered e unan, e chomo den 
dre ar galon ; levezonet gant perzhioù mat e vamm, ne vo ket dedennet hepken 
gant an noz, met ivez gant ar sklerijenn ; douget d' ar pec'hed gant e orin 
euzhus, e prizo dreist pep tra ar santelezh ; tonket d' an ifern, war a 
seblante, en devo hiraezh d' ar Baradoz... Hag en diwezh e vo trec'h, en e 
galon, ar Mad war an Droug. Deut da vezañ kuzulier bras Arzur, e tiskouezo d' ar
roue ha d' e varc'heion an hent rust ha risklus a gas da ROUANTELEZH AN NEÑV.

War e ali e vo e tilezint kement tra a garint evit adkavout ar Graal 
Santel, ar skudell brizius a zalc'has, gwechall, gwad ar Salver.

Amañ e krog o istor estlammus.

D' ar Spered Santel d' am sklerijenniñ evit ma c'hellin kontañ ervat ha 



difazi an darvoudoù, a-wechoù kriz, a-wechoù all plijus, bepred dic'hortozet, a 
c'hoarvezas ganto e-pad an enklask uhel-se.

* * * 

Kantreal a reas an Enebour dre ar Bed e-pad hir-amzer, a-raok kavout un 
danvez-pried diouzh e c'hoant. Gouzout splann a rae e trofe an traoù evitañ pe 
da vat pe da fall - da lavarout eo e vije daonet pe salvet eneoù a-vil-vern - 
hervez an dibab a rafe. En aner e oa en em chale an diaoul, koulskoude, peogwir 
n' en deus ket, ha n' en devo nepred. an aotre digant Doue da deurel ur sellad 
en tu all d' an nor teñval a stank an Dazont. Anavout a ra kement darvoud a zo 
c'hoarvezet er bed abaoe penn kentañ an amzerioù. A-walc'h eo dija evit gwalleur
mab-den.

26
War Vreizh-Veur e paras, a-benn ar fin, e zaoulagad. Eno e veve en un tiig

plouz, kuzhet e sol ul lanneg dizarempred, ur plac'h a renk izel hogen koant ha 
dinamm. Kollet he doa he zad hag he mamm hag e chome er gêr hec'h unan penn. 
Risklus en dije gellet bezañ ur seurt dilez, yaouank evel ma oa. Ken aketus e oa
bet koulskoude da sentiñ ouzh e dad kofesour, hag a oa un den fur ha santel, 
m'he doa heuliet bepred an hent mat, betek-hen.

Evit he lakaat da gouezhañ, an Diaoul a gasas dezhi ur wrac'h kozh eus e 
vignonezed, hag a oa ker gwidreus he spered ha ma oa brein he c'halon.

« En dristidigezh e renit devezhioù kaerañ ho yaouankiz, eme ar vaouez-se 
d' ar plac'h yaouank. Daoust hag e lezot ho korfig mistr ha flour da weñviñ hep 
reiñ plijadur da zen ? Ha n' hoc'h eus ket soñjet, deiz pe zeiz, en dudi a gemer
an eil gant egile, ur paotr hag ur plac'h entanet gant ar garantez ? Mervel a ra
div wech an neb a guita ar bed-mañ hep en devout anavezet diduelloù ar vuhez. »

Pa zeuas ar mare d' en em ziwiskañ evit an noz, ne c'hellas ket ar plac'h 
yaouank mirout a deurel ur sellad war he c'horf. Soñjal a reas neuze e kuzulioù 
fall hec'h amezegez : « Marteze, emezi outi hec'h unan, en ur grenañ hag en ur 
ruziañ tro ha tro gant atiz ha mezh ar pec'hed, emañ ar wirionez gant ar vaouez-
se. »

Hogen, d' an trenoz, ez eas ar grennardez da gavout e dad-kofesour da 
anzav dezhañ ar soñjoù ma oa bet trubuilhet ganto. Ne c'helle ket an den santel 
chom en arvar : edo an Droug-Spered o troidellat en-dro dezhi. Rust ha frealzus 
war un dro e voe e respont :

« Emañ an Enebour o klask da lakaat da gouezhañ. Nac'h groñs ar soñjoù 
fall a gas dit, hogen diwall memestra ouzh primder da natur... rak ne c'hell 
dont netra a vat eus ar gounnar. Na zisoñj ket a ober ur sin ar groaz en ur 
sevel diouzh ar mintin, hag a-raok en em astenn war da wele, da ziwezh pep 
devezh. Mir un tammig gouloù, e-pad an noz, er gambr ma kouskez enni ; an 
Diaoul, priñs ar gevier, a vourr en teñvalded hag a zouj ar sklaerder. E berr-
gomzoù, chom war evezh met, dreist-holl, na goll ket fiziañs e madelezh divent 
an Aotrou Doue. »
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Ar plac'h yaouank-se, hag a oa fur kenañ, he doa ur c'hoar koshoc'h egeti 

a rene ur vuhez ken diroll ma oa ur vezh evit he c'herentiaj. Un nozvezh, ec'h 
antreas an divergont e ti bihan he c'hoar gant ur vandenn baotred yaouank a 
seurt ganti.

- Douj, d' an nebeutañ, an ti-mañ a zo bet hini hon tad hag hor mamm, Doue
d' ho fardono ! eme ar plac'h yaouank fur.

- An ti-mañ, evel ma lavarez, a zo din kenkoulz ha m' eo dit, a respontas 
he c'hoar, ha ne vo nemet pa garin ez in kuit ac'halen. Penaos e c'hellez 
tamallout din follentez ar vuhez a renan, pa ne rebechan ket dit dislealded da 



hini ? ... Ha koulskoude em eus diskulhiet abaoe pell amzer an darempredoù 
kablus a zo etrezout ha da dad kofesour !

O klevout seurt gevier, ar plac'h fur, dallet gant ar gounnar, a grog peg 
e diskoaz he c'hoar evit he stlepel er-maez, met n' he doa ket soñjet e 
kenseurted houmañ. Pa glevjont o mignonez o krial forzh he buhez, en em daoljont
d' o zro war ar grennardez hag e skojont outi didruez. Tec'hout a reas ar plac'h
gant mil boan, betek he c'hambr a alc'houezias war he lerc'h. Ha, kuzhet eno, en
em roas da leñvañ. An diaoul he lakaas neuze da soñjal e tristidigezh he buhez 
abaoe marv he c'herent karet, ken e kollas da vat pep goanag ha pep fiziañs. A-
benn ar fin, skuizh divi, dre hir gouelañ ha difronkal, en em astennas war he 
gwele, en deñvalded, hep bezañ graet zoken ur sin ar groaz evit en em wareziñ 
ha, damvouget gant ar glac'har, en em roas da gousket.

Pa welas an Droug-Ael he doa ankounac'haet an holl alioù fur a oa bet roet
dezhi gant e dad kofesour, e trivlias gant ul levenez kriz o soñjal ne c'hellfe 
mui ar baour gaezh plac'h mirout a gouezhañ en he lasoù. Gwiskañ a reas e stumm-
den hag en em silas en he c'hichen didrouzik kaer ; hag e kemeras e blijadur 
diganti e-pad hec'h hun.

- « Jezuz va Zalver ! Petra 'zo c'hoarvezet ganin ? » a c'harmas ar plac'h
yaouank, pa zihunas da c'houloù-deiz, endra ma teue war he spered, fraesoc'h-
fraez, soñj ar from iskis he doa merzet e-pad an noz.
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Redek a reas trema an nor. Alc'houeziet e oa chomet hounnezh dre an 

diabarzh, evel en neizheur. Evel-se e komprenas ar plac'h spouronet holl ne oa 
nemet an Droug-Spered en doa gellet he gwallañ endra ma kouske.

Hep gortoz pelloc'h ez eas da gavout e dad kofesour, hag ec'h anzavas 
dezhañ he diskonfort hag hec'h enkrez. Da gentañ holl, e nac'has groñs an den 
santel e selaou rak biskoazh n' en doa klevet lavarout e c'hellfe ur verc'h 
yaouank bezañ diflouret hep gouzout dezhi. Ar baour gaezig avat a leñvas hag e 
leñvas, en un doare ken truezus ma voe ret dezhañ he c'hrediñ.

E-giz pinijenn, e kemennas eta d' ar plac'h touellet ren ur vuhez a yun 
hag a bedenn betek hec'h huanadenn ziwezhañ, evit mougañ enni pep c'hoant ha pep
hillig kablus. Hag hi ha touiñ hen ober gant kement a geuz hag a youl vat ma voe
ret d' an Enebour anzav n' en doa mui chañs ebet da gavout levezon warni, 
hiviziken.

Ur bugel a zlee genel memestra, un nebeut mizvezhioù goude... Marzin e voe
ar bugel-se.
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JAKEZ KONAN

AL LAVAR REIZH

En holl c'herioù, pa vezont implijet reizh, ez eus un doare hudouriezh, 
hogen an hudouriezh-se ne sav nemet diwar urzhiadur ha kempennadur al lavar.

Tud 'zo, hag int speredek-tre, evelato, a vez techet da grediñ n' emañ ket
ar c'hiz ken da glask ar ger resis pe da frammañ frazennoù gant aked ha 
pervezhded. Tud all a soñj dezhe zoken ez eo un arouez a spered arnevez komz ha 
skrivañ laosk ha diskempenn.

Evit gwir, biskoazh n' eo bet ken pouezus hag en hon amzer ober gant ar 
ger dik, en ampoent hag en doare dereat, evit disklêriañ hon menozioù. Ret eo 
dimp end-eeun gouzout penaos ober gant hon lavar evit reiñ stumm ha neuz da veur
a dra hag a vefe douget da vezañ dibleg hag amsent.

Aes eo gwelout pegement eo lakaet en arvar ar stad uhel a sevenadurezh e 
vevomp enni en abeg d' ar c'hamm-implij a reer eus an arouezioù-darempred etre 
an dud, etre ar menozioù-ren hag etre ar pobloù. Diwar an drouk-implij-se e sav 
dizurzh.

Skignañ hag eskemm menozioù eo unan eus pennañ oberiadennoù mab-den. Maen-
diazez pep sevenadur eo an ijinadenn a reer « skritur » anezhi. Dreizi ez eo bet
kresket galloud ar gerioù : deuet int da vezañ merkoù hon deneliezh, binvioù hon
oberiantiz, disklêriadoù hon c'harantezioù ha dielloù hon araokadennoù.

Ken anat eo enta galloud ar gerioù ma ranker poaniañ d' o implijout gant 
an evezh ha gant ar poell brasañ.

Un amparfal eo e gwirionez an den ha n' eo ket gouest da zisklêriañ e 
soñjoù en ur stumm fraezh hag aes da gompren. Koll e amzer hag hini e genseurted
eo a ra.
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Ar ger eo alc'houez ar c'hemdarempred. Goude ma vefe menozioù e-leizh hon 

penn, ne zegasont d' ar re all na displijadur, na plijadur, na droug, na mad, ma
chomont klozet en hon empenn. Hogen, evel ma rank ar beajour ober gant moneiz ar
vro ma pourmen enni, ret eo ober gant gerioù boaz, hervez ar yezh reishañ, mar 
c'hoantaer gwelout e venozioù o vale gant o hent.

Unvanded ar yezh a zo ken pouezus-all. Arabat ez afe pep hini da sevel e 
drefoedachig-eñ o soñjal e vo klokaet mankoù ar yezh gantañ (gouez dezhañ). 
Alies dre he feurstudiañ e c'hallo stankañ meur a doull. Heuliomp reolennoù hon 
levr-yezhadur hep troidellat ha bezet ar pezh a fell dimp lavarout, displeget 
fraezh, reizh ha resis war un dro.

Dleout a ra pep skrivagner a daol evezh ouzh e skridoù, ober daou 
c'houlenn outañ e-unan :

- « Petra emaon e sell da lavarout ? » ha « Daoust hag ur skeudenn splann 
eus va soñjoù eo ar gerioù emaon oc'h implijañ ? » - Rak ne seven ket ur ger e 
wir gefridi, hag e labour-hantererezh klok, mar ne laka ket da ziwanañ e penn al
lenner an hevelep menoz gant an hini a oa e spered an hini e skrivas.

N' eus tro aes ebet evit dibab e c'herioù. Na re strizh na re ledan ne zle
bezañ o zalvoudegezh rak neuze e c'hallfent hon lakaat da lavarout ar pezh na 
fell ket dimp disklêriañ pe da devel war ar pezh a garfemp lavarout. Diouzh ar 
ster anezhe eo e rankimp monet.



Amsterek, amsklaer eo ur ger mar ne zeu ket al lenner a-benn d' ober un 
dibab etre an holl dalvoudegezhioù a c'heller lakaat dezhañ, ha pep hini anezhe 
o klotañ gant al lavarenn ma 'z eo lec'hiet enni !

Un aridennad gerioù goullo ha dispis a zeu da vezañ ul luziatez e-lec'h ma
koll ar meiz poell e gudenn. Seul displannoc'h al lavar, seul wanoc'h e 
gefridi ; seul spisoc'h ar ger, seul frouezhusoc'h e gemennadurezh.

Gant an darn vuiañ ac'hanomp eo bet degouezhet selaou ur prezegennour 
latennet bennak o tibunañ komzoù goullo, diwezh ebet d' e frazennoù c'hwezhet. 
A-benn ar fin, goude bezañ « klasket tro da ziverrañ » (evel ma leverer) e teu 
ur bomm-prezeg sklaeroc'h gantañ. Hag an holl da soñjal : « Perak n' en deus ket
lavaret se kentoc'h ? » 
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Mar fell deoc'h donet da vezañ ur skrivagner, ne vo anavezet ho 

talvoudegezh ha ne reot berzh nemet diouzh an ampartiz ho po gonezet oc'h 
embregañ ar gerioù.

Kavout a reot atav unan bennak da glask abeg en ho skridoù. Bezit dinec'h 
avat mar ho pez skrivet da reiñ o gwalc'h d' ar re a lenn evit kompren.

Gouiziegezh a zo ezhomm a-benn kaout un dro-bluenn eeun. O tec'hout diouzh
ar stambouc'h, al luziadur hag an am-resisted eo e tizher an eeunded-se, da 
lavarout eo, ar stumm diaes-dreist da gemenn e venozioù d' ar re all hep nep 
poan eus o ferzh.

* * *

Studiañ ar gerioù n' eo ket, daoust d' ar pezh a gred darn, un dra gasaus.
Keneiled vat int dimp zoken o skoazellañ hon soñjoù hag hor meiz, koulz er 
blijadur hag el labour. An hini a zo dezhañ ur c'heriaoueg vat en e servij, a zo
gouest da zisplegañ ervat holl livioù hag arlivioù e soñjoù !

Unan eus an doareoù gwellañ da anavezout e yezh eo studiañ ar gerioù 
heñvelster, da lavarout eo ar re a zo heñvel met nann unvan o zalvoudegezh, rak 
ar boaz eo en deus roet da bep ger un hinielezh hag ur arliv dioutañ e-unan. Da 
skouer, pa vo komzet eus skoliata, ra vezo klasket ar c'hemm a zo etre 
deskadurezh ha kelennadurezh. En ur frazenn evel: « Yann a sellas ouzh Mari », 
peseurt liv nevez a vefe roet dezhi gant verboù all e-giz : A welas, a verzas, a
baras e zaoulagad war, a arvestas ouzh, hag all ?

Setu amañ c'hoazh tri anv-gwan : Rok, dichek, divergont. Mar komzer pe mar
skriver laosk ha dispis e c'heller implijout an eil pe egile anezhe. Hogen mar 
seller pizh outo e teuer buan da zizoleiñ tri menoz disheñvel enne. Heñveldra eo
a c'hoarvezo pa vo studiet a-dost ster : Stultenn, froudenn, pennad, pe c'hoazh,
mank, fazi, gwall, kiriegezh.

Lakaat kemm etre seurt gerioù a vo kavet dister hag aner marteze gant darn
ha kasaus gant darn all. Ar gwir skrivagner avat a gompreno dizale talvoudegezh 
ar studi-se. Tamm-ha-tamm e teuy da vestroniañ e yezh ha diflukañ a ray ar 
gerioù dereat diouzh beg e bluenn.

* * *
32

Mat eo ivez, gwech an amzer, ober un adsell war e yezh evit monet da heul 
e amzer. Bemdez, koulz lavarout, e vez ganet gerioù nevez tra ma lezer re all da
vervel. Hiziv ne c'heller ket komz na skrivañ evel da goulz ar brezhoneg-krenn 
na zoken skrivañ evel Lan Inizan en " Engann Kergidu ". Ne aotrefe ket dimp yezh
Paskal Kerenveier kaozeal diwar-benn ar bannadelloù hag ar vombezenn atomek !

Daoust da se, ret eo dimp poaniañ da ober gant ur yezh c'hlan ha reizh. An
troioù-lavar estren, ar fazioù a-enep ar yezhadurezh, ar gerioù nevez kamm-
ijinet a zeu da vezañ ur skoilh en darempredoù gant hor c'henseurted.



En amzer o ren, muioc'h eget biskoazh, e rank hon lavar bezañ sklaer, 
fraezh, resis. Ret eo dezhañ heuliañ, en ur stumm, an hevelep pervezhded gant an
hini a implijer er skiantoù hag er vicherouriezh arnevez, diazez ar sevenadurezh
er bed a-vremañ.

Arabat ankouaat e tle hon skridoù talvezout da skouer d'ar re o lenn. Mar 
bez fall hon yezh e vezimp kablus-bras e-keñver ar re a glask en em zeskiñ, 
dreist-holl an dud yaouank, rak bras eo levezon ar vouladurezh.

Da glozañ, lavaromp krak ha berr : evit deskiñ skrivañ, ret eo da gentañ 
pleustriñ war ar vicher, duañ paper hardiz, drailhañ follennoù, disvankañ, 
krennañ, addisplegañ. Embreger gerioù a zesker evel ma tesker reolennoù ar 
strilhouriezh pe an niveroniezh !

Ret eo ivez lenn kalz ! Diwar lenn e teuer da zeskiñ danevellañ, da 
stummañ frazennoù, da deskaouiñ troioù-lavar, doareoù-displegañ ha zoken da 
beurvestroniañ ar reizh-skrivadur.

Tremen a ra ar vuhez, ha tud 'zo hag a glask merkañ roudoù anezhi war 
baper. Bezomp enta eus ar re a vo gouest d' hen ober abalamour m' hon bo, dre 
hir studi ha poan, gouezet ar benveg hon lakay barrek da skignañ kemennadurezh 
hon menozioù dre al lavar reizh.
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MIKAELA KERDRAON

TANGI MALMANCHE

O istor a c'hellfe bezañ ur marvailh : deut e oant eus ar sav-heol, 
treuzet ha mestroniet o doa Azia, Europa ivez. War-du ar c'hornog e kendalc'hent
atav da vont war-raok, davet an heol... Un deiz avat, dirazo, ar mor divent - ne
oa mui tu da vont pelloc'h. Etrezek an tu-hont e sellent atav, oc'h ijinañ ar 
vro ne c'hellent ket gwelout. An enezenn gevrinus en tu all d' ar mor a voe 
anvet Tir na n'og gant Iwerzhoniz, Bro ar re yaouank pe Avallac'h gant Breizhiz.
Hag abaoe n' o deus biskoazh ehanet da huñvreal er vro-se, adalek Renan, an den 
dizoue, betek Chateaubriand hag e « sylphide », adalek Villiers de l'Isle Adam 
an harluad betek Tristan Corbière ar barzh milliget, adalek Yeats kanour Usheen,
kanour an « isles of the farthest seas » (1) (inizi ar morioù pellañ) betek 
Malmanche an estren a zo bet e vuhez « ur gwall huñvre » (2).

Evel-se, pa responte Tangi Malmanche d' ur c'helaouenner - diaviz a dra 
sur - : « Breton moi ? Mais je ne peux pas voir la Bretagne même en peinture 
(...) surtout en peinture(...) Les ajoncs me donnent la migraine, les clochers à
jour le vertige, le biniou des attaques de nerfs » (3), 
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Ne oa nemet ur flipadenn, rak ur gwir Vreizhad e oa Malmanche, ha setu 

perak dres, en doa kasoni ouzh ar biniaouachoù ; fellout a rae dezhañ ober kalz 
gwelloc'h, sevel un oberenn vrezhonek gwirion hag ober ivez dre an dud krouet 
gantañ beaj vras ar Vretoned e bro an huñvre hag an uhelvennad.

I. - Bugaleaj Tangi

Ganet eo bet e St Omer d' ar 7 a viz Gwengolo 1875. E vamm a oa « née à 
Strasbourg d'un Beauceron et d'une Flamande (...) par conséquent parisienne » 
(4), hervez ma tispleg deomp en un doare fentus en e gentskrid da Vuhez Salaun 
ar Foll (5). Tad Tangi a oa komiser ar verdeadurezh e Brest, genidik e diegezh 
eus an Angoumois met diazezet e Breizh abaoe daou c'hant vloaz. Peadra d' ober 
ur gwir Vreizhad, evel ma weler.

Tangi a dremen e Breizh e vugaleaj penn-da-benn, pe e Brest, pe, triwec'h 
kilometr ac'hano, « au village de Locmaria dans la paroisse de Plabennec » (6), 
e Maner ar Rest, ur bras a di-noblañs savet en triwec'hvet kantved ha 
perc'hennet gant e dud, e lec'h m' emañ c'hoazh o chom diskennidi eus tiegezh 
Coatpont, kar dezhañ dre e vamm-gozh a berzh tad.

Eno ez eo bet ganet e gwirionez ar Breizhad Tangi Malmanche, rak eno e 
tizoloas « un monde étrange et mystérieux... de landes, de pierres et de 
chapelles » (7). Lavarout a ra ouzhpenn : « Il me faut des chapelles pour moi 
tout seul » (8), un dra aes m' az eus unan e Breizh, pa gaver e pep lec'h « çà 
et là sur la campagne et où l'on ne dit la messe qu'une fois par an à l'occasion
d'un dérisoire pardon » (9).
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E chapelioù dezhañ a oa : Lokmaria, Landouzan, St Yann Valanan, St Yaoua 

ha St Tenenan. Lokmaria ha St Tenenan e Plabenneg a zo ilizoù-parrez, chapelioù 
koant eo ar re all. St Yann Valanan, war ribl an hent, a zo serret, ret eo mont 
da glask an alc'houez en ur vereuri tost ; hevelep tra evit St Yaoua, muioc'h en
distro.

Evit Landouzan, an hini hoalusañ, an hini goantañ marteze, kollet war ar 
maez, dismantret eo siwazh ha peseurt madoberour a daolfe ur sell warni a-raok 
na vo re ziwezhat - ma n' eo ket re ziwezhat dija ?



Tangi bugel a rede dre hon hentoù kozh, strewet war o hed kalvarioù bihan 
pe kroazioù eeun e maen diven, hag a dremene er chapelioù-mañ, e-unan ha 
prederiet, eurioù hir a daole anezhañ e-barzh « huñvreoù diziwezh » (10) evel 
Renan en e yaouankiz. Komz a rae d' ar pennoù-marv « e vignonezed gwellañ » 
(11).

Koulskoude e taremprede an dud vev ivez ha dreist-holl koublad ar re Goant
a oa o chom e milin ar Rest, un ti bihan e mein louet tost d' ur stank kelc'hiet
gant glasvez. O diskennidi a vev c'hoazh eno, ar Goanted a zo o chom er milin-
mañ abaoe tri c'hant vloaz. Eno eo, azezet tost ouzh ar siminal vras (tennet 
kuit abaoe) en deus desket ar brezhoneg, en deus klevet holl vojennoù, holl 
danevelloù ar vro-mañ, displeget gant Mari Koant pe kentoc'h Mari ar Rous (hec'h
anv plac'h yaouank).
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« C'est par elle que j'ai connu les sens de sa race... » eme Malmanche. « 

Quand j'ai quitté le Manoir du Rest, j'ai emporté mes effets dans ma malle et 
mon monde dans ma tête. Plus tard j'ai voulu conserver celui-ci dans des 
feuilles de papier, pour le cas où je perdrais ma tête » (12).

Gallout a rae mont kuit diouzh Breizh, breizhat da virviken e oa dre ma 
kase gantañ ur bed diabarzh, ur bed bihan graet gant un nebeut hentoù, un nebeut
lanneier, un nebeut chapelioù, un nebeut danevelloù, kalz a zigenvezder ha kalz 
a huñvre, met ur bed kresket gant e faltazi betek bezañ divent. Kas a rae gantañ
ur gweledva diabarzh, ur stad-ene, ur c'hoant breizhat-rik evit gwir : an ezhomm
da adkrouiñ ur bed m' en em vesk ennañ an huñvre hag ar wirionez, ar varzhoniezh
hag ar wirvoudelezh, ar skiant-vat hag ar follentez, ar gallus hag an 
dic'hallus.

II. - Mestr-gov e Courbevoie

Diouzh an domani boemus e tlee mont kuit evit gwir : ar vugaleaj e Breizh 
a oa echu.

E adkavout a reomp dizale er c'holaj Stanislas e Paris. E dud o dije karet
kas anezhañ d' an arme pe d' ar verdeadurezh, met ne blije ket kement-se d' ar 
paotr. Studiañ a ra ar gwir e Roazhon ; da c'houde e c'hounez un aotreegezh war 
al lizhiri. E amzer-soudard a ra goude se, n' eo ket er Verdeadurezh met an 
arme-war-droad, e 1896 ha 1897. Echu gantañ e gonje, ez a e-barzh an Hentoù-
houarn (re ar c'hornog) ha goude se en un Ti Asurañs (13).

« Ne c'hell e spered kantreer plegañ da reolenn-vuhez ebet » (*), eme dimp
an Itron Malmanche. Gwir eo, e ra Malmanche un taol-arnod e pep tra : en em 
stultenniñ a ra evit an ardivinkoù hag ar c'hirri-tan, ijinañ a ra binvioù.
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« Me zo mestr-gov dre va micher », a lennomp e raklavar Gurvan. En em 

ziazezet en deus e Courbevoie, e straed Adélaïde, e lec'h m' emañ c'hoazh e wreg
o chom. « D' ar c'houlz-se (1912) », eme an Itron Malmanche, « hon eus kejet hag
ez omp bet dimezet » (*).

E-pad ar brezel-bed kentañ ez eo bet blenier-karr-tan ur c'horonal, da 
c'houde emañ en e garg prenañ danvezioù ha binvioù evit an arme, met distreiñ a 
raio alese klañvet-tre gant an « derzhienn-Spagn », kondaonet gant ar vezeien ha
Gurvan, savet d' ar c'houlz-se, en dije gallet bezañ evitañ kan an alarc'h. 

E 1921 e fell dezhañ krouiñ e Brest ul labouradeg toazennoù o vont en-dro 
gant binvioù savet gantañ e-unan. Ret eo dezhañ dilezel ar soñj-se. Hogen 
derc'hel a raio da ober ur bern kavadennoù bihan : ur benveg da sikour lakaat an
neud en nadozioù, hernaj da lakaat asiedoù pe pladoù e-pign ouzh ar voger, hag 
all.



« Dre ma laboure gant e zaouarn », a lavare din an Itron Malmanche, « e 
kendalc'he e empenn da grouiñ traoù nevez, hag a-feur ma teuent, e skrive 
oberenn e huñvreoù » (*).

E-pad an eil brezel-bed en em ginnig evel troour ha jubennour war an 
italianeg hag ar germaneg. En e oberenn La Maison Minée, chomet e stumm 
dornskrid, e tispleg, en un doare romantek marteze, met gwirion ha fentigellus, 
eñvorennoù eus an dec'hadenn vras : hag eñ, den kozh, o vont kuit eus Dives-sur-
Mer o vountañ ur c'harr bugel bihan karget gant e valizennoù. « E welout a rin 
atav o tegouezhout evel-se e Paris e-lec'h ma c'hortozen-me anezhañ », a lavare 
din e wreg (*).

Goude se e krog en-dro gant ar vuhez sioul, prederiet, digenvez e straed 
Adélaïde. Er porzh e tiskouez din an Itron Malmanche al lochenn vunut e-lec'h ma
voulas eñ e-unan darn eus e oberennoù (Gurvan da skouer) war vinvioù savet 
gantañ.

Un nebeut mignoned a ya d' e welout, rak gouzout a ra bezañ degemerus ha 
plijus d' ar re a gar.

Bloavezhioù a dremen, didrouz ha digenvez. E-pad an noz eus ar 14 d'ar 15 
a viz Meurzh 1953, ez eo skoet gant un taol-gwad : « E-pad pemp devezh hir ez eo
bet hep a anaoudegezh ha n' en deus ket anavezet mui ac'hanon », a skriv an 
Itron Malmanche (*). Mervel a ra d' an 20 a viz Meurzh « aussi illustre 
qu'inconnu » - (ken brudet ma z eo dianav).
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Douaret eo bet e Dives-sur-Mer (Calvados) e-lec'h ma kare tremen e 

ehanioù-labour hag e-lec'h ma plije ar vered dezhañ.

III. - Un den iskis

« E Breizh, evel e lec'h all, ne c'heller bezañ nemet pa ne vezer ket mui 
» (*), a skrive Malmanche d' an Aotrou Y. M. Rudel. War fin e vuhez e oa, 
c'hwerv ha trenk e oa deut da vezañ. Lavaret e veze e oa eñ yen, rok, amjestr - 
un denkasaour a oa diaes tostaat outañ.

Evit gwir, ne gare ket Malmanche an dregaserien - didermal e lakae al 
lizheroù displijus da vont en-dro d' ar c'haser gant ar meneg « marvet » warno -
ne oa na loavus, na pilpous, na damantus d' e wenneien ha ne ouie ket mont da 
welout an dud, ne ouie ket o aspediñ, leviata, da lakaat anezho da embann e 
oberoù, d' o c'hoari, d' o meuliñ pe da baeañ ar gwirioù-oberour.

E emzalc'h a oa hini ar Breizhad, hag ivez e elevez, e yender a-ziavaez o 
kuzhat ur santidigezh don, e demz-spered feuls, dizalc'h hag hiniennel, 
stultennus a-walc'h ha distabil : seblantout a ra bezañ kalz muioc'h en e aes er
bed krouet gantañ eget e buhez an holl.
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An disouezhadennoù o doa kresket e c'hwervoni. Pa oa yaouank e oa en em 

entanet evit an uhelvennad breizhat hag e oa bet unan eus stourmerien gentañ an 
emsav. E 1903 en doa krouet ar gelc'hgelaouenn Spered ar Vro. Ret eo difenn ar 
brezhoneg hag an doare gwellañ da zifenn ur yezh eo reiñ dezhi al lennegezh, ur 
wir lennegezh n' he devo mui netra da ober gant an holl brezhonekachoù kartenn-
post, ul lennegezh na vezo ket mui barzhel, pe rannvroel, pe folklorel, pe 
politikel, ul lennegezh n' he devo mui tra da ober gant an abostolerezh, met ur 
wir lennegezh vreizhat, didroidell, dibourc'het, denel, pell diouzh al livusted 
aes, ul lennegezh a renk etrevroadel.

Huñvre Malmanche a zo krouiñ « cet absolu de beauté qui fait qu'une 
oeuvre, dépouillée du vêtement de la langue et défardée de sa couleur locale, 
s'impose par sa nudité même à l'admiration des plus difficiles » (14).



Evel Yeats, evel Synge evit ar c'hoariva iwerzhonat, Malmanche a fell 
dezhañ neveziñ ar C'hoariva breizhat, ar c'hoariva a vefe evit ar bobl en ur 
virout endalc'h a-walc'h da blijout d' an dud desket, ur c'hoariva a zegasfe 
soñj (hep bezañ un adaozañ diwarno) eus ar misterioù kozh, eus ar gwerzioù kozh 
(a zo bet lennet gantañ el Levraoueg Vroadel) hag a c'hellfe diduellañ ar bobl, 
pe da lavarout mat « le sortir de sa vie et de son soi-même (...) le faire 
voyager dans l'inconnu de l'espace et du temps » (15).

Ne voe embannet nemet peder niverenn eus Spered ar Vro ha c'hoariva 
Malmanche, evel hini Yeats, ne voe ket komprenet gant ar bobl nag a-wechoù gant 
ar re all ivez. Gurvan, e bennoberenn, ne voe morse c'hoariet, ar Baganiz a voe 
c'hoariet e Paris hepken : ar barnadennoù a voe meulus; met diwar-c'horre, ha 
biskoazh ne voe c'hoariet en-dro.

En em glozañ a reas neuze Malmanche warnañ e-unan hag e skrivas evit e 
blijadur hepken, evit ar blijadur da grouiñ. « E levenez a oa ijinañ, sevel, 
krouiñ ; pe e vefe bet evit al lennegezh, pe evit ur gudenn tec'hnel, atav e 
veze e spered war evezh rak ezhomm krouiñ traoù en devoa », setu ar pezh
a skriv e verc'h an Itron Stockmans, en ul lizher d' an Aotrou Rosso (*).
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Disoñjal a rae alies embann e oberennoù. Karadek a-walc'h eo bet an Itron 

Malmanche evit reiñ din da lenn un nebeut dornskridoù miret ganti aketus-bras, 
ha ken dudius an darn vrasañ anezho.

Pa vez embannet lod eus e c'hoariva, ez eo « pour qu'il soit lu par 
quelques-uns, et, en tout cas, pour le lire moi-même. C'est d'ailleurs là le 
public que je redoute le plus » (16). Evel-hen e skriv en e gentskrid da Salaun,
ur gwir vengleuz a venozioù.

War unan eus e luc'hskeudennoù diwezhañ, en em zispak splann linenn 
begerer e fri, gwennder e vlev, lemmder e sell. Ne wele ket gwall-sklaer neuze, 
hag e seblant kaout c'hoant da sellout muioc'h c'hoazh en tu all d' ar vuhez, en
tu all da speurennoù « an Ti strink » (17) (arouez ar marv).

« Bevañ a rae donoc'h c'hoazh en ur bed a varzhusted keltiek, a rae eñ e-
unan goap warnañ pa zihune », a skriv Leon Toulemont, unan eus e vignoned feal 
(*).

Fellet en doa dezhañ chom er-maez eus pep strollad, eus pep skol, eus pep 
chapel, ha digenvez en doa bevet en eeunder ar re fur, brokus ha tavanteg war un
dro, c'hwerv ha rok, o labourat gant e zaouarn da vezañ dizalc'h. Ha lorc'hus e 
skrive e-barzh rakc'hoari Gurvan :

« Me oar, kerkoulz ha peb unan,
ober dournerezed ha gweturioù-dre-dan. 
Me labour a-hed an dervez ;
me labour kriz ha kreñv da hounid va buhez ;
mez pa zigor an noz, pa bouez va izili 
gourd ha skuiz war-zu an douar, (...) 
va spered neuze gar nijal
d' an nec'h en tu all d' ar stered, 
da sellet a bell ouz va bro garet, 
du-hont... »

Fellet en doa dezhañ bezañ heñvel ouzh den all ebet, bezañ eñ e-unan evel 
den hag evel skrivagner.

« Il est un seul auteur auquel je voudrais qu'on dise que je ressemble, 
encore qu'il soit sans nulle valeur. Mais ce n'en est, parait-il, que plus 
difficile... Cet auteur-là, c'est moi-même » (18).
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Gwelout a raimp ur wech all hag-eñ eo deut a-benn eus an dra-se.



NOTENN. - Skeudennoù : 1) Maner ar Rest. - 2) Chapeb Landouzan. - 3) Win ar 
Rest.

(*) e galleg. 

(1) Yeats - The wanderings of Usheen - Aubier. Ed. Montaigne. P. 166.

(2) T. Malmanche - Gurvan, ar marc'heg estranjour.

(3) « Breizhad me ? Met ne c'hellan ket gouzañv Breizh, zoken war daolennoù 
(...) dreist-holl war daolennoù (...) Al lann a ro din droug-penn, ar 
c'hloc'hdioù dantelezhet a ra d' am fenn treiñ, hag ar biniou a ro din barradoù 
nervennoù. » 
Meneget gant an Aotrou Abasq - Prezegenn graet er Bleun-Brug.

(4) La Vie de Salaun qu'ils nommèrent le fou suivie du Conte de l'âme qui a faim
- Librairie Académique Perrin - Kentskrid an oberour, p. II.

(5) N' en deus Malmanche roet skridenn vrezhonek ebet evit ar c'hentskrid-se hag
a zo pouezus-tre evit e gompren.

(6) Op. cit. p. III.

(7) Op. cit. p. IV : « ur bed souezhus ha kevrinus... al lanneier, ar mein, ar 
chapelioù ».

(8) Op. cit. p. V : « Ezhomm am eus chapelioù evidon va-unan ». 

(9) Op. cit. p. V & VI : « ...amañ hag ahont war ar maezioù - ne lavarer eno 
oferenn ebet nemet ur wech ar bloaz evit lidañ ur pardon bihan a netra».

(10) « des rêves sans fin », cf Souvenirs d'enfance.

(11) cf La tour de plomb ha Kou le corbeau a zo danevelloù gant pennoù-marv.

(12) Op. cit. p. VIII-IX : « Drezi eo am eus desket piv oa tud he c'houenn... « 
Pa 'm eus kuitaet Manet ar Rest, kaset am eus ganin va dilhad en o bouest ha va 
bed-din em fenn. Fellet en deus din diwezhatoc'h siellañ ar bed-se war baper ken
kas e teufen da goll va fenn. »

(13) An Aotrou V. M. Rudel a zo bet hegarat a-walc'h evit prestañ din un nebeut 
pennadoù-skridoù savet gantañ diwar-benn T. Malmanche ha diouto em eus tennet an
darn vrasañ eus an diskleriadurioù-mañ war istor e vuhez.

(14) Op. cit. p. XIII : « ar peurgened-se a ra d'un oberenn, dibourc'het eus 
gwisk ar yezh ha gwalc'het eus livusted al lec'h, bezañ degemeret, dre ret, en e
glander, gant esmae ar re figusañ ».

(15) « tennañ anezho er-maez eus o buhez, da lavarout eo er-maez anezho o-unan, 
ober dezho beajiñ e dianav an ec'honder hag an amzer. »

(16) « Evit ma vo lennet gant un nebeudig tud, ha, forzh penaos, ganin va-unan. 
Setu a-hend-all al lenner am eus ar muiañ aon outañ. » Op. cit. p. XLI.

(17) Anv unan eus e zornskridoù.

(18) « N' eus nemet ur skrivagner a garfen e vefe lavaret diwar va fenn ez on 
heñvel outañ, daoust d' ar skrivagner-se bezañ hep talvoudegezh ebet. Nemet, 
bezañ heñvel outañ a zo, war a lavarer, an diaesañ tra a zo er bed... Ar 
skrivagner-se, me an hini eo. » Op. cit. p. XLII.
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Youenn OLIER

Prederiadennoù e sigur un nebeut skrivagnerion brezhonek : JARL 
PRIEL

Kevrenn gentañ : e c'hoariva

(Kendalc'h)

4

" Gwener ar Groaz " moulet war AL LIAMM, niverenn 25, Meurzh-Ebrel 1951, a
zo ur pezh-c'hoari diouzh stumm " Paotr e varv ruz ", diazezet war un darvoud 
istorel nemet anavezet mat gant an holl, marv ar C'hrist.

E gwirionez ned eo an destenn - awenet marteze diwar pezh-c'hoari Roparz 
Hemon " Ur bugel a zo ganet " - nemet un digarez ha ziskouez, evel m' en doa 
graet Roparz Hemon e unan, n' eo ket goueet an dud da varn talvoudegezh an 
darvoudoù a c'hoarvez endro-dezho. Evit ar vaouez Miriam ned eo Gwener ar Groaz 
nemet an devezh m' he devo gortozet en aner he gwaz da zont d' ar gêr gant ar 
pourvezioù he devoa goulennet a-benn fardañ boued ; evit ar soudard roman a 
dremen e stal ar c'here ned eo ar c'hroaz-stagadur nemet un degouezhenn voutin :
atav e ranker kastizañ an dorfetourion. N' eo ket dav komz eus ar vugale : ar 
politikerezh a zo er-maez eus o bed.
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N' eo ket aes diverzout peseurt kentel ouzhpenn en defe fellet da Jarl 

Priel reiñ. A-wechoù e kredfed a-walc'h en deus bet c'hoant da sevel ur pezh-
c'hoari relijiel. Simon koulz hag Eleazar a zo gonezet d' ar C'hrist a venn e 
heuliañ ha skignañ e gelennadurezh en-dro dezho. Gredus eo Eleazar : dont a ra 
a-benn gant ur sarmon pe zaou da goñvertisañ ar forbann Barabbaz. Ha Simon a zo 
bet skoet gant ar c'hras o tougen kroaz ar Christ. Koulskoude en em c'houlennan 
ha dedennet e oa Jarl Priel kenañ gant ar stumm-se eus e oberenn. Anzav a rankan
ne gavan ket « kendrec'hus » tre koñversidigezh Barabbaz gant prezegennoù kaer 
Eleazar ; un dra bennak diwirion a zo e tro-spered Barabbaz. Un droidigezh d' ar
relijion a c'houlenn un diazez bennak, kaer zo lavarout, hag hemañ n' eo ket 
anat e temz-spered ar forbann. Diwar-benn Simon e c'heller lavarout kemend-all. 
Krediñ a c'hellfed da gentañ ez eo bet fromet don e ene gant ar gwel eus ar 
C'hrist. Hogen a-benn ar fin ned a da heul E ziskibion nemet a-benn tec'hout 
diouzh e geben a wreg a zo ouzh e heskinañ pennek ha dalc'hus abaoe ugent vloaz 
bennak. Rak amañ e adkaver evel e pezhioù-c'hoari poblek all Jarl Prie1 ar geben
digalon a vez o vourreviañ he gwaz bemdez Doue.

Ar pezh-c'hoari-mañ eta n' eo ket unvan tre an awenadur anezhañ. Bez e 
kaver ennañ da gentañ un drama istorel gant tudennoù a seurt gant Zadok ar 
sadukead pa ar C'helt e gopr gant al lu roman - anat eo en deus soñjet Jarl 
Priel e « fayoted » Vreizh e amzer - Barabbaz, ar forbann brogarour, a zo tennet
ar patrom anezho diouzh levrioù istor. Diouzh un tu all en deus esaeet Jarl 
Priel skrivañ ur pezh-c'hoari relijiel gant Eleazar ha Simon. Berr eo chomet  
avat gant e vennad. A-benn ar fin hon eus dreist-holl ur « c'hoarzhigell », ur 
farsadenn voutin, e-giz m' en deus savet Jarl Priel meur a hini all a-hend-all :
ar gwaz doñv merzheriet a ya e gouez a-benn ar fin hag a dec'h diouzh e bried. 
Me gred e oa dedennet Jarl Priel gant ar stumm-se eus e oberenn e oa kalz 
muioc'h gourdonet outi eget gant ar re all. Panevet an anvioù tud, an darvoudoù 
espar a zo meneget bep an amzer, an dilhad iskis a zo en-dro d' ar c'hoarierion,
e kredfe a-walc'h al lenner emañ en ur vourc'h bennak war aod Treger. Ar yezh, 
poblek, pinvidik ha blazet kreñv, liv an tregerieg warni ne c'hell nemet 
kadarnaat merzad an arvester. Ha dav eo anzav er c'heñver-se ne glot ket mat 
atav ar yezh-se gant an hini lennegel rik a gejer ganti bep ar mare, da skouer 



pa ra gant ar ger « kemmadur » en ur reiñ dezhañ ur ster ledan. A-benn ar fin e 
kav din n' eo ket arzel kemmeskañ meur a stumm-skrivañ er memes skrid pe a-hend-
all e rank ar skrivagner diskouez kalz a ampartiz. Bez e hañval ar pezh-c'hoari 
bezañ dizoujañs a-wechoù en abeg d' ar yezh end-eeun, hini Barabbaz da skouer.
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Forzh penaos e vefe arabat kemer " Gwener ar Groaz" evit ur pezh-c'hoari 

relijiel. Ennañ e adkaver bommoù a vefe da dostaat ouzh re all heñvel a-walc'h 
outo e-barzh pezhioù-c'hoari all, e-giz hemañ, lakaomp, e genou Barabbaz : « 
Doue, kalz re bell emañ o chom ha nebeutoc'h c'hoazh a fed a rafe ouzhin eget ar
pennoù bras a zegouezh din kavout war an hent ».

5.

" Gwreg an Togn " embannet e-barzh AL LIAMM e Genver-C'hwevrer 1952 n'eo 
ket urzhiet na kempennet kalz gwell eget " Gwener ar Groaz ". N' eus ket muioc'h
a steuenn amañ eget e-barzh " Gwener ar Groaz ", pe maz eus unan ez eo tidel a-
grenn. A-hervez e konter deomp istor ar paour kaezh Togn a zo bet sorset gant ur
vaouez a felle dezhi tennañ dial diouzh e wreg war zigarez he doa houmañ 
tamallet he merc'h-hi e gaou. An destenn-se a ro tro da lakaat tud a bep seurt 
da zont en ti : Koneri, ur c'hamalad kozh d' an Togn, an itron Leskoualc'h, 
apotikerez, un itron eus kêr ha na oar ket kalz brezhoneg - hep kontañ eveljust 
Marc'harid, mamm an hini a zo bet dismegañset gant gwreg an Togn.

Gweladenn... vezeg an itron Leskoualc'h a zo o c'hoari he zammig medisin 
tro-aze a ro un digarez d' ar skrivagner da sevel un arvest farsus kenañ, gant 
ur fent avat a denn kentoc'h da hini ar sirk hag ar furlukinerezh eget da hini 
ar c'hoariva. Lakaat a reer da gentañ an itron Leskoualc'h da gomz ur brezhoneg 
saout eus ar gwashañ, an Togn da dennañ e deod ha da ober a bep seurt orbidoù ; 
erfin c'hoari a reer gant ur soavon a lamm kuit a dre daouarn an dud pa glaskont
pakañ krog ennañ. Afer hon eus ouzh ur c'hoarzhigell, hepmuiken. Pezh a glask 
Jarl Priel eo lakaat an arvesterion da zirollañ da c'hoarzhin ha n' eo ket figus
war an doareoù da zont a-benn gant ma ray berzh. Goude ar brezhoneg saout e 
implijo kerkoulz all ar galleg saout : un abadenn dermaji eo " Gwreg an Togn " 
kentoc'h eget gwir c'hoariva.
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Diaes eo komz eus temzoù-spered an tudennoù pa n' int e gwirionez nemet 

farouelloù. Adkavout a reomp adarre ar c'houblad mezvier-merzher-e-wreg hag ar 
wreg troet da geben o vevañ gant ur mezvier, ur c'houblad siwazh hag a zo bet 
stank a-walc'h e Breizh, dreist-holl e-touez martoloded diwar an aod. An 
tudennoù-se ned int buhezek nemet dre ar yezh a zo adarre pinvidik da sabatuiñ, 
livus ha saourus ur bam, ha siwazh ken dizoare all. Ar vrizh-yezh-se a vez 
kemeret alies evit brezhoneg poblek ha meulet en abeg da se n' eus anezhañ, e-
giz m' em eus merket endeo, nemet ur meni luc'haj a ziwan e diabarzh strolloù 
bihan serret warno o unan. Digarez Jarl Priel eo en deus klasket dreist pep tra 
reiñ deomp un alberz eus ar yezh en doa klevet e-kerz e vugaleerezh hag e 
yaouankiz e Treger. Er c'heñver-se ez eo splann n' en deus degaset koñchennoù zo
er pezh-c'hoari-mañ netra nemet evit addrezevell sorbiennoù bet klevet gantañ pa
oa bihan.

(Da genderc'hel.)
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Maodez GLANNDOUR gwelet gant skolidi S.A.D.E.D. 
(1)

A-zivout Maodez GLANNDOUR ez eo eilvet kentel lennegezh roll kelennadurezh
S.A.D.E.D. Gant aotre ar Strollad hag hini ar skoliad ez embannomp amañ unan e 
touesk ar gwellañ poelladennoù, - dizanv hervez ar reolenn.

TESTENN : O kemer skouer war ar gentel emaoc'h o paouez studiañ (2), savit
plaenadur an destenn-mañ, e-keñver yezh ha danvez.

(1) Evit pep diskleriadur diwar-benn Strollad an Deskadurezh Eil Derez, skrivañ 
da S.A.D.E.D. St-Didier, 35-Chateaubourg.
(2) An eilvet kentel lennegezh a studi " Imram ", Kanenn-Azrec'h, gw. 1-45.

LUN FASK

Mar plij dit debriñ bepred bara ar vezh
Gra, me n' hellan ken :
Re c'hwerv e vlaz d' am genou,
Re galet e greun d' am c'horzailhenn,
Ha klañv on gant ar c'hoant d' hen dislonkañ.

Ar gonnar am eus, 
Diwallit, chas doñv, 
Ar gonnar am eus !

'Mañ an tan ennon, 
An tan em daoulagad, 
An tan em genou.

47
Ha c'hoant am eus d' ho tantañ, 
D' ho kontammañ, chas kousket, 
Ma viot chas klañv da holl viken,

Hep gallout gouzañv ken
Nag ar vazh, nag ar vezh,
Nag ar chadenn, nag al lochenn, 
Nag ar chiboud, nag al lip-botoù.

Me 'zo ur c'hi klañv, 
Diwallit, tudoù,
Ar gonnar am eus !

Deuit, paotred an urzh, 
Mevelion Gaesar,
Deuit da noz, gaouiat, 
Evit va lazhañ

Ha mervel a rin, rok ha sonn,
Hep plegañ d' ho nerzh, hep gouzañv ho mezh, 
An tan em c'halon,
An tan em genou.

MAODEZ GLANNDOUR, Goañv 1960-61
(Al Liamm, Nn 85, pp. 75-6)



POELLADENN.

N' eus ket kalz a dra da lavarout a-zivout ar yezh. An holl c'herioù zo 
aes da gompren evit an holl. Gerioù arveret (1) er yezh pemdeziek ez int. Aes-
tre ha sklaer-tre eo enta ar yezh er varzhoneg-mañ.

(1) arveret = implijet.
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E-keñver ar furm, ne gavan ket ar varzhoneg-mañ ken kaer ha " Kanenn 

Azrec'h ". Heson kenañ eo " Kanenn Azrec'h ". Kalz eeunoc'h " Lun Fask ". Anat 
eo, da 'm meno, en deus Maodez GLANNDOUR labouret kalz muioc'h war ar furm er 
varzhoneg kentañ.

Gwerzaouerezh. - N' eus dibennglotenn ebet e " Lun Fask ", nag a enklotennoù 
gwirion, nemet e vefe kemeret evel enklotennoù :

Ha c'hoant am eus d' ho tantañ »
pe:

Ma viot chas klañv da holl viken ».

Ur c'hoari war an hesonerezh eo kentoc'h, na heuilh ket avat reolennoù 
strizh ar werzaouriezh krenn-vrezhonek. Da skouer, e vez adlavaret meur a wech 
en un hevelep gwerzenn an hevelep kensonenn, er pempet poz peurgetket :

« Hep gallout gouzañv ken
Nag ar vazh, nag ar vezh,
Nag ar chadenn, nag al lochenn ».

Ur c'hempouez distagadur a gavan ivez etre « chiboud » ha « lip-botoù ». 
Er poz diwezhañ ez enklotenn « nerzh » gant « mezh ».

Sonerezh eo ar varzhoniezh da gentañ evit Maodez GLANNDOUR. Setu perak ez 
arver sonioù o klotennañ e diabarzh ar werzenn. Ne gav ket din avat e c'heller 
komz eus enklotennoù gwirion, dre ma ne heuliont reolenn ebet evel e 
krennvrezhoneg. Hesonerezh eo kentoc'h, na dizh ket avat hini " Kanenn Azrec'h 
".

AN DANVEZ.

Talbenn ar varzhoneg a zastum mat mennoz Maodez GLANNDOUR. Lun Fask : 
Emsavadeg 1916 en Iwerzhon, pa voe kemeret Postti Dulenn gant ar vroadelourion, 
ha pa voe fuzuilhet an Emsaverion wellañ, hogen ivez devezh al lid gouestlet da 
Berrot ha da 'n holl re gouezhet evit ur Vreizh nevez. El Lun Fask diwezhañ e 
soñje Maodez GLANNDOUR dreist-holl pa en deus skrivet ar varzhoneg-mañ.
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Garm an Emsaver brezhon e-unan e-touesk ur mor a enebourion er marevezh 

war-lerc'h an eil brezel-bed eo enta ar varzhoneg-mañ. Ur garm dispac'hel ez eo 
ivez : garm an emsaver a venn endevout ar rezid evit Breizh hag a nac'h 
daoulinañ rak an Estren evel ma ra tud 'zo.

A). - Al loen gouez hag al loen doñv.

Ul loen gouez eo ar barzh, eleze un emsaver brezhon. Meizet en deus an 
emsaver brezhon gwirvoud Breizh. E zispac'h hiniennel en deus graet ha sed perak
e teu da ouez, da gonnaret, peogwir e venn ren e vuhez gwirvoud Breizh ha rediet
eo da « gonnariñ » eleze d' en em ziforc'hañ diouzh ar Vreizhiz arall a zegemer 
c'hoazh an urzhiadur estren.

Ne c'hell ken an Emsaver debriñ « bara ar vezh » dre m' en deus meizet 
gwirvoud Breizh. Ar re arall, al loened doñv a gav mat ar bara-se, peogwir n' o 



deus biskóazh tañvaet ur boued arall, ha n' o deus ket klasket gouzout hag ur 
boued arall a c'helle bout : en dirvoud emaint. Loened doñv eo an holl Vreizhiz-
se a zegemer an urzh diazezet. N' eo ket trawalc'h evite avat, ha klask a reont 
diskar pezh na gomprenont ket, pezh 'zo disheñvel dioute. Ar c'hi gouez-se n' eo
ket evel ar re arall. Ret eo neuze e lazhañ, rak kontammus e c'hell bout.

B). - Galv ar Rezid.

Al loen gouez a venn terriñ e chadenn. Trawalc'h en deus da vout sklav. Pa
n' en doa ket graet c'hoazh e zispac'h diabarzh, e c'helle gouzañv « bara ar 
vezh », « ar vazh », « ar chadenn », « al lochenn », hag all. Hogen, bremañ e 
wel e stad wirion, ha mennout a ra an dispac'h diavaez : hini Breizh a-enep Bro-
C'hall. Hini ar genel a-bezh a-enep an estren.

K). - Betek ar verzherinti ez aio an Emsaver brezhon evit seveniñ e 
uhelvennad. Darev eo da vezañ lazhet, rak, gwelloc'h eo dezhañ « mervel rok ha 
sonn » eget lipat ar botoù.
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KLOZADUR.

Ar barzh zo droug ennañ pa wel emzalc'h Breizhiz doñv o heskinañ ar 
Vrezhoned ouez o deus meizet petra e oa Breizh. Ha gouzout a reer eo bet 
heskinet Maodez GLANNDOUR en abeg d' e vennozioù breizhat gant ar re-se a gav 
gwell lipat botoù ar C'hallaoued eget ober war-dro o bro. Hogen ne blego ket an 
emsaver diraze. Rak gouzout a ra emañ gantañ ar gwir. Ouzhpenn-se, ez eo ar 
varzhoneg-mañ ur galv da 'r stourm dispac'hel e sell da zieubiñ Breizh diouzh e 
vistri c'hall. Lavarout a ra Maodez GLANNDOUR avat : « Ha c'hoant am eus d' ho 
tantañ, D' ho kontammañ ». Perak c'hoant hepken ?

Noten : 16/20.
EVEZHIADENNOU HOLLEK

Ar plaenadur-mañ zo bet endonet a-walc'h. Reizh ha pinvidik eo ar yezh. 
Mat ha gwirion eo ar mennozioù.

Da rakprenañ betek ar 1-añ a viz Mae
AN IRIN GLAS
gant RONAN HUON
(13 danevell)

20 skouerenn niverennet eus 1 da 20 war baper kaer " Arches "
20,00 lur franko e-lec'h 25,00 + mizoù-kas

20 skouerenn niverennet eus 21 da 40 war baper kaer " Marais "
15,00 lur franko e-lec'h 18,00 + mizoù-kas

Skouerenn voutin .... 11,00 lur franko
BETEK AR 1-añ A VIZ MAE 1966
Kasit ho cheken da R. HUON, C. C. P. 1629 14 Rennes
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Benead

PIV A SKRIVO BUHEZ AN TAD PRESSE ?

Ha skrivet e vo hep re a zale buhez an Tad Matilin Aleksi Presse, aet 
nevez 'zo da gemer lec'h e-touez Sent all ar Vro ? Sur mat, met ne vo ket 
diouzhtu e brezhoneg, siwazh ; n' hellomp ket kontañ evit an dra-se war e 
vibion-eñ, na war hini ebet eus manatioù Breizh. Ur vezh evito hag evidomp ; met
evel-se emañ kont...

Tud a-walc'h a vefe kavet d' hen ober e galleg, daoust maz eo aet da anaon
n' eus ket pell, e vignon brokus, ar skrivagner Daniel Rops ; hemañ avat, aon am
eus, e vije bet savet gantañ un oberenn abat hag akademiek betek re. Eus e du, 
rener beleion St-Sulpis e Paris, an Tad Gautier, a c'hellfe moarvat rein dimp ul
levr bev e yezh ha ken ledan all e spered, heñvel ouzh ar pennad en deus 
embannet dija diwar-benn an Tad Aleksi el levr a gomzin pelloc'h anezhañ. Karout
a ra an natur, al loened evel ma rae Abad Boken e-unan. Marteze ivez ar 
skrivagner speredel brudet, an Tad Loeiz Bouyer ; displeget en deus, da skouer, 
en un doare plijus birvidik, buhez an Tad Beauduin, ur beneadad belgiat, araoker
ha diouganer e-giz an Tad Presse. N' en defe ket Loeiz Bouyer aon da feukañ den 
o lavarout ar pezh a zo gwir, ha gouzout a rafe mont pelloc'h eget an diavaezioù
evit tizhout an ene don.

Rak eveljust ur ranngalon a vefe evidomp ul levr skrivet gant dour 
benniget pe goloet gant paper triliv, o tamguzhat ar wirionez, a zo bet kalet ha
kriz, Doue ' oar pegement ! Arabat stlepel mantell Noe war doare ar pennoù bras 
o deus heskinet ha renaviet an Tad Presse. Arabat kennebeut all tremen hep 
menegiñ ez eo bet, meur a wech, tost da vezañ toullbac'het gant tud ar « 
Resistance»  ha war-nes tapout boledoù en e benn, evel an Ao. Perrot, e-pad 
marevezh kentañ De Gaulle. Piv en devo kalon a-walc'h evit lavarout krik ha krak
kement-se ha kant tra all ?

Met pouezusoc'h a zo : d' am meno, n' eus nemet ur breizhad hag ur 
brogarour a c'hellfe kompren da vat un den a zo bet breizhad ha brogarour penn-
kil-ha-troad. Daoust ha ne blijfe ket d' an Ao. Poisson kregiñ gant al labour ? 
Gant ma vete evelato dielloù Boken digor-kaer dezhañ...
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Petra 'zo bet skrivet endeo diwar-benn an Tad Aleksi, estreget ar pennadoù

niverus a-walc'h embannet gant kelaouennoù da geñver e varo, ha degouezhioù evel
Dedi Iliz Boken ? N' hon eus ket bet amzer da sevel ur roll resis. Menegomp 
koulskoude testenioù tud a bouez evel ar gouizieg Aleksi Carrel, pe Tomas 
Merton, ar sistersiad brudetañ an amser a-vremañ. Ar speredelour amerikan-se en 
deus skrivet da skouer (1) :

A scholar and lover of austerity, with the tenacious and energic 
soul of a breton, Dom Alexis...

Studiadennoù talvoudus a gavomp ivez el levr-dastumad bet savet en enor da
Abad Boken, da geñver jubile aour e velegiezh (2). War ar bajenn gentañ emañ e 
c'her-stur : Ar wirionez er garantez - hag e ardamezioù. N' eo ket eñ en dije 
tremenet hep lakaat enno erminigoù Breizh ! !

Ur bern traoù plijus, fentus pe fromus a-wechoù, a c'hellomp pennaouiñ eno
diwar-benn istor an Abati, hec'h adsavidigezh dindan sell trugarezus Itron Varia
ar Riskl - un anv dibabet mat ! - ha dreist-holl diwar-benn an Tad Presse hag e 
bersonelezh speredel diouti hec'h-unan. E welout a reomp er sal-debriñ oc'h ober
sin ar groaz war an dorzh-vara dev, a-raok troc'hañ diouti jelkennoù ledan evit 
e venec'h ; goude-se oc'h ingalañ etrezo soubenn ar c'haol. Evel-se e rae 
gwechall St Gwenole ha St Gall... Ober eus Boken un tiegezh gwirion, ha n' eo 



ket ur seurt kazarn, a oa unan eus mennadoù pennañ an Tad. Chom hep bezañ stag 
ouzh reoliadurioù reut ha diblegus, ouzh sistemadoù sec'h ha kleuz, a oa ivez ur
pennvenoz evitañ. Bezañ digor d' an holl, amezeion hag ostizidi, hep prezeg 
dezho, hep kestal... Ya, Boken an Tad Presse a oa, e gwirionez, ur manati 
dioutañ e-unan, plijus hag efedus. Ma chom feal d' e spered, e chomo war un dro 
feal da hini St Benead, Tad Europa.

*

An hevelep levr a ra meneg eus oberennoù speredel Dom Aleksi, bet embannet
evel E Skol St Benead (3), pe diembann c'hoazh, da skouer ur studiadenn diwar-
benn kelennadurezh Tad ar Venec'h war ar bedenn.

Er penn diwezhañ e kavomp pajennoù kalz re verr o kinnig dimp bommoù eus 
skridoù Dom Aleksi. Skiant-vat, skiant-prenet, kempouez. Pell emaomp diouzh Les 
Illuminés, romant leun a dreitouriezh bet skrivet gant an hungariad Bela Just, a
lakaas, siwazh, da redek war gont Boken ur bern gevier gwall noazus.

(1) The silent Life. Parrar Strauss and Cudaly, New York, 1957.
(2) Le Message des Moines à notre Temps, Arthème Fayard, Paris, 1958, 15 lur.
(3) Le Rameau, Paris 1954.

54
Barnit, c'hwi hoc'h-unan. Setu, da skouer, pezh a lavar Abad Boken :

Mont a reer d' an hunva evit kousket... Ar bedenn a zere eno eo hini
St Per e Liorzh an Olived.

N' eus den ebet en amzer a-vremañ en divije ar gwir dezhañ e-unan da
chom hep labourat ha da vevañ diwar goust ar re all.

Un diboelladenn souezhus eo krediñ e c'heller rentañ klod da Zoue ha
tizhout ar barfeted, dre en em nac'hañ betek lazhañ pep personelezh.

N' ON KET KELT EVIT NETRA : ar pezh a blij din muioc'h eget linennoù
reut ur savadur modern, eo faltazi digemparzh hag, a benn ar fin hesonius, hon 
ilizoù kozh, hor chapelioù breizhat, hor c'hestell hag hor manerioù. Bevet ar 
frankiz ! In necessariis imitas, in aliis libertas.

*

Anavezout a ran tud o deus dija resevet grasoù dre hanterouriezh an Tad. 
Spi am eus e vevin a-walc'h evit galloud reiñ va zesteni pa vo digoret ar prosez
kanonek a roio da Vreizh hec'h eil Sant MATILIN.

UR C'HARR-TAN ARNEVEZ DREIST !

Mar fell deoc'h kaout ur c'harr-tan eus an bibab, dalc'h ennañ, digoustus, aes-
tre da vleniañ, hep ezhomm zoken da dremen dre ur skol, prenit ar c'harr-tan 
hollandat emlusk 100 % : DAF.

Evit gouzout hiroc'h diwar-benn ar c'harr-tan burzhudus-se, skrivit gant un 
timbr d' hor C'hevredigezh :
" Skingomz ha Skinwel ", Kergoantik, 18 bis, Straed Duguay-Trouin, 22 Sant-
Brieg.
Ar goulennoù brezhonek a dalvezo, diouzh ma vo tro, un tammig diskont d' ar 
brenerion.



Goulven PENNAOD

Notennoù war an Niveriñ

Nevez zo ez eus bet embannet gant ar gelaouenn Skol un eil mouladur eus al
levrig anvet " Penaos niveriñ, kontañ ha muzuliañ e brezhoneg " bet savet gant 
kelennerion Ober. Amañ ne fell din plediñ, war-bouez nebeut, met gant an 
niveriñ, rak kudenn ar c'hontañ eeun zo bet diazezet da vat gant KIS-SADED e 
Preder 53/54, 88-99 evit a sell ouzh ar pevar jedadur, ha ne rin  nemet klokaat 
un tammig amañ ar pennad-se ; ne rin anv ebet eus ar muzuliañ, rak ar 
ventawouriezh a dle bezañ studiet eviti hec'h-unan hag ul levr a-bezh a vo 
gouestlet dizale d'ar gudenn-se, war am eus klevet.

Dre vras e c'haller lavarout ez eo levrig Ober chomet feal rik d' an 
doare-niveriñ brezhonek hengounel, eleze an doare a gaver, da skouer, e Yezhadur
Bras Kervella, pp. 263-73. Gouzout a reer ez eus bet kinniget reizhiadoù all 
gant R. Hemon ha I. Craff, J. Konan, e Gwalarn hag Al Liamm. En diwezh, KIS-
SADED (Preder 64/65, 96-97) a ginnigas un doare-niveriñ nevez.

An dael-se a gaver en holl vroioù etre paotred an hengoun ha paotred an 
nevezintioù : an nevesaerion a fell dezhe kaout binvioù aes evit o 
embregerezhioù pemdeziek, an hengounidi a venn mirout ar stad kozh evel m' emañ.
Alies avat e verzer n' eo an «hengoun »-se nemet un hengoun... nevez a-walc'h, 
diazezet abaoe un nebeut kantvedoù hepken ha diwar ul levezon estren, a zo 
muioc'h, tra ma teu an nevesaerion da adkavout, hep gouzout dezhe a-wechoù, un 
doare-ober kalz koshoc'h ha hengouneloc'h e gwirionez. Evit ar pezh sell ouzh an
niveriñ, evel evit pep kudenn all o tennañ d' ar yezh, an dra nemetañ da ober zo
teurel ur sell ouzh an niveriñ er yezhoù keltiek all hag ouzh an testennoù 
koshañ pa c'haller. Amañ ne bledin met gant an anvioù arveret evit an degennoù a
zegas ar muiañ a ziaesterioù.

N' eus den evit lavarout penaos e veze stummet an holl zegennoù e 
galianeg, rak ar yezh-se zo aet da get ha ne chom met roudoù dister anezhi. Evit
an niveroù petvediñ en o anavezer a 1ñ da 10t ha 14t (sl. Loth, RC 41, 1924, 34-
38 ; Guyonvarc'h, Ogam 10, 1958, 169-178). Anaout a reer an anv evit 30, dindan 
ur stumm latinekaet en dativ-ablativ lies : tricontis (Holder, Altceltischer 
Sprachschatz ii 1950), a ziskouez ur stumm kar d' ar furm vrezhonek tregont.
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Evit ar pezh a sell ouzh an heniwerzhoneg ez anavezomp gwell an traoù, sl.

Thurneysen, A. Grammar of Old Irish, Dublin, 1946, 242hh.

20 fiche, gen. fichet 
30 tricho, gen. trichot
40 cethorcho, gen. cethorchat 
50 coica, gen. coicat 
60 sesca, gen. Sescot
70 sechtmogo, gen. sechtmogat 
80 ochtmoga, gen. ochtmugat 
90 nócha, gen. nóchat
100 cét, gen. céit

Evel a weler diwar furm ar genitiv, anvioù an degennoù a c'houlenn en o 
raok, kKt. *-kont- bezet, eus 30 da 90 : *tri-kont-, * kwetru-kont-, * 
kwen(kwe)kont-, * sweks-kont-, * sekt-amu-kont-, * okt-amu-kont, * nowu-kont-.

Adalek mare an heniwerzhoneg diwezhat avat e vez tuet ar yezh da adaozañ 
an niveroù bras e strolladoù a liesaerioù bihanoc'h : da fhichit « 40 = daou-
ugent », tri fichit « 60 = tri-ugent », secht fichit « 140 = seizh-ugent », tri 
coicait « 150 = * tri-femont », co trib nónburib « gant 27 den = * tri-navour » 
(GOI 245).



An doare-ober nevez-se a badas betek hiziv, damheñvel ouzh doare ar 
brezhoneg klasel, evel en gweler e kentañ embannadurioù yezhadur ar frered 
kristen (Graiméar na Gaedhilge = GG1) na roer ar furmoù all met etre klochedoù, 
hogen an diwezhañ embannnadur (Graiméar Gaeilge = GG2), oc'h ober gant an doare-
skrivañ kefridiel nevez, ne ro met ar furmoù eeun :

GG1
20 fiche
30 deich is fiche (triocha)
40 da fhichid (ceathracha)
50 deich is da fhichid, leith-cheud, caoaga
60 tri fichid (seasga)
70 deich is tri fichid (seachtmhogha)
80 ceithre fichid (ochtmhogha) 
90 deich is ceithre fichid (nócha)
100 céad (ceud)

GG2 TYI
20 fiche fiche
30 triocha deich fichead
40 daichead daichead
50 caoga deich is daichead
60 seasca tri fichid
70 seachtó deich is tri fichid
80 ochtó cheithre fichid
90 flécha deich is cheithre f.
100 céad céad
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Lenn a reer GG1 72 : « The words for 30 ... 90, given in brackets, are the

old words for these numbers ; they are not used now, and are given simply for 
reference ». Hogen a-unan gant reizhadur an doare-skrivañ e lakaed endro da 
reolenn arver an niveroù hen- ha krenniwerzhonek, ha berzet e oa an doare « 
hengounel » (nemet evit 40 daichead n' eo met ur skrivadur skoueriekaet eus da 
fhichid), eleze, evit gwir, nevez a-walc'h er yezh. Evit ezhommoù ar c'honterezh
hag ar jedoniezh e voe graet, hogen an doare « hengounel » a vez miret 
peurliesañ er vuhez voutin hag el lennegezh evel en merzer e levr Myles Dillon 
ha Donnchá O Cróinin, Teach Yourself Irish (= TYI), London 1961, p. 136,. 
deskrivet amañ uheloc'h.

E kembraeg hag e kerneveg e kaver un doare niveriñ a denn da hini ar 
brezhoneg :
krKb Kb
20 ugein(t) ugain
30 dec ar hugein(t) deg ar hugain
40 deu ugein(t), deugein deugain
50 pymwnt, dec a deu ug. deg a deugain hanner cant
60 tri ugein(t) trugein trigain
70 dec a thrugein(t) deg a thrigain
80 pedwar ugein(t)  pedwar ugain
90 dec a phedwar ug. deg a phedwar u.
100 can(t) cant

Kb' Kn
20 ugain ügans
30 tri deg dek-warn-ügans
40 pedwar deg deugans, deu-ügans
50 pum deg dek ha deugans hanter-cans
60 chwe deg tryügans
70 saith deg dek ha tryügans
80 wyth deg peswarügans
90 naw deg dek ha peswarügans
100 cant cans



E kembraeg klasel e vez rouestletoc'h eget e brezhoneg dre ma niverer ivez
dre bemzek, da sk. 97 dau ar bymtheg a phedwar ugain « * daou war bemzek ha 
pevar-ugent ». Merzout a reer avat ez eus roudoù eus * -kont- : hKb pimmunt, 
krKb. pymwnt « 50 = pemont ». Hogen ken borodus ha digomprenadus e veze an 
niveriñ dre ugent ha pemzek ez eus bet diazezet, gant an dud a Iliz, a gav din, 
evit ma vo splann evit an holl niverenn ar ganenn ginniget, un doare-niveriñ 
eeunoc'h a-bell, aroueziet amañ uheloc'h gant Kb'. Evit lenn un niver e vez 
heuliet strizh neuze urzh ar sifroù, sk. 586 pum cant wyth deg a chwech « * pemp
kant eizh dek ha c'hwec'h » : an doare-niveriñ-se eo a glaskas gwechall R. Remon
lakaat da dalvezout evit ar brezhoneg, hogen, re abred e oa ha ne reas ket 
berzh.
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kelennerion Ober. Un tammig disheñvel e veze en hen-vrezhoneg (sellout ouzh 
Fleuriot, VBEG 256). Da skouer evit 18 ne gaver ket * tri hue, hogen eithnec 
(sl. krBr. eizdec, eittec, Br. eitek) ha dou nau « * daounav » (sl. Kb. 
deunaw) ; un guar XXX (tricont) « * un war dregont » ; pemp guar dou ucent « * 
pemp war zaou-ugent » ha pem nau « * pemp-nav » evit 45 ; seidth seidth « 49 = *
seizh-seizh » ; teir trigont « 90 = * teir-zregont » ha dec super LXXX « 90 = * 
dek war 80 ». Adkavout a reer amañ ar pezh en deus merzet Thurneysen, GOI 245, 
evit an hen-iwerzhoneg, eleze ez eus un « tendency to rearrange large numbers in
smaller multiple groups », met n' hon eus ket amañ an doare-niveriñ orin, dre ma
kaver pimmont « 50 = pemont » eus * kwenkwe-kont-, ur furm homañ peurheñvel ouzh
an hini a gaver e hKb., krKb., hIw., ha nIw. hag a glot gant Br. tregont hag ar 
furmoù kevatal er yezhoù indezeuropek all ; bezet, da skouer, evit 30 : armenieg
eresun, gresianeg triákonta, latin triginta, avesteg thrisat-, henindieg 
trimcat-, galianeg (ablativ) tricontis, agnieg taryâk, koutchaeg täryâka, o 
c'houlenn holl en a-raok Ie. * trijâd-komt- pe * trijâ-kmt- (sl. Meillet, 
Introduction 9, University of Alabama 1964, 413 ; Pokorny, IEW 1091).

Met alies e vez klevet tud o lavarout : forzh penaos, « keltiek-rik » eo 
an niveriñ dre ugentennoù, ha dindan levezon ar C'halianed e vez lavaret e 
galleg quatre-vingt « 80 », ha gwechall six-vingt « 120 », set vins « 140 », 
quatorze-vins « 280 », h.a. Bez' e c'haller eilgeriañ da gentañ ez eo koshoc'h 
er yezhoù keltiek an niveriñ dre * -kont- ; d' an eil, koshoc'h e hañval bezañ e
galleg ivez furmoù evel septante « 70 », uitante « 80 », nonante « 90 », arveret
hiziv c'hoazh e Gwallonia hag e Lothringen ha Helvetia romaneger ; d' an trede, 
en diwezh, e hañval bezañ ar gwir gant ar romanegour G. Rohlfs pa glask amañ, n'
eo ket levezon ar C'halianed, hogen hini an Normaned : kompren a reer neuze 
penaos an doare-niveriñ-se em astennas da Vreizh, da Gernev-Veur, da Gembre ha 
da Iwerzhon o vont betek mougañ an doare indezeuropek kozh. Evit a c'hellomp 
dezastum diwar istor an iwerzhoneg, kalz pinvidikoc'h e destennoù eget ar yezhoù
all, diasur krenn eo e vije bet un orin keltiek kozh en niveriñ dre ugentennoù.

En enep, an doare-niveriñ erbedet gant KIS-SADED e Dafar 64, p. 97, 
bezet : tregont, pergont < * kwetru-kont-, pemont, c'hwegont, seikont, eikont, 
naogont (evit * naonkont) a heuilh dik an doare-niveriñ hengounelañ. Hogen, an 
etimologiezh hag ar c'hlannyezhouriezh ne vent ket a-walc'h evit dasorc'hiñ 
furmoù aet da get abaoe dek kantved ! Abegoù sonnoc'h ez eus, an hevelep re a 
lakaas Gouarnamant Iwerzhon (sl. Litriú na Gaeilge, embannet e 1947, p. 17) da 
zont en-dro d' an niveriñ kozh : ar re a rank ober dre vicher gant niveroù, a 
c'houl ur reizhiad eeun ha neket troadelloù lennegel. Amañ da heul e roin un 
nebeut skouerennoù en diskouez splann.
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Bezet ar rann 1/6 : lavaret e vo « ur c'hwec'hvedenn » ; bezet ur rann 

all, 5/7 : « pemp seizhvedenn » ; 14/19 : « pevarzek naontekvedenn » « Hag all »
emevezor. Da welout eo. Da skouer, 1/64 a vo moarvat « ur bevarenn ha tri-ugent 
» : nebeutoc'h meizadus eo. Taolomp hor sell ouzh un niver brazik, bezet « 576 
den » = « pemp kant c'hwezek DEN ha tri-ugent », ha klaskomp distagañ, hervez an
doare hengounel, ar rann 576/893 : anat eo e vez dalc'het amañ lec'h « den » 
gant an anver, ha neuze e vo ret deoc'h, evit heuliañ « ijin ar yezh » da 



nebeutañ, rak ne ouzon ket hag-eñ e c'hello bezañ arveret kalz, lavarout : « 
pemp kant c'hwezek EIZH KANT TRIZEKVEDENN HA PEVAR-UGENT ha tri-ugent » Kinnig a
ran ur vuoc'hig wenn da nep piv bennak a vo gouez da gompren raktal ster ha 
niverad ar rann-se. E c'houzout a ran, ur c'hantved zo, ne raed ket alies gant 
hevelep niveroù, hogen hiziv e vo kavet rannoù a zoare-se gant nep studier an 
derez kentañ evit e santifikad.

Reizh kenan eo ivez ar pezh a skriv kelennerion Ober p. 7 o levrig : « 
Mil, milion ha miliard a zo anvioù evel ar re all. Setu perak emaint da vezañ 
lakaet diouzhtu goude niver izelañ o rummad ha neket e lec'h all ebet. Evel-se 
39 000 a zo da vezañ lennet nav mil ha tregont ha neket (*) nav ha tregont mil 
». Reizh eo moarvat e-keñver ar yezhadur hengounel, hogen 9 030 a vezo « nav 
mil, tregont » ken reizh all. Klaoustre e vo kammgemeret an eil evit egile bep 
eil gwech... Ne c'haller ket lavarout neuze ez eo spletus evit nep piv bennak a 
rank, dre e vicher, ober gant sifroù. Amañ e vin aotreet marteze da ober anv eus
un taol-arnod a ris warlene. Edon o kenteliañ e Kêr-Vreiz war ar yezhoniezh 
keltiek. Alies-tre e lavaren traoù evel « Sellit ouzh yezhadur Fleuriot, p. 376 
D. Pa zistagen « tri c'hant seikont c'hwec'h » e welen va selaouerion o skrivañ 
3, 7, 6. Ur wech bennak em eus lavaret « tri c'hant c'hwezek ha tri-ugent » : 
bep gwech neuze en o gwelen o skrivañ 3, 1, 6..., o rasklañ 16, o vezañ disoñjet
ha « tri-ugent » pe « pevar-ugent » am boa lavaret, h.a. Arnodennit hoc'h-unan, 
ha chañs vat d' ar skolaerion a ray gant an niveriñ «hengounel ».

Setu perak, diwar skiant-prenet, emaon a-du krenn ha groñs gant reolenn 
KIS-SADED : « evit lenn ha skrivañ an niveroù, heuliañ urzh skrivañ ar sifroù 
eleze lakaat an unanennoù warlerc'h an degennoù, nemet etre dek hag ugent ». Aes
kenan e teu neuze da vezañ distagadur 576/893 : « pemp kant seikont c'hwec'h, 
eizh kant naogont trederenn », 39 000 « tregont nav mil », 9 030 a nav mil 
tregont ». Lavaret e vo, a dra sur, ez a an doare-ober-se a-enep da « ijin 
keltiek ar yezh ». Gwir eo ez eo nevez flamm er yezhoù keltiek (degemeret avat e
neveziwerzhoneg evel e nevez-kembraeg !), met a-hed o istor e weler ar yezhoù-se
oc'h eeunaat mui-ouzh-mui o displegadur, bezet evit ar verb, an anv-kadarn ar 
raganv pe an niveriñ. Da skouer, en heniwerzhoneg e veze lavaret coic sailm 
sechtmogat « * pemp salmoù (eus) seikont (genitiv) », coic mili ochtmugat ar 
chét « 185 000 = * pemp milioù (eus) eikont war gant », h.a., hogen un hevelep 
doare ne ve ket gallus ken bremañ evel hon eus gwelet uheloc'h.
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eus ar galleg milliard. Setu ar pezh a skriv M. Grevisse en e yezhadur Le bon 
usage, st emb., Gembloux, 1964, p. 336 : « Pour les très grands nombres, on a 
les noms suivants, désignant des nombres de mille en mille fois plus grands : 
million (= mille fois mille), milliard (ou : billion), trillion (autrefois : 
milliasse)... » Souezhet on na gavout * milias  ! Ne gav ket din e oa kavet 
miliard e brezhoneg a-raok geriadurioù lennegel R. Hemon, rak Vallée e-unan a 
lavar dek-kant milion ha mil-milion. Dre chañs, * billon zo chomet dianav, rak, 
betek 1961, ar ger-mañ a dalveze 10 12 e saozneg, alamaneg, h.a. Abaoe e tal 10 
12 e pep lec'h rak, warlerc'h un emglev etrevroadel, an niver 10 66 eo a anver 
n-lion ha neket * 10 3n evel e Bro-C'hall hag er Stadoù-Unanet gwechall. Rasklet
eo neuze ar ger milliard e galleg eus geriaoueg ar ouizieion hag ar galvezourion
hag, e vez lavaret mil milion dre holl, dres ar pezh a ginnige Vallée : daoust 
hag-eñ e talv ar boan neuze deskiñ d' hor skolidi yaouank ur ger na anavezont 
ket hag a vo difennet dezhe ober gantañ ? Evit stummañ an niveroù bras e 
brezhoneg hon eus neuze : 106 = milion, 109 = 106+3 = mil milion, 1012 = 102x6 =
daoulion, 1013 = 10(2x6)+3 = mil daoulion, 1018 = 103x6 = trilion, hag all, 
hervez ar reolenn 106n = n-lion ; anat eo, avat, e vo heuliet e brezhoneg, evel 
en holl yezhoù, ar boaz da lavarout, da skouer, 1023 - « dek mac'h ugent eizh » 
kentoc'h eget « dek mil perlion ».

Emaon o paouez skrivañ « dek mac'h ugent eizh » evit 1028. Hogen, mar 
heuilhjen reolennoù skolaerion Ober (p. 22) e rankjen lavarout : « keneizhvedad 
warn-ugent dek ». Ne ouzon ket hag-eñ e ven komprenet. Bezet, da skouer, ar 
frazenn-mañ, tennet eus un dornlevr kosmografiezh: « Evel unanenn regad e reer 
alles gant ar parsek pe pellder ur sterenn dezhi ur baralaksenn a 1", hag a dal 



3,084 X 1013 km ». Hervez Ober, e ve ret lavarout, hervez am eus komprenet, « 
tri c'hilometr peder milvedenn ha pevar-ugent lieskementet gant kentrizekvedad 
dek »... Lakomp e teufe an dud da vezañ boas ouzh distagañ « ken-Bvedad A » ar 
pezh a skriver AB, aezik a-walc'h eo pa vez B un niver eeun, hogen pell eo a 
vezañ eeun re alies, hag hep mont re bell da gentañ, penaos e ve distaget 
gwerzhad un elektron-volt e joulioù, bezet : 1 eV = 1,6 X 10-19 J ? An arouez - 
o verkañ un niver bihanoc'h eget mann n' eo ket didermenet el levrig. Lakomp e 
ve, evel arouez an « diskontadur » (= lamadur), distaget « nemet » (= maes 
hervez termenadur skoueriekaet SADED), ha klaskomp lenn : « un elektron-volt zo 
par da ur joul c'hwec'h dekvedenn lieskementet gant * ken-nemetnaontekvedad dek 
»... Met piv a lavaro penaos distagañ ar gevreizhenn ex ? Daoust hag-eñ e vo « 
keniksvedad e » ? Gallus ha komprenadus e c'hallfe bezañ c'hoazh, hogen pa gejo 
ar studier gant ej(x+pi/6) e vo diaes, sur a-walc'h, erbediñ un distagadur evel 
« kenji-lieskementet-gant-iks-ha-pi-c'hwec'hvedenn-vedad e »... gant ar spi da 
vezañ komprenet un deiz gant nep piv bennak. Kement-mañ a dal, evel-reizh, evit 
an « digenliesvediñ ». Lakomp hor befe un dra bennak evel : y2 = X291 (a ken-
daou-c'hant-seitekvedad-ha-pevar-ugent iks » !), neuze : x = 267gwrizienny2, 
bezet ???) : a digen-daou-c'hant-seitekvedad-ha-pevar-ugent keneiliad ye » pezh 
a c'haller envel, me a gav din, ur meni torr-penn sinaat.
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gant KIS-SADED, eleze ober gant mac'h ha bon : gerioù berr, eeun, aes da 
zistagañ, disheñvel diouzh nep ger all, ha sanket don er yezh (sl. hBr. mach-, 
Br. bon-). Evel-hen 3,084 X 1013 km a vo : tri skej mann eikont-pevar (lies) dek
mac'h trizek kilometr ; ej(x+pi/6) e : e mac'h ji lies iks mui pi war c'hwec'h 
(pe : pi c'hwec'hvedenn) ; y2 = X291  : ye mac'h daou zo iks mac'h daou c'hant 
naogont seizh ; x = 267gwrizienny2: ye mac'h daou, bon daou c'hant naogont seizh
pe c'hoazh ye mac'h daaou daou c'hant naogont seizhvedenn (= y2/297) : nep piv a
glev ar frazennoù-mañ zo gouez d' o deskrivañ raktal hep fazi.

*

Va fal, o skrivañ ar pennad-mañ, n' eo ket diarbenn labour kelennerion 
Ober. Gouezet o deus displegañ en un doare reizh penaos e rankfed niveriñ e 
brezhoneg en ur heuliañ strizh an hengoun lennegel ha reolennoù ar yezhadur. 
Hogen istor ar yezhoù keltiek a ziskouez penaos eur deut da niveriñ evel-se. Da 
gentañ, er yezh voutin, ne gonter ket alies gant niveroù bras : n' eus ger   « 
keltiek » ebet brasoc'h eget kant. An degennoù zo nebeutoc'h arveret eget an 
unanennoù pe an niveroù betek ugent ; hep menegiñ levezon gwirhañval an 
Normaned, ez eur deut da zilezel tamm-ha-tamm anvioù indezeuropek ha hengeltiek 
an degennoù : * trikont- a voe miret e brezhoneg hepken, hag ar re da heul 
kollet en holl yezhoù nevezkeltiek, dilezet evit an « tendency to rearrange 
large numbers in smaller multiple groups » evel ma 'z eo anataet gant an 
disheñvelderioù bihan etre ar yezhoù-se na gavjed ket gant ma vije bet un 
hêrezh. Hogen ne oa ket a-walc'h, ha bremañ, e-touez ar bobl e c'haller klevout 
evel a ris meur a wech (e Radio-Bretagne da skouer), « me zo soasant-keñz vloaz 
» dre ma veze re ziaes etrelakaat « pemzek vloaz ha tri-ugent » ; doareoù heñvel
a gaver e Kembre. Ha padal, evit an ezhommoù boutin pe ar prezeg lennegel e vo 
aes kenderc'hel da ober mui pe vui gant an doare-niveriñ displeget e-barzh levr 
kelennerion Ober. Hogen hiziv e vez kavet mui-ouzh-mui Brezhoned yaouank o devo 
da niveraouañ a-hed an devezh ha da ober gant eztaoladurioù jedoniel rouestlet 
meurbet ; e lavarout a ran eeun hag eeun : dic'hallus krenn e vo evite heuliañ 
ar reolennoù graet evit al lizheradurourion, evel em eus diskouezet amañ 
uheloc'h, me gav din, o tibab, neoazh, eztaoladurioù jedoniel eeun kenan na 
deont ket a-us da live ar jedoniezh a zesker e bloaz kentañ ar skol-veur, d' ar 
muiañ. Ret eo dimp kaout ur reizhiad niveriñ eeun, sklaer hag azas ; an hini 
arveret gant studierion SADED a glot gant ar redi-se. Neuze, evit echuiñ, ez 
atersan kelennerion Ober : Daoust hag-eñ e talv ar boan lakaat tud ar c'hentañ 
derez da zeskiñ un niveradur a rankint disoñjal kentizh e fello dezhe mont d' an
eil derez ?
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AL LEVRIOU

Goulven PENNAOD

MARGARITAS ANTE PORCOS

Roparz HEMON - Geriadur istorel ar brezhoneg, levrenn 10, ganedigezh-gouelañ. " 
Preder ", Kastellin 1965 ; peder levrenn 15 lur, G. Etienne, C. C. P. 16 093 13 
Paris.

E 1958 e kroge R. Hemon da embann, e ti AL LIAMM, Dafar geriadur istorel 
ar brezhoneg. Moulet e oa, Sklaer ha kaer ; daou c'hant pajenn evit al lizherenn
A. d. l. anat, ar c'hlokañ geriadur brezhoneg betek-hen. Meulet e voe al levr, 
gant an holl pe dost, ha reizh e oa. Gortozet hon eus, ouzhpenn bloaz, al 
lizherenn B, ha netra ne zeue er-maez. E miz Kerzu 1959 avat e oa lakaet e 
gwerzh un niverenn eus PREDER enni ar gerioù B-bividik. Ne oa ket moulet ken, 
hogen liesskrivet, hag ur c'hentskrid berr a lavare perak : « (Bez) e oa spi da 
voulañ levrennoù all, unan bep bloaz da vihanañ. Moulañ, avat, a goust ker. Hep 
skoazell digant ur gouarnamant pe ur gevredigezh pinvidik, ne c'heller ket, en 
deiz a hiziv, dont a-benn. N' en deus AL LIAMM da gontañ war skoazell ebet 
seurt-se ».

Keuz am eus ha mezh am eus pa lennan ar gerioù-se. Keuz evidomp-ni ha mezh
evit va bro. Diwar goust kouerion, micherourion ha bourc'hizion Gembre, hep 
skoazell stad ebet, eo bet savet al Llyfrgell Genedlaethol, Prifysgol Cymru, an 
Amgueddfa Gymreig, ha me oar me. Kemend-all a voe graet e meur a vro all. E 
Breizh avat, « va c'halon d' ar brezhoneg », marteze a-walc'h. Ket va yalc'h ! 
Hag arc'hant ez eus e Breizh padal, foranet e mil ha mil tra foll, roet brokus 
bep bloaz da dud ha da gevredigezhioù na reont tra ebet evit hor mad priziusañ, 
anien hor bro hag hor broadelezh, an dister dra se - a c'hallfed krediñ - ez eo 
ar brezhoneg.

Tud kalonek ez eus ivez, ha ne vo den souezhet pa venegin amañ anv abAnna.
A drugarez dezhañ e c'hallas Roparz Hemon kenderc'hel gant al labour en doa 
boulc'het ha tamm-ha-tamm e teu er-maez, evel kaieroù liesskrivet, met 
liesskrivet aketus ha kaer, ar gwellañ geriadur bet savet eus hor yezh. Amañ e 
rankan reiñ sifroù avat : 45 % eus ar goumananterion n'int ket eus an emsav. Da 
lavarout eo ez eus 45 % eus an dud prederiet gant hor yezh a zo saoz, gall, 
alaman, amerikan... Bennozh dezhe, neuze, e c'hell bezañ embannet c'boazh ul 
labour a ra enor d' e aozer ha da Vreizh. Ne gomzin ket hiroc'h war ar poent-se.
Evit gouzout ar pezh a soñjan eus an holl re a lavar ez eus anezhe « Brezhoned 
emskiantek » met na reont tan foeltr ebet eus ar pep talvoudekañ embannet en o 
bro, en ho tavean da anv ar pennad-mañ.
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Ne dalv ket, anat, e ve disi labour Roparz Hemon. Bez' ez eus gerioù 
testeniekaet mat na gaver ket en e c'heriadur. Lod eus ar gerioù deveret, da 
skouer. Met, an aozer en deus respontet e-unan, ha reizh-tre, a-zivout an dra-se
: diwar hogos pep ger brezhonek e c'haller stummañ gerioù deveret pe liesgerioù.
Pa anavezer ster al lost-gerioù -er pe -adenn, daoust hag-eñ ez eo ret menegiñ 
gortozer, gortozadenn (hag -adur, -idigezh, -adeg...) warlerc'h gortoz ? Bemdeiz
e vez stummet gerioù nevez evel ar re-se ha n' eus den a ve gouez d' o menegiñ 
holl. Dres, pa skrivan ar gerioù-mañ e teu d' am soñj ur ger na gaver nag e 
geriadurioù R. Hemon, nag en « Evezhiadennoù » Kervella : kudennoù ar 
gortozerezh, studiet gant ar jedoniourion a ra war-dro an Operation Research ; 
ne gav ket din e vo ret hirbrederiañ evit meizout ster ar ger nevez-mañ ; Aes a-
walc'h eo sevel Thesaurus ur yezh ken paour hag ar galleg, ha padal, 
embannidigezh Trésor de la langue française ne vo ket kaset da benn a-raok 
hanter-kant vloaz da nebeutañ, Thesaurus linguae Latinae, kroget ennañ e derou 
ar c'hantved-mañ, e 1900, n' en deus ket tizhet c'hoazh al lizherenn N : hogen 
degennoù ha degennoù a ouizieion, paeet gant ar Stad pe gant kevredigezhioù 



etrevroadel, a genlabour war ar geriadurioù-se, tra m' emañ Roparz Hemon o 
labourat e-unan penn, hep bezañ paeet gant den, evel-reizh, hag en enep marteze,
rak ne ven ket souezhet diwar glevout e pae e goumanant hag ouzhpenn da Breder !

En tu all da c'halloud un den e ve sevel ur geriadur peurglok. Er Geriadur
istorel avat e kaver an holl c'herioù talvoudek bet implijet abaoe ar 15t ktvd. 
Klok eo evit ar brezhoneg krenn war-bouez nebeut, niverus ha liesdoare an 
arroudennoù, urzhiet sklaer ha dereat-tre ar sterioù. A-feur ma 'z a war-raok, 
a-hend-all, e lakaer da dalvezout skridoù nevez fichennaouet gant an aozer,  ha 
mat eo bet, da skouer, menegiñ ar pezh a gaver gant ar c'heriadurourion gozh. 
Keuz am eus, a-wechoù, ne voe ket bet graet gant an henvrezhoneg, met, ret eo 
lavarout ne oa ket gallus a-raok embannidigezh labourioù Léon Fleuriot, ha 
bremañ zoken, e ouzon ervat evit bezañ klasket e ober n' eo ket aes kenan ar 
bremanekaat, ha n' eo ket an Ao. Plerger am dislavaro ! Ur wech war deir emeur e
riskl da faziañ : furoc'h eo bet neuze R. Hemon.
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Un nebeut fazioù zo chomet ivez, da skouer, p. 928, genidik zo

troet « en grammaire, de l'accusatif, appartenant à l'accusatif. NOTK. p. 32 " 
rix ", " rigos " d' an doare-anv genidik » : anat eo ez eus amañ ur genitiv unan
ha neket un akuzativ, genidik o vezañ implijet evit tro-c'henel evel a anved 
neuze ar genitiv. Ur fazi eo bet ivez, d' am soñj, ober gant gnaou, gnaouaat, 
gneviñ, gnaouet, p. 969. Ar gerioù-se a oa aet da get abaoe mare ar brezhoneg 
krenn, met n' eus arvar ebet e vezent distaget neuze /gn/ (da lavarout eo /g/ 
+ /n/) ha neket /ñ/ er strollad skrivet bremañ gn. Pa lennint bremañ er GIB ar 
gerioù-se skrivet gn-, an dud a vo techet d' o distagañ a-dreuz. N' eus arvar 
ebet kennebeut e teu ar strollad /gn/ da vezañ distaget /n/ adalek mare ar 
brezhoneg krenn, ha, neuze, e vije bet ret skrivañ bremañ : naou, naouaat, 
neviñ, naonet, evel ma reas Maodez Glanndour gant naouegezh nevez zo. Ur fazi 
all ez eus, d' am soñj, p. 991, 1. gortoz : ar skouerioù, tennet eus GReg., 
L'Arm-, FVR.. zo gorto, hag evel-hen e tle bezañ skrivet, rak penngef ar verb 
hon eus amañ (sl. digor, h.a.) ha neket an anv-verb a zo, eñ, /gortos/, gant /s/
evel m' en diskouez ar stummoù gwenedek hag ar skridoù krennvrezhonek : gwechall
e veze lavaret, av. gortos, met, sk. gortoiñ, gorteomp, gortoet h.a. Enebiñ a 
c'hellomp amañ gorto :: gortoz evel golo :: goleiñ.

Met nemeur a dra eo ar fazioùigoù-se ; n' eus geriadur ebet a c'hell bezañ
peurzifazi ; souezhus eo er c'hontrol gwelout pegen rouez int en un oberenn 
savet, evel homañ, gant un den e-unan ha na c'hallas fiziañ nemet warnezhañ e-
unan evit he sevel. A-wechoù n' on ket a-du penn-da-benn gant an disoc'hoù roet 
gant Roparz Hemon. A-wechoù e weler Turked yaouank SADED o vont pelloc'h egetañ,
hag a-walc'h eo da sodien zo evit lavarout : mat ! setu e begement lavaret da 
Roparz Hemon. Un dra a c'hallan lavarout, hag a rankan, hep bezañ dislavaret 
gant hini ebet eus kelennerion SADED : ne vije ket bet a SADED pa ne vije ket 
bet en e raok an den meur anvet Roparz Hemon evit ober eus lastez patoa ar 
Finister ar yezh resis pinvidik galloudus a anavezomp bremañ, ha n' eus hini 
ebet e SADED na vije ket emouez eus ar pezh a dle d' an den-se en deus gouestlet
e vuhez da sevel yezh e vro, o vezañ eñ graet e-unan re alies, gwashoc'h 
c'hoazh, o vezañ bet rediet da c'houzañv eneberezh ganas ar re a rankje bezañ 
bet e wellañ skoazellerion.  Me oar ervat n' en deus ket eñ graet evit tizhout 
anaoudegezh e genvroiz : o anavezout a ra mat ! Na kennebeut evit gwelout e 
zelwenn e kreiz kêr Vrest : ur Gall pe ur Frañskilhon bennak a welimp eno, n' en
douetit quet ! Ha padal, n' eus den e Breizh en devo graet muioc'h egetañ evit 
hol lakaat da adkavout Breizh.
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Youenn OLIER

MAC AMHLAIGH (Donald). - Saol saighdiura. - Baile Atha Cliath, An Clochomhar Tta
(1962). - In-8°, VI- 231 p.

Ster talbenn al levr-mañ a zo « Buhez ur soudard ». Daoust d' ar pezh a 



c'hellfe darn krediñ n' eo ket buhez ur brezelour bennak a zo kontet deomp hogen
hini ur soudard razh a zo en em enouestlet el lu iwerzhonat da ober ur pennad 
servij a dri bloaz (e-giz ma ouzer n' eus nemet soudarded a youl vat en 
Iwerzhon). Dister a-walc'h an danvez e gwirionez hogen dudius eo evelato dre ma 
ro deomp tro da anaout ur stumm eus buhez ar stad iwerzhonat ha na faltazier ket
nemeur.

E meur a geñver ez eo heñvel al lu iwerzhonat ouzh n' eus forzh peseurt lu
a zo er bed, na petra 'ta. Buhezegezh ha prederioù M. A. a zo re ne vern pe 
soudard en holl gazarnioù ar bed. Dezrevell a ra M. A. dre ar munud penaos en 
deus desket ar vicher, peseurt darempredoù en deus bet gant e gamaladed, gant an
ofisourion, an isofisourion h.a. Ur paotr mat eo a-hend-all M. A. ha ne lavar 
droug diwar-benn hini. Ret eo notañ evelato n' eo ket ur soudard dispar. 
C'hoarvezout a ra gantañ dilezel e bost evit mont da gimiadiñ diouzh ur 
c'hamalad en ti-hent-houarn ha darbet eo dezhañ evit se bezañ barnet gant ar 
c'huzul-brezel. Daoust da se e kar an arme, abalamour d' ar gamaladiezh ha d' ar
vreudeuriezh a zo enni : un eil tiegezh eo al lu evitañ ha ranngalonet ez eo 
ouzh her c'huitaat.

Arabat e vefe klask el levr-mañ prederiadennoù don. Darvoudoù dister ha 
gwall bemdeziek a vez danevellet deomp. Ar pezh dudiusañ a zo er skrid-mañ eo ar
munudoù a ro ar skrivagner deomp diwar-benn lec'h an iwerzhoneg el lu 
iwerzhonat. Savet ez eus bet rannvezenoù hollouezelek evit tud yaouank ar 
Gaeltacht a garfe en em enouestlañ. Er c'hevrennoù-se ne vez implijet nemet ar 
yezh vroadel ha dre an iwerzhoneg e tesk ar soudarded micher an armoù. Arabat e 
ve krediñ ez eo ar soudarded-se speredeion evit se. Un tu da c'hounit o bara ez 
ar yezh evito da gentañ ha ne reont ket forzh eus ar sarmonioù a c'heller ober 
dezho diwar-benn talvoudegezh ar yezh vroadel. O rannyezh a gomzont etrezo 
peurvuiañ daoust m' o deus desket ar yezh lennek er skol. Er c'heñver-se ez eo 
al levr-mañ dudius bras da lenn rak diskouez a ra e tegemer an dud ar yezh evel 
ur bed a ziavaez dezho. An iwerzhonegerion a zo oc'h ober o servij el lu 
iwerzhonat n' int ket a-du gant ar yezh nag a-enep dezhi : emaint e-barzh, setu 
holl.
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NOTENNOU

Hor mignoned 

An Aotrou hag an Itron Per MANAC'H eus Naoned a zo laouen o kemenn deoc'h 
ganedigezh o mab Tangi, d' ar 5 a viz Genver.

D' ar 26 a viz Genver eo bet ganet e Fontenay-aux-Roses, Bro-C'hall, Edern, eil 
mab Hoel CAOUISSIN ha Gwenn KERLANN, breur Moran ha c'hwec'hvet mab-bihan hor 
mignon Yann Kerlann.

Ganet eo bet Rik d' ar 24 a viz Genver, breur Jan, Bart, Piet, Koen ha Liesbet 
NYSSEN e Sint-Martens-Voeren, Bro-Flandrez.

Bet digant Yann-Ber PIRIOU, hor c'henlabourer, ar rimadell-mañ da geñver 
ganedigezh e verc'h Solen :

A-boan difluket en hon ti
Solen Piriou prez bras warni
A gas deoc'h, gant levenez,
Un allazig a garantez. 

Loudieg - 27 a viz Genver 1966.

Mark DREAN hag e wreg a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh Maela, e Brest d' 
an 8 a viz C'hwevrer 1966.

Kañv

Klevet hon eus keloù marv an Ao. Kelenner G. J. WILLIAMS, lenner feal "Al 
Liamm", e Kerdiz.

Marv eo ivez e Pariz an Dll A. HUTINEL a skoazelle ar gelaouenn abaoe 
bloavezhioù.

Gant glac'har hon eus gouezet ivez e oa aet da anaon Albert DENIS, tad hor 
mignoned Per ha Morwena Denez, d' an 22 a viz Kerzu 1965.

Hor gourc'hemennoù a gengañv a gasomp d' hor mignoned.
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Marv Per Trepos 

Gouezet o deus an holl, dre ar c'helaouennoù marv mantrus hor c'houmananter feal
Per Trepos, d' an 12 a viz Genver.

Ur c'holl bras eo evidomp, rak Per Trepos a oa e penn rann Skol Veur Roazhon e 
Brest hag e felle dezhañ ober eus ar rann-se ur greizenn studioù keltiek e 
Brest. Evit se en doa lakaet dont eus Kembre ul lenner Kembraeg, an hini kentañ 
moarvat.

Per Trepos a oa ivez, evel m' em eus lavaret er radio, un den prest da rentañ 
servij zoken d' ar re ne oant ket penn-da-benn a du gantañ. Ha dare e seblante 
d' en em glevout muioc'h-mui gant ar re a labour evit reiñ d' ar brezhoneg ha d'
hor sevenadurezh ar renk a zo dleet dezho. Skrivet en doa nebeut e brezhoneg : 
ur gontadenn " Lod all a varv " hag a zo bet embannet war " Vrud ", un nebeut 
bloavezhioù zo.

D' e gerent ha d' e vignoned e kasomp hor gourc'hemennoù a gengañv.



Aet eo Yeun ar Gow da anaon 

Gant glac'har hon eus lennet war ar gazetenn e oa marv hor c'henlabourer Yeun ar
Gow. Goude Jarl Priel ez eo ur c'holl bras evidomp hag hol lennegezh. Ur pennad 
fromus en deus skrivet diwar e benn hor mignon Rojer Laouenan war an " 
Télégramme ". Anavezet en devoa ar skrivagner mat-tre peogwir en doa labouret 
gantañ e-pad ur bloaz bennak evel skrivagner-noter e Gouezeg. Pennad Rojer 
Laouenan a echue gant poz diwezhan ur varzhoneg gant Yeun ar Gow, bet embannet 
war unan eus niverennoù diwezhan "Al Liamm" .

N'eo ket ar marv a zeu da vab-den
Davet an ankou hemañ eo a ya,
E-doug e vuhez, peb devezh n'eo ken
Met ur gammed hir war an hent a ra.

D' an Itron ar Gow ha d' e diegezh a-bezh e kasomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

Profoù 

Degouezhet eo ganeomp ar profoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :

KERZU 1965 : 
Herri ar Floc'h, 5 lur ; Yann Thomas, 10 ; Frañsez Tourmen, 15 ; Erwan Ropers, 5
; Dr B. Bonraisin, 10 ; Yeun ar Go, 5 ; Erwan Gwegen, 61,30 ; Jakez Konan, 15 ; 
T. an Timeur. 30 ; E. ar C'harrer, 5 ; E. ar Barzh, 5 ; Dr Jakez Gwegen, 500. 
- War un dro, 666,30 lur.
GENVER 1966 : 
J. Abarnou, 25 lur ; L. Chalier, 10 ; B. Assicot, 10 ; Andrev Cloître, 15 ; Dll 
M. Gourlaouen, 10 ; Merwen Runpaot, 5 ; It. M. Maze, 5 ; F. Kemener, 10 ; Erwan 
Gelezeau, 5. 
- War un dro, 95 lur.
Degemeret hon eus e 1965 2.989 lur a brofoù. Bennozh Doue d' an holl 
zonezonerien !

Hor c'hef evit 1965

DISPIGNOU
lurioù

Moulañ :
niv. 108 1.737,41
niv. 109 1.831,17
niv. 110 1.819,12
niv. 111 1.813,05
niv. 112 2.451,40
niv. 113 2.003,08
bandennoù 132,40
- 11.787,83
Mizoù-post 373,07
Bruderezh 110,25
War un dro 12.271,15

ENKEFIADURIOU
lurioù

Koumanantoù 9.450,94
Niverennoù gwerzhet 239,30
Profoù 2.989
War un dro 12.679,24
STAD AR C'HEF

lurioù
Koll ar bloavezhioù all 1.695,99
Gounid 1965 408,09
An toull er c'hef 1.287,90



Gwellaat a ra tamm-ha-tamm Stad ar C'hef, a drugarez d' ar profoù. Ponner a-
walc'h eo fakturenn an niverenn 112, hogen kontet eo bet enni priz al 
luc'hskeudennoù embannet en niverennoù 112 ha 113. Koust ar moulañ a sav ingal. 
Fellout a ra deomp chom hep kreskiñ gwerzh ar c'houmanant-bloaz ; o vezañ n' eo 
ket re ger ar c'houmanant ha n' eo ket re uhel live ar gelc'hgelaouenn e tlefemp
kontañ un niver brasoc'h a lennerlen.

Kontañ a reomp e derou miz C'hwevrer 569 koumananter. Trugarekaat a reomp an 
holl re o deus hor skoazellet da gavout lennerien nevez.
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Klask a reer

Klask a reer skouerennoù eus niverenn 3 " Al Liamm " da glokaat dastumadennoù. 
Paeet mat e vijent. Ur c'houmananter all a fellfe dezhañ ivez kaout an niverenn 
46. Skrivañ da Ber ar Bihan.

Lizhiri

Digant ur c'houmananter : 
« Gant plijadur e kasan deoc'h priz va adkoumanant d' " Al Liamm - Tir na N-og 
". Va gwellañ gourc'hemennoù evit al labour a rit evit reiñ da Vreizhiz ur wir 
dastumadenn lennegel ». - M. L.

Digant unan all : 
« 25 lur evit " Al Liamm " war baper kaer. Daoust din bezañ studier c'hoazh, ar 
wech-mañ e fell din kas muioc'h a arc'hant deoc'h. Muioc'h a c'hounit evidoc'h 
eta, ha plijusoc'h an traoù da lenn evidon-me. Rampo ! »

Ul lizher digant M. S. ul lennerez eus Kerlouan : 
« Dont a ran d' ho trugarekaat evit " Al Liamm " ho peus degaset din bep daou 
viz e-pad ar bloaz 1965 hag em eus bet kement a blijadur o lenn. Gant plijadur e
welan ar profoù oc'h avañs evit " Al Liamm ". Met me n' em eus ket bet gellet 
kaout an enor da c'hellout kas deoc'h ur c'houmananter hepken e-pad ar bloaz 
1965. Diaes eo lakaat ar vrezhonegerien da gemeret kelaouennoù brezhonek 
abalamour ma ne vezont ket skrivet e brezhoneg heñvel ouzh an hini a vez komzet 
dre amañ, ne gavont ket aes lenn anezho... Me em eus habitud da lenn brezhoneg, 
ha koulskoude ez on bet pell hag hir hag o klask lenn ABK, da skouer, e-lec'h 
maro e laka marv, e-lec'h beza e laka bout, ar ger-se n' eo ket ur ger brezhoneg
eo. » (*)

(*) Maro a vez distaget marv pe maru e Bro Wened ha bout a zo ar stumm nemetañ 
anavezet e Bro Wened. E Bro Oelo (Treger Uhel) e vez distaget mar, e-lec'h maro 
ha piv e-lec'h piou.

Embannadurioù

Degouezhet eo ganeomp : Al loened, gant Per Denez, roneoskrivet gant " Preder " 
e kevrenn ar Skolioù kentañ e brezhoneg. Sed amañ un arroudenn eus ar « c'hinnig
» : « Laouen eo Preder o kinnig al levr-mañ da vugale Vreizh, d' o zud, d' o 
mistri. Karet hor bije reiñ dezho ul levr moulet kaer gant skeudennoù e livioù 
evel ma vez roet da vugale ar broioù dieub e pep lec'h dre ar bed. N' hon eus 
ket gallet henn ober, evit an abeg n' eo ket dieub hor bro. Ra chomo bepred ar 
mennoz-se e spered hor bugale tra ma troint pajennoù liesskrivet ar c'haier-mañ.
Ra labourint gant seul vuioc'h a galon, pa ouzont o deus da labourat div ha teir
gwech muioc'h eget bugale ar broioù dieub, ken n' en em gavo Breizh ivez, dieub 
ha yac'h e-touesk broioù all ar bed ».
110 pajenn. Priz 12 lur. G. ETIENNE. C. C. P. 16 093 13 Paris.
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" Sturier "

Pedet omp bet da embann ar c'hemenn-mañ : « Ma fell da goumananterien " Sturier 
Yaouankiz " (pe da dud an) kaout skouerennoù kozh eus ar gelaouenn azalek an 



niverenn 15 betek an riverenn 36 (an hini diwezhañ) n' o deus nemet skrivañ da :
Yvonne SALMON, 4, av. Cruchet, 93 Gagny. - C. C. P. Paris 18 717 35, en ur gas 
1,50 lur evit pep niverenn ».

Adembannadur

Pevare mouladur Istor Breizh an Ao. Poisson e galleg a oa da zont er-maez e 
derou miz C'hwevrer. Re ziwezhat e teuomp moarvat da gemenn d' hol lennerien 
rakprenañ al levr. Ar skouerenn rakprenet a-raok an deiziad-se a oa niverennet, 
priz : 20 lur franko, a-raok bezañ lakaet e gwerzh er stalioù. E gwerzh e ti an 
oberour : an Aotrou Poisson, beleg, 22, rue Brizeux, 35 Rennes. Marteze n' hoc'h
ket re ziwezhat.

" L'Art populaire dans la Décoration "

Embannet eo bet gant Herve ar Mée ur rummad tresadennoù breizhek anvet " L'Art 
populaire dans la Décoration ". Un dastumad eo eus an tresadennoù pennañ a gaver
war ar monumantoù hag an arrebeuri. Gallout a reont servij evit brouderezh, evit
kinklañ danvez, evit kizellañ.
Priz al levrig : 9,75 lur. H. LE MÉE 32 place des Lices, Roazhon. C. C. P. 30-83
Rennes.

Levr Youenn Olier : " Enez ar Vertuz "

Deut eo er-maez lodenn gentañ romant Youenn Olier " Enez ar Vertuz ". An 
darvoudoù a dremen er bloavezh 3000 ha Youenn Olier a ziskouez pegement a ijin 
en deus. Al levr a zo bev-tre ha plijus da lenn daoust d' an niver bras a « 
c'herioù skiantel » a gaver ennañ, evel ma lavar an oberour e-unan. Ur 
vurutelladenn eus al levr a vezo graet en hon niverenn a zeu.
165 pajenn puilh, roneoskrivet : 15 lur. Y. OLLIVIER, C. C. P. 1534 25 Rennes.

Ul levr nevez : " An Irin Glas " gant Ronan Huon

Dont a raio a-zindan ar wask hepdale levr nevez Ronan Huon : " An Irin Glas ", 
un dastumad ennañ trizek danevell. Al levr a zo da rakprenañ. Moulet e vo 
anezhañ 20 skouerenn war baper leuegen neud disi « Arches », niverennet eus 1 da
20, kaset e vint franko d' ar rakprenerien evit 20,00 lur e-lec'h 25,00 + mizoù-
kas ; 20 skouerenn war baper leuegen neud disi « Marais », niverennet eus 21 da 
40, evit 15,00 lur e-lec'h 18,00 lur. Ar skouerenn voutin a gousto 11,00 lur hag
a vo kaset hep mizoù-kas d' ar rakprenerien.
Kasit ho chekenn da R. HUON, C. C. P. 1629 14 Rennes.
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" Hor Yezh "

Niverenn 46 " Hor Yezh " a zo nevez deut er-maez. Kavout a reer enni : Geriaoueg
brezhoneg Sant Ivi gant Alan Heussaff; The British evidence said to support the 
theory of two Gallo-Brittonic stresses gant Kenneth Jackson ; Notennoù Predenek 
gant Goulven Pennaod ; Kebell-touseg gant Gwennole ar Menn ; Ar bonad wet- gant 
Abennez ; An Niverenn 44/45 difaziet ha kresket gant Yann Plerger.

Koumanant bloaz : 12 lur. Mlle J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame, Guingamp.

" Ar Bed Keltiek " 

War niverenn 86 " Ar Bed Keltiek " e kaver ar pennadoù boaz hag ur gontadenn 
dedennus-kenañ troet diwar ar saozneg gant R. Hemon : Itron ar C'hoad, marvailh 
kozh a Vro-Sina.
Koumanant : 15 lur. " Ar Bed Keltiek ", 21, rue de Dixmude, 29 N Brest - C. C. 
P. Rennes 1907-07.

" Barr-Heol " 



Niverenn 46 " Barr-Heol " ez eus enni 71 pajenn ha pennadoù e-leizh e brezhoneg 
yac'h gant Klerg, Aberhel, Y. Olier, A. Duval, Frañseza Kervendal, E. Troal, E. 
Roparz, Y. D. Janig Bodiou. Teir pe peder skrivanerez en o zouez.
Koumanant : 10 lur. M. LE CLERC, C. C. P. 917-64 Rennes.

Degouezhet eo ganeomp

- AR SONER, kelaouenn ar B. A. S., e galleg. - Rue Maupertuis, Rennes. C. C. P. 
1244-77.

- TRISKEL, barzhonegoù e galleg gant E. Boisecq, e gwerzh e Pariz : e Librairie 
Celtique (108 bis, rue de Rennes) - Roc'h Amor (3, rue Saint-Roch) - Au Pays 
Breton (16, rue G. de Tours).

- GWENEDOUR. Degouezhet eo ganeomp un niverenn e rannyezh Bro-Wened hag un 
niverenn enni 223 tresadenn ardamezioù Breizh dibabet e-touesk engravadurioù 
roet e " Preuves " dom Morice. H. Hillion, C. C. P. Rennes 128-68.

Resevet hon eus ivez e galleg 5-vet mouladur " Panorama inventaire des 
fabrications et productions 1965 ". 10 lur : « La Bretagne Réelle », Merdrignac.

" Skingomz ha Skinwel "

Sed amañ pennadoù tennet eus Kannadig ar Gevredigezh " Skingomz ha Skinwel " 
renet gant hor mignon Abel Omnes :
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Bloavezh mat d' an holl vignoned !
Tremen a ra ar bloavezhioù ha siwazh, hor skingomz hag hor skinwel a chom en ur 
stad gwall reuzeudik daoust da strivoù un toulladig tud. N' hon eus bepred nemet
ar vunutennig sizhuniek er pellwell hag eur nevez hor skingomz sulvezhiek he 
deus lakaet houmañ da goll, d' an nebeutañ, an hanter eus e selaouerion.

Savet hon eus klemm, ha meur a hini all ivez en diavaez eus hor c'hevredigezh, 
hogen hep an disterañ berzh. Gouzout a reomp evel just ne c'hell an Ao. Kuñv 
ober netra hep aotre renerezh an O.R.T.F. e Pariz, ha gouzout a reomp ivez pell 
'zo, ez eo pal an holl gouarnamantoù gall mougañ ar brezhoneg ar c'hentañ ar 
gwellañ ! Evit ma vefe kemmet penn d' ar vazh e vefe ret d' ar Vretoned en em 
sevel evit difenn o yezh evel ma ra Flandreziz da skouer, hogen an dra-se n' eo 
ket evit warc'hoazh, rak meur a Vreizhad treitour d' e Vro, a labour a-du gant 
ar vac'homerion. Mantrus eo gwelout da skouer, o deus kazi holl veleien Breizh 
gallekaet al lidoù en o iliz evit brasañ klod « merc'h henañ an Iliz ». N' eus 
ket pell e tegouezhas din mont d' un interamant en ur barrez vihan a Vro-Dreger,
brezhonegerez 100% pe dost ; ma ! ne glevis netra nemet galleg penn-da-benn an 
obidoù, daoust d' ar  person da vezañ ur brezhoneger mat. Heugiñ a rankis o 
klevout kanañ e galleg « Kantik ar Baradoz » ! Ar c'homzoù er yezh estren ne 
glotent tamm ebet gant ar sonerezh hag e gwirlonez un torfed euzhus eo lazhañ en
doare-se, evel e meur a hini all, tamm-ha-tamm, ene hor Bro. Ur mignon din a 
yeas goude an interamant da c'houlenn digant ar beleg perak e rae d' e 
barrezianiz kanañ hor c'hantikoù brezhonek ken kaer, e galleg. Respont : tud 'zo
ne gomprenont ket ar brezhoneg. Pebezh digarez !

Ne vefe ket diaes, diouzh ret, lakaat un droidigezh c'hallek e-kichen ar 
c'homzoù brezhonek, war baper (evel ma reer evit al latin), evit ar 
c'hallegerlen unyezhek.

Daoust hag e ra un draig bennak ar « Bleun-Brug » evit klask pareañ bosenn 
gallekadur ilizoù Breizh-Izel ?

Ho skodenn. - N' ankounac'hait ket kas dimp un tammig arc'hant mar fell deoc'h e
chomfe bev hon c'hevredigezh. Trugarez en a-raok.

Ar skodenn-bloaz a zo bepred 5 lur, hogen pep hini a c'hell kas muioc'h pe 
nebeutoc'h hervez stad e yalc'h. An timbroù a vez degemeret ivez. Kont-red 20 
3155 Roazhon, en anv an Itron Omnes.



Ar brezhoneg er c'henwerzh.
N' eo ket, sur eo, ar bloaz-mañ nag ar bloaz war-lerc'h e vo graet bruderezh e 
brezhoneg dre ar skingomz pe ar pellwel evit marc'hadourezhioù Breizh, hogen 
perak ne vefe ket graet diouzhtu un emglev etre ar vrezhonegerion emskiantek, 
evit prenañ kentoc'h digant an tiez a ra bruderezh e brezhoneg (pa vez koulz ar 
varc'hadourezh eveljust) eget hini digant an tiez all ? Kevezerion !

Al lennerion a-du gant ar mermad-se n' o deus nemet reiñ dimp o anv ar c'hentañ 
ar gwellañ.

AN AOTROU KUNV O KUITAAT AC'HANOMP ?
Klevet hon eus e tlee rener Roazhon-Breizh, an Ao. Kuñv, kuitaat hor Bro prestik
evit mont da Bariz. Hervez tud 'zo e vefe bet kavet re vreizhat ! An dra-mañ n' 
eo nemet un drouz. Gortozomp !
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SKOLIOU BREZHONEG SANT-BRIEG.

Ha dont a raio Sant-Brieg da vezañ kêrbenn ar brezhoneg ? Posubl eo, rak nav 
c'helenner a zo bremañ o kelenn hor yezh e skolioù ha tiez ar sevenadur, ar gêr-
se. Ar gelennerion a garfe gallout gopraat o skolidi aketus en un doare bennak, 
evel da skouer ur veaj e dibenn ar bloavezh skol, hogen penaos kaout arc'hant a-
walc'h ? Hor mignoned a garfe sikour diskoulmañ ar gudenn a gavo niverenn hor 
c'hont-red e dibenn ar pajennoù-mañ. Soñjit mat ez eo kudenn kelennadurezh ar 
brezhoneg ar gudenn bouezusañ evit dazont hor Bro. Ar gelennerion a ro o amzer 
evit ur bennozh Doue, sikourit anezho da zerc'hel o skolioù en o sav.

Emglev an Tiegezhioù

Ur vodadeg a zo bet graet e Roazhon d'ar Sadorn 27 a viz C hwevrer ha d' an 28.
Sadorn 21 eur : Prezegenn gant Yann Kerlann : ORIN HA STER AN ANVIOU-TUD, e sal 
ar C'helc'h Sevenadurel.
Sul 28 C'hwevrer da 10 eur 1/2 : Oferenn ar Vrezhonegerien e Chapel Leanezed 
Santez Klara, straed Brizeug.
Pred a-gevred da 12 eur 1/2.
Bodadeg Veur, 30 Leurgêr al Lisoù da 15 eur.

Ar Gelted hag o gwirioù 

Ar gelaouennig " English by Radio and Television " he deus embannet nevez 'zo ur
luc'hskeudenn o tiskouez daou gouer. Dindan ar skeudenn e oa skrivet : Daou 
gouer kembraeger eus ar menezioù. Ar B. B. C. a ro abadennoù pellwel e Kembraeg.
E-kichen ar skeudenn edo ar pennad-skrid-mañ:  Ar Gelted a c'houlenn o gwirioù. 
Ar pezh a zeu da heul a vo skingaset d' an 22 a viz Genver : « Evel ma kresk ar 
c'helaouiñ dre ar radio, ar pellwel hag ar filmoù e c'houlenn muioc'h-mui ar 
broioù sujet ma vo roet dezho o gwirioù. Gwelout a reont e kollont o fersonelezh
hag e c'houlennont-groñs bezañ muioc'h anavezet ha doujet. Nevez zo eo bet 
dedennet evezh an dud warno dre ur memorandum kaset gant ar Celtic League d' ar 
Broadoù Unanet. Kemenn a ra ar memorandum-se o deus Broioù Keltiek Europa ar 
gwir da gaout o emrenerezh ha da vezañ lakaet dindan ar warez etrevroadel. Ar 
broioù-se a glemm o lavarout e c'houzañvont en o sevenadurezh hag o arboellerezh
abalamour d' an dispriz a vez diskouezet en o c'heñver hag an diaesterioù a vez 
lakaet war o hent gant ar broioù ma 'z int stag outo. E Breizh hag e Kembre, 
diskar ar yezh vroadel dre ma ne vez ket graet war he zro en un doare sirius na 
kalonekaet, a vez sellet ganto n' eo ket hepken evel ur c'holl e-keñver yezh met
ur reuz e-keñver ar spered. »
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Kevre Keltiek 

Bodadeg-vloaz ar C'hevre Keltiek a vo graet d' an 9-10 a viz Ebrel e ti Conradh 



na Gaeilge, 6 Harcourt Street, Dulenn (e-kichen Stephen's Green).

Aozet e vo breutadegoù a-zivout kudennoù etrevroadel o tennañ d' an holl 
Gelted : unan a vo diwar-benn ar seurt kevreadur europat (federalism) a zere ar 
gwellañ ouzhimp, unan all a vo diwar-benn erbedoù Bodadeg Ljubliana e feur ma 
sellant ouzhimp. Spi hon eus da aozañ ur vodadenn all pe ziv.

Degemer vat a vo graet da holl izili ar C'hevre Keltiek ha d' o mignoned. D'ar 
re a garfe dont skrivañ diouzhtu da Sekretour-Kreiz ar C'hevre, 9 Br Cnoc Sion, 
Droimchonrach, Ath Cliath 9 hag e vo roet keloù resisoc'h dezho e kentel. Lojeiz
a c'hellfe bezañ miret gant kas 15 lur arc'hant gouestl.

An Iliz hag ar Brezhoneg 

Savet ez eus bet e Brest ur strollad-studi katolik hag en em vod ur wech ar miz 
evit komz eus darvoudoù ar Bed e-keñver ar relijion gristen e yezh ar vro.
Azalek miz Meurzh emeur e soñj kaout un oferenn-sul ur wech ar miz.

Ur sell war al lennegezh frizek o vleuniañ

An Dr Ype Poortinga, skrivagner frizek, en deus graet, e bodadeg bloaz an 
Akademiezh Frizek d' ar 4 a viz Gwengolo 1965, ur brezegenn diwar-benn " Kresk 
al lennegezh frizek " a roomp amañ un diverrañ anezhi.

Pouezet en deus war ar c'hemmoù degaset el lennegezh abaoe 20 vloaz. A-raok ar 
brezel, ar skrivagnerien a skrive e frizeg a rae an dibab-mañ a-ratozh dre 
vrogarantez hepken ; abaoe ar brezel, un darn vras eus ar skrivagnerion yaouank 
a skriv e frizeg dre m' eo deut ar yezh da vezañ o benveg displegañ naturel ha 
nann dre ma 'z int broadelourien emskiantek (darn n' int ket zoken) ; emañ 
ouzhpenn niver ar skrivagnerien o kreskiñ ha niver al lennerion ivez.

Kemm a zo deuet ivez e danvez al lennegezh. Ar romantoù skrivet a-raok ar brezel
a oa lakaet atav da dresañ un aergelc'h frizek-rik ; un Heimats roman e oa ar 
romant frizek neuze, da lavarout eo ur romant rannvroel, hag an dud a lenne ar 
romantoù-se dre ma oant ken frizat, na petra 'ta ! Anavezet hon eus an hevelep 
plegoù el lennegezh vrezhonek betek krouidigezh Gwalarn, hag ivez er romantoù 
skrivet e galleg gant Breizhiz. Ar romantoù skrivet abaoe ar brezel a zo er 
c'hontrol hollvedel en o danvez hag en o stumm ; lec'hiet e vez ar steuenn 
anezho e pep lec'h eus ar bed ha nann hepken e maezioù ha bourc'hioù Bro-Friz ; 
ar skrivagnerien yaouank a ra gant ur yezh distag muioc'h-mui diouzh ar 
rannyezhoù ha diouzh an troioù-lavar bev ha livus ; poellek ha sec'h un tammig, 
ar yezh-mañ a zo paouroc'h eget an hini a rae ganti ar skrivagnerien gozh, met 
pa vez troet en ur yezh all, e vir koulskoude un dibarded vroadel.
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Barnet e oa d' ar marv al lennegezh rannvroel ha poblek, ken pinvidik er XIV-vet
kantved, gant an " Emsav Yaouank Frizek " krouet e 1915 gant ur skrivagner 
yaouank, Douwe Kalma, gant ar ger-stur " Frizia hag ar Bed " ; ret eo bet gortoz
30 vloaz evit ma vefe trec'h menozioù Kalma. « Al lennegezh frizek a dle bezañ 
gouest da vezañ keñveriet gant al lennegezhioù all ; ul lennegezh rannvroel-rik 
n' he deus amzer-da-zont ebet. Sellit pezh a zo c'hoarvezet gant ar Plattdeutsch
» (1), en deus lavaret Ype Poortinga.

Merket en deus ivez ne oa ket pinvidik-tre ar c'hoariva frizek. C'hoariet e vez 
koulskoude bremañ muioc'h a bezhioù-c'hoari e frizeg eget biskoazh, met an darn 
vrasañ eus ar pezhioù-c'hoari a zo troidigezhioù, n' eus ket kalz a bezhioù 
skrivet rag-eeun e frizeg met ar c'hoariva a zo paour ivez e meur a lennegezh a-
vremañ. Anatoc'h eo ar c'hemm c'hoarvezet er varzhoniezh, ar varzhoniezh 
hengounel hag a veze trec'h a-raok ar brezel a zo aet da get bremañ evit mat ; 
ar varzhed a-vremañ a zo arnodennerien hag a glask hentoù nevez ; aet eo an 
trec'h ganto. Emañ c'hoazh kemmoù o c'hoarvezout.

Berzh al lennegezh frizek a vez diskouezet dre an troidigezhioù a zo bet graet 



nevez 'zo : tri romant frizek a zo bet troet e nederlaneg e-doug c'hwec'hmiziad 
kentañ 1965, muioc'h eget e-pad ar 15 vloavezh a-raok ; unan anezho " De 
oerwinnig fan Bjime Houtsma ") a zo bet skrivet gant hor mignon Anne Wadmann 
(2). Meulet eo bet oberenn Wadmann gant ar prezegenner, en deus graet anezhañ « 
ur skrivagner a dle bezañ lakaet war renk ar skrivagnerien europat... ur seurt 
Tchec'hov o skrivañ gant umour... »

(1) Rannyezhoù Hanternoz Bro-Alamagn, kar d' an Nederlandeg ; o lennegezh a zo 
chomet rannvroel, hag aet eo da get koulz lavaret.

(2) Harpet en doa sevel niverenn 27 AL LIAMM, gouestlet da Frizia. " Ar 
Sklerijenn ", un istor skrivet gantañ a zo bet troet gant Ronan Huon hag 
embannet war an niverenn 34, p. 16.

Ur gaou " seven " ha deverioù an troer

Pep troidigezh a zo... ur gaou seven, setu pezh a skriv Robert G. Graves, ur 
skrivagner amerikan a zo sellet evel unan eus ar gwellañ troourien vev. Troet en
deus e saozneg oberoù eus al lennegezhioù gresian, latin, gallek ha spagnolek.
Dever kentañ an troour a zo dilenn « live » e yezh c'henidik a glot ar gwellañ 
gant al levr emañ o treiñ ; teurel a raio evezh da c'houde ouzh an heñvelderioù 
touellus a gaver etre yezhoù kar. E spagnoleg da skouer ster « actuel » a zo « 
a-vremañ » ha « justificacion » a c'hell kaout ster « digarezioù ». Erfin 
derc'hel a raio soñj e vez an droidigezh atav ur gaou, seven a dra sur met ur 
gaou koulskoude. Ein Stückchen Brot, un Trozito de pan, a morsel of bread ne 
c'hellont bezañ troet nemet dre « un tamm bara » ; hogen soniadoù disheñvel ar 
gerioù-mañ a zo ganto ivez disheñvelderioù bras e-keñver stumm, liv, ment ha 
blas an danvez, ar bara a reont meneg outañ hag ivez a-zivout emzalc'h an hini a
zebr ar bara (diouzh " The Atlantic Monthly ", Mezheven 1965).
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Kaset e vezo an arabekaat da benn en Aljeria

An Dr Taleb, ministr aljeriat an Deskadurezh, en deus lavaret, er brezegenn en 
deus graet da geñver derou ar bloavezh-skol, e vo arabekaet tamm-ha-tamm an 
deskadurezh. « Kavout a ra dimp ne vo klok hon dieubidigezh nemet pa vo kaset an
arabekaat da benn... Ma fell dimp arabekaat ar vro, n' eo  ket serriñ an nor 
warnomp ha terriñ an darempredoù gant ar sevenadurioù all ; Aljeria a c'hello er
c'hontrol, pa vo adsavet e sevenadur vroadel, perc'hennañ an elfennoù a zeu eus 
an diavaez... »

Ar vuhez sevenadurel e Bro-Euskadi 

Kentañ gwerzh al levrioù hag ar pladennoù euskarat a zo bet graet e Durango 
(Bizkaye) d' an 30 ha d' an 31 a viz Here.

Prientet eo bet gant Embannadurioù Edili ha Cinsa, dindan paeroniezh 
Ayuntamiento Durango an diskouezadeg he deus graet perzh hag a zo un diougan vat
evit an embannerezh euskarat en tu all d' ar Bidassoa.

An diskouezadeg-se n' he deus netra da welout eveljust gant diskouezadeg 
Skrivagnerien Vreizh e Pariz, e-lec'h ma ne vez nemet skrivagnerien c'hallek.

D' ar sul 21 a viz Here e veze degemeret e Mirdi Euskarat Bayonna, Akademiezh ar
Yezh Euskarat. Priz ar Gelaouennerezh Euskarat a zo bet roet e-kerz ur c'h-
kotail da Ricardo Arregui de Donosti, skrivagner er gelaouenn " Zeruko Argia ".

En ur brezegennig fromus en euskareg en deus R. Arregui diskleriet ne oa ket 
dellezek eun ar priz-se dre ma oa ar gwellañ gelaouennerien euskarat re 
gelaouennoù kuzh.



Kemenn

« An U. F. C. E. a aoz eus an 31 a viz Meurzh betek ar 5 a viz Ebrel ur vodadeg 
evit ar yaouankizoù Europat.

Laouen e vefe an aozerien da gaout un niver mat a re yaouank eus Kevredigezhioù 
breizhat.

Ar mizoù evit al lojeiz ha boued a zo 50 L, met ar re yaouank a fello dezho a vo
lojet ha maget evit netra. Ar beajoù ha baleadennoù a c'hello ivez bezañ paeet 
dezho.

Ar re a zo dedennet a c'hello skrivañ war-eeun da « l'Union Fédéraliste des 
Communautés Européennes » : Rolighed, Rungsted Kyst. DANEMARK pe d' ar C A R : 
9, rue Kergariou, Kemper.

Soñjal a ra ar renerien ez eo ret kaout bretoned evit bezañ gant re yaouank ur 
pemzek bro bennak a vo bodet e Kemper evit an devezhioù-studi-se. »
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Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek 

Dalc'het e vo ar C'hendalc'h Keltiek hevlene e Dulenn eus an 11 d' ar 15 a viz 
Ebrel. D' ar vro a zegemer ar C'hendalc'h eo da zivizout doareoù an abadennoù. «
Tud vrudet en emsav ar yezh » eo an destenn dibabet gant hoar mignoned. Tu a vo 
eta da anavezout, da studiañ istor ar yezh, sevenadurezh ha gwerinoniezh 
Iwerzhon. Ouzhpenn-se e vo abadennoù arzel diouzh an noz, gweladennoù da 
lec'hioù brudet, sonadegoù etrevroadel hag all. N' eo ket posupl reiñ roll resis
an holl abadennoù met anat eo e vo aozet ar c'hendalc'h-se en un doare dispar.

Degemeret e vo an dud e ti ar Gaelic League, Harcourt Street. Priz an nozvezh ha
dijuniñ a vo war-dro 15 shilling en tiez prevez, 25 shilling en ostalerioù. Tu a
vo da lojañ tud yaouank en un ostaleri yaouankiz : marc'hadmatoc'h e vo ar boued
hag al lojeiz. A-hend-all, ar gendalc'hidi a c'hello heuliañ al lidoù aozet da 
geñver Deiz-ha-Bloaz emsavadeg Dulenn.

Ar veaj ? Charlez ar GO, B. P. 48, BREST, en deus aozet ur veaj a-gevret. Digor 
eo ar veaj-se d' an holl dud met n' emañ ket dindan baeroniezh ar C'hendalc'h 
rak pep hini a c'hell beajiñ e-giz ma kar. Gwelloc'h e vefe kas hoc'h anv da 
Charles Le Goff ar buanañ ar gwellañ.

Ar re a fell dezho mont d' ar C'hendalc'h-se a zo pedet start da gas o anv 
diouzhtu d' ar sekretour Skourr Breizh :

- Georges LE CLER, ar Park-Lann, 56 ALLAIRE. Hemañ a gaso dezho kelc'hlizheroù e
koulz mat, met ar c'hentañ ar gwellañ, n' eus ket amzer da goll !

An Dimezell J. QUEILLE, 47, rue Notre-Dame Guingamp, C. C. P. 1730-04 Rennes, 
teñzorierez Skourr Breizh, a zastumo ar skodennoù. 10 lur. Skourr Breizh en deus
ezhomm eus skodennoù an ilizi : Ar C'hendalc'h Keltiek a vo aozet e Breizh e 
1968. Gant skoazell an holl dud e vo graet labour mat evit ar pezh a sell ouzh 
unvaniezh ar broioù keltiek. Ar Vretoned ne c'hellont ket chom digas ouzh 
labourioù ur C'hendalc'h keltiek. Ar re a garfe komz, kanañ pe seniñ a c'hell 
reiñ o anv d' ar sekretour : ar c'hendalc'h a zo digoret d' an holl.

Sekretourez Iwerzhon he deus skrivet dimp : « Spi hon eus e teuimp a-benn da 
reiñ deoc'h ur C'hendalc'h dispar ha plijus. Evit-se eo ret dimp gouzout ar 
buanañ ar niver an dud o tont amañ ». Na chomit ket da dermal !

Kendalc'h Glaschu a reas berzh. Hini Dulenn a vo brasoc'h. Skrivit buan d' ar 
sekretour G. LE CLER.

Bodadeg Vloaz S.A.D.E.D.



Pevare Bodadeg Vloaz Strollad an Deskadurezh Eil Derez zo bet dalc'het e Roazhon
d' ar 6 Meurzh 1966.
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Skolidi, kelennerion, kefridiaded ar Strollad, hag un nebeut dileuridi a-berzh 
Aozadurioù sevenadurel an Emsav en em gavas e salioù-emvod an Hôtel de France da
10.00.

Klevout a rejont lerc'h-ouzh-lerc'h danevelloù ar pemp Gwazva. Goude ur pred a-
gevret ez adstagas an dalc'hoù labour en endervezh : raktreset e voe obererezh 
ar bloaz 1966 hag ar pevare bloavezh-skol. Ur studienn war " Talvoudegezh studi 
al Lennegezh " a voe displeget gant unan eus ar gelennerion.

Goude emvodoù ar Gwazvaoù e voe degemeret kazetennerion e-ser un emvod-kelaouiñ.

« 1965 en deus merket derou prantad ar sterniañ, da lavarout eo lakaat ar framm 
da dremen eus an dachenn arnodiñ ma oa bet betek neuze d' an dachenn wirion a zo
e hini, ar vro hec'h-unan. Reiñ o lec'h er framm d' an dud a zo prest da zont 
ennañ. »
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LILIENN WENN DA GALON AOUR...

YOUENN DREZEN

Lilienn wenn da galon aour, 
Divi o vorediñ er gor,
Setu ar glao !

Kemer dudi
Gant al liorzh dindan ar glao !

Glao mezheven, glavig munut, 
Mavik ha sklintin e fistilh.

'Touez ar geot gleb, mil maenig-lufr, 
Perlez treuzwelus, kren-digren,
A lintr enno strinkoù an heol.

. . . . . .

Lilienn werc'h, kened marmor, 
Me oar kevrin da zremm difiñv,
Otus ha yen 'giz va hini.
Me oar e trid, - e-giz em c'hreiz, -
Dindan riell mut da galir,
Hiraezh gwrizias - e-giz em c'hreiz -
D' orgedoù feuls, d' ar yaouankiz.

Klev ! 'Mañ ar milc'houid o touital.

Laka da glerenn da deuziñ,
Laka anat da ene bev !
Mousc'hoarzh !

Bez pezh out, ene tan, 
Ma kredo da garour
Roiñ dit pok ha chourig.
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PER DIOLIER

AZEULEREZH

Me a gar betek re 
maen prizius da sell,
perlezennoù da c'hoarzh,
satin da c'houzoug 
ha zoken
ar pik teñval-se war da jod dehou.

Me a gar betek re 
fistilh da c'henou, 
kanenn da gomzoù 
ha zoken
da sioulder souden, ar from en da sell.

Me a gar, me oar, 
da zivhar mibin, 
da gerzhed doueez 



ha zoken
lusk-dilusk hardiz ha balc'h da vrec'h gwenn.

Me a gar ivez
da gorfennoù seiz,
da vrozhig nevez
liv orañjez
ha zoken
da c'houriz ler du e voukl arc'hantet.

Setu pell a zo e sellan ouzhit e engroez ar gêr. 
Hogen n' ouzon ket m' ac'h eus va gwelet. 
Met hiziv avat me a lavo dit koustet a gousto : 
Me a gar betek re
da vinc'hoarzh hael,
da zremm boemus,
da vlev frondus,
da zorn kenedus,
da gorf kevrinus
ha zoken
pleg an dismegañs e korn da vuzell. 
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Charles LE QUINTREC

Ar bleiz a welis

Ar bleiz a welis, al louarn, an alc'houeder 
An degenn he brozhioù troñset
O treizhiñ roudouz an avon garantez 
'N ur vro a bardonioù, lid ha pante.

Ar bleiz a welis, al louarn, ar milc'houid
An degenn war zizreiñ d' ar pradeier 
Barzh ar stêr ar c'harv oc'h evañ krenus 
Kan an alc'houeder anavezis
Min damguzh mistr Alanig
'N em sil e skeud ar c'hoad.

Itron c'hlazur, hag-eñ e c'haller mervel 
Kent bout anavezet amzer ar c'harout ? 
Kan milc'houid ar banal a garan
A degenn, na laouenet e ouelan !

Ar bleiz a welis, al louarn, an alc'houeder 
Evned all na rois ket o anvioù
Broioù all ma tiouero an doueoù
Karantezioù all bet marvet marse ?

Ne glevan ket ken kan an alc'houeder 
Nag an touseg kablus e roeg
Va-unan e vanan, diderzhienn divordo 
O teal an doueoù a-dreuz va fe.
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Yann CORMERAIS

YEUN AR GOW : an den hag ar brezhoneger

NE oan c'hoazh nemet ur c'hrennard ha na ouie poz brezhonek ebet pa 
zichañsas ganin lenn, war an " Heure Bretonne " a veze prenet gant ma zad, anv 
ar skrivagner kernevat YEUN AR GO, da heul ar fougeoù a rae ar c'hazetenner gant
ar gontadenn gaer Marc'heger ar Gêrgoad. Pemzek pe c'hwezek vloaz diwezhatoc'h, 
goude bezañ skrivet dezhañ un nebeut lizheroù, em boe tro da ober anaoudegezh 
gantañ ha gant e familh, kement ha ken bihan ma teuis da vezañ degemeret da vab-
kaer en e di. Diwar neuze, ha daoust din da vezañ bet o chom e Roazhon, ne 
baouezis morse d' e zaremprediñ aketus, oc'h eskemmañ gantañ lizheroù niverus 
hag o tremen bep bloaz ur miz pe zaou en e serr. Gantañ eo e teskis ar pep 
gwellañ eus an tamm brezhoneg a ouzon ha, pa zeuas e zaoulagad da zisteraat ha 
da vont da fall, e skoazellis anezhañ, kement ha m' am boe tu ha galloud, evit 
ma kendalc'hje da skrivañ. Sikouret e voe ivez, dizehan ha gant ar vrasañ 
emroüisted, gant e wreg hag e vugale, daoust d' ar re-mañ da gaout nebeutoc'h a 
amzer vak egedon da ouestlañ d' al labour-sekretour-se. E-giz-se em eus bet an 
eurvad da anavezout, gwelloc'h eget n' am bije graet a-hend-all, an den a galon,
ar brogarour dispont, ar brezhoneger gouiziek, ar skrivagner figus hag ar 
c'hristen santel m'eo bet Yeun ar Gow.

Siouazh din, n' em eus e anavezet nemet pa oa anezhañ ur c'hozhiad war e 
ziskar, taget ma oa, abaoe meur a vloaz, gant kleñved-ar-sukr (pe diabetes). A-
benn neuze, ne oa dija nemet ar skeud eus ar pezh a ziskoueze ar poltredoù en 
devoa tennet a-raok ar brezel pe nebeud war-lerc'h. Ar c'haer a zen ma oa e-
kreiz e vrud, frammet mat, mentek ha balc'h daoust d' ur char gamm, a oa deuet 
da vezañ treut evel ur relegenn, hag e vlev o rouesaat gwenn-kann evel an erc'h.
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Kaeraet e oa e zremm koulskoude, parfet ha seder evel hini ur mestr 

speredel. Ur c'hozhni erru abred, kleñvedoù ha poanioù diniver ha liesseurt o 
devoa diverket warni pep tres eus c'hoantegezhioù an douar hag enlouc'het en o 
lec'h siell ur youl aberzhet holl d' hec'h uhelvennadoù, ha peoc'h un ene oc'h 
hiraezhiñ d' an Neñv.

Rak, a-raok pep tra e oa-eñ ur c'hristen. Ha n' eo ket hepken abalamour m'
en deus sikouret an Iliz kement ha ma c'helle : brokus e-keñver an holl 
gesterien, ar veleien hag al leanezed ma rae dezho o aferioù evit ur bennozh-
Doue. Un den a feiz don ha birvidik e oa, ha diwarni ha lezenn an Iliz e 
skouerie e vuhez, daoust da bep skoilh hag hep diroudañ morse. Strizh war 
reolenn ar yun, n' en deveze ket damant ouzh e gorf a-hed ar C'horaiz. Aketus e 
veze da lavarout an Añjeluz ha biskoazh n' en dije kemeret ur pred pe ul louzoù 
bennak hep lakaat sin ar groaz en e gerc'henn. Sin ar groaz a rae ivez, en ur 
sevel e dok, bewech ma tegouezhe gantañ tremen dirak iliz pe chapel. Abaoe m' en
devoa diskroget diouzh e garg noter, ur c'halz eus e amzer a yae da bediñ : 
bemdez e lavare e chapeled ha, nemet e vije bet klañv pe e vije bet fall-tre an 
amzer, e tiskenne d' an iliz-parrez d' ober ur weladenn d' ar Sakramant meulet 
ra vezo. Ma oa Yeun ar Gow evel-se, gwelet eus an tu-diavaez, an Aotrou Doue 
hepken a oar ar pezh a oa e sekred e ene. Met, diwar ar basianted en deus 
diskouezet er boan hag en heskinerezh - lod anezhañ o tont a-berzh tud a iliz -,
ar sakrifisoù a rae a-youl-vat hag an deneridigezh a bare war e zremm pa veze o 
plediñ gant traoù an Tad a zo en Neñv, e c'heller lavarout diarvar e oa ur 
c'hristen skouer.

Den a galon e oa ivez, hag ur galon dener a oa en e greiz. Ur galon hag a 
dride gant al levenez hag a skrije gant ar glac'har. An eil hag egile en deus 
Yeun ar Gow tañvaet war an douar. War-lerc'h joaioù tri bugel o vleuniañ ur 
familh unanet hag eürus, e teuas an Ankou da ziframmañ diouto ur vamm yaouank ha
karet. War-lerc'h ar goanag a vagas da welout e vro o tasorc'hiñ, e welas e 



huñvreoù kaer o wenviñ e teñvalijenn an toull-bac'h. Ha pa zeuas er-maez eus 
Sant-Charlez, adkavet e frankiz ha saveteet e vicher, ne zaleas ket er c'hleñved
da skeiñ gantañ ha gant e vugale.
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Den kalonek ma oa, e aberzhas d' ar vicher a c'honeze dezhañ ha dezho o 

bara ar garantez en devoa ouzh e yezh hag an awen a rede en e greiz. Meur a wech
en deus lavaret din en dije gouestlet e holl amzer d' al lennegezh ha d' ar 
brezhoneg ma ne vije ket bet dav dezhañ labourat a-lazh-korf evel ma ranke ober.
Rak ne oa ket Yeun ar Gow evel meur a vrogarour o deus ankouaet a-wechoù an 
deverioù o devoa e-keñver o familh, e-ser seveniñ an dlead o devoa e-keñver o 
bro. Pa laboure noter Goezeg a-hed an noz war aktaioù e studi, pa ne vire nemet 
ar sulvezhioù da sevel an oberennoù a ra hiziv hon dudi, ne rae ket bihanañ 
sakrifis e vuhez. Padal ur groaz pounneroc'h her gortoze en e vloavezhioù 
diwezhañ : ne oa ket aet c'hoazh da vevañ en e rezervasion ma kollas koulz 
lavarout ar gweled, divarrek eta da gas da benn al labourioù talvoudus d' ar 
yezh ha d' ar vro emedo e soñj sevel a-barzh kuitaat ar bed-mañ. Krakvevañ ne 
reas ken diwar neuze, o tiwaskañ poan en e gorf, enkrez en e spered dirak stad 
arvarus ar brezhoneg, mezhekaet ma oa o vezañ kuitaet maez ar stourm d' an eur 
ma soñje skoazellañ kevelerien Vreizh.

Un den a galon e oa, hag e galon a dride gant al lorc'h da vezañ mab e vro
hag e ouenn. Ya, tridal a rae e galon e gwirionez dirak kaerderioù e zouar ha 
kurioù illur e genvroiz hael, - kement ha komz ar yezh diamzeret en devoa 
implijet en e romant meur Ar Gêr villiget. Strewet en e holl skridoù, dreist-
holl en e levr eñvorennoù E skeud tour bras Sant Jermen, e kaver un heklev eus 
an estlamm a sante dirak kened liesseurt e dolead ginidik. Dizale e vo moulet e 
varzhonegoù diembann, lod anezho o taolennañ bro Karreg-an-Tan. Meurdezus pa 
gomze eus kern uhel ha serzh ar menez, e werzennoù a ouie bezañ fresk, sklintin 
hag herrus pa livent koantiri an traoniennoù glas ha drantiz ar gwazhioù-dour. 
Hogen kement all a lorc'h e lakae ennañ taolioù kaer ha perzhioù mat ar 
Vretoned. E varzhonegoù a gan ivez kalonegezh ar re a varvas abalamour d' o 
fealded da Vreizh, n' eus ket gwall bell ' zo. Un devosion doujus ha birvidik en
devoa da eñvor ha da skouer an aotrou Perrot, ar c'hentañ hini anezho. Abaoe 
meur a vloaz, evelato, ec'h en em unane muioc'h-mui a spered gant ar sent hag an
dud-veur o deus diazezet rouantelezh Vreizh. Ul levr evel Ar Gêr Villiget a zo 
ar frouezh eus e genvuhez hir gant mojenn alaouret Bro-Gerne. Kement-se a oa 
dezhañ, emichañs, evel un digoll d' ar stad vantrus a zigasted hag a laoskentez 
ma oa kouezhet enni darn eus e genvroiz.
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Erfin, diglok e vefe ar poltred a glaskan bras-tresañ anezhañ, ma ne 

lavarfen netra eus ar garantez en devoa ouzh ar vugale. Douget e oa dezho dre e 
natur, met e feiz kristen hag e vro-garantez a greske c'hoazh, sur a-walc'h, ar 
pleg-se ennañ, pa 'z eo gwir eo glan ar vugaligoù ha ken gwir all ez int amzer 
da zont ha goanag ar vro. E varzhonegoù a zo en o zouez daou bezh dediet d' e 
ziv verc'h, hag a ziskouez pegen don o c'hare. Ni, avat, hag hon eus bevet en e 
gichen, a oar ervat pegement e plije d' e vugale vihan : goût a ouie ober 
furlukinerezh evit o lakaat da zebriñ pe da reiñ peoc'h; bourrañ a rae o kontañ 
dezho istorioù, o kanañ dezho tonioù kozh ar vro gant e vouezh raouliet ha 
faezh. Evit ar vugale un tammig brasoc'h hag evit ar yaouañkizoù e lakaas e 
brezhoneg Abrobin hag Enez an Teñzor (diembann). Rak morse ne fazie da silañ, en
e gaozioù ouzh ar vugale, ar brezhoneg reizh hag ar garantez evit Breizh.

Ur brogarour dispont em eus laret e oa Yeun ar Gow. En ul levr all - 
diechu ha diembann evel just - en deus displeget penaos e teuas da vezañ « 
emrener » ha broadelour. Setu perak n' her c'hontin ket amañ deoc'h, met dav eo 
din menegiñ diouzhtu ar pezh en deus gouzañvet en abeg d' e venozioù. Lennerien 
Ar Vro a oar dija penaos eo bet heskinet ar c'hristen gredus-se gant ur person 
div wech gall. An eñvorennoù diembann emaon o paouez komz anezho a ziskouezo 
ivez kasoni ur beleg all en e geñver. Fiziañs am eus e teuio unan eus e vignoned
ha kenlabourerien da zanevellañ deomp peseurt labour divent a gasas da benn e 
Breuriez ar Brezoneg er Skolioù. Piv a ray ar gont eus an amzer a roas da 
skolidi bro ar stêr Aon ? Piv a oar an arc'hant a zioueras da reiñ d' an Emsav 



breizhek ? Ha kement-se a echuas e Sant-Charlez Kemper e-lec'h ma voe darbet 
dezhañ koll e garg, e vicher, e vrud, ha, piv ' oar ? e vuhez. Ha war-lerc'h ar 
maread reuzus-se, kement hini a labouras evit Breizh a gavas e vignoniaj, kement
oberenn a voe kaset en dro evit Breizh a c'hellas kontañ war e harp hag e 
arc'hant. Er-maez eus an Emsav ivez, e vezed boas da vont d' e gavout evit bezañ
sklerijennet, kenteliet, titouret, war gement tra o sellout ouzh istor pe ouzh 
buhez ar vro. Ar Skolioù-Meur eus Breizh, Bro-C'hall hag an estrenvro a gase 
war-du ennañ o c'helennerien, studierien ha furcherien, ha gant an holl e ranne 
ar ouiziegezh en devoa dastumet tamm-ha-tamm, heñ ha ne oa ket bet morse o 
studiañ en ur Skol-Veur !
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Rak unan eus gouiziekañ brezhonegerien e amzer eo bet Yeun ar Gow. Ur 

studiadennig a embannin hep dale diwar-benn e yezh, ha yezhoniourien ampartoc'h 
egedon a raio kemend-all diouzh o zu. Fellout a ra din, evelkent, ober diouzhtu 
un nebeud evezhiadennoù hep mont re lark gant ar gudenn-se. Da gentañ, e 
brezhoneg eo e voe ganet, savet ha desket Yeun ar Gow, rak e zeskadurezh kentañ 
a voe hini ar gêr, kaozioù mevelien e dad ha lennadurioù brezhonek ar 
c'hazetennoù a veze prenet gant e dud. Ma voe skoliet e galleg, kement-se ne 
viras ket ouzh e spered da vezañ bet gourdonet war meur a dra dre ar brezhoneg. 
N' ouzon ket betek pe lec'h e c'heller lavarout e oa Yeun ar Gow un den 
divyezhek. Daoust dezhañ da vezañ bet gouest da werzaouañ brav-tre e galleg, e 
kred din, a-wechoù, e oa kentoc'h ur brezhoneger rik peurzesket gantañ ar 
galleg. E vugale, avat, ha, tra souezhus, unan eus e vreudeur, a zo divyezheien 
wirion, ken luziet ha ken kizidik eo emdroerezh pep spered ! Da eil, Yeun ar Gow
n' en deus kuitaet morse Breizh Izel, nemet ar predig berr ma labouras e Guer. E
brezhoneg eo en deus kaset e labour en dro peurliesañ. Da drede, daoust da vezañ
chomet atav feal da rannyezh e dolead, n' en deus dianavezet nep skrid vrezhonek
hag heuliet en deus a-dost emdroerezh ar brezhoneg e-doug prantad Gwalarn. 
Kement-se a voe kiriek dezhañ da grouiñ ha da implijout en holl degouezhioù eus 
e vuhez, ur brezhoneg pinvidik, barrek war bep tra, heson ha peurunvanet ennañ 
an elfennoù deuet eus hengoun e rannyezh, eus hini ar yezh skrivet hag eus ken- 
labour aozerien ar brezhoneg modern pe arnevez. Pezh a oa bravañ ha pezh a zo 
talvoudusañ evit an amzer-vremañ hag an amzer-da-zont eo an unvaniezh hag ar 
wirionez-se a gaver en e yezh ha na gaver ket, siouazh, er brezhoneg skrivet 
dec'h - pe hiziv - gant ar c'halz eus ar skrivagnerien o deus graet - pe a ra - 
ar muiañ evit hon lavar broadel.
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Setu perak e oan en em staget outañ evel meur a hini en oad din-me pe 

yaouankoc'h egedon. Setu ivez perak ne brize ket kalz an darn vrasañ eus ar 
skridoù nevez embannet a lenne. Ne rae ket fae, koulskoude, war ar re na 
skrivent ket kerkoulz brezhoneg hag heñ ; doujañs en devoa ouzh kement hini a 
zegase e vaen da sevel kastell Breizh ; enebiñ a rae a-wechoù kalonegezh ar re a
strive da zeskiñ ar brezhoneg ha d' e lakaat buan da dalvezout ouzh leziregezh 
ha trubarderezh ar re o devoa bet ar yezh e legadenn ha na raent netra evit he 
derc'hel bev. Hogen, n' edo ket evit gouzañv ar vrezhonegerien nevez-se a zeue 
d' ober o mestr war beadra ur bobl all ; heugiñ a rae ouzh c'hoari diboell ar re
a gemere o flijadur o tisleberiñ, war zigarez he yaouankaat hag he c'hennerzhañ,
dremm genedus ar yezh a vaste da holl ezhommoù e vuhez. Goulenn a rae ouzhomp-
ni, brezhonegerien nevez, kaout kement a zoujañs ouzh yezh ha pobl Vreizh hag 
hon eus ouzh ar pobloù all e tegouezh ganeomp deskiñ o yezh. Goulenn a rae 
ouzhomp bezañ izel a galon ha digor a spered. Ha ma asantemp kenderc'hel hir 
amzer gant hor studi, e veze prest d' hor skoazellañ ha ne varc'hate ket deomp e
alioù. N' emaon ket evit kompren penaos na perak n' eo ket bet selaouet e gentel
gant holl renerien an Emsav. Bez' ez eus bet er gantved a zo o ren un nebeud 
skrivagnerien eveltañ e pep korn eus ar vro, Y. V. Perrot, ar Yeodet, Dir-na-
dor, L. Herrieu - kement ha menegiñ hepken ar re vrasañ e-touesk ar re a zo aet 
da anaon. Perak n' int ket bet heuliet gwelloc'h ? Ar re-se a ouie ober gant ar 
brezhoneg war bep tachenn. Piv a c'hell ober politikerezh e brezhoneg hep mont 
war roudoù L. Herrieu hag ar Yeodet ? Defot bezañ lennet pizh o fennadoù, ez eus
bet krouet euzgerioù ha troioù-lavar diheson ha distumm a zo bet ranngalon Yeun 
ar Gow. Ma vije bet yac'hoc'h ha m' en dije teurvezet an Aotrou Doue mirout 
dezhañ ar gweled, Yeun ar Gow en dije embannet, ur wech dre vare, ur gannadig a 



vije bet burutellet ha tamouezet enni yezh an holl skridoù brezhonek nevez. 
Rasailh ha dispac'h en dije lakaet da sevel, met talvoudus e vije bet a dra sur.
Ha piv ' oar ha n' eo ket diskibien, kentoc'h eget enebourien, a vije bet ganet 
dezhañ ? N' eo ket re ziwezhat evit mont d' ar skol gantañ. Ra breno pep hini e 
levrioù evit o studiañ ha n' eo ket evit o lenn hepken ! Ha ra vo graet kemend-
all gant oberennoù ar skrivagnerien all, kar dezhañ dre ar fealded d' ar 
brezhoneg bev, ha ken barrek hag heñ evit e lakaat da zisplegañ resis ha kaer 
buhez klok ur spered a-vremañ.
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Ne gomzin ket amañ eus al lec'h dalc'het gant Yeun ar Gow en hol 

lennegezh. Ne vefen ket souezhet e vefe war an niverenn-mañ eus Al Liamm ur 
studiadenn pe ziv diwar e benn hag e oberoù e-keñver lennegezh. Ne lavarin nemet
an doare ma laboure abaoe ma oa peuz-dall. Gwelout a rae trawalc'h evit skrivañ 
war linennoù eeun a-walc'h. Met, kerkent ha m' en doa diskroget diouzh e 
bajennad evit an dra-mañ-dra, - ar pezh a c'hoarveze nouspet gwech bemdez, - e 
ranke goulenn ouzh unan bennak adlenn dezhañ an diwezhañ pozioù skrivet. Ha 
c'hwec'h miz a-raok e varv, e kroge gant adaozadur Enez an Teñzor gant R. L. 
Stevenson, diwar an droidigezh c'hallek. Al levr en e bezh a voe lennet dezhañ 
meur a wech dre dammoù a bemp pe zek linenn. Ha diouzhtu, dindan eñvor, e save 
ar frazenn vrezhonek a zastume enni ster an tamm gallek lennet dezhañ. Skouer 
dispar a zalc'husted ! ha bravoc'h c'hoazh pa soñjer e tiwaske dizehan ur boan 
benn spontus. Evit sevel Ar Gêr Villiget e voe ranket pennaouiñ dezhañ an danvez
e meur a levr istor ha buhez ar sent : met, o vezañ ma ne oa ket gouest da lenn,
e voe dav dezhañ ober strivadennoù memor skuizhus-kenañ. Bamet e chomer pa 
lenner e vrezhonek ken flour skrivet e degouezhioù ken diaes.

E-giz-se e veve hag e laboure Yeun ar Gow. Berr gant an amzer ne c'hellan 
ket sevel bremañ ar studiadenn am bije bet c'hoant diazezañ war e skridoù. Klask
a rin hen ober hep re a zale.

Da c'hortoz e vo klasket ivez moullañ e oberennoù di-embann. Fiziañs am 
eus e kendalc'ho Al Liamm da vezañ digor dezho, ha lennerien Al Liamm d' ober o 
mad eus kentelioù ha skouerioù ar Breizhad kalonek-se emaomp o paouez koll. 
Diaes e vo deomp bevañ ha stourm hep e gennerzh hag e skoazell. Met trawalc'h en
deus legadet deomp evit ma heuilhfemp hep diroudañ an hent en deus digoret. Heñ 
a oa eus ar seurt tud ma vez lennet, war ar c'hazetennoù, war-lerc'h o marv : « 
E anv a chomo garanet e spered ar Vretoned keit ha ma vevo ar brezhoneg ». Met 
petra ' vefe ar brezhoneg ma teufe un deiz ar Vretoned da vezañ divarrek da 
vrezhonekaat eveltañ ?
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Rojer LAOUENAN

UGENT MIZ E-KICHEN YEUN AR GOW

E-PAD ugent miz am eus bevet e-kichen Yeun ar Gow. D'ar mare-se (1962-
1963) Yeun a oa dija un den brevet gant ar c'hleñved. Mont a rae da vale, 
goustadig, gant e vazh o ruzañ e gar reut. Ur wech an amzer e pigne war hent ar 
menez, e-unan. Hent an eñvorennoù ! Pa dostaec'h outañ en devoa poan oc'h 
anavezout ac'hanoc'h, rak e zaoulagad a oa aet da fall, goude bezañ skoet gant 
kleñved ar sukr.

Pebezh ranngalon evit ur skrivagner ! Sklaer e oa chomet e venozioù, 
birvidik e awen, met ne wele ken koulz lavarout, ar gerioù a verke war ar 
follenn-baper ! N' helle ket lenn kennebeut. Eürusamant evitañ en devoa en e 
gichen ur vaouez karantezus. Un doujañs bras a vire evit Marie Bosson, e eil 
gwreg. Hi eo he deus adskrivet meur a zornskrid, a lizher, ha lennet d' he gwaz 
ar c'heloioù a reseve, pe ar c'hazetennoù.

Mantrus e kaven ar stad ma oa kouezet enni un den ken bev, ken yaouank a 
spered. Chomet e oa Yeun ar Gow ur c'hernevad kalonek, dispont evel ar 
c'hernevaded en amzer gozh. Ne veze pleg ebet ennañ war dachenn ar yezh, an 
Emsav. Pet gwech n' am eus ket klevet anezhañ o fuloriñ goude bezañ lennet 
fazioù dindan pluennoù brudet e Breizh zoken. Yeun en devoa darempredet ar bobl 
e-pad e vuhez, en e vicher noter. Gant ar bobl en deus bevet, yezh ar bobl a oa 
gantañ. Met ur yezh pinvidik : Yeun a zastume pezh a oa bet dilezet pe 
ankounac'haet gant e genvroiz. Penaos faziañ goude-se ?

Oberennoù skrivagner Gouezeg a vo un testeni a binvidigezh e keñver hol 
lennegezh. Lennerien Al Liamm o deus tanvaet ar stivell yac'h a zivere eus 
ribloù Karreg an Tan, a-dreuz ar c'hontadennoù hag ar barzhonegoù embannet gant 
Ronan Huon. Yeun n' en deus ket paouezet da skrivañ. E vab, Michel, a lavare din
an deiz all, en doa kavet e-touez e baperioù, gwerzennoù kaer. Yeun a gleve 
moarvat karrigell an Ankou o tostaat. Komz a ra eus e varv en e skridoù diwezhañ
:

« Pa vezin astennet en douar yen...
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Ya ! An douar a zo yen evit ur c'horf ken tomm a garantez ! Yeun ar Gow a 

gare e vro evel ur Vamm, ha gwelet 'm eus anezhañ o ouelañ war ur Vreizh hualet,
disprizet. Neuze, e zaoulagad beuzet a zaeloù en em golle a-us d' an toennoù 
astennet en draonienn, hag e chome dilavar ur pennadig.

Met Yeun, soñj hoc'h eus eus an tantad hor boa aozet war ar blasenn a-drek
an Iliz ? Lennet am boa Buhez ar Sent, ha c'hwi ho poa lakaet al ludu e gwerzh. 
Soñj hoc'h eus eus ar veilhadeg he devoa leuniet sal Bourdoullous ? Kanet ho poa
war al leur-c'hoari dirak ho kenvroiz dihunet.

Yeun, tommañ 'raio c'hoazh douar Breizh. Graet hoc'h eus ho lod eus al 
labour, hag astennet ho kammed diwezhañ. Dont a raio tud all war ho lerc'h, en 
ho rodoù. Breizh n' hell ket mervel.
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YEUN AR GOW

C'HOAR SOUDARD KIBEREN

Drama e pevar arvest

Ar pezh-c'hoari-mañ zo bet kaset deomp gant Y. Cormerais mab kaer Yeun ar 
Gow d' an 20 a viz C'hwevrer, degouezhet eo ganeomp d' ar Meurzh 22, deiz marv 
ar skrivagner. Sed amañ ul lodenn eus al lizher fromus a oa da heul an dornskrid
: « War urzh an ao. Yeun ar Gow, va zad kaer, dalc'het war e wele gant ur 
c'hleñved kriz ha grevus, e kasan deoc'h ar pezh-c'hoari-mañ, lakaet ganin e 
skritur KLTG, gwellañ m' am eus gellet. Fiziañs en deus an oberour e vo e skrid 
diouzh ho plas ha doare ar gelaouenn. Un danevell gomzet eo, kentoc'h eget 
danvez ur pezh da vezañ c'hoariet, en abeg d' an displegadennoù hir ha d' an 
unangomzoù niverus a gaver enni.

Diouzh va zu e lavarin deoc'h ez eo sirius-tre kleñved an aotrou Yeun ar 
Gow, hag e vo aes deoc'h kompren pegen laouen e vefe, e-kreiz ar poanioù dizehan
en devez da ziwaskañ, ma welfe Al Liamm oc'h ober degemer vat d' e skridoù, ken 
pouezus hervez soñj meur a hini, evit aozidigezh brezhoneg an amzer da zont, ha 
ken kentelius d' an nevezbrezhoneger. »

TUD AR C'HOARI

Ar c'habiten LACOMBE, eus rejimant war-droad ar C'halvadoz. 
Ar serjant LAVERNE, eus an hevelep rejimant.
KORNELI GWEHENNO A GERVRIENT, denjentil breizhat divroet, serjant e rejimant 
Hektor, prizoniet gant ar Re C'hlas e Kiberen.
An ITRON GWEHENNO A GERVRIENT, intañvez, perc'hennez ur maner e parrez an 
Erdeven, mamm Korneli.
An dimezell ALIZ, he merc'h.
An dimezell ENORA, he nizez.
ALAN RIO, mevel kozh an itron.

96
ARVEST KENTAÑ

Tost da gêr Alre, en un ti soul savet war lez ur bradenn vihan e lec'h ma 
fuzuilher ar brizonidi tapet e Kiberen. Div daol ha div gador a zo ennañ. Ouzh 
an daol, ar c'habiten Lacombe o lenn ur baperenn, ouzh eben, ar serjant Laverne,
o skrivañ.

War-dro bep pemp munud, amzer da gargañ ar fuzuilhoù a-nevez, e klever 
tennadegoù laosket a-gevret.

Diviz kentañ

AR CHABITEN hag AR SERJANT

AR C'HABITEN (goude bezañ lennet e baperenn). - Hag adarre, Laverne ! 
'Meus aon n' eo ket echu ganeomp al labour divalav emaomp oc'h ober amañ ! Set' 
amañ ur c'heloù all a gemenn din e tigaser deomp ur bagad a dri c'hant den all 
da fuzuilhañ a-raok an noz. N' hor bo ket amzer hiziv da seveniñ an urzh-se, rak
diwezhat eo bremañ hag a-barzh pell e vo noz. E pelec'h 'ta o lakaat da 
gousket ?

AR SERJANT. - Mat a-walc'h e vo dezho tachenn al lazhadeg, va c'habiten. 
Pa n'hoc'h eus ket bep a wele blot da ginnig dezho, ne vint ket fall war c'heot 
ar bradenn. (C'hoarzhin a ra.)



AR C'HABITEN. - War ar c'haled e kouskomp-ni bemdez, evit gwir, met n' eo 
ket ar pezh a lavaran dit un digarez da farsal... A-raok o c'has di da gousket, 
e vo dav skarzhañ kuit ar c'horfoù marv a zo a-strew war an dachenn. Ha kement-
se a c'houlenno kalz labour e ken berr amzer. D' ar brizonidi ivez ne vo ket 
fentus gourvez war ar geot mastaret gant gwad o c'henseurted lazhet araozo. Un 
dra heugus pa soñjer mat.

AR SERJANT. - N' o devo nemet ar pezh o deus dellezet, va c'habiten. Ma 
karjent bezañ chomet dinoaz ouzh ar Republik, n' o dije ket bet tro da zont d' 
ober anaoudegezh gant geot gwadek tachenn o marv. Arabat kaout truez ouzh 
enebourien an Nasion !
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AR C'HABITEN. - Ma kavfen ul lec'h dereatoc'h, n' eo ket di o c'hasfen da 

dremen an noz. Ne blijfe ket din o heskinañ ha pa vefent ar fallañ torfetourien,
ha n' o lakaan ket war ar renk-se, pa 'z int soudarded kalonek bet trec'het 
ganeomp ! D' am meno, e tle an drec'hourien bezañ hegarat e-keñver ar re 
drec'het. Ober d' hor prizonidi gourvez war an douar glebiet gant gwad o 
breudeur a vefe ken euzhus, d' am soñj, hag ar vicher emaomp ganti abaoe eizh 
deiz ' zo.

AR SERJANT. - Koulskoude, va c'habiten, ne welan ket da belec'h o c'has 
henozh. Ma vezont bodet e lec'h all, lakaomp en ur park bennak, e vo dav lakaat 
kalz gedourien d' o diwall ha, marteze, e kavo darn anezho tro d' en em laerezh 
kuit a-zindan an noz.

AR C'HABITEN. - Siwazh ; Setu ivez ar pezh a gredan. Boulc'hurun ! Pebezh 
buhez an hini a renomp amañ. Mil gwech gwelloc'h e vefe din bezañ o vrezeliñ en 
tu all d' an harzoù ouzh armeoù estren eget o tiskarañ amañ kenvroiz deomp a vil
vern !

AR SERJANT. - N' eo ket fentus, a dra sur, va c'habiten, gwelout bemdez 
kement a gorfoù marv drailhet ha dispennet. Daoust da se, pa 'z eo echu ar 
brezel e Breizh, e kavan koulz bezañ amañ eget en Alamagn o tisvouediñ hag e 
riskl da goll va buhez. A-hend-all, kastizet e rank bezañ ar Re Zivroet p'hon 
eus bet urzh d' hen ober.

AR C'HABITEN. - Ouzhit, mignon kozh, va c'havandad brezel a-viskoazh, e 
c'hellan anzav kement-mañ hep aon da vezañ flatret d' ar pennadurezhioù a ren ar
vro... N' eo ket dre blijadur e servijan ar Vammvro, dre zlead n' eo ken. Un den
a beoc'h on, met, pa voe galvet ar wazed d' an armoù, e voen unan eus ar re 
gentañ d' en em ouestlañ dezhi. Betek neuze em boa kredet, kerkent hag embannet 
ar Republik, e vevje an holl evel gwir vreudeur hag e renje al lealded hag ar 
justis... Siwazh ! traoù spontus a zo bet c'hoarvezet abaoe, ha freuzh ha reuz 
en em gavas e Bro-C'hall...

98
Ur republikan gredus on, Laverne, dare bepred da reiñ va buhez evit ar vro

ha doujus e-keñver lezennoù ar gouarnamant. Hogen, spontet e vezan, evelato, 
gant an torfedoù a vez graet en e anv. Penaos, eta, ne vije ket en em savet a-
enep dezhañ tud 'zo, heskinet o feiz, pe skrapet o madoù diganto. Ar Vretoned, 
a-du da gentañ gant urzhiadur nevez ar Reveulzi, a zo aet da Chouanted evit 
difenn o beleien hag o c'hreañsoù, hag an dudjentil divroet da stourm gant ar 
menoz da adkavout ar pezh a anvont o gwirioù. Fellout a ra ganto lakaat ur roue 
nevez war an tron, pa vije bet ken aes mirout an hini lazhet ha lemel diouto, 
evel-se, un digarez muioc'h da ziskarañ ar Republik. Ar roue kozh a oa leun a 
youl-vat ha ne c'houlenne nemet ober eürusted e bobl.

AR SERJANT. - Perak neuze e lazhañ ? Hag un dra didalvez e vije bet ?

AR C'HABITEN. - Ya, un dra didalvez ha mantrus, hep mar, hag un abeg a 
zisentidigezh ouzh ar re hor gouarn. Evel Yann-Jakez Rousseau, ar skrivagner 
brudet, em eus kredet e-pad pell e lakaje gouarnamant ar bobl an eürusted da ren



dre holl hag an dud d' en em garout kenetrezo.

Ur follentez ne oa ken an uhel-vennad-se ! Bremañ, p' am eus skiant-
prenet, ez eo anat din n' eus en denelezh nep perzh mat hag ez omp holl, muioc'h
pe nebeutoc'h koulskoude, loened ken ferv ha re ar c'hoadoù.

Hep krediñ e Doue ar gristenien, n' on ket evit nac'h n' eus ket ur 
Galloud dreistnatur o ren kerzhed ar bed. Allas ! n' en deus ket kavet c'hoazh 
an tu da lakaat an disterañ furnezh e pennoù e grouadurien !

Gant Rousseau, evelkent, edo ar wirionez hag e chomin un diskibl feal 
dezhañ daoust ha ma voe re-gredik e madelezh naturel an denelezh. D' an dud 
gredus hag a youl-vat eveltañ e vo e gelennadurezh da skignañ evit ma wellay 
mab-den, ar pezh a c'hoarvezo, hep mar, pa vo sioulaet d' ar speredoù ha torret 
ar gasoni a vagont hiziv an deiz.

AR SERJANT. - Ne anavezan ket ar Rousseau a gomzit anezhañ, va c'habiten. 
Hogen, un den fur ha madelezhus eo, hep mar, met, d' am meno, e tlefe teurel 
evezh mat ouzh e gomzoù gant aon da vezañ tamallet da gaout mignoniezh e-keñver 
enebourien an Nasion.

AR C'HABITEN, - Marv eo pell 'zo, Laverne, ha, siwazh, an niver brasañ eus
ar re a lavar bezañ diskibien d'an den meur-se a ra ar c'hontrol bey euv ar pezh
a brezege d' e genvroiz.
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AR SERJANT. - Feiz ! Gwazh a se avat ! Evit an hed en deus pep hini 

ac'hanomp da chom war an douar, e vefe plijusoc'h deomp bevañ e peoc'h.

(D' an ampoent e skoer war an nor eus an diavaez.) 

AR SERJANT (a vouezh uhel). - Deuit tre !

Eil diviz

AR C'HABITEN, AR SERJANT, KORNELI hag ur soudard republikan

Digeriñ a ra an nor hag ar soudard ha Korneli a zeu tre. Dirak ar 
c'habiten, sonn o c'horf, e reont ar salud en implij en arme.

AR C'HABITEN (d' ar soudard). - Petra 'zo a nevez pa zeuez amañ gant ur 
prizoniad ?

AR SOUDARD. - Ar serjant Jambu an hini a c'hourc'hemenn du-se warnomp, va 
c'habiten, eo en deus roet urzh din da ambroug ar prizoniad betek amañ.

AR C'HABITEN. - Ha petra a fell d' an den-se ?

AR SOUDARD. - N' ouzon ket, va c'habiten, pa n' on ket bet test d' an 
diviz a zo bet etrezañ hag ar serjant Jambu.

AR C'HABITEN (da Gorneli). - Piv ez oc'h c'hwi ha petra a vennit lavarout 
din ?

KORNELI. - Deoc'h, moarvat, kabiten, ne vern ket kalz gouzout piv ez on 
rak, a-barzh pell, e vin ur c'horf marv e-touez korfoù marv all. Hogen, pa 'z 
oc'h bet hegarat a-walc'h d' am selaou, setu va anv ha va stad.

Va anv a zo Korneli Gwehenno a Gêrvrient ; gwechall e oan un denjentil a 
barrez an Erdeven ; kabiten on bet ivez e arme ar roue a-raok an darvoudoù a 
anavezit ha, da ziwezhañ; serjant e rejimant Hektor savet gant ar Re Zivroet 
evit stourm ouzh ar Republik.



AR C'HABITEN. - Penaos ne doc'h nemet serjant da ziwezhañ, pa 'z oc'h bet 
kabiten gwechall ?
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KORNELI - Re niverus e oa an ofisourien ganeomp evit reiñ dezho holl 

soudarded da vrezeliñ. Setu ma voe izelaet e renk da bep hini hag, evel-se, eo 
ec'h en em gavis lakaet da serjant eus a gabiten e oan kent... Kalz ofiserien a 
renk izeloc'h a reas kaporaled pe soudarded hepken, endra ma kouezhe ar 
goronaled da gabitened.

AR C'HABITEN. - Penaos, c'hwi, kemend-all a dud gouiziek da vrezeliñ 
ac'hanoc'h, ez oc'h bet trec'het ganeomp-ni, tudigoù dister hor skiant-prenet e-
skoaz hoc'h hini war ar vicher soudard ?

KORNELI. - Gwazed ha leun a nerzh-kalon omp bet, kabiten, hag her gouzout 
a rit kerkoulz ha ni ! Ur gwall c'hoari eo ar brezel ha, ne vern pegen kreñv ha 
gouiziek e vezer, ne c'heller morse bezañ diarvar da gaout ar gounid. 
Degouezhioù dic'hortoz en em gav a-wechoù da lakaat an traoù da dreiñ war an tu-
gin, ha setu ar pezh a zo c'hoarvezet ganeomp.

AR C'HABITEN. - Ha petra, d' ho soñj, a zo kiriek deoc'h da vezañ bet 
kannet ?

KORNELI. - Netra nemet an dizunvaniezh a rene etre hor jeneraled Puisaye 
ha d'Hervily. Un urzh roet gant hini pe hini anezho a veze dislavaret kerkent 
gant egile, padal e vije bet ret dezho kaout an hevelep menoz diwar-benn ar 
palioù da dizhout.

AR C'HABITEN. - Pehini anezho a oa en ho penn gant pep gwir da 
c'hourc'hemenn ? E penn pep arme ne vez nemet ur mestr hepken hag an holl a dle 
sentiñ outañ.

KORNELI. - Evel-se e vez e pep lec'h, hogen, e Kiberen, ne ouiemp ket piv 
a oa hor gwir jeneral meur. Pa savjomp war al listri da zont da Vreizh, den 
c'hoazh ne anaveze an hini a dleemp sentidigezh dezhañ. Ur fazi a oa bet kement-
se a berzh ar Briñsed pe, marteze, ar Saozon ken pilpouz all en hor c'heñver, 
evel ma 'z int bet a-viskoazh.

E-kreiz ar mor, pa voe digoret al lizheroù siellet, ne ouezjomp ket 
muioc'h, na Puisaye ha d'Hervily kennebeut, ken dispis e oa ar pezh a gemenne ar
skridoù-se. Ken bras mestr en em gavent an eil hag egile, ha setu perak e troas 
ganeomp an traoù da fall.
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AR C'HABITEN. - Hag e pelec'h edoc'h-c'hwi pa rankjoc'h kodianañ hag en em

reiñ deomp, hoc'h enebourien ?

KORNELI. - Pa voe anat d' hor jeneraled e oamp e griped Kiberen, evel 
logod en ur stoker, e rojont urzh deomp da gilañ a-nebeudoù etremek ar mor. 
Kadoudal, an derc'hent, o welout an arvar edomp ennañ en devoa kaset, a-zindan 
an noz, e Chouanted d' an douar bras, a-drugarez da vagoù pesketerien ar vro 
deuet d' o c'herc'hat. Hennezh, e gwirionez, daoust ha ma n' eo ket soudard a 
vicher, a zo ur gouron hag un den gouest !

A-barzh pell, dindan tennoù ar fuzulioù hag ar c'hanolioù a greske 
gwashoc'h-gwashañ, e rankjomp kuitaat hor fozioù-difenn. M' hor boa kollet kalz 
tud kent, e voe brasoc'h neuze an drailh en hon touez. Endra ma kouezhe hor 
soudarded, lazhet pe c'hloazet, a-strolladoù d' an douar, re all, betek o div 
gazell er mor, a glaske pignat e bagoù bihan ar Saozon da zistreiñ d' al listri.
Ha, tra vantrus ha kriz, pa glaske darn sevel er bagoù re leun, e troche outo ar
Saozon digalon o daouarn a daolioù bouc'hal !

(Strafuilhet, e chom dilavar ur predad.)



AR C'HABITEN. - C'hoant a laka ho komzoù ennon da c'houzout hiroc'h !... 
Ha d' an diwezh, petra a c'hoarvezas ganeoc'h hoc'h unan ?

KORNELI. - Ur strollad ac'hanomp, aberzhet ganto o buhez da wareziñ an 
dec'hidi, a oa chomet war an aod, dindan urzhioù an ofisour brudet Sombreuil. 
Stourm a rejont start hep netra d' o gwaskediñ ouzh ar barradoù plom ha dir a 
gouezhe warno. Pa zeuas ur c'hannad da brometiñ dezho a-berzh Hoche e vije 
laosket ganto o buhez ma asantjent en em reiñ  e plegjont d' ar goulenn hag ec'h
echuas an emgann evel-se. Allas ! trubard e oa ar bromesa, ha, daoust d' ar ger 
roet, e trouklazher amañ ar wazed-se a zo o keuziañ d' an armoù a zispegjont re-
abred diouto. Ya ! kant gwech gwelloc'h hag enorusoc'h e vije bet mervel war aod
Kiberen, ar fuzuilh etre o daouarn, eget bezañ diskaret, evel loened mut, e 
pradenn ankenius an Alre.

AR C'HABITEN. - Sombreuil, emezoc'h ? Ur gouron dispar e oa hennezh, hep 
mar ! E welout a ran c'hoazh, e penn al leoned a oa gantañ, o talout ouzhomp ken
kadarn ma chomemp estlammet ha leun a zoujañs... Ha c'hwi, serjant, a oa en e 
strollad ?
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KORNELI. - An enor-se am eus bet, kabiten ; un enor hag a frealz ar 

c'hwervoni hag ar glac'har da vezañ bet trec'het.

AR C'HABITEN (en e sav hag o kas e zorn d' e dok da saludiñ). - Va 
gourc'hemennoù deoc'h, serjant, da vezañ bet unan eus an dornad tud-se a enebas 
ouzhomp ken youlek hag en em aberzhas gant ken bras emroüsted ! Ur gour gwirion 
ez oc'h ha fromet bepred gant ho nerzh-kalon, e kinnigan deoc'h va dorn.

(Stardañ a ra dorn Korneli sebezet.)

KORNELI. - Ho trugarekaat a ran, kabiten, ha va boemañ a rit o tiskouez na
vagit nep kasoni ouzhin, me, koulskoude, unan eus ar re o deus klasket diskarañ 
ar gouarnamant diaoulek a ren e Pariz.

AR C'HABITEN. - N' em bez nep kasoni ouzh den, serjant, nemet ouzh an dud 
disleal, gwasker ha didruez. Gwadañ a ra va c'halon dirak digomprenusted hor 
c'henvroiz, savet an eil rumm anezho ouzh egile. E-lec'h klask an tu d' en em 
c'houzañv ha d' en em glevout kenetrezo, o deus lakaet da darzhañ ur brezel 
spontus a zo kiriek ma varvo ennañ ar vegenn eus an div gostezenn. Siwazh ! na 
pell emaomp diouzh menozioù hael ha kaer Yann-Jakez Rousseau, ar prederour 
meur ! Ma vijemp bet speredek a-walc'h d' o lakaat da dalvezout, hor bije bevet 
er vro-mañ e barr an eürusted.

KORNELI. - War a welan, kabiten, ez oc'h unan eus ar filozofed-se a zo bet
touellet gant ar Rousseau-se. Ne blij ket din ur seurt huñvreer, rak al lezenn a
heulian a zo hini ar relijion santel. Daoust ha ma prezeg ar peoc'h, n' on ket 
bet evit en em virout da gemerout an armoù da zifenn he gwirioù ha da reiñ va 
skoazell da gastizañ muntrerien fallakr hor roue (Doue d'e bardono). Va freder a
oa ivez, evel nouspet Breizhad all, gant Breizh, hor bro garet, lamet he 
frankizioù diganti, heskinet he beleien ha gwasket he fobl en un doare 
truezus... Ha c'hoazh, ma ne vije bet nemedon da vervel evit adsevel a-nevez 
kement a zo bet freuzhet, e vijen bet laouen ha seder o koll va buhez !
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AR C'HABITEN. - Ken luziet eo ar c'hudennoù ha ken trubuilhus an darvoudoù

a zo c'hoarvezet ma n' eur ket evit tamall kement dislealded ha gaou d' ar re 
hor gouarn bremañ. Pep hini eus an div gostezenn a gavo atav tra pe dra da 
rebech d' eben, hogen na gredit ket eo se un digarez din da gaout mat lazhadeg 
emsavidi Kiberen gourc'hemennet gant ar Republik. Un den a beoc'h on o ouelañ d'
an dizunvaniezh ha d' ar gwalleurioù a ren er vro reuzeudik-mañ. Ne dalvez ket 
eta kenderc'hel gant un diviz gouest d' hoc'h hegañ muioc'h-mui.

Roit din bremañ da c'houzout perak hoc'h eus c'hoantaet komz ouzhin.



KORNELI. - Deuet on, kabiten, d' ho pediñ da gaout ar vadelezh d' am 
aotreañ da vont henozh betek ti ma mamm. Emañ-hi du-se, gant ma c'hoar gevel ha 
ma danvez-pried, er vrasañ anken diwar ma fenn. A-barzh mervel, e karfen o 
briata ha pokat dezho. Pevar bloaz ' zo abaoe ma n' em eus ket bet al levenez d'
o stardañ war ma c'halon.

AR C'HABITEN. - Kompren a ran ar mall hoc'h eus d' o gwelout ha dare on da
reiñ deoc'h un tremen-hent da vont daveto, gant ma vezoc'h distro amañ 
warc'hoazh da c'hwec'h eur diouzh ar mintin, d' an diwezhatañ. Met, selaouit ! 
Ha ne gredit ket e vo ranngalonusoc'h deoc'h mont d' ar marv goude bezañ 
kimiadet diouzh ar re a garit ?

KORNELI. - Ur c'himiad kuzh e vo hennezh a gasin dezho eus goueled va ene,
pa vin-me war hent ar c'halvar, rak n' eo ket me a anzavo outo, a c'hellit 
krediñ, petra a zo ouzh va gortoz.

AR C'HABITEN. - Met, int-i avat, pebezh anken dezho pa ouezint 
diwezhatoc'h e vezoc'h bet fuzuilhet gant soudarded an Nasion ! Gwell e vefe 
deoc'h, marteze, dinac'h mont daveto hag, evel-se, o leuskel en entremar diwar-
benn ho planedenn. Dre hir-amzer, e teuint da gaout anaoudegezh eus ar wirionez,
met neuze ne vefe ket ken gwas ar stokadenn na fazio ket d' o glac'hariñ.

KORNELI. - Salokras, kabiten, netra ne ray din dilezel va menoz, ma roit 
din, da vihanañ, frankiz da vont. Ne vin-me ket didrugar a-walc'h da gaout ar 
sempladurezh da anzav outo ar wirionez. Va gweladenn, a-hend-all, o laouenay 
evit ur mare hag am c'hennerzho da gerzhout d' ar marv.
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AR C'HABITEN. - Ma n' ho touell ket ivez da dec'hout dioutañ ha da lakaat,

e-giz-se, ar re a garit e ken gwas arvar ha ma 'z oc'h hoc'h-unan...

KORNELI - Tavit, m' ho ped, kabiten ! Ha diskrediñ a rit warnon ? Den on 
d' am ger evel kement denjentil all eus va gouenn ha n' eo ket me a saotro va 
brud ha va enor oc'h en em zislavarout. Ha ret e vo din touiñ deoc'h dre va le e
vin distro amañ, warc'hoazh vintin, d' an eur ho po divizet ?

AR C'HABITEN. - Fiziañs am eus ennoc'h hag ho pedan da zigareziñ va 
c'homzoù. N' eo ket falvezet ganin ho feukiñ. Bez' ho po an tremen-hent a 
c'houlennit. (O treiñ ouzh ar serjant.) Laverne, roit d' an den-mañ un tremen-
hent da vont d' an Erdeven ha dougit warnañ e tleo bezañ distro warc'hoazh da 
c'hwec'h eur diouzh ar mintin. Pa vo echu, her rooc'h din da sinañ.

AR SERJANT (o sentiñ). - Diouzhtu, va c'habiten. 

(Skrivañ a ra hag e laka ar skrid war daol an ofisour.)

AR C'HABITEN (d' ar soudard en deus ambrouget Korneli). - Bremañ, pa n' 
hoc'h eus netra da ober amañ, kit da genderc'hel ho servij !

AR SOUDARD. - Mont a ran diouzhtu, va c'habiten.

(Hag ez a er-maez.)

Trede diviz

AR C'HABITEN, AR SERJANT, KORNELI

AR C'HABITEN (goude bezañ sinet ec'h astenn ar baperenn da Gorneli). - 
Setu amañ ar pezh a vennec'h da gaout ha tro vat, kement ha ma c'hell bezañ, a 
hetan deoc'h.

KORNELI - Ne gavan nep ger nerzhus a-walc'h, kabiten, d' ho trugarekaat ha



da embann va anaoudegezh-vat en ho keñver ! Doue d' ho pennigo ha d' ho mirout 
yac'h ha salv bepred ! 
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(Sonn e gorf, e salud an ofisour hag ez a d'an nor. Diwar an 

treuzoù, e-pad ur predad berr, e tro e selloù ouzh prad al lazhadeg.)

Ur stroll all adarre, o vont d' ar verzherenti, ar bedenn war o diweuz. 
Doue d' ho kennerzho, va breudeur ker !

(Pelloc'hik e klever mouezhioù o pediñ.)

Santez Mari, mamm da Zoue, pedit evidomp, pec'herien, bremañ pa 'z eo 
deuet hon eur da vervel...

(Ur barrad tennoù a strak hag e tav ar mouezhioù.)

Hiziv o zro ha warc'hoazh va hini. Doue da bardono d' o anaon !

(Serriñ a ra an nor.) 

Amañ ec'h echu an arvest kentañ

EIL ARVEST

E sal-debriñ ur maner bihan tost da vourc'h an Erdeven. Emeur oc'h echuiñ 
koaniañ. Noz eo hag amzer fall a ra.

Diviz kentañ

AN ITRON A GERVRIENT, ALIZ, ENORA

AN ITRON. - Hag an avel eo a glevan o voudinellat er siminal, va bugale ? 
Aet eo dister va diskouarn ha ne glevan ket fraezh ganto ken.

ALIZ. - Dirollet eo an amzer, mamm, hag e truezan war stad an dud keizh a 
zo tapet dindani.

AN ITRON. - Plijet gant Doue n' emañ ket ho preur er-maez d' an eur-mañ, 
va merc'h ! Ar wech diwezhañ m' hon eus bet keloù digantañ, edo arme Kiberen o 
vont da argadiñ ar Re C'hlas evit o skarzhañ kuit diouzh ar vro hag he dieubiñ 
eus he gwaskerien.

106
Penaos 'ta n' eo ket en em gavet ar Re Zivroet betek amañ abaoe ? Nag hir 

e kavan an amzer o c'hedal an devezh ma c'hellin briata va mab a-raok mont 
diouzh ar bed-mañ !

ENORA. - Moarvat, moereb ker, n'eo ket bet troet ganto an traoù da vat ken
buan ha ma kredent. (Huanadiñ a ra.)

ALIZ. - Pa vezer o vrezeliñ, e kaver lies gwech skoilhoù dic'hortoz da 
zaleañ an diskoulm a glasker. Rak-se, bezit habask, mamm ger, ha kendalc'hit, 
eveldomp, da bediñ evit ma taolo Doue ur sell a druez war hor soudarded hag hor 
C'horneli karet.

AN ITRON. - Setu ar pezh a ran noz-deiz, va merc'h, rak pell 'zo em eus 
kollet ar c'housked. Ken prederiet e vezan ganto dalc'hmat ma kav din ez a va 
spered diouzhin... Hep ehan, e welan dremm garet hor C'horneli dirak va 
daoulagad, gwech balc'h ha seder evel hini ur brezelour trec'h, met aliesoc'h, 
avat, ken gwadek ha disliv hag hini un den marv.

Ha ne vefe ket ur seurt gweledigezh gwall sinadoù dezhañ ?



ENORA. - O ! moereb vat, tavit, m' ho ped, gant komzoù ken mantrus ! 
Flastrañ a reont va c'halon a zo o c'hedal, gant fiziañs, distro an hini a vo va
fried.

ALIZ. - Arabat e kollfec'h ar spi da welout ho mab adarre, va mamm ! Doue 
eo bras E c'hras ha trugarezus e vo en hor c'heñver ma tellezomp ur seurt 
madober.

AN ITRON. - Abaoe m' en deus Korneli hor c'huitaet, n' eus nemet ar spi 
d'e welout a-nevez ouzh va derc'hel bev. P' am bo bet an eurvad-se, e c'hello 
Doue va gervel davetañ. Hogen E youl santel bezet graet ! Nag hirvoudus eo, 
avat, bezañ hep keloù eus ma mab !

ENORA (aet da lakaat he zal ouzh unan eus gwer ar prenestr). - Ya ! siwazh
! hirvoudus meurbet ha ken tenn d' ar galon... Setu, dre eurvad, tavet an avelaj
hag ar glav... He ! selaouit ! me ' gred emañ ar c'hi oc'h harzhal tost da zor-
dal ar porzh... 'M eus aon, ne razhailh ket evel boaz, pa vez unan estren o 
klask dont tre. Lavaret e vefe ec'h anavez an hini a soñj kaout digor hag a 
glevan, ivez, o skeiñ war an nor. (Outi hec'h-unan.) Ho ! ma vefe an hini a 
garan hag a c'hortozomp en aner I
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ALIZ. - Ha gwir eo, Enora, ez eus unan bennak er-maez o klask dont tre ? 

Gant ma n' eo ket paotred an Nasion o tont adarre d' hon trubuilhañ ! Ret eo 
bezañ diskredik. Emaon o vont da bediñ Alan da ziskenn er porzh da welout ha da 
vezañ war evezh na vo ket un divroad o klask noazout ouzhomp.

(Er-maez ez a dit unan eus dorioù ar sal.)

Eil diviz

AN ITRON, ENORA

AN ITRON. - Da belec'h 'ta eo aet Aliz, va nizez, pa n' he gwelan ket 
ganeomp ? Kuitait ar prenestr-se ha deuit da azezañ em c'hichen, mar plij 
ganeoc'h. Ne blij ket din bezañ laosket va-unan, evel-se.

ENORA. - N' edon ket pell, moereb ker, hag Aliz ne c'hell daleañ pa n' eo 
aet nemet da reiñ un urzh bennak da Alan, ho mevel. Gouzout ' ouzoc'h e vezomp 
aketus hon-div d' ober kavandenn deoc'h.

AN ITRON. - Ya, ha bennozh deoc'h ho tiv evit ho madelezh. Hogen, pa gav 
din e vezit aet diwar va zro, ec'h en em gavan va-unanik, evel ur vaouez paour 
hep skoazell. Ha n' eo ket souezh, ken trubuilhus eo bevañ en amzer-mañ. 
Bremaik, aet pounner va fenn, em eus graet ur mored berr hag, e-lec'h an 
hurlinkoù a zo boaz d' am spontañ, em eus bet un huñvre eus an dudiusañ : echu e
oa ar brezel ha digouezhet va mabig Korneli da chom ganeomp da viken.

ENORA. - Plijet gant Doue e teufe da wir ur seurt burzhud ! (Outi hec'h-
unan.) Ur vouezh kuñv, par da hini un ael, a lavar din, e goueled va c'halon, 
emañ war-nes c'hoarvezout.
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Trede diviz

AN ITRON, ENORA, ALIZ, KORNELI

An nor a zigor herr hag e tilamm Korneli da vriata e vamm.

KORNELI. - Na bras eo va levenez, mamm garet, o c'hellout dont, ur wech 
c'hoazh, d' ho priata ha da bokat deoc'h !



AN ITRON (e barr ar souezh hag al laouenedigezh). - Salver Jezuz ! Setu 
sevenet ar burzhud edon oc'h huñvreal dezhañ ! Mil bennozh deoc'h, va Doue, da 
vezañ teurvezet daskoriñ d' ur vamm reuzeudik ar mab nemetañ a grede dezhi 
kollet da viken !

KORNELI (o pokat d' e c'hoar). - Aliz, va c'hoarig ker, skouer ar furnezh 
hag ar vadelezh, na gwasket e veze va ene pell diouzhoc'h !

ALIZ. - O, breurig va c'halon, na c'houek eo en em gavout unanet adarre 
war-lerc'h un disparti ken hir !

KORNELI (o vriata Enora). - Va muiañ-karet, rouanezig va c'halon, c'hwi va
holl breder gant va mamm ha va c'hoar, morse n' en deus va c'huitaet ar soñj 
ac'hanoc'h, abaoe an deiz benniget ma rojoc'h din ho ker da vezañ va fried. Ho 
kwelout a-nevez a oa va brasañ preder, Enora, va c'haredig.

(He stardañ a ra war e galon.)

ENORA. - En em laouenaomp, Korneli, va danvez-pried karet, va spi ha va 
holl garantez ! Nag hirvoudet em eus deoc'h, deiz ha noz, o c'hortoz ho tistro !
Bras meurbet eo madelezh hor mamm Santez Anna en hor c'heñver d' ho pezañ 
gwarezet e-kreiz arvaroù ar brezel.

AN ITRON. - Nag eürus on, va bugale, o welout an eurvad deuet da leuniañ 
ho tiv galon ! Siwazh ! a bell amzer oc'h bet en enkrez, evel ho c'hoar ha me ! 
Lavarit deomp, Korneli, penaos ez oc'h deuet a-benn d' en em dennañ a-dre 
krabanoù ar Re C'hlas.

KORNELI. - Kement-se a gontin deoc'h diwezhatoc'h, va mamm. Da gentañ e 
tlean anzav ouzhoc'h na zalein ket amañ pell bras, rak klask a zeuy warnon ha, 
ma vezan kavet, e rankin damantiñ. Gwell e vo din, eta, en em repuiñ e lec'h all
da c'hedal ar reuz da sioulaat.

AN ITRON (mantret). - Pegeit e pado c'hoazh hor c'halvar, va Doue ? Ha me 
hag a grede e oa echu hon trubuilhoù hag hor glac'har !

ALIZ - Bezomp habask er gwalleur, va mamm, ha kentoc'h a se e kemero Doue 
truez ouzhomp.

Met, e pe lec'h emañ va fenn ganin ? E-lec'h merzout eo bet treuzet e 
zilhad gant ar glav hag e tle va breur kaout ezhomm bras da zebriñ, e choman 
diskredik e vije distroet davedomp !

Digarezit va dievezhded, Korneli, hag it, m' ho ped, da wiskañ dilhad 
sec'h da c'hortoz en em lakaat ouzh taol. Ho kwiskamant chase a gavoc'h en ho 
kambr hag an hini a zo en dro deoc'h a lakain da sec'hiñ e korn an oaled, er 
gegin.

KORNELI. - Diouzhtu e sentan ouzhoc'h, va c'hoar garet, rak, e gwirionez, 
aet eo an dour-glav betek va c'hroc'hen ha naon du a zo deuet din.

AN ITRON. - Ken fromet on bet gant ho tistro, va mab, ma 'z on aet, en un 
taol, ken sempl hag ur c'hrouadurig. Me gred e vefe mat din mont d' am gwele pa 
'z on mezevellet ha ken esmaet. Hogen, a-barzh diskenn da bredañ, Korneli, ho 
pezit an hegarated da zont da hetiñ din un nozvezh vat ha d' am stardañ etre ho 
tivrec'h.

KORNELI. - Bezit dinec'h, va mamm ! N' eo ket ho mab a vo dic'hrad a-
walc'h evit ankouaat kimiadiñ diouzhoc'h evit an noz.

ALIZ. - Enora ger, ho pezit ar vadelezh, mar plij, da ambroug ho moereb d'
he c'hambr ha d' he skoazellañ da vont d' he gwele. E-keit-se, ez in da lakaat 
aozañ e bred d' ho tanvez-pried. Hep dale ivez, mammig, e tremenin d' ho kwelout
da bokañ deoc'h evel boaz.



ENORA (o pegañ e brec'h an itron). - En em harpit ouzhin, moereb ker, ha 
bremaik, pa vezoc'h en ho kwele, e tigasin deoc'h an tizan a ra deoc'h kousket.

(Korneli, an Itron hag Enora a ya kuit.)
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Pevare diviz

ALIZ, ALAN

ALIZ (digoret he deus unan eus an dorioù ha galvet ar mevel). - Alan ! 
Alan !

ALAN (o tiredek). - Va galvet hoc'h eus, dimezell Aliz ? Hag ezhomm hoc'h 
eus ac'hanon ?

ALIZ. - It d' ar gegin, mar plij, da lakaat aozañ peadra da zebriñ d' an 
aotrou Korneli. Da c'houde, e tiac'huboc'h an daol da lakaat warni kement a zo 
rekis a-raok ma koanio an aotrou.

ALAN. - Dimezell Aliz, ez an raktal da seveniñ hoc'h urzh. Va laoskit a-
raok, koulskoude, da lavarout deoc'h ez eo bet din un drugar gwelout an aotrou 
Korneli a-nevez, keit-all 'zo abaoe m' en deus hor c'huitaet. Doue da vo meulet 
da vezañ miret yac'h ha salv ur mestr ken mat ! Ken laouen e oa oc'h en em 
gavout er gêr m' en deus stardet va dorn ha roet din ul louiz aour, evit 
derc'hel soñj anezhañ ha pediñ evitañ, war a lavare. O klevout seurt komzoù eo 
bet gwasket va c'halon hag, o teurel evezh outañ er marchosi, em eus merzet e oa
trist ha teñval e dal.

Un dra ouzhpenn hag ho pedan da zerc'hel kuzh, rak difenn en deus graet 
ouzhin e ziskuilh da zen, met ouzhoc'h-c'hwi, dimezell, e c'hellan hen ober, hep
aon, neketa ?

ALIZ. Komzit dinec'h, Alan, gouzout ouzon derc'hel war va zeod.

ALAN. - Setu, ger evit ger, dimezell Aliz, kement a glevis gantañ : « 
Alan, va mignon, gra gwellañ ma c'helli war-dro va jao ; ro dezhañ foenn ha 
kerc'h hag ur sailhad gwelien tomm. Evitañ da vezañ nemet ul loen labour, n' eo 
ket fall da gerzhout ha ne skuizh ket buan. E brenet em eus war ar maez, tost da
gêr Alre ha mat a-walc'h eo evit am gefridi am eus da ober gantañ. An noz-mañ 
hen dipri hag e lakaï dezhañ e bred en e benn, rak, da beder eur diouzh ar 
mintin, e rankin mont kuit. Henozh, ivez, e laoski digor dor-dal ar porzh, kuit 
d' he mudurunoù da vezañ klevet o wigourat ».

Ne glaskis ket gouzout hiroc'h eus mennad an aotrou Korneli, dimezell 
Aliz, met enkrezet on gant ar soñj e c'hellfe c'hoarvezout droug gant va mestr 
karet.
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ALIZ. - Ho trugarekaat a ran, Alan, da vezañ bet fiziañs ennon, oc'h anzav

ouzhin komzoù va breur... It, bremañ, m' ho ped, da ober ar pezh am eus 
gourc'hemennet deoc'h.

ALAN (o kuitaat ar sal). - Graet e vo hervez ho koulenn, dimezell Aliz.

Pempvet diviz

ALIZ hec'h-unan

ALIZ (glac'haret holl). = Salver Jezuz ! Strafuilhet on gant ar pezh emaon
o paouez klevout. Ha gwir eo ez afe kuit, henozh ha dre guzh, va breur Korneli 
diouzhomp ?... Perak, va Doue, ha da be lec'h 'ta ? Pe gefridi a c'hellfe kaout 



da ober ? Ha c'hoant en dije, marteze, da glask ul lec'h bennak da guzhat ? Met 
neuze, perak chom hep hen anzav diouzhtu, p' en deus lavaret e tleo dibab ur 
repu dianav ?

Daoust ha ma tiskoueze bezañ eürus ouzh hor c'havout a-nevez, em eus 
lennet war e zremm e oa prederiet hag ankeniet. Petra, siwazh ! a zo c'hoazh da 
c'hoarvezout ?

C'hwec'hvet diviz

ALIZ, ALAN ha KORNELI diouzhtu war e lerc'h, kuitaet e zilhad soudard gantañ

ALAN (oc'h ober war-dro an daol). - Kerkent ha ma vo diskennet an aotrou 
Korneli diouzh e gambr, dimezell Aliz, e vo dare pep tra.

KORNELI. - Setu me, Alan, c'hoant bras ganin da dorriñ ma naon. N' ankoua 
ket, bremaik, lakaat va gwiskamant soudard da sec'hiñ er gegin, tost d' an tan.

ALAN. - En ho kourc'hemenn emaon, aotrou Korneli.

ALIZ. - Kemerit ho lec'h ouzh taol, va breur. Daoust ha ma ne vo ket ar 
pred eus an dibab, e c'hedan na zisplijo ket deoc'h.
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KORNELI. - Bennozh deoc'h, va c'hoar. E-skoaz ar boued am eus debret e-

doug bloavezhioù hir, e vo din ur gwir vanvez, hep mar.

(E-keit-se, en deus degaset Alan ar pred war an daol, ha Korneli a zo en 
em lakaet da zebriñ, goude bezañ graet sin ar groaz. Alan, didrouz, a zo en em 
dennet kuit.)

Seizhvet diviz

ALIZ, KORNELI, ENORA

ENORA (oc'h en em gavout er sal). - Ac'hanta ! Korneli karet, pa 'z oc'h 
bet troet e kambr ho mamm, a-barzh diskenn amañ, e oa aesaet dezhi diwar ho 
penn. Ne gred ket mui e vo dav deoc'h mont pell ac'hann da guzhañ ha, war he 
meno, e c'hello ho kwelout ken lies gwech ha ma karo. Sederaet e oa dezhi ha va 
fedet he deus d' he leuskel evit dont da ober kavandenn deoc'h. « Keit-all 'zo, 
va merc'h, » emezi, « ez oc'h dispartiet ha kemend-all a draoù hoc'h eus da 
lavarout an eil d' egile ! »

KORNELI. - Mamm ger ha madelezhus a zo anezhi ! Ne soñj nemet ober 
plijadur d' he bugale. Doue d' he miro c'hoazh pell amzer !

(Aliz hag Enera o deus kemeret bep a gador da azezañ.)

ALIZ - Yac'h a-walc'h eo bet betek-hen, a drugarez Doue, hogen aon am eus 
e teufe trubuilhoù ar maread kriz-mañ da ziskar he nerzh hag he yec'hed. N' hon 
eus ket komzet dezhi, a dra sur, eus dismantr hon arme e Kiberen, met Pig pe 
vran a gan, evel ma lavaret, ha, deiz pe zeiz, e klevo anv eus an darvoud 
spouronus-se.

Ha c'hwi, Korneli, petra a soñj deoc'h ec'h en em gavo bremañ war-lerc'h ?

KORNELI. - N' eo gouest den d' hen lavarout. Trec'het omp bet da vat ha n'
omp ket dare da sevel un arme nevez pa 'z eo bet lazhet an darn wellañ 
ac'hanomp. Marteze e kendalc'ho ar Chouanted da stourm dindan Kadoudal, met 
biken ne vint barrek da gaout an tu war-c'horre, ken niverus ha kerkoulz armet 
ez eo hon enebourien. 
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ALIZ. - Moarvat eo bras an niver eus hor re a zo bet prizoniet ?

KORNELI. - Tapet etre kanolioù ar Republik hag ar mor, e voe ret d' un 
engroez anezho kodianañ, anez bezañ flastret pe veuzet. Kendalc'het o dije d' en
em gannañ betek ar berad gwad diwezhañ panevet e kinnigas Hoche ar vuhez dezho, 
gant ma asantjent reiñ o armoù ha bezañ prizoniet. Allas ! trubard eo bet an 
Nasion en o c'heñver pa laka, bremañ, o fuzuilhañ didruez.

ENORA. - Ra gastizo Doue fallagriezh an dud-se ken didrugar ! Ha c'hwi, va
c'haredig, petra a c'hoarvezas ganeoc'h ? Ha tapet e oach ivez da heul ho 
mignoned reuzeudik ?

KORNELI. - Ya, Enora ger, ganto edon ivez ; hogen, dre c'hras Doue, em eus
kavet tu d' en em dennañ a-dre o c'hrabanoù. Setu perak ne zalein ket pell en 
ti-mañ, gant aon da vezañ diskoachet ennañ gant hon heskinerien.

ENORA (oc'h huanadiñ). - Pe da vare 'ta, va Doue, e taoloc'h warnomp ur 
sell a drugarez ?

ALIZ - 'M eus aon; va breur ker, n' eo ket digor ho kalon d' ar boued, pe,
marteze, ne blij ketdeoc'h ho pred ? N' ho kwelan mui o tebriñ.

KORNELI. - Bezit dinec'h, va c'hoar vat ; ur pred dispar am eus graet hag 
ho trugarekaat a ran evit ar preder a gemerit ganin. Diwezhat eo d' an ampoent 
ha laouen e vefen o vont d' ober ur c'housk.

ALIZ. - N' omp ket fur ouzh ho terc'hel ken diwezhat da gomz p' hoc'h eus 
kement a ezhomm da ziskuizhañ. Un evaj tomm avat, a rankit da gemerout a-barzh 
mont d' ho kwele. Ur podad tizan bent berv a zo, el ludu broud, war oaled ar 
gegin hag ez an raktal d' e gerc'hat. Gortozit ur munud hepken hag e tistroan 
gantañ.

KORNELI. - A galon vat, e kemerin ur werennad anezhañ mar plij ganeoc'h 
ho-tiv ober eveldon.

(Mont a ra Aliz d' ar gegin.)
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Eizhvet diviz

KORNELI, ENORA

ENORA (savet da bokat da Gorneli). - Va muiañ-karet, ur samm pounner a zo 
war va c'halon, daoust d' an eurvad a dañvan en ho kichen. Noz-deiz ec'h 
hirvoudan deoc'h hag e tremen va yaouankiz en dristidigezh hag en anken... 
Pegoulz e tleit hor c'huitaat ha pegoulz ivez ho kwelin adarre ?

KORNELI. - Doue hepken her goar, va c'haredig hag habask e rankimp bezañ 
ac'hann di. Ar c'hentañ 'r gwellañ e vo din tec'hout diouzh an ti-mañ hag henozh
e tibabin an deiz hag an eur d' hen ober.

Navet diviz

KORNELI, ENORA, ALIZ

ALIZ (distro gant he fodad tizan, e servij bep a werennad d' he breur ha 
d' he c'heniterv). - Evit buan e-keit ha ma vo tomm, rak ne dalvez mann pa vez 
chomet da yenañ. Va digarezit, avat, ma ne ran ket eveldoc'h pa 'z eo gwir ne 
vennan evañ netra goude koan... Ma ! yec'hed mat deoc'h ho-taou ha gras deoc'h 
da vezañ unanet timat dre sakramant ar briedelezh, e-kreiz levenez ar peoc'h 
adkavet.



KORNELI hag ENORA. - Evel-se bezet graet, c'hoarig ker.

ALIZ. - It bremañ da gousket pa 'z eo tost da hanter-noz. Noz vat deoc'h, 
breurig karet, ha deoc'h Enora, va c'hoar.

(Pokat a ra dezho.)

KORNELI hag ENORA (o vriata Aliz diouzh tro hag o vriata an eil egile). - 
Kouskit mat, Aliz ker ! Ra vo c'hwek ho kousk, va muiañ-karet Enora. Kenavo 
warc'hoazh, Korneli, levenez ha nerzh va c'halon ha va ene !

(Aet int kuit gant bep a c'houlaouenn, goude bezañ lazhet ar 
gouleier all. E-pad ur predad e chomo ar sal en deñvalijenn.)
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Dekvet diviz

ALIZ

Distroet eo gant he goulaouenn en he dorn. Strafuilhet eo he dremm he 
daoulagad. Enkrezet e komz.

ALIZ. - Distroet on amañ war va c'hiz, pa  eo re ankeniet va spered evit 
bezañ gouest da gousket... Dirak va breur ha va c'heniterv, em eus graet an neuz
da vont d' am c'hambr, evit distreiñ a-nevez war ar pondalez. Un nerzh marzhus 
va c'hase war-du Korneli, rak ur vouezh kuzh a c'harme dibaouez n' her gwelin 
mui. Gouzigor e oa an nor hag ur bannig dister, taolet gant sked ar 
c'houlaouenn, a daole ur rizenn sklaer war solioù ar pondalez... Sioul e 
selaouis hag e klaskis gouzout, gant ur sell dre skoach an nor hag heñ e oa aet 
va breur d' e wele.

Gant ar pezh a glevis hag a welis, e tarbas din semplañ. Daoulinet ouzh e 
wele, dirak ar grusifi, edo Korneli gant ar pedennoù a lavarer evit un den war e
dremenvan, ar pedennoù da erbediñ ouzh Doue un ene o vont da guitaat ar bed-
mañ !

Evel un taol-kontell a dreuzas din va c'halon, rak evit ene piv 'ta nemet 
e hini e-unan e pede va breur, pa n' eus, en hon ti, nep kristen war e eur 
ziwezhañ ?

Neuze, c'hoantik d' en em zinec'hiñ, e soñjis edo, marteze, o c'houlenn 
trugarez hon Aotrou evit e vignoned a fuzulied du-se, tost da gêr Alre... Hag ar
menoz-se, diwanet n' ouzon penaos em spered d' am dienkreziñ, a dorras d' am 
strafuilh un nebeud...

Hogen, ar pezh en devoa anzavet Alan ouzhin a vroude va nec'h bepred ha n'
em boa nep keuz da vezañ louzaouet tasad tizan va breur d' e zerc'hel kousket. 
Ouzhin va-unan e lavaren e kavfen an tu, pa vije tremenet an eur divizet gentañ 
da guitaat ar gêr, d' e lakaat da glask repu en ul lec'h ma vijemp hep aon diwar
e benn...

Didrouz e tiskennis d' ar gegin, e-lec'h m' edo dilhad soudard Korneli o 
sec'hiñ tost d' an oaled. N' ouzon ket perak e teuas c'hoant din da furchal ar 
godelloù hag e-barzh unan anezho, en tu diabarzh eus e vantell, setu ar pezh am 
eus kavet hag a zeu da ziskara ar fiziañs a vagen da saveteiñ va breur karet. 

(Displegañ a ra ar paper.)
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Un tremen-hent eo, roet dezhañ gant al lazherien, d' e aotreañ da zont 

betek amañ, gant an diviz e tleo bezañ distroet da Alre a-benn c'hwec'h eur ar 
mintin-mañ, da ziwezhatañ...

Ha mar n' em bije ket bet diskred d' ar c'homzoù en deus lavaret evit hon 
dinec'hiñ, e vije bet bremañ oc'h en em aozañ da vont d' ar marv ! (Gweañ a ra 



he daouarn d' an nec'h.)

O ! Gwerc'hez Sakr, Itron Varia ar Seizh Glac'har, grit ma ne c'hoarvezo 
ket ur seurt gwalleur ! Roit din, m' ho ped, sklerijenn ha galloud da virout e 
kouezhfe Korneli dindan tennoù hon enebourien villiget !

Kouezhañ a ra ar ouel.

TREDE ARVEST

En hevelep sal eus ar maner

Diviz kentañ

ALIZ, hec'h-unan, gwisket ganti dilhad soudard he breur

ALIZ. - Prederiet em eus ha ne welan nep doare da saveteiñ e vuhez d' am 
breur, nemet mont va-unan d' ar marv en e lec'h... Da gentañ e felle din e 
zihuniñ evit e aliañ da dec'hout ac'han betek ul lec'h dianavez d' an holl. 
Berr-boellik, avat, e vijen bet oc'h ober ur seurt tra pa anavezan Korneli 
kerkoulz ha ma ran. Anat eo din ne deo gouest nep abeg da virout outañ da vezañ 
den d' ar ger en deus ranket reiñ a-barzh bezañ laosket da zont betek amañ. E 
enor a laka uheloc'h eget ar vuhez, evel kement hini eus hor gouenn...

Buan em eus graet an dibab etrezañ ha me, ha va c'harantez a c'hoar a 
c'hourc'hemenn din mervel evitañ...

Hep keuz e kuitain ar vuhez ma vezañ sur e chomo bev da vezañ bazh kozhni 
hor mamm garet ha d' ober eürusted va c'heniterv Enora...

Kenavo da viken deoc'h ho-tri, c'hwi ar re dostañ d' am c'halon er bed-mañ
ha ma c'hellan briata a-raok mont diouzhoc'h !... Ha dit, ti kozh va zadoù, e-
lec'h m' am eus ; tremenet bloavezhioù eürus ha seder hag ivez, siwazh ! re all 
ken teñval ha ken ankenius !...
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Hogen, tremen a ra an amzer ha mall eo difreañ...

Roit nerzh din, va Doue, da vont dispont betek ar pal hag ho pezit truez 
ouzh va ene paour !... Ha bremañ, d' ar marchosi, ma 'z in en hent gant marc'h 
nevez va breur.

(Emañ Aliz o vont kuit pa zigor unan eus dorioù ar sal hag Enora a 
zeu tre.)

Ei1 diviz

ALIZ hag ENORA

ENORA (souezhet holl). - O ! Gwerc'hez Vari, c'hwi eo, Aliz, va c'hoar, a 
gavan amañ d' ar mare-mañ eus an noz ha gwisket ken iskis ? Petra en deus graet 
deoc'h dont da lakaat dilhad-soudard Korneli ?

ALIZ. - Ha c'hwi, Enora ? Perak ez oc'h savet ken abred eus ho kwele ? 
Distroit buan da gousket, m' ho ped !

ENORA. - Ne c'hellan ket kousket, va c'hoar. War-dro un eur 'zo ez on bet 
dihunet a-daol-trumm gant un hurlink spontus e-lec'h ma welen hor C'horneli 
karet o kouezhañ, gant ur strollad mignoned dezhañ, dindan tennoù soudarded an 
Nasion... Ken bras eo bet ma strafuilh m' am eus ranket sevel. Abaoe, un dra 
bounner a wask va c'halon ken gwazh ha ma vije bet gwir va huñvre... Met petra a
rit amañ diouzh ho tu, Alizig a garan ?



ALIZ (outi he,c'h-unan). - Va Doue ; Petra a lavarin-me dezhi ? Va 
sklerijennit, m' ho ped...

Selaouit, Enora : ur gefridi a rankan kas da benn, hep daleañ muioc'h... 
Ur gefridi pouezus meurbet na c'hellan ket anzav ouzhoc'h evit ar mare... Deut 
d' am briata a-raok ma 'z in kuit !

ENORA. - Ha ken sekret eo ho mennad pa nac'hit hen anzav ouzhin ? Betek-
hen, koulskoude, n' eus bet netra guzh etrezomp. Gwazh a se din, eta, pa n' 
hoc'h eus mui fiziañs ennon. Hogen, gant asant Korneli, ha gant e aotre, ez it 
da ober ar pezh a anvit ho kefridi ?
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ALIZ - Hor C'horneli ne oar mann eus ar soñj am eus graet, daoust ma 'z eo

ar pezh ez an da ober evit e vad hepken.

ENORA. - A-benn div eur ac'han, e vo heñ war-sav da vont diouzh e du, evel
m' en deus lavaret. Gortozit ac'han di da vihanañ, evit kimiadiñ dioutañ ! Klask
a ray ivez e zilhad-soudard hag e vo sebezet o klevout e vint bet gwisket 
ganeoc'h.

ALIZ. - Ne dle va breur gouzout netra diwar-benn va c'hefridi hag ho pedan
d' e leuskel da gousket betek ma tihuno e-unan, Enora ger. Sentit ouzhin, m' ho 
ped, pe diwezhatoc'h, ne gavoc'h ket ho keuz da brenañ !

Hogen, mont a ra an amzer e-biou, ha tremen mall eo din ho kuitaat. 
(Briata a ra Enora.) Doue d' ho kwarezo, Korneli ha c'hwi, ma c'hoar ger, ha da 
skuilho warnoc'h E vennozh santel !

ENORA. - En anv Santez Anna, hor mamm garet, va c'hoar gaezh, anzavit 
ouzhin raktal petra ho toug d' hor c'huitaat dre guzh, pa dlefemp chom bodet da 
enebiñ ouzh ar gwalleurioù a zo a-us deomp !

(A-vriad e peg e Aliz gant nerzh da virout outi da vont kuit.)

N' it ket en aner d' en em lakaat en arvar, va c'hoar gaezh ! Ur follentez
e vefe mont da redek bro, gwisket evel ma 'z oc'h ! Un enkrez don a-dreuz va 
c'halon hag a ra din krediñ e kerzhit d' ar marv ! Nann, Aliz, n' ho laoskin ket
da vont diouzhomp ! Bezit furoc'h, m' ho ped !

ALIZ. - Ouzhoc'h e c'houlennan heñvel dra, rak an amzer a rit din koll a 
c'hell bezañ kablus d' ar c'hrisañ darvoud hor skofe morse... Mall 'zo warnon 
difrêañ, Enora, ha gourc'hemenn a ran deoc'h dispegañ diouzhin ! Un dlead sakr 
am eus da seveniñ daoust da bep tra, un dlead n' am eus ket ar gwir da ziskuliañ
da zen...

(Klask a ra Aliz ober da Enora dispegañ diouti.)

ENORA. - Ken ankeniet on gant ar soñj n' ho kwelin ken, ma kren va ene 
gant ar strafuilh. Nann, Aliz, n' ho laoskin ket da bellaat gant aon e 
c'hoarvezfe ganeoc'h kouezhañ etre skilfoù ar bleizi yud a wask hor Breizh ken 
dizamant !
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ALIZ (taer, oc'h en em zifretañ herr a-dre daouarn Enora). - Doue d' am 

fardono da zigeriñ dezhi he daoulagad !... Plac'h reuzeudik a zo ac'hanoc'h ! ha
ne welit-hu ket emaon o klask saveteiñ e vuhez d' am breur ha mirout na vezoc'h 
intañvez a-raok hoc'h eured ?

(Gant ur bleukad e kas Enora diouti.)

ENORA (o skrijal hag o kouezhañ d'an douar gant ur fallaenn). - Salver Jezuz, ho
pezet truez outi hag ouzh Korneli, va muiañ-karet.



(Aliz a zo aet er-maez ha, nebeut goude, e klever trouz ur marc'h o 
taoulammat war an hent bras.)

(War al leurenn-c'hoari eo chomet Enora a-stok he c'horf war an 
douar. Tremen a ra ur pennad amzer a-barzh ma teu da zivorfilañ.)

Trede diviz

ENORA (o tialvaoniñ a-nebeudoù). - Petra, va Doue, a zo c'hoarvezet ganin, p' en
em gavan er sal-mañ, a-stok va c'hein war al leurenn ?... Siwazh din, ken abafet
ha ken goullo eo va fenn ha ma seblant din bezañ tapet un taol bataraz war e 
gern. Ha perak on ken gwasket gant ar glac'har hag ar spont ?... Ha ! dont a ra 
soñj din eus komzoù skrijus Aliz, va c'hoar reuzeudik ha ken kalonek ! Emañ-hi o
redek d' ar marv evit arboell e vuhez d' he breur... Divinet he devoa e oa deuet
Korneli d' ar maner-mañ evit ur c'himiad diwezhañ, padal e oan-me dallet, plac'h
diskiant a zo ac'hanon, gant an eurvad hag ar garantez...

Krisat planedenn an hini a zeu da drubuilhañ ha da rannañ o c'halon da dud
an ti-mañ ! (Diskordet eo da leñvañ hag, en he sav, bremañ e red an daeroù eus 
he daoulagad.) Hogen, petra da ober, va Salver, evit va c'hoar Aliz a zo en 
argoll ? Kemenn ar c'heloù da Gorneli ?... Allas ! ne vefe nemet kreskiñ hor 
gwalleur, rak n' eo ket va danvez-pried a laoskfe e c'hoar da vervel evitañ... 
Ha neuze n' eo ket d' ur marv hepken am befe da geuziañ, met d' an daou zen a 
garan ar muiañ war an douar... Santez Anna, mamm-gozh Jezuz, roit sklerijenn, m'
ho ped, er gwall enkadenn ma 'z on enni !...

(Unan bennak a sko un nebeud taolioù war an nor, hag Enora a ya da 
zigeriñ.)
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Pevare diviz

ENORA, ALAN

ALAN. - Va digarezit, mar plij, dimezell Enora, da vezañ kredet dont d' ho
kaout, hep bezañ bet goulennet. Met gwelet em eus gouloù er sal, ha setu ma 'z 
on deut. Ho pezit ar vadelezh da gemenn d' an aotrou Korneli eo mall bras dezhañ
sevel da vont d' al lec'h m' en deus divizet. Stlapet em eus grouan ouzh 
prenestr e gambr evit e zihuniñ, evel m' en devoa gourc'hemennet din. Met 
kousket eo chomet, moarvat, pa n' em eus bet nep respont digantañ. Un dra 
ouzhpenn, ar marc'h a zo deuet gant an aotrou n' emañ mui er marchosi. Ha laeret
e vije bet e-pad ar c'housk am eus graet ?

O ! Santez Mari, 'm eus aon emaoc'h o ouelañ, dimezell vat ! Pe abeg 'ta 
hoc'h eus da vezañ ken glac'haret ?

ENORA (o tifronkañ). - Alan paour, va mignon, ur walenn didruez a zo 
kouezhet war dud an ti-mañ... Gouezet he deus an dimezell Aliz, n' ouzon penaos,
e tle an aotrou Korneli distreiñ an noz-mañ d' an Alre evit bezañ fuzuliet, hag 
hi eo he deus kemeret dilhad-soudard ha marc'h he breur, gant ar menoz da vont 
da vervel en e lec'h... Aet eo kuit en desped din ha bremañ marteze emañ he 
c'horf o yenañ war dachenn al lazhadeg...

Ur gouli don a dreuz va c'halon da heul un taol ken dic'hortoz ha ne 
gredan ket dihuniñ an aotrou rak ne fazio ket, kerkent ha ma ouezo eo aet e 
c'hoar da goll he buhez evitañ, da redek e-unan d' ar marv... Nemet e rafe Doue 
ur burzhud en hor c'heñver, e vo aet hiziv, a-raok kreisteiz, merc'h ha mab ar 
gêr-mañ d' ar Bed All... Bezit trugarezus, va Salver, d' o diwall diouzh an 
Ankou

ALAN. - Mantret on eveldoc'h, dimezell Enora, gant mennad ken dispont an 
dimezell Aliz ! Arabat, avat, e chomfe an aotrou Korneli hep gouzout an doare. 
Ne bardonfe din morse bezañ tavet war gement-se. O vont bremañ d' an Alre, e 



kavo tu, moarvat, da lakaat espern buhez e c'hoar a-raok ma vo re-ziwezhat ! Pa 
'z eo gwir e tle mervel e-unan, ar pezh a leugn din va c'halon a anken, en devo 
bet ar frealzidigezh, da vihanañ, da saveteiñ an dimezell Aliz diouzh hon 
enebourien villiget !
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ENORA. - Va C'horneli karet ! Heñ ivez... evel ar gaezh Aliz ?...

(Fatañ a ra a-nevez hag, e-keit-se, ez a Alan da gambr Korneli.)

Pempvet diviz

ENORA, KORNELI hag ALAN

E-doug ur predad berr e chom Enora war ur gador-vrec'hek, disneuziet he 
dremm hag evel divuhez. A-daol-trumm e tigor dor ar sal dirak Korneli hag Alan.

KORNELI (o tilammat da vriata an dimezell). - Enora, va c'haredig ha va 
levenez ! na keuz am eus da vezañ distroet d' an ti-mañ da gimiadiñ diouzhoc'h 
holl, pa 'z on kiriek da aberzh Aliz o vont d' ar marv evidon. A ! ma karjen 
bezañ heuliet va c'hileed war dachenn al lazhadeg, e-lec'h dont amañ da hadañ 
reuz ha strafuilh ! Pedet ho pije sioul evidon ha miret an eñvor ac'hanon, evel 
hini un den leal hag ur brezelour dizaon. Perak ivez bezañ graet promesaoù kaer 
ha karantezus deoc'h, pa 'z eo bet bepred en arvar da goll va buhez ?...

Pardon a c'houlennan ouzhoc'h, Enora ger ha plijet ganeoc'h kaout soñj a-
wechoù eus an hini en devoa touet deoc'h karantez da viken hag a rank ho kuitaat
pa 'z eo ken kalet hor planedenn... Beilhit bepred war va mamm ha Doue d' ho 
paeo !

(He briata a ra hag e pok dezhi. Enora a zo kouezhet adarre war he 
c'hador ha, dic'halloud da gomz, e kendalc'h da leñvañ ha da glemm.)

Ha bremañ, Alan, prim d' ar marchosi ha degas din a-nevez va marc'h-chase 
ma 'z ain da glask penn eus va c'hoarig reuzeudik...

(Emañ Korneli hag Alan o kuitaat ar sal, pa sav Enora diwar he 
c'hador. Ne ouel ket mui ha, gant he dorn, e ra ur sin a gimiad da Gorneli.)

ENORA. - Kenavo e Baradoz Doue, marc'heg dispont hag hael en amzerioù 
gwadek hag ankenius-mañ ! Da virviken e virin an eñvor ac'hanoc'h ha gouelañ a 
rin deoc'h evel un intañvez d'ar pried a reas hec'h eürusted.
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Beilhañ a rin war ho mamm garet, ar vaouez santel a zo anezhi, ha plijet 

gant Doue reiñ deoc'h chañs da zieubiñ Aliz, ar pezh a vo, daoust d' am 
mantridigezh d' ho koll, va muiañ- karet, ur c'hras kaer a-berzh an neñvoù...

Allas ! setu Korneli o pellaat. Klevout a ran trouz e varc'h o kemerout 
penn an hent d' an Alre... Sankañ a ra va ene dindan pouez va c'halonad, evel 
hini ar Werc'hez p' edo oc'h arvestiñ ouzh he Mab o tremen war ar groaz...

Itron Varia a Druez, deuit d' o skoazellañ mar deo youl an Aotrou ha d' am
frealziñ p' o devo kuitaet an douar.

Pa dosta outo Ael ar Marv, pedomp evit o daou ene ma kavint degemer vat e 
palez an Dreinded.

(Daoulinañ a ra da zibunañ ar pedennoù a vez lavaret evit ar re a 
vez war o zremenvan.)

Aotrou galloudek, hor Mestr hag hor C'hrouer, Doue e tri Person, Tad, Mab 
ha Spered, ha c'hwi, holl Aelez hag holl Sent ha Sentezed ar Baradoz, taolit 



warno ur sell trugarezus evit o c'hennerzhaü da argas diouto levezon diaoulek an
Aerouant, ha da vervel dibec'h e gras divent Jezuz, o dasprener...

A-nebeudoù e tiskenn ar ouel war an trede arvest

PEVARE ARVEST

Kleñket eo al leurenn-c'hoari evel ma oa evit ar arvest kentañ. Mintin mat
eo. Ar serjant Laverne, azezet ouzh e daol-labour, ur c'houlaouenn enaouet 
warni, a zo da vat o skrivañ. Emañ e-unan el lochenn.

Diviz kendañ

AR SERJANT. - Sell 'ta ! Emañ diwezhat ar c'habiten hiziv. Peurliesañ, 
koulskoude, e vez amañ d' an eur. Daleet eo bet, moarvat, gant ar c'homiser en 
em gavet dec'h da noz da evesaat ouzh al labour emaomp oc'h ober er bradenn-mañ.
Droug ruz a oa er c'homiser pa glevas en devoa aotreet ar c'habiten ur prizoniad
da vont da dremen an noz e ti e vamm. Komzoù kalet a voe ha gourdrouzoù a-berzh 
an enseller a lavare e tamallfe an ofiser dirak ar c'huzul brezel ma ne zistrofe
ket ar prizoniad da vezañ fuzuliet...
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Asa ! ha n' em eus graet fazi ebet er roll-mañ eus an emsavidi a dle bezañ

diskaret hiriv ? Ar re-mañ a vo ar re ziwezhañ, war-dro nav-ugent bennak 
anezho... Da c'houde, avat, n' ouzon ket da be lec'h e vimp kaset. D' en em 
gannañ pelloc'h adarre, emichañs !

Daoust d' ar pezh a lavar ar c'habiten, heuget gant ar vicher bourev eo 
bet lakaet d' ober, n' emaomp ket fall amañ. Peadra a zo da zebriñ ha diarvar eo
al labour. Klaoustre e vo gwashoc'h an traoù en tu all d' ar stêr Roen.

Gant ma tistroy ar prizoniad a-benn ar fuzuilhadeg ! Emañ e anv war roll 
ar re a zo da vezañ lazhet kerkent ha ma tarzho an deiz... Ma chom hep en em 
gavout d' an eur, e savo c'hwen e loeroù ar c'habiten.

(Stouet war ar roll emañ o sevel, ec'h en em laka da geñveriañ 
gantañ un niver bras a baperennoù strewet war an daol. O klevout e skoer war an 
nor, e sav e benn da respont.)

Deut 'tre en ti !

Eil diviz

AR SERJANT, UR SOUDARD hag ALIZ

AR SOUDARD (o kas e zorn dehou d' e dok). - Salud, serjant ! Setu ar 
prizoniad a oa bet aotreet dec'h da vont d' ar gêr. C'hoant en deus bet d' en em
ziskouez d' ar c'habiten a-raok ma vije lakaet war ar renk gant ar re a dle 
bezañ kaset d' ar bradenn.

AR SERJANT. - N' eo ket degouezhet c'hoazh ar c'habiten. Hogen kement-se 
ne vern. Ra laosko ganin ar prizoniad an tremen-hent a oa bet roet dezhañ.

ALIZ (o tostaat ouzh an daol). - Setu, serjant, ar baperenn a c'houlennit.
(Reiñ a ra an tremen-hent d' ar serjant.)
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AR SERJANT. - Ho trugarekaat a ran, prizoniad, hag e kinnigan deoc'h va 

gourc'hemennoù da vezañ bet den d' ho ker.

ALIZ. - N' em eus nep ezhomm da vezañ trugarekaet na da zegemerout ho 
kourc'hemennoù, serjant. En hon touez-ni n' eus ket a drubarded ha n' em eus 
graet nemet seveniñ ar marchad divizet dec'h.



AR SERJANT. - Mat eo, evelkent, ha daoust deoc'h da vezañ kemeret an armoù
en hon enep, e rankan anzav ez oc'h un den leal hag ur soudard kalonek. Mirout a
rin pell an eñvor ac'hanoc'h.

ALIZ. - Gwelloc'h e vefe pediñ evidon, bremañ pa 'z an da vervel ha d' en 
em gavout e lez-varn Doue.

AR SERJANT (fromet hag esmae en e vouezh). - Kenavo er Bed All, ma 'z eus 
unan, ha plijet gant Doue, ma 'z eus anezhañ, na vo ket re griz ho tremenvan !
Soudard, kasit ar prizoniad d' al lec'h m' her gortozet, ha roit d' ar 
c'haporal, m' ho ped, anvioù ar re a dle bezañ diskaret diouzhtu.

(Astenn a ra dezhañ ur baperenn. Saludiñ a ra ar soudard a-nevez hag
ez a er-maez gant Aliz.)

Trede diviz

AR SERJANT (e-unan). - Laouen e vo ar c'habiten ha disammet kaer pa glevo 
eo distroet ar prizoniad d' ar c'hamp... Nec'het e oan gant ar soñj na vije ket 
deuet... Me, avat, ma vijen bet an den-se, em bije tapet hed va gar d' en em 
laerezh kuit e-lec'h dont amañ en dro da gaout taol ar marv... A-hend-all, 
souezhet on bet gant ar prizoniad-se n' am eus ket anavezet diouzhtu. War a 
seblant din e oa brasoc'h pa zeuas da c'houlenn e dremen-hent. Neuziet ampart e 
oa, hag un dremm gaer, youlet ha livet kalet dezhañ war e zivskoaz. Hiriv em eus
kavet e oa re vras ha laosk an dilhad en dro dezhañ hag e tenne e zremm da hini 
ur vaouez yaouank. Evit gwir, touellet e oa marteze va daoulagad gant an 
deñvalijenn pa n' eus ganin nemet ar gozh c'houlaouenn-mañ.

(A-greiz-holl e teraou an tennoù da strakal er-maez.)
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Sell, abred emaint o tennañ ar mintin-mañ. Mall a zo warno, emichañs, da 

beurechuiñ o labour... Moarvat en deus laosket va frizoniad e huanadenn diwezhañ
a-benn bremañ, nemet e vije chomet da ziwaskañ poan dindan ar c'horfoù marv 
kouezhet warnañ... N' ouzon ket petra a ra din bezañ prederiet gantañ un den ha 
n' eo din na kar na par hag un enebour d' ar Republik war ar marc'had...

N' out ket fur, Laverne, o chom da soñjal en den-se e-lec'h klozañ, ar 
c'hentañ 'r gwellañ, an tamm labour enoeüs-mañ.

(An nor a zigor hag ar c'habiten a zeu tre.)

Pevare diviz

AR SERJANT hag AR C'HABITEN

AR SERJANT (savet diwar e gador da saludiñ). - Demat, va c'habiten !

AR C'HABITEN (oc'h astenn e zorn d' ar serjant). - Demat, Laverne, hag a 
nevez ar mintin-mañ ?

AR SERJANT. - Netra, va c'habiten, nemet eo distroet hor prizoniad d' ar 
c'hamp.

AR C'HABITEN. - Gwell a se, rak aet e oan skuizh gant ar pabor lorc'hus-se
a gomiser na ehan ket d' am hegal ha d' am zamall abaoe m' en deus gouezet em 
boa roet frankiz evit an noz d' un enebour d' ar Republik.

(Mont a ra da azezañ ouzh e daol-skrivañ.)

Ya, Laverne, ur pabor a lavaran, un teodeg ivez dare bepred da c'hourdrouz
pa oar na vez ket e groc'hen en arvar, hogen digalon ha foerellek kerkent ha ma 



sav bec'h. Doñjer am eus outañ hag arabat e chomfe re hir da derriñ din va fenn 
gant e gomzoù kintus... Evit kaout an dizober anezhañ, ez i bremaik da ziskouez 
dezhañ, eus ma ferzh, an tremen-hent am boa roet d'ar prizoniad ha da reiñ 
testeni ac'h eus gwelet an den-se da-unan.
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AR SERJANT, - Ober a rin hervez hoc'h urzh, va c'habiten. A-raok, 

koulskoude, e plijfe din echuiñ ar roll emaon o sevel hag a vo klozet dizale.

AR C'HABITEN. - Evel ma kari, Laverne... Laouen on o c'houzout e vo 
peurc'hraet hiriv hon labour divalav. Hervez un urzh dre skrid emaon o paouez 
resev, e tleimp kuitaat al lec'h daonet-mañ a-benn warc'hoazh vintin, ar pezh na
vo tamm re abred d' am meno.

AR SERJANT. - Daoust hag e c'hellan gouzout war be du e kerzhimp, va 
c'habiten ?

AR C'HABITEN. - N' ouzon ket va-unan, Laverne. Betek-hen hon eus 
gourc'hemenn hepken nemet d' en em gavout e Roazhon, e-lec'h ma vo lavaret deomp
war be du kerzhout.

(Digeriñ a ra an nor a-daol-trumm dirak Korneli o tont tre, liv ar 
spouron hag an anken war e zremm.)

Pempvet diviz

AR C'HABITEN, AR SERJANT ha KORNELI

KORNELI (d' ar c'habiten). - En an' Doue, kabiten, lavarit din, m' ho ped,
n' eo ket bet lazhet c'hoazh ma c'hoarig kaezh Aliz ?

AR C'HABITEN. - Ho c'hoar Aliz ? Ne ran ket micher amañ da lakaat merc'hed
d' ar marv ! Ha da gentañ, piv oc'h-c'hwi ha digant piv hoc'h eus bet aotre da 
zont amañ ?

KORNELI. - Ho pezit ar vadelezh d' am digareziñ, kabiten. Moarvat, n' am 
anavezit mui, abaoe dec'h, o vezañ m' am eus kollet va gwiskamant soudard. Me eo
Korneli Gwehenno a Gêrvrient, serjant kent e rejimant Hektor, eus arme ar Re 
Zivroet, ur prizoniad paour o tont eus ar gêr da glask taol ar marv war-lerc'h 
an nebeud eurvezhioù frankiz ho poa roet dezhañ... Hogen, ma 'z eus un euflenn 
trugarez ennoc'h, roit din disaouzan eus va c'hoar reuzeudik diredet amañ d' en 
em aberzhiñ evidon !
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AR C'HABITEN. - Ne gomprenan netra en ho komzoù luziet, ha n' hoc'h 

anavezan ket evit ar prizoniad Korneli Gwehenno. Setu amañ an tremen-hent am boa
roet dezhañ dec'h hag a zo bet daskoret gantañ d' ar serjant Laverne war-dro ur 
c'hard-eur 'zo. Neketa, serjant ?

AR SERJANT. - Eo, va c'habiten ! Nebeud-tre a-raok ma teujoc'h e oa 
tremenet dre amañ an hini a zouge an tremen-hent. Her c'has a rajon diouzhin p' 
am boe lakaet e anv da heul re ar baotred a oa da vezañ fuzuliet da gentañ.

(D' an ampoent e klever adarre ar fuzulioù o tennañ.)

A-raok ar reuziad tennoù-mañ, ez eus bet unan all ha graet eo e stal 
outañ, hep mar.

KORNELI (d' ar serjant). - Den reuzeudik a zo ac'hanoc'h ! Ha n' ho poa 
ket gwelet e oa neuz ur plac'h yaouank gant an hini hoc'h eus kemeret evidon ?

AR SERJANT. - E gwirionez, souezhet on bet e tenne an dremm-se da hini ur 
vaouez peuzyaouank, met teñval e oa al lec'h-mañ ha kement a bennoù nevez a 



welan bemdez ma ne c'hellan derc'hel soñj anezho holl.

KORNELI (dirollet da hirvoudiñ ha da glemm). - Kabiten ! kabiten ! ma 
c'hoar an hini ' oa ! C'hwi hag a zo bet ken hegarat em c'heñver, teurvezit, ur 
wech choazh, bezañ trugarezus ! M'hoc'h asped d' am leuskel da vont da glask 
penn eus ma c'hoar ha d' he c'havout, bev pe varv !

AR C'HABITEN. - Evidoc'h ne deoc'h ket ac'han, gant aon e vefec'h anavezet
ha kaset kerkent da lazhañ. Kae, te, Laverne, p' ac'h anavezez dremm ar plac'h 
yaouank, ha lavar deomp hag eñ emañ he c'horf e-touez re ar re varv.

AR SERJANT. - Ez an diouzhtu, va c'habiten, ha war an hevelep tro, e kasin
d' ar c'haporal ar roll diwezhañ eus ar brizonidi chomet c'hoazh da ziskarañ.

(Mont a ra er-maez.)

128
C'hwec'hvet diviz

AR C'HABITEN ha KORNELI

KORNELI - Evit an eil gwech e tlean deoc'h anaoudegezh-vat, kabiten. 
Kouezhet eo ar gwalleur war va gouenn hag e santan ervat e truezit warni en ho 
kalon. Hiziv he devo kollet va mamm he daou vugel, va c'hoar Aliz ha me.
Diskiant on bet o vont d' ar gêr da gimiadiñ diouzh va mamm, ur gozhiadez santel
anezhi, diouzh va c'hoar garet Aliz ha diouzh va danvez-pried Enora, an hini a 
rae levenez va c'halon. Perak 'ta eo bet falvezet ganin o gwelout a-barzh mervel
? A ! ma karjen bezañ kerzhet da dachenn al lazhadeg war-eeun e-lec'h bezañ aet 
d' o c'havout, ne vijen ket bet enkrezet diwar-benn va c'hoar a vije chomet da 
wareziñ va mamm hag Enora gaezh ha d' o c'hennerzhañ...

AR C'HABITEN. - Ha penaos he deus gouezet ho c'hoar e oac'h bet prizoniet 
war-lerc'h emgann Kiberen hag edoc'h war var da vezañ fuzuilhet ?

KORNELI. - P' en em gavis er gêr, gleb teilh va dilhad soudard da heul ar 
barradoù glav a oa bet a-hed an hent, va c'hoar o goulennas diganin da lakaat da
sec'hiñ e korn an oaled er gegin. Er godelloù e kavas va faperioù, am boa 
ankouaet enno, en o zouez an tremen-hent ho poa roet din.

Ur plac'h a benn eo Aliz ha, daoust d' ar glac'har kriz a reas dezhi he 
c'havadenn, ne reas nep van dirak re an ti. Goude koan, pa voe kaset va mamm d' 
he gwele, e kinnigas da Enora ha din bep a vanne tizan a aozas deomp hec'h-unan 
er gegin.

D' am meno e lakeas louzoù-kousket en evaj ha setu ar pezh am zaolas en ur
mored don ha pounner, raktal goude bezañ aet da ziskuizhañ d' am c'hambr. Pa 
zeuas va mevel d' am dihuniñ, e oa aet kuit va c'hoar gant va gwiskamant soudard
hag al loen kezeg am boa prenet en derc'hent, evit ober an hent. Graet he devoa 
ar menoz d' am saveteiñ ha da vervel evidon, evit va mirout d' hor mamm ha d' am
danvez-pried.

O welout hec'h emroüsted hag ar garantez a vage em c'heñver, e voe darbet 
din semplañ hag ur morc'hed divent a veuzas va ene. Gant ar brasañ mall e 
tiredjis d' ho kamp, spi ennon da gavout va c'hoar gaezh yac'h ha salv, a-barzh 
ma vije kaset da vervel em lec'h.

129
Siwazh, nag anaoudek e vefen ouzh Doue m' en deus miret he buhez dezhi ha 

na laouen e vefen o vont da gouezhañ dindan an tennoù, m' he gwelfen a-raok 
mervel !

AR C'HABITEN. - Serjant Gwehenno, didrugar e vefen ma chomfen hep kemerout
perzh en ho rann-galon. E gwirionez, ur c'houronez eo ho c'hoar ha dellezek a 
bep meuleudi. Allas ! daoust ha ma karfen ho frealziñ, ne gredan lakaat nep 



fiziañs da ziwanañ ennoc'h diwar he fenn.

KORNELI. - War o zu fall e welan an traoù, me ivez, gant ar vrasañ levenez
e varvin va-unan ma plijfe gant Doue he gwareziñ en degouezh spontus-mañ.

(Digeriñ a ra an nor hag ez a ar serjant, distroet eus e gefridi, 
war-du ar c'habiten.)

Seizhvet diviz

AR C'HABITEN, KORNELI hag AR SERJANT

AR SERJANT (o komz etre e zent). - Re ziwezhat, va c'habiten.

KORNELI (chomet komzoù ar Serjant dientent dezhañ). - Ha neuze, serjant, 
petra hoc'h eus gouezet ?

AR SERJANT. - Re ziwezhat on en em gavet du-hont : marv e oa. Edo dindan 
korfoù un nebeud prizonidi kouezhet warni, bern war vern. Hec'h anavezet em 
eus ; ur chapeled a oa ganti en he dorn, ha war he dremm e rene kened ar peoc'h 
ha douster ur vleunienn gaer distaget diouzh he zreujenn. Ur boled hepken, 
hervez gwelout, en deus treuzet he c'halon ha marv eo bet war an taol, a gredan.

KORNELI (abafet hag o kinnig kouezhañ d' an douar). - O ! c'hoarig a 
gehelen gant nerzh va holl garantez ! Me eo he gwir zrouklazher dre va fazi ha 
va dievezhded ! Doue d' he fardono ha din ivez a-gevret ganti, rak dizale e vimp
unanet war an dachenn gant hor planedenn digar !

Ha bremañ, kabiten, pa 'z eo deuet va zro da guitaet ar bed-mañ, lakait va
c'has war ar renk gant ar re a zo o c'hedal o eur ziwezhañ. Bennozh Doue 
warnoc'h evit kement hoc'h eus graet evidon,chañs deoc'h d' en em dennañ yac'h 
ha salv diouzh trubuilhoù ha drouk-zegouezhioù ar maread-mañ, ken kriz ha ken 
strafuilhus !
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AR C'HABITEN. - Perak e chomit amañ, va den ? N' em eus, d' an ampoent, 

nep anaoudegezh ac'hanoc'h. Da glask disaouzan eus ar serjant Gwehenno ez oc'h 
deut ? Klevet hoc'h eus ez eo marv hag emañ e anv war roll an emsavidi a zo o 
paouez bezañ fuzuilhet... N' on ket evit ober netra muioc'h evidoc'h. Teurvezit,
eta, va leuskel gant va labour ha distroit d' ar gêr da frealziñ mamm ha danvez-
pried an hini tremenet. Beaj vat a hetan deoc'h gant va gwellañ gourc'hemennoù !

KORNELI (c'hwerv e vouezh). - En an' Doue, na rit ket goap ac'hanon, m' ho
ped ! Me ' oar n' eo ket marv va c'hoar a viro ouzhin da vezañ diskaret evel va 
c'henvrezelourien. Mar deo bras kasoni ar Republik ouzhomp, eo ken bras va 
c'hoant da vervel pa 'z eo aet va c'hoar diouzhin... Kimiadiñ a ran diouzhoc'h, 
kabiten, da vont da bradenn al lazhadeg.

AR C'HABITEN. - Ha koll a rit ho skiant ? Ha n' hoc'h eus ket komprenet ez
oc'h dieub hag e c'hellit distreiñ d' ar gêr hep aon rak an amzer da zont, pa 'z
oc'h divuhez hervez hor skridoù ?

KORNELI (sebezet). - Ne gredan ket va diskouarn Ha gwir e vefe ho 
komzoù ?... Met, daoust ha ma vefent, ken bras eo va c'halonad ha ken divent va 
dizesper, ma ne c'hellan mui bevañ gant ar soñj eus va zorfed. Me hepken a zo 
kiriek eus an droug c'hoarvezet gant va c'hoar, ar verzherez santel a zo 
anezhi... Ne c'houlennan, eta, nemet paeañ va dle dre ar marv, hag ez an raktal 
d' e glask digant ho soudarded.

AR C'HABITEN. - Ha c'hwi, ar c'hristen ez oc'h, evel ma lavarit, eo a 
zinac'h ar perzh a ro deoc'h aberzh an hini a garit kement da c'hellout gwareziñ
ha beilhañ war ho mamm hag ho tanvez-pried ?



KORNELI. - Ya ! me, kristen dister ha skuizh o vevañ war-lerc'h ar 
mantrusañ taol a c'helle gloazañ kalon ur breur karantezus, eo a gomz ouzhoc'h 
ken dizoare, kabiten ! Ken heuget ha gwasket on m' am boa kollet ar soñj eus va 
mamm ha va danvez-pried, enkrezet d' ar eur-mañ, diwar va fenn hag hini Aliz.
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Ho trugarekaat a ran, kabiten, da vezañ digoret din va daoulagad, rak, 

evel un den dall ma 'z on, e vijen en em daolet dirak ar fuzuilhoù gant ar 
vantridigezh a heskin va c'herc'henn reuzeudik. Ya, un abeg am eus da chom bev 
evit skoazellañ ha gwareziñ an div vaouez dinoaz ha dinerzh a zo o pediñ evidon 
ha va c'hoar gaezh. Hogen, na bras e vo va mezh o tistreiñ daveto, pa ouezint e 
vin-me dleour d' am c'hoar eus ar vuhez laosket ganin !

Hiviziken e vo teñval va amzer da zont, gant ar ouel a gañv a vo dalc'hmat
ouzh he goleiñ !

AR C'HABITEN. - Da heul an amzer o vont e-biou e teu ar gwashañ goulioù da
gleizennañ hag ar boan a reont da sioulaat. Me ha ne gredan nag e Doue nag en 
diaoul, am eus avi ouzhoc'h o vezañ ma kavoc'h en ho kredennoù a gristen nerzh 
da dalout ouzh ho trougeur.

It e peoc'h d' al lec'h m' ho kalv ho tlead ha bevit eürus eno gant ho 
mamm hag ar plac'h yaouank a vo dizale ho pried.

Deoc'h-c'hwi hag a zo par da varc'heien an amzer gozh, dre ho nerzh-kalon 
hag hoc'h emroüsted, e kinnigan va dorn gant lealded, a-barzh ma kimiadoc'h 
diouzhin.

(Astenn a ra e zorn da Gorneli.)

KORNELI. - Kabiten, va aotreit, mar plij ganeoc'h, d' ho priata a-raok hon
disparti ! E-keit-se ha ma vevin e chomo bev ennon an eñvor ac'hanoc'h, an eñvor
eus an den truezek hag eeun ma 'z oc'h !

(En em vriata a reont.)

Chañs vat deoc'h, kabiten, ha kenavo e Baradoz Doue e-lec'h m' am eus 
fiziañs d' en em gavout ganeoc'h un deiz bennak !

AR C'HABITEN. - Ra ' zeuy ho komzoù da wir, ma 'z eus ur Baradoz !... 
Ac'hañ di, e hetan deoc'h buhez hir ha kement eurvad a c'heller kaout er bed-mañ
ken iskis ha trubuilhet ! Kenavo, serjant Gwehenno !

(Ur stard-dorn diwezhañ hag ez a Korneli er-maez.)

DIWEZH

11 a viz Eost 1964.
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P. SANZ JORDANA
(tr. Per ar Bihan)

KALAIKIA, douar kelt e Bro-Spagn

KALAIKIA, douar kelt e Bro-Spagn, a zo lec'hiet e gwalarn gourenez Iberia.
Bevennet eo er c'hreisteiz gant ar Portugal, er sav-heol gant Rannvro Leon hag 
Asturia. Aod an Hanternoz a zo hini Kantabrika, anvek en istor, a gej he dour 
gant hini Mor Atlante], a luskell arvor kornog Kalaika, er Ria Korogna, - ez-
arouezel - e-traoñ tour brudet Herkules. Eno e kenteuz daou vor, daou ved. Ha 
sell Kalaikia feal d' an ijin diwanet diouzh bezañs ar mor glas ha divent, a en 
em dro davet broioù he deus diveret diouto evit mad douaroù nevez pinvidigezh 
sevenadur Europa, eus Akitania betek Breizh, c'hoar gelt Kalaikia (1), eus 
Normandi betek Kembre hag Iwerzhon. Galv Mor Atlantel a voe ken taer e Korogna, 
er RIAS BAJAS, e Vigo ma n' hellas ket mibien Galaikia stourm outañ hag i mont 
da redek bro da binvidikaat douaroù gwerc'h ha krouiñ tonkadoù nevez. Met an 
daolenn ken bev-se eus Kalaikia ar Mor a zo diglok. N' he deus ket graet fae hor
rannvro war zegasadennoù an douar-bras. Sant Jakez a Gompostell a zo kendeuzet 
ennañ spered risklus ar mor ha spered prederius an douar-bras. Adalek ar Grenn- 
amzer ez eo en em grouet ul liamm dizistrujus : ha sked Sant Jakez a Gompostell 
dre hentoù niverus ar birc'hirined a stag anezhi ouzh an Europa sevenaet a-
neuze, o kejañ gant sevenadur morel hag ijinerezheloc'h aod Kalaikia, a laka da 
c'henel ar goelloù a raio ur c'hempouez talvoudus, anezhañ doujañs an hengoun, 
eveljust, hogen gant ur youl a araokaat. N' eo nemet o seveniñ ar menoz-meur-
se : lakaat da genglotañ en amzer-vremañ an amzer dremenet hag an amzer-da-zont 
e kemero Kalaikia hent he zonkadur gwirion.

(1) An heñvelderioù etre Bretoned ha Kalaikianed a raio marteze danvez un eil 
pennad. 
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Stank ha distank eo niver an dud a chom e Kalaikia : bras eo an niver-se 

war an aod e gêrioù puilh, unan eus ar re vihanañ, avat, eus gourenez Iberia ez 
eo e diabarzh ar vro, e departamant Lugo da skouer. Diouzh un tu e verzer un 
obererezh a-bouez hag un doare-bevañ muioc'h-mui « a-c'hiz-bremañ », e kêrioù 
evel Vigo ha Korogna, hag e lec'h all, pell diouzh ar mor, boazioù ar venezidi 
hag al labourerien-douar. Hogen gellout a ra dre-holl an neb a venn sellout ouzh
ar vroiz gant aked - hag an dra-se a laka da wirheñvel orin kelt pobl Galaikia -
merzout un hinienn bennak keltiek-rik he neuz-den. Koun am eus bezañ gwelet meur
a hini, ha ret eo anzav ez eus eno ur fed diziarbennus, rak un deiz eus an hañv 
1964, an Aotrou Juan Naya Perez. gouizieg bras, ha desket war sevenadurezh hor 
bro, lenndiour Akademi Roueel Kalaikia, a dennas va evezh war un daolenn miret 
en Akademi-se, warni poltred skouer ar vaouez kelt. Pa vez miret ha salvet gant 
an arz, a-hed kantvedoù, stummoù-orin ha diazez ur ouenn e teuer aes a-benn da 
gavout he lec'h e-touez ar gouennoù all. Hogen, diniver, a-dreuz ar Vro, ar 
CRUCEROS (1), kroazioù keltiek, a zo ur brouenn ken anat eus orin poblad 
Kalaikia.

Gouez da istorourien 'zo, ar Gelted, a ouenn indezeuropat, a erruas a-raok
an Ibered er Gourenez, o tont er vro dre aod Mor Atlantel. Chom a rejont er 
c'huzh-heol ha war uhel-blaenenn an diabarzh ha klask mont er rannvro bellañ er 
c'hornog hag er gourenez evel a rejont e lec'h all, en Arvorig da skouer.

Arboellerezh bremañ Kalaikia, daoust da genwerzh bras porzhioù ' zo, Vigo 
ha Korogna, hag ijinerezhioù o vevañ diwar ar pesketaerezh, a chom 
gounidigezhel. Pinvidik eo an aodoù, hogen paour-razh douaroù fraost ha nebeut-
labouret an diabarzh. Ar c'hounidegezh-douar a zo diazezet war ar sevel-ejened 
ha liesdiorroadur an ed-Turki. Hended ar sevenadur-douar kalaikiat a zo prouet 
gant ar CASTROS pe CITANIAS niverus, anezho dismantroù ar c'hêriadennoù keltiek,
war al lec'hioù uhel. Gallout a reer stagañ ouzh an amzer gozh-se an HORREO, 



grignol war bilochoù hag ar c'harr stlejet gant ejened, ar groaz keltiek o 
kinklañ e rodoù. Skignadur an tiez a glot gant stumm ar gevredigezh-se a zo 
hec'h arouez an atantoù bihan-tre, diaes da labourat gant an ardivinkoù a-vremañ
ha dilezet muioc'h-mui gant ar c'hounideien, an divroerezh o vezañ amañ an hini 
brasañ er c'hourenez. 

(1) Krediñ a ran ez eus e Breizh e-kichen ar c'halvarioù kroazioù seurt-se a voe
eno danvez-studi d' ar c'halaikiad meur Castelao.
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D' an XIIvet ha XIIIvet kantved, an abatioù o perc'hennañ douaroù o 

lodennas etre ar gouerien - ha n' hellent ket bezañ kaset kuit eus an douaroù 
gounezet - en eskemm eus paeamant ar FORO, pe leve. D' ar XVIIvet kantved, e 
teuas ar vourc'hizien da vezañ perc'henned an douar, hag e c'houlennent ouzh ar 
gouerien - ar re-mañ oc'h en em sellout evel perc'henned douaroù a c'hounezent 
a-rumm-da-rumm - leveoù ponner. Eno ez eus un abeg ouzhpenn, e-touez kalz re 
all, eus an divroerezh-bremañ deut d' ur poent chalus-bras, daoust da efed mat 
kendastum an douaroù. E Kalaikia ez eo eta grevus ha difraeüs kudenn al labour-
douar a c'houlennfe d' he dirouestlañ adreizhadurioù dibar. Lavarout e tivro ar 
C'halaikiad dre faltazi, skañvadurezh pe c'hoant da foetañ bro a zo reiñ kred d'
ur vojenn a ranker distrujañ da vat. An abegoù-se n' int ket ar re wirion, rak 
mirout a ra an divroer merk ar SAUDADE, hiraezh ar ouenn, hag ar MORRINA, 
hiraezh ar Vro, ar gweledva. Du-se evel en estrenvro ez eo brudet ar C'halaikiad
da vezañ difaezhus el labour, pervezh ha douget d' an espern. Divroet e kemer ar
micherioù kaletañ hag e arboell gwenneg-ha-gwenneg e sell da zistreiñ da vro e 
gavell ; ar skouer-se nemeti, tennet eus ar gwirvoud, a broufe ne zeu ket an 
divroerezh eus temz-spered natur ar C'halaikiad hogen eus gourc'hemennoù 
arboellerezhel a harz ouzh diorroadur ar Rannvro.

Douar Kalaikia en deus roet da sevenadurezh ar gourenez ha da hini Europa 
anvioù meur : Rosalia de Castro (1837- 1885) a liv er " Cantares Gallegos " ar 
vuhez war ar maez e Kalaika, reuzeudigezh hag hiraezh ur ouenn a varzhed hag a 
voraerien. Emilia Pardo Bazan (1852-1921) a anavezas mat lennegezh Vro-C'hall, a
zarempredas ar Vreudeur Goncourt hag a brizas kalz Zola. E oberenn, " Los Pazos 
de Ulluo " a zo enni kalz a c'herioù galaikiat. Ramon del Valle Inclán (1869-
1936) a laka da soñjal e meur a geñver er mogn hollvrudet a Lepante. E " Frondoù
ha Mojennoù " e tispleg holl varzhoniezh Kalaikia delt ha glas, gant he 
zropelloù hag he mesaerien, he firc'hirined. Hir a c'hellfe bezañ, e pep rann 
eus spered mab-den hag eus an anaoudegezh, roll ar re o deus degaset o lod d' ar
sevenadur hollvedel. Hiziv, anvioù Ramon Menendez Pidal ha José Camilo Cela o 
deus kemeret o lec'h er vleuñvadeg dibaouez-se. Ne yelo ket da hesk an eienenn.

Hag e vin laouen ma 'z on deut a-benn, dre al linennoù eeun-mañ da lakaat 
va lennerien, ha dreist-holl va breudeur vreizhat, da garout Kalaikia.
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Strollad an Deskadurezh Eil Derez

DANEVELLOU 1965
displeget e Roazhon d' ar 6 Meurzh 1966 da geñver AR PEVARE BODADEG VLOAZ

DANEVELL GWAZVA AR C'HELENN

Ar bloavezh 1965 a zo ennañ eil hanterenn an trede bloavezh-skol ha kentañ
hanterenn ar pevare bloavezh-skol. Eil hanterenn an trede bloavezh-skol a zo bet
komzet diwar he fenn e Danevelloù 1964. Setu amañ pezh a zo da lavarout diwar-
benn kentañ hanterenn ar pevare bloavezh-skol.

Ar pevare bloavezh-skol a zeraouas d'an 26 Eost 1965 hag a echuo d' an 21 
Ebrel 1966. Dek rummad a zo er roll-kelennadurezh anezhañ. An eizh rummad kent, 
da lavarout eo daou rummad brezhoneg, ur rummad krennvrezhoneg, ur rummad istor,
ur rummad douaroniezh, daou rummad fizik hag ur rummad kimiezh, a zo bet adwelet
aketus ha darn eus ar c'hentelioù a zo bet adc'hraet penn-da-benn war urzh 
Gwazva ar C'helenn evit o lakaat da glotañ gant testennoù arnevesañ ar 
ouiziegezh. Setu roll ar c'hentelioù adc'hraet :

En eil hanterenn an trede bloavezh-skol eo bet adc'hraet ar c'hentelioù-mañ :

Han- 6 « An eil emsav : Breiz Atao 1. - 1919-1927 » 
Han-10 « An trede emsav : Abaoe 1945 ».

E kentañ hanterenn ar pevare bloavezh-skol eo bet adc'hraet ar 
c'hentelioù-mañ :

Brb- 2 Maodez Glanndour : « Imram »
Brb- 3 Roparz Hemon : « Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh »
Brb- 5 Abeozen : « Goañv digenvez »
Brb-11 Roparz Hemon : « Lazhadenn Unvab Aife »
Brk- 0 « Alioù d' ar skolidi war ar c'hrennvrezhoneg » 
Brk- 3 « An vuhez Sant Gwenole Abad an c'hentañ eus a Landevenneg »
Don-5 « Argantina. Brazil ».
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Ouzhpenn an eizh rummad kent ez eus :

- ur rummad Jedoniezh o studiañ ar ventoniezh plaen : Diazezoù ar 
ventoniezh, regennoù eeun, kornioù - kelc'h ; Kemparzh - tric'hornioù, 
savadurioù mentoniel diazez ; Parder an tric'hornioù, dibarderioù an tric'horn ;
Kensturiennoù ; Kensturieg, hirgarrez, lankell, karrez ; Tristurieg, 
kensturiennoù keitpell, eeunennoù kengej en un tric'horn ; eeunennoù ha 
kelc'hioù, gwarennoù - tantoù ; Korn kaeet, lec'hioù mentoniel, gwarenn 
geitgavael ; Savadurioù : tri-c'hornioù, spinennoù ; Keñver div regenn ; poentoù
o rannañ ur regenn diouzh ur c'heñver roet, delakadenn dTales ;

- ur rummad Bevoniezh : Boudoù bev ha nann-bev, unded ar beved ; Stummadur
ar gellig ; Kimiezh ar gellig ; Fizik ha bevedouriezh ar gellig ; An emvoueta ; 
An analat ; Dañveziñ ar gremm ; Disteurel an dilerc'hiadoù, kelc'htroioù kimiek 
en natur ; Treluskerioù bevedel : vitaminoù, diastazoù ; Treluskerioù bevedel : 
hormonoù.

D'an 31-12-65 e oa kaset da benn prantad studi ar pempet kentel eus pep 
rummad.

E-kerz ehan-skol an hañv 1965 e voe dileuriet kelennerion gant Strollad an
Deskadurezh Eil Derez da Gamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion evit aozañ dindan 
renerezh ar C'hamp ur rummad kentelioù uhel. Setu Reizhenn 119 S.A.D.E.D. o 



termenañ ar skoazell a ginnige ar Strollad reiñ da Gamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerion :

Rzh-119 « Aotreet e vez Gwazva ar C'helenn, goude meneg darbennus Gwazva ar 
Genurzh, da zileuriañ kelennerion evit kenlabourat gant Renerezh Kamp 
Etrekeltiek ar Vrezhonegerion.

Fiziet e vez e Gwazva ar C'helenn ar gefridi da dermenañ niver, danvez, 
amzeriadur ar c'hentelioù dre emglev gant Renerezh Kamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerion.

Fiziet e ez e Gwazva ar C'helenn ar gefridi da envel ar gelennerion ret da 
sevenidigezh ar c'hentelioù-se.

Dre gengrad en em glev Gwazva ar C'helenn gant Renerezh Kamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerion evit kement a sell ouzh sevenidigezh ar c'hentelioù-se. 
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Dre gengrad en em glev Gwazva ar C'helenn gant ar gelennerion dileuriet gant 
Strollad an Deskadurezh Eil Derez da Gamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion.

Endalc'het e vez Gwazva ar C'helenn da zaveiñ d' ar Poellgor-Leviañ un 
danevellskrid eus al labour sevenet da geñver pep dalc'h eus Kamp Etrekeltiek ar
Vrezhonegerion gant kelennerion Strollad an Deskadurezh Eil Derez. An 
danevellskrid-se a vez embannet e-ser Danevelloù ar Bloavezh ».

War an diazez-se reizhennet strizh, en deus kresket ur c'henlabour 
frouezhus etre Strollad an Deskadurezh Eil Derez ha Kamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerion. Lavarout a reomp o deus kenlabouret an div oberenn. N'int ket 
bet kendeuzet avat. Pep oberenn he deus miret « he menozioù, he doare da 
labourat, he doare-soñjal ». Ar c'henlabour-se a zo bet sevenet en e holl 
vunudoù peogwir e oa bet raktreset spis pep tra en a-raok.

Daouzek kelenner a zo bet lakaet evel-se e servij Kamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerion, ha pevarzek kentel a zo bet renet ganto. Setu roll ar 
c'hentelioù uhel-se, bet displeget e Kamp Rostrenen. Goude an titl e roer niver 
ar skolidi o deus heuliet ar gentel ha graet ar poelladennoù.

30.07. LENNEGEZH : Y. V. Heneu. 8 skoliad.
31.07. KRENNVREZHONEG : Buhez Mab-den. 9 skoliad. 
02.08. LENNEGEZH ; L. Herrieu. 16 skoliad.
03.08. ATOMOURIEZH : Framm an Atomenn. 24 skoliad. 
04.08. YEZHADUR : Ar sujañ e brezhoneg. 22 skoliad. 
05.08. LENNEGEZH : R. Hemon 17 skoliad.
06.08. ISTOR : An Emsav kentañ. 21 skoliad.
07.08. ISTOR : An Emsav kentañ. 20 skoliad.
09.08. KERNEVEG : Sylvester ha'n dhragon. 16 skoliad.
10.08. GWERINONIEZH : Petra eo ar Werinoniezh. 18 skoliad. 
11.08. JEDONIEZH : Diazezoù ar Jedoniezh. 17 skoliad.
12.08. PREDEROURIEZH : Keal an Istorelezh. 19 skoliad ha Radio-Roazhon.
13.08. LENNEGEZH : Klerg 18 skoliad.
14.08. ISTOR : An Eil Emsav. 11 skoliad.

Da heul pep kentel e veze lakaet ar skolidi d' ober ur boelladenn war an 
danvez studiet, kent kuitaat ar sal.

Ra vezo trugarekaet Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion en anv kelennerion 
yaouank Strollad an Deskadurezh Eil Derez, o deus bet tro aze alies da reiñ o 
c'hentelioù kentañ dre gomz e framm un deskadurezh vroadel vrezhon.
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Un nebeut evezhiadennoù a chom da ober a-zivout a gelennadurezh, ar 

gelennerion hag ar skolidi.



Evit meizañ reizh ar palioù a fell deomp tizhout eo ret spisaat kefridi ar
gelennadurezh. Ar gelennadurezh a ra al liamm etre ar ouiziegezh a-vremañ hag ar
yaouankiz vrezhon. Roll ar gelennadurezh n' eo ket krouiñ, met diorren, da 
lavarout eo aotren d' ar skolidi perc'hennañ holl gevrannoù ar ouiziegezh, al 
lennegezh, ar sevenadur. Kavadennoù nevez a zo bet graet er c'hantved-mañ e 
hogos an holl skiantoù, jedoniezh, fizik, kimiezh, atomouriezh, bevoniezh ; 
araokadennoù nevez a vez graet bepred gant ar ouizieion bodet peurliesañ e 
kreizennoù imbourc'h savet a-ratozh evit ledanaat atav taread gouiziel mab-den. 
Strollad an Deskadurezh Eil Derez n' eo ket ur greizenn imbourc'h, met ur 
strollad-kelenn. Kement skoliad a zeu deomp a c'hell bremañ, dre ar brezhoneg, 
ober tro an holl skiantoù. Ne gasomp ket anezhañ pelloc'h, ha ne fell ket deomp 
fogasiñ o lavarout e pledomp gant an deskadurezh uhel, rak n' eo ket gwir. Spi 
hon eus evelato e vo savet un deiz e Breizh an ensavadurioù a zo ret evit an 
deskadurezh uhel; spi ivez e vo tu un deiz da lakaat war droad ar c'hreizennoù 
imbourc'h skiantel he devo ezhomm ar Stad Vrezhon evit seveniñ he c'hefridi e-
keñver hor pobl.

Heñvel eo emzalc'h Strollad an Deskadurezh Eil Derez e-keñver al 
lennegezh. Ar strollad-mañ n' eo ket ur skol lennegel. Ar menozioù a-zivout al 
lennegezh a zo sammet dija gant kevredigezhioù all e Breizh. Labour Strollad an 
Deskadurezh Eil Derez a zo atav lakaat ar Vrezhoned yaouank da anavezout an 
hengoun lennegel broadel hag an uhelvennad endalc'het ennañ. Kement skoliad a 
zeu d' ar strollad a zo sur da vezañ heñchet etrezek al lennegezh wirion a zo e 
Breizh, al lennegezh vroadel krouet en-dro da emsav Gwalarn hag Al Liamm. Lakaet
e vezont da ober anaoudegezh gant ar gwellañ skridoù lennegel, gant rummad ar 
skrivagnerion a live etrevroadel a zo savet er vro-mañ e-doug an ugentved 
kantved. Graet eo bet an dibaboù a oa da ober ; distaolet eo bet ar 
vrizhskrivagnerion o doa pleget dindan ar sklavelezh ha miret hepken ar 
skrivagnerion yac'h a zasson en o skridoù levenez ar bobl vrezhon o tibradañ 
diouzh he morc'hedoù kantvedel. Spi en deus atav ar strollad ez aio ar gwellañ 
skolidi pelloc'h eget ar poelladennoù goulennet diganto, betek kemer perzh en 
emsav lennegel ha bezañ dre o stourm testoù gwirion eus poanioù, strivoù hag 
emsav ar vroad a-bezh. O vont evel-se etrezek al lennegezh wirion o deus 
komprenet ar skolidi dre vras talvoudegezh an holl stourmoù broadel a zo renet 
hiziv dre ar bed, ha barrek int da veizañ bremañ kudennoù donañ ar pobloù all.

Strollad an Deskadurezh Eil Derez a ro d' ar skolidi ur gelennadurezh 
istorel a-bouez. Ar roll-kelenn a grog gant diazezidigezh ar Vrezhoned en 
Arvorig hag a gas a-dreuz ar c'hantvedoù betek an disoc'h a-vremañ e-lec'h ma 
trec'h an den breizhat war an degouezhioù a c'hourdrouze e enkañ da vat. Oc'h 
adober an hent-se, hent ar vroad hag an emsav, ec'h adkav ar skoliad yaouank un 
hengoun a oa bet kuzhet outañ. Sankañ a ra neuze don gwriziennoù nevez en atil 
pinvidik ar stourm broadel. Ar gelennadurezh daveet dezhañ a gadarna e nerzh-
kalon hag a zihun ennañ ar youl da seveniñ e voud a-gevret gant ar bobl vrezhon 
oc'h adkavout he rezid a vroad, a-gevret ivez gant holl bobloù ar bed o strivañ 
da wellaat stad an denelezh war an douar-mañ. Krediñ a ra Strollad an 
Deskadurezh Eil Derez e talvezo ar gelennadurezh-se da stummañ ar gefredourion 
uhel a vo gouest da sammañ tonkad ar vro-mañ ha da frammañ an aozadurioù-Stad a 
ziogelo da Vreizh ar goudor politikel na c'hell bro ebet bleuniañ heptañ.

Ret eo bevennañ strizh taread Strollad an Deskadurezh Eil Derez evit 
resisaat ar palioù a fell d' ar strollad tizhout. Seurt bevennadur a zo ret 
ouzhpenn evit merkañ pebezh hent en deus c'hoazh an emsav da ober, ha peseurt 
ensavadurioù a ra diouer da Vreizh. Un ensavadur ha n' eo ket unan a eil derez, 
met kentoc'h ur greizenn a enklask skiantel a zo bet diazezet evit respont da 
ezhommoù Strollad an Deskadurezh Eil Derez : meneget hon eus Kreizenn Imbourc'h 
Sturyezhouriezh S.A.D.E.D.  Buan eo bet komprenet ne oa ket seurt aozadur digor 
da gement saver-gerioù a zo er vro, met hepken d' an arbennigourion o deus 
pleustret war rannoù liesseurt ar yezhoniezh hag a zo gourdonet evit pourchas d'
ar ouiziegezh vreizhat ar miliadoù termenoù skiantel a ra c'hoazh diouer dezhi. 
Evit an abeg-se e vez skarzhet diouzh poelladennoù ar skolidi ha diouzh 
kentelioù ar gelennerion kement ger, kement tro-lavar, kement termen skiantel n'
eo ket bet studiet da gentañ ha degemeret gant ar Greizenn Imbourc'h 



Sturyezhouriezh.
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Dav eo lavarout e teu d' ar strollad kelennerion nevez, tud a vicher hag a

zeskadurezh uhel, a gompren talvoudegezh al labour kinniget dezho. Goulennet e 
vez diganto holl labourat gant urzh ha reizhañ poelladennoù o skolidi en un 
doare aketus kenan. Gellout a reer hiziv lavarout n' o deus ket damantet d' o 
foan, met ret eo ivez anzav o deus o strivoù douget frouezh. Poelladenn goude 
poelladenn o deus bet tu da welout araokadennoù o skolidi. Ur skouer a roin 
hepken, o tiskouez eo kresket feur-aketusted ar skolidi evit pemp kentel gentañ 
pep rummad en trede hag e pevare bloavezh-skol. Ar feur-aketusted a zo jedet o 
rannañ niver ar poelladennoù graet dre niver ar poelladennoù gortozet. Ar 
feuraketusted a sav, evit an trede bloavezh-skol, da 67,2 %, hag evit ar pevare 
bloavezh-skol, da 81,6 %, pezh a ziskouez ur c'hresk a 21,4 %.

Rak Strollad an Deskadurezh Eil Derez a-benn ar fin a zo bet savet dreist-
holl evit stummañ tud yaouank, peurgetket diorren an den breizhat nevez. Ur 
souezh eo alies evit ar gelennerion gwelout pegen buan e teu ar skolidi da 
wiskañ o spered e brezhoneg ha penaos e verzont neuze pegen izel e oa chomet o 
freder gant ar galleg. Ar brezhoneg a zegas dezho bremañ yec'hed ar bed a-bezh. 
Ha koulskoude, ar strivoù a c'houlenner digant ar skolidi a zo niverus. Ret eo 
dezho en em voazañ ha peurzeskiñ ar yezh. Ret eo dezho stourm alies ouzh an 
diouer a amzer pe an diouer a arc'hant, rak Strollad an Deskadurezh Eil Derez ne
bae evit ar mare nag ar gelennerion nag ar skolidi, daoust ma kred e tle hag e 
c'hello ivez un deiz paeañ ar gelennerion hag ar skolidi. En ur vro diorreet e 
tle ar studi bezañ sellet evel ul labour gwirion ha dellezek en abeg da se da 
vezañ gopret.

En anv holl gelennerion Strollad an Deskadurezh Eil Derez e kredomp 
aspediñ ar skolidi da lenn ha da adlenn, da studiañ dibaouez skridoù diazez hol 
lennegezh : " Sketla Segobrani ", " Ur Breizhad oc"h adkavout Breizh ", 
barzhonegoù, pezhioù-c'hoari, kontadennoù ha holl skridoù Roparz Hemon, Maodez 
Glanndour, Abeozen, Ronan Huon, Youenn Olier ; o taremprediñ atav emsav lennegel
Gwalarn hag Al Liamm e teuint a-benn da vestroniañ ar yezh vrezhonek. N' eus 
hent all ebet evit en em varrekaat e gwirionez hag anavezout ijin ar brezhoneg. 
An ijin-se avat a dremen dre ar reizhskrivadur. Mat eo kounaat an holl dabutoù a
zo bet er c'hantved-mañ en-dro d' ar reizhskrivadur evit meizañ emañ aze ar 
c'hudennoù diaesañ he deus ur vroad da ziskoulmañ war hent an adsav. 
Kefredourion Vreizh o deus diskoulmet an holl gudennoù an eil war-lerc'h eben. 
Ar yezh unvan a zo bet un trec'h a-enep nerzhioù an difoeltrañ. Ar yezh unvan a 
zo unan eus liammoù don ar gevredigezh vreizhat ha diazez ar Stad Vrezhon. Setu 
perak e tle pep hini doujañ d' ar reizhskrivadur evel d' un dra speredel, evel 
da arouez hon dieubidigezh veizel.
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Evit aesaat studi al lennegezh emañ Strollad an Deskadurezh Eil Derez o 

prientiñ embannidigezh ur roll skridoù diazez a vo erbedet d' ar skolidi lenn. 
Studiet e vo ivez er mizioù da zont an doare da adembann oberennoù digavadus 
bremañ ha da sevel levraouegoù a c'hello prestañ levrioù d' ar studierion. 
Kinnigoù an dud a c'hell skoazellañ ar strollad evit an embann pe evit sevel 
levraouegoù a vo atav degemeret gant anaoudegezh vat. An arc'hant pe ar strivoù 
aberzhet evit se ne vint ket kollet, rak talvezout a raint a-benn ar fin da 
lakaat ar yaouankiz vrezhon da gemer perzh e dasorc'h ar vro.
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KONGAR

Diwar-benn un toullad skridoù nevez

N' o deus ket al lennerien vreizhat da glemm eus penn kentañ ar bloavezh 
1966. Niverenn 114 " Al Liamm ", pa ne ve ken, a zo enni peadra da lenn ha da 
brederiañ ha skridoù a bep seurt a zeu er-maez e lec'h all ha komz a rin ivez er
pennad-mañ eus Enez ar Vertuz gant Youenn Olier, ur ger bennak a lavarin c'hoazh
diwar-benn pennadoù Roparz Hemon er " Bed Keltiek ". A-bouez eo ivez al Loened 
gant Per Denez (Preder 69-70) koulz ha niverenn 45 (2) Barr-Heol : Gouelioù ar 
Sent etre an deiz kentañ a viz Here hag an 30 a viz Ebrel, gant orezonoù evit ar
Sizhun Santel hag ofisoù Pask ; re e vije avat, met pediñ a ran va lennerien d' 
o lenn ha d' o studiañ aketus.

Laouen on bet dreist-holl o kavout nevez 'zo anvioù nevez war roll 
skrivagnerien " Al Liamm " hag en o zouez un toullad barzhed, Per Diolier an 
hini heverkañ moarvat daoust ma n' en deus embannet betek-hen nemet daou bennad 
barzhoniezh a gredan. Danvez mat a zo ennañ ha fiziañs am eus da c'hellout 
c'hoazh lenn traoù kaer diwar e bluenn. Ar Re Drec'het a zo enno gwerzennoù eus 
ar re gaerañ (perak avat ar fazi souezhus « gant trompilh na vinioù » ?) evel

Sellit e kreiz o fas hag o lagad a gil,
sellit ouzh o c'herzhed amparfal, distabil.

Kemend-all a vad am eus da lavarout diwar-benn Soaz Kervahe hag a grog 
gant ar pezh Distro hag a zo ur bravig eus ar re gaerañ, eeun hag heson evel 
trouzig ar mor pa vez kaer an amzer. Adlennit ganin pa ne ve ken ar peder 
gwerzenn da heul a lakaan, e-keñver hesonerezh, war ar renk kentañ eus ar pezh a
zo biskoazh bet skrivet e brezhoneg :

Peogwir oc'h bet pell, ken pell,
Ken pell diouzhin, hiziv e kavan gwell
Tennañ eus ho korf hag hoc'h ene brell
Pep follentez, pep levenez diboell.
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Rustoc'h sur-mat eo pennadoù M. L. G., hogen leun a c'hoell int ivez. 

Frealzet e vez an den gant barzhoniezh mat ha laouen on bet da gavout kement a 
werzennoù kaer en un niverenn hepken. Ne dan ket da ober kement a veuleudi da 
bennadoù skrid-plaen an niverenn ha ne deo ket sur-mat "Tonkadur " gwellañ 
danevell bet savet gant Reun Menez Keldreg ; re luziet eo evidon hag evel-se e 
koll ar skrid kalz eus e nerzh. Ur gentel a zoare eo avat " Al Lavar Reizh" gant
Jakez Konan ; setu unan hag a blij dezhañ ar brezhoneg c'hwek ha keuz am eus ne 
gavje ket aliesoc'h an tu da zanzen evidomp kontadennoù leun a fent evel ma oa «
kañv e Lannevern ». Ne ouzon ket evit pe abeg eo bet drailhet a dammoù munut ar 
studiadenn savet gant Youenn Olier diwar-benn skridoù Jarl Priel ; marteze en 
deus bet aon ar rener ne ve gwall randonus evidomp seurt studiadennoù, gwashoc'h
eo avat ma ranker gortoz n' ouzon pet niverenn evit kaout ur gwel dre vras war 
ar pezh emañ an oberour o klask displegañ.

Digant Youenn Olier e teu deomp levrenn gentañ Enez ar Vertuz. Ma ! paneve
ma chom atav ken truilhennek e vrezhoneg n' em bije ar wech-mañ nemet meleudi da
ober dezhañ ; dre vras koulskoude ne don ket unan eus ar re a gav kalz dudi gant
istorioù hag a dremen en amzer da zont hag e bro al loar hag ar stered 
ouzhpenn ; nebeut a blijadur am boa bet gant « Enez ar Rod » Langleiz hag a oa 
re sec'h evidon. Ar wech-mañ avat on chomet peg el levr ken n' on degouezhet er 
penn diwezhañ ha rann gentañ al levr dreist-holl a zo ur bennoberenn. Pell 
emaomp amañ eus boued teuc'h « Poanioù spered an Tad Gwazdoue » !
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Fetis ha leun a skiant eo notennoù G. Pennaod ha mat en deus graet dreist-



holl lakaat an dud da veizañ pebezh labour ramz en deus graet Roparz Hemon 
evidomp en ur sevel e C'heriadur Istorel. Gwechoù 'zo koulskoude ez a ar 
meuleudioù a-dreuz ; evidon hag evit tud all 'zo ez eo Roparz Hemon, hag a-bell,
brasañ skrivagner a zo bet biskoazh e brezhoneg koulz e gwerzennoù (Lazhadenn 
unvab Aife ) hag a skrid-plaen, met reiñ da grediñ ez eo eñ deus graet eus « 
lastez patoa ar Finister ar yezh resis, pinvidik, galloudus a anavezomp bremañ »
a zo lavarout ur gaou re anat. A drugarez Doue e oa bet graet al labour-se pell 
araozañ petra bennak ma ne oa ket anzavet marteze gant an holl e oa ret delc'her
d' ar yezh uhel. Nevez 'zo edon oc'h adlenn ul levrig prizius, bet roet dezhañ 
kalz meuleudi gant Roparz Hemon gwechall, « Lemenik » gant Erwan Berthou-
Kaledvoulc'h an hini eo, ha fellout a ra din diskrivañ amañ ur pennad evit 
goulenn diganeoc'h ha « lastez patoa ar Finister » eo kement-mañ :

« An hed a zo etre ar bellenn heol, ar bellenn douar hag ar 
pellennoù stered, koulz hag etre o heñchoù, a dreuz ar Mor Spered, ne gresk na 
ne wana. Pep hini a vez dalc'het en e lec'h, hep na sevel na kouezhañ, na 
dizreiñ, na war un tu pe war un tu all, eus e hent. Ha koulskoude ne 'z int 
douget gant netra, daoust dezhe bezañ bec'hioù a bouez. Gant o labour o-unan ez 
int dalc'het ha netra ken. Dre unaniezh o galloudoù bannerezh ha sacherezh e 
chomont e pign er Mor Spered hag e valeont hep harzh na kammegiezh. Sachet war 
un tu gant sacherezh ur bellenn bennak, sachet war un tu all gant hini un all, 
hag a ra kempouez d' an hini gentañ, pep hini he deus da sentiñ c'hoazh ouzh 
sacherezhoù hag a zeu d' he c'haout a bell-pell bepred, ha dre ar Mor Spered, 
evit ober kempouez an eil d' eben. Hag evel-se e vez dalc'het didrubuilh en he 
lodenn Mor Spered » (p. 162-163).

Setu a gaver en ul levr bet embannet e 1914, tennet eus skridoù un den aet
da anaon d' an 22 a viz Meurzh 1910. Plijet kaer e vefen ma kavjen ur yezh ken 
rik ha ken eeun e skridoù meur a skrivagner a-vremañ. Ha kement-se a roy din tu 
da lavarout ur ger bennak diwar-benn barnadenn G. Pennaod war Penaos niveriñ e 
brezhoneg Skol Ober ha da reiñ va ali war ar c'hemmesk a reer re alies bremañ 
etre ur yezh reizh hag ur « yezh kalvezel » evel ma lavar ar vrezhonegerien « 
arnevez ». Kelennerien OBER n' o devoa ken c'hoant nemet kelenn war ar 
brezhoneg, G. Pennaod, eñ, en deus c'hoant kenteliañ kentoc'h war ar skiantoù ; 
n' emaint tamm ebet war ar memes pazenn, hag ar gudenn-se ne dal ket hepken evit
ar brezhoneg met ivez evit n' eus forzh pe yezh all, rak ar yezh skiantel ne deo
peurvuiañ nemet ul luc'haj.
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Spontet e vezan e gwirionez gant an dud-se ha na fell ket dezho degemer ar

brezhoneg evit ar pezh ez eo. Hon doare da niveriñ a gouezh peurvuiañ dindan o 
droukrañs. Ne welont ket un dra anat : mar demañ an niveriñ muioc'h en argoll 
eget ul lodenn vat eus gerioù ar yezh n' eo tamm ebet dre m'eo diaes an doare 
niveriñ (tregont vloaz 'zo pa 'z aen da weladenniñ skolioù kreiz-Kerne evit « 
Breuriezh ar Brezhoneg er Skolioù » ne oa kudenn ebet evit ar vugale, hag evit 
bugale ar skolioù-se eo e oa bet embannet evit ar wech kentañ « Penaos niveriñ e
brezhoneg » !) met hepken dre ma n' o devez mui an dud tu da vezañ embreget a-
walc'h abaoe ma tremen ar vugale ar pep brasañ a galz eus o amzer e skol ar 
galleg. Lavarit din ha ne deo ket ar c'hontañ eo a vez embreget ar muiañ er 
skolioù izel ? Ma kil ar c'hontañ brezhonek n' eo ket se un arouez eus 
distervezh hon doare da gontañ met un arouez eus hor yezh o koll tachenn an hini
eo. Goulennit bremañ ouzh n' eus forzh pe Vreizhad bihan bet er skol c'hallek 
petra eo « nonante-six » ha c'hwi ' welo hag-eñ ne skrabo ket e benn a-barzh 
respont.

G. Pennaod a gav da lavarout e vo kammgemeret « nav mil ha tregont » gant 
« nav mil tregont ». Abaoe kantvedoù koulskoude n' eus den o kemmeskañ « tri-
ugent » gant « tri warn-ugent » kennebeut ha « pemp-kant » gant « pemp ha kant »
; emichañs e c'hello padout ur pennadig evel-se. Evidon-me hag evit kalz re all 
moarvat « nav ha tregont mil » a zo 9 + 30 000 ha neket 39 000 eo ! Ret eo anzav
koulskoude : n' o deus ket kelennerien Ober displeget deoc'h penaos digej 
576/893. Rak setu : n' eus moarvat doare dereat ebet d' hen ober e brezhoneg 
evel n' eus doare mat ebet e galleg pe e saozneg, ar pezh on sur avat eo ne 
c'hell ket echuiñ gant « trederenn ». Amañ e ranker ober gant luc'haj hag an 



doare eeunañ a vo hep mar « pemp-kant c'hwezek ha tri-ugent war eizh-kant trizek
ha tri-ugent »... Evel just n' eus neuze abeg ebet da enebiñ ouzh mac'h ha bon 
peogwir ne dint nemet gerioù benveg (a c'hellje bezañ koulz all « pac'h » ha « 
nob », da skouer), abeg bras a zo avat d' en em sevel ouzh gerioù evel pergont, 
pemont, h.a... a glasker silañ bremañ er yezh ; kaer ez eus lavarout, ne dint 
ket brezhonek ha n' eus ezhomm ebet eus seurt gerioù. Perak ne rajed ket ivez 
neuze gant « daougont » (pe « digont » ?) e-lec'h « ugent » ? D' an hini ne gav 
ket brav pemzek den ha tri-ugent e lavarin hepken ez eus un doare reizh-mat da 
lakaat an anv war-lerc'h « tri-ugent », pemzek ha tri-ugent a dud an hini eo.
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E Bed Keltiek miz Ebrel ec'h embann Roparz Hemon ur pennad diwar-benn urzh

al lizherenneg vrezhonek. Fur meurbet eo ar pezh a lavar, hogen... daoust ha 
prest eo e-unan da lakaat ar gerioù en « urzh etrevroadel » kentañ gwech ma vo 
adembannet e c'heriadur brezhoneg-galleg ? A-hend-all e kendalc'h R. Hemon da 
lakaat ac'hanomp da ober anaoudegezh gant lennegezh ar bed ; emaomp bremañ gant 
lennegezh Spagn hag ar gontadenn « al levr seulennek » a zo eus ar c'hentañ, 
paneve an talbenn marteze hag a ra sebezus e brezhoneg. N'eus forzh penaos ez eo
pouezus bras lakaat ar Vretoned da ober anaoudegezh gant ar bed evel m' eo ivez 
ken pouezus o lakaat da ober anaoudegezh gant traoù Breizh.
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AL LEVRIOU

Youenn OLIER : " Enez ar Vertuz ". (Roneoskrivet.)
E gwerzh e ti an oberour : 15 F. Y. 0llivier, C. C. P. 1534 25 Rennes.

ENEZ AR VERTUZ zo evel m' eo kinniget gant an oberour ur a skiant-faltazi 
ha laouen e c'hell bout Breizhiz o welout hevelep doare lennegezh e brezhoneg. 
Abaoe " Enez ar Rod ", n' eus bet levr ebet en hon yezh o tennañ da se. Ha 
neoazh, er bed a-vremañ, e vez prizet kenan ar skiant-faltazi.

Un druez eo avat e vefe moulet ken divalav romant Youenn Olier. N' eo ket 
avat an oberour a zo da damall, an nebeut a lennerion en devez an hini eo. 
Kavout a ra din koulskoude e vije bet gellet reizhañ an darn vrasañ eus ar vioù-
koukoug a gaver el levr. E-keñver an embann ivez, e kav din n' eo ket brav 
troc'hañ an talbennoù evel m' eo bet graet : gwell eo distagañ pep lizherenn, da
'm meno
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E romant Youenn Olier ez eo disoc'het pep tra « d' ur greizenn emskiantek 

nemeti » « ma ren ar Reizhded klok », e dalc'h Sinaiz, « e-tal Ledenez Vreizh. 
nepell diouzh ar mor ». Kement-se a zegas koun din eus diougan ar Roue Stevan, 
anavezet mat du-mañ : « dont a ray tud o fas melen dre amañ ». Aloubet eo bet 
hon Bro 'keta gant Sinaiz ; chomet ez eus avat muioc'h a Vreizhiz eget ne lavare
ar roue Stevan. Morgan, eñ, zo Breizhad, ha daoust dezhañ bezañ bet deskoniet - 
em sav enep da c'halloud ar Ri Omeur. Setu amañ penn-dezev ar romant. En ur vont
gant al levr e vez desket deomp - evel da Vorgan - buhez emskiantek an Enez : 
kement-se o vezañ diouzh ar skiant-faltazi e gwirionez hag aze eo e weler ijin 
Youenn Olier. Digarez a gav e se da lakaat ur bern gerioù skiantel, « diaes da 
lonkañ » eme tud zo : n' eus avat met digeriñ ul levr skiant-faltazi bennak e 
saozneg pe e galleg evit gwelout n' heller ket tremen hep ar gerioù-se - daoust 
ha ne gaver ket zoken hevelep gerioù war ar c'hazetennoù pemdeziek ? Dibab hon 
eus da ober etre ur brezhoneg bugale 8 vloaz pe ur brezhoneg diouzh an oad-gour 
hag ar bed a-vremañ !

Souezhet on bet gant talbenn ar romant, am lakae da gounañ « Inis er Vertu
» an aotrou Marion. D' ur « veaj misterius » ivez ez omp pedet gant Youenn 
Olier. Evel Marion, en dije gellet lavarout : « Me a zle enta reiñ deoc'h da 
c'houzout emañ an Enez-se ar c'haerañ kornad-bro a zo er bed, en deus ar Vertuz 
choazet he lec'h » - ar Vertuz enbarzhet er Meizvoull...

An holl a anavez yezh Youenn Olier, fonnus ar c'heriaoueg anezhi. Lakaet 
er-maez un nebeut fazioù a vije bet aes da reizhañ, en deus savet Y. O. an dro-
mañ c'hoazh ur romant a lennegezh uhel, par da wellañ romantoù ar vuhez arnevez.
Tennet en deus e vad, evel m' hen lavar eñ e unan, eus an Dafarioù embannet gant
Kiz-Saded. Souezhet on avat o welout ur ger evel « andur » (gouzañv) o tont kel 
lies gwezh dindan e bluenn ! A-wechoù e kavan dipitus bommoù evel mañ : « 
labouradeg luc'hec'haozerezh... uzin dedeurel protein ». Bez' ez eus zoken 
hirderioù evel « Anat e oa e oa strafuilhet » a gavan displet. Gerioù zo, 
embannet en « Dafarioù » meneget, zo bet skrivet disheñvel gant Y. O. : ne welan
ket perak ! Riv, arouezriv : pelec'h eo manet an « ñ » ? Kantimetrad e-lec'h 
kentimetr...

Ur fazi a zeu bremañ war va spered a welan alies e brezhoneg bremañ. 
Youenn Olier a skriv : « tamallet en arbenn d' ar pezh... » N' ouzon doare a-
beban e teu an dro-lavar-mañ. Du-mañ avat e lavarer « en arbenn eus un dra 
bennak » - nemet e c'heller dont en arbenn d' unan bennak, d' e ziambroug, na 
petra 'ta ; spletus e kavan-me an diforc'h-se.

Traoù mat evelreizh ha kavadennoù zoken a gaver gant Youenn Olier : gerioù
evel kadorenn, meizvoull, arouezri(ñ)v, ... - bommoù evel « un anien all e don 
va askre am lusk d' an emzistruj da gavout Egile » - « a enaoue e spered ar 



gehelerion ur goursav didrec'hus »...
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Plijadur a c'hellan diouganiñ d' ar re a lenno " Enez ar Vertuz ", a zo 

evidon-me ur gwir romant a skiant-faltazi da lakaat e-kichen reoù van Vogt pe 
tud evel-se. Evel tudenn " Inis er Vertu " e c'hellan lavarout a-zivout ar « 
veaj misterius »-mañ : « laouen bras on am bout hi graet » ; ha gortoz a ran 
gant mall eil levrenn " Enez ar Vertuz ".

ABENNEZ

EMBANNADURIOU AL LIAMM
RONAN HUON
AN IRIN GLAS
Ul levr 200 pajenn gant ur golo kaer e daou liv
Trizek danevell eus hon Amzer
30 skouerenn niverennet eus 1 da 30 war " Arches "
20,00 lur franko  peurwerzhet
30 skouerenn niverennet eus 31 da 60 war baper kaer " Marais
15,00 lur franko  peurwerzhet
Skouerennoù boutin  11,00 lur
Lakaat 1,00 lur ouzhpenn evit ar mizoù kas
C. C. P. 1629-14 Rennes - R. Huon
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NOTENNOU

Gant Per ar Bihan, P. Penneg, A. Heussaff, Ronan Huon

Hor mignoned 

- Yann MICHEL hag Eliaza POIREL, a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet euredet 
en iliz Trelaze d' an 23 a viz Ebrel.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' ar priedoù nevez.

Kañv 

Aet eo da anaon Remont SOUFFES-DESPRE, tad hor c'heneil Erwan Souffes-Despré, e 
Gwipavaz d' an 22 a viz Genver.

Hor gourc'hemennoù a gengañv a gasomp d' hor mignon ha d'e diegezh.

Gant glac'har hon eus klevet e oa marvet-trumm Erwan AR BARZIC, mab hor 
c'houmananter Ernest ar Barzic, d' an oad a 22.
Pediñ a reomp hor mignon da zegemer hor gourc'hemennoù tristañ a gengañv.

Gant glac'har eo hon eus gouezet e oa aet da anaon da 47 vloaz CHAN KARIOU, 
gwreg hor mignon ha kenlabourer Reun Menez Keldreg (R. Autret). Douaret eo bet e
Pont-'n Abad he farrez c'henidik d' an 23 a viz Ebrel.

Diaes eo frealziñ ur mignon pa vez lamet digantañ unan ken tost, met sur omp e 
kemero e holl lennerien perzh en e boan.

Anvidigezh

Lennet hon eus war Ar Bed Keltiek e oa bet anvet L. FLEURIOT da gelenner war ar 
yezhoù keltiek e Skol-Veur Roazhon.

Hor gwellañ gourc'hemennoù a gasomp d' hor c'houmananter.
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Lizhiri 

Digant hor c'houmananter P. P. hon eus bet an evezhiadennoù-mañ :

« Bet em eus dec'h niverenn 114 AL LIAMM. N' em eus ket echuet c'hoazh d' 
he lenn, met plijout a ra din. Al Liamm a dle chom ur gelaouenn liesseurt, d' ul
live uhel a-walc'h met o chom aes da lenn, peogwir ez eo graet evit ar 
brezhoneger etre. Pennadoù zo a vefe marteze gwelloc'h o lec'h war Hor Yezh, n' 
ouzon ket, n' eo ket evidon-me e lavaran an dra-se evel just, met soñjal a ran 
el lennerien, dreist-holl er re nevez-deuet, er re hag a zo c'hoazh o teskiñ ar 
yezh. Er c'heñver-se un tamm gwirionez a zo hep mar gant lizher L. A. embannet 
en niverenn 113 (pe gentoc'h ali on ganit war ar poent-mañ). D' am meno ne dleer
ket skrivañ e-barzh Al Liamm, A B K, Barr-Heol evel ma skriver evit Preder pe 
Hor Yezh. Pouezet en deus atav Roparz Hemon war ar brezhoneg eeun ha merkañ a 
ran e ra gant ur yezh eeun en e oberoù. Soñj am eus bezañ lennet dindan bluenn 
Roparz Hemon un dra bennak evel-hen : war dek den a bren levrioù evit deskiñ 
brezhoneg, n' eus ket unan a ya da benn. Ne c'heller ket herzel ouzh ar c'holl-
se, evel just, met ken pouezus eo evidomp addeskiñ ar yezh d' hor c'henvroiz ma 
tleomp marteze aesaat an hent ar muiañ ar gwellañ.

Emaon oc'h echuiñ ar pennad diwar-benn Malmanche, dudius eo, rak traoù 



dianav a gaver e-barzh. Mat-tre ar skeudennoù. »

Sed amañ arroudennoù tennet eus lizhiri ur c'houmananter o chom en Dahomey :

« N' eo ket c'hoazh Dahomey heñvel ouzh Breizh. Daoust d' ar Vro bezañ lod
eus ar pezh a anver « Afrique francophone » ez eus 90% eus ar boblañs ha ne 
c'hellont ket distagañ ur frazenn e galleg. Yezh Bro-C'hall avat eo hini ar 
Stad, ar mererezh, ar skolioù hag an iliz. Ar yezhoù pobl ? Evel ma ne vije ket 
anezho (un tregont bennak ez eus e gwirionez). Mat evit ar werinoniourien ha 
setu holl. « Goun » pe « Fon » pe « Jornba » a vez klevet evelkent er skingomz 
pa vez ezhomm da lavarout d' an dud mont da votiñ pe paeañ o zailhoù. N' eo ket 
sellet mat gant ar gouarnamant teurel re a evezh ouzh ar pobloù disheñvel a vev 
dindan stad Dahomey. Toullbac'het e c'hellfec'h bezañ evit bezañ klasket 
diframmañ pe disunvaniñ. Er c'henreizhadur ez eus bet skrivet e rank ar stad 
enebiñ penn-da-benn ouzh pep rannvroelezh. Emaint eta o trevezañ ar 
C'hallaoued : « un état, une nation» . Gwir eo ne vefe ket Dahomey anezhañ ma ne
vefe ket bet aloubet ar c'horn-mañ gant ar soudarded c'hall. En a-raok ne oa 
Dahomey ebet. An anv zoken a zo bet krouet gant ar jeneral gall a oa e penn an 
arme. An harzoù o deus troc'het e daou ur bern pobloù a oa urzhiet e 
rouantelezhioù dieub a-raok.

Evit klask lakaat da ziwan ur « spered broadel » bennak e kaner bemdez er 
skolioù ar c'han broadel : " L'Aube Nouvelle " hag e saver ar banniel war ar 
wern. » (24-1-1966.)

Sed amañ un tamm eus ul lizher all ken dedennus :
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« Ma ! ar broioù-mañ n' en em zieubint biken ma kendalc'hont evel-se. Da 
skouer, e Dahome, an emglevioù kulturel sinet gant Pariz a verk e rank an 
Enseller-Akademiezh, Rener-Meur an Deskadurezh, bezañ ur gall. Ret eo bet dimp 
amañ kemm hor programmoù studi e derou ar miz evit heulian ar « Bac » nevez e 
Bro-C'hall. Anez da se, eme Fouchet, ne vo ket anavezet ho «pac »-c'hwi gant 
skolioù-meur Bro-C'hall. Ha ret mat dimp plegañ.

Pa welan ar skolidi o tremen eurvezhioù war « Phèdre » pe «Cinna » hag 
all, e komprenan n' eo ket diouzhtu e vo kelennet dezho ar pezh o deus ezhomm da
c'houzout war Afrika. War niverenn diwezhañ « Bulletin de la Coopération » e 
lennan ur pennad war « L'avenir de la langue française en Afrique francophone ».
Evit an den-mañ an diskoulm zo gallekaat penn-da-benn an « élite ». Met n' eo 
ket ret deskiñ dezho ur yezh europat all, rak gant o mammyezh e vefe un « eil 
yezh all » ouzhpenn. Ar bobl a c'hell mirout e yezh rak ne servijo ket evit an 
darempredoù uhel.

Fent am bez o selaou ar gelennerien dahomeat o komz a-gevret. Alies e krog
unan e Fon e Goun pe e Yoruba. Egile a respont dezhañ en hevelep yezh. Met goude
div me deir frazenn e teuont en-dro d' ar galleg. Dre n' o deus ket a c'herioù 
war an danvezioù a gomzont anezhe pe dre na gavont ket naturel hag aes komz e 
yezh-pobl gant un den desket all. Ur wech evelkent em eus klevet darn o veskañ 
gerioù Fon ha gerioù galleg en un doare euzhus diwar-benn un afer a vererezh. 
Bikoazh n'em eus klevet ar bobl ober traoù mantrus evel-se. » (16-3-1966.)

Diskouezadeg 

Hor c'heneil X. de Langlais (Langleiz) en deus graet un diskouezadeg eus e 
livadurioù ha tresadennoù diwezhad e «Galerie des Beaux-Arts»  Roazhon etre an 
19 a viz Ebrel hag an 3 a viz Mae.

Emglev an Tiegezhioù 

Kreizenn Roazhon Emgleo an Tiegezhioù he deus aozet un devezh e Roazhon d' an 8 
a viz Mae. Setu roll an devezh :



- 14 eur 30 : C'hoariva - kan - displeg. - " An Avaloù " aozet gant Roparz Hemon
diwar skrid Lope de Rueda. - Diskouezadeg oberennoù : Yeun ar Gow. - Prezegenn 
gant Y. Cormerais : Yeun ar Gow, an den, ar skrivagner.
- 17 eur 30 : Oferenn lidet e koun Yeun ar Gow.

Oferenn Unvaniezh Speredel Breizh e Plougraz

Renerien ar Pellwelerezh e Radio-Roazhon o doa goulennet digant an Dimezell St 
Gal de Pons, renerezh an Unvaniezh, ober diouzhtu goude Pask un oferenn 
vrezhonek, e c'hellfent tenañ diouti un heuliad diwar-benn al liderezh e 
brezhoneg.

Aozet eo bet e Plougraz dre ma oa ur barrez ma vez implijet ar  yezh en oferenn.

Kaer-tre eo bet. Leun-chouk e oa an iliz gant tud ar vro hag ur c'hant bennak a 
dud eus an Emsav pedet gant an Unvaniezh hag izili anezhi. 
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" An Irin Glas " gant Ronan Huon 

Al levr a zeu a-zindan ar wask e miz Mae. Da rakprenañ e oa betek deiz kentañ ar
miz hag e-lec'h 40 skouerenn war baper « Arches » ha « Marais » ez eus bet 
moulet 60. An holl skouerennoù kaer a zo gwerzhet. Trugarekaat a reomp ar 
rakprenerien a ro evel-se ur sikour bras d'hon embannadurioù.

Ar skouerennoù war baper boutin a zo moulet war «Bouffant » hag a goust 11,00 
lur. Al levr ez eus 200 pajenn ennañ gant ur golo e daou liv.
R. HUON. C. C. P. 1629-14 Rennes.

Ar C'helaouennoù 

Resevet hon eus. E brezhoneg :

- AR BED KELTIEK - C. C. P. Rennes 1907-07 (gwelout pennad Kongar).
- AR CHRIST D' AN INDIANED.

E galleg ha brezhoneg, pe e galleg :

- AR VRO - J. Desbordes, C. C. P. 1493 79 Rennes. - Ur pennad dedennus-tre " 
Brendan Behan " gant Per Denez.

- AR STURIER a zo - bepred ken kaer, enni meur a bennad e brezhoneg gant 
Garmenig Le Menn-Ihuellou. - Yvonne Salmon. C. C. P. 18 717 35 Paris.

- AN TRIBANN gant meur a bennad e brezhoneg ivez.

- L'AVENIR. C. C. P. 1132-86 Rennes.

- AR SONER, niv. 148. - B. A. S., C. C. P. 1244 77 Rennes.

- LA VIE BRETONNE, C. C. P. 1894-85 Rennes.

" Ogam " - Hengoun Kelt - Niverenn 99-102 

Evel m' eo bet meneget dija e-barzh Al Liamm e talc'h OGAM da embann notennoù 
puilh e brezhoneg. Diwar zorn Christian-J. Guyonvarc'h ez int. Sed amañ an 
daolenn : Brezhoneg adern - Diwar-benn geriadur Troude - Notennoù berr a-zivout 
anv Gwened en henamzer : Darioritum - Evezhiadenn diwar-benn implij an araogenn 
da e brezhoneg - Brezhoneg avoultr - Ar brezhoneg hag ar sevenadur - Brezhoneg 
anez - Dornlevr an Iwerzhoneg Krenn.
P. LE Roux. C. C. P. 293-68 Rennes. - Koumanant-bloaz : 50 lur.



Studier 

Degouezhet eo ganeomp Studier, kelaouen roneoskrivet studierien Vrest. Kavout a 
reer enni pennadoù e galleg dreist-holl, diwar-benn an arboellerezh hag al 
lennegezh hag ur pennad e brezhoneg.
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Kendael war an Isdiorreadur

D' ar Sul 26 Mezheven e vo dalc'het e Roazhon, dindan baeroniezh ar C'helc'h 
Debauvais hag ar gelaouenn Preder, ur Gendael war destenn an Isdiorreadur : 
penaos termenañ ur vro isdiorreet, penaos deskrivañ sevenadur, emzalc'h istorel 
ha politikel, bredoniezh hag armerzh ur bobl isdiorreet ; penaos ren an 
diorreidigezh. Evit kaout roll-labour an devezh, skrivañ da :
H. FICHET, Le Placis Carrel, 35-Betton.

Kest Devezh ar Brezhoneg e 1965

N' hon eus ket gouezet resis penaos ez eo bet rannet ar gest bet graet warlene. 
Setu amañ hepken eta ar pezh a ouzomp. Resevet o deus :
Skol Ober, M. Gourlaouen  500 lur
Embann ar vugale, P. Denez  500 lur
SADED  500 lur

Setu ar pezh a ouzomp evit pezh ar sell Kuzul ar Brezhoneg. Embannadurioù Al 
Liamm hag a zo ar strollad brasañ e keñver an dispignoù n' en deus resevet 
netra. Dleet e oa deomp moarvat kaout 500 lur ivez ar pezh a zo kalz re nebeut 
e-keñver hon dispignoù : " Geriadur Gallek-brezhonek " : 14 000 lur. " Diazez ar
Sevel Gwerzioù " : 556 lur. " Kanadeg evit Nedeleg " : 766 lur. " An Irin Glas "
: war-dro 3 000 lur. War un dro : 18 322. Da lavarout eo tost da zaou vilion 
kozh. Daoust d' an dale, hon eus ar spi e vo graet ur striv ha kaset da 
Embannadurioù Al Liamm ur yalc'had dereat.

Kenskrivañ 

Studierien ha skolidi eus St Brieg a garfe kenskrivañ gant brezhonegerien 
yaouank. Skrivañ da : Skingomz ha Skinwel, 18, rue Duguay-Trouin, Saint-Brieuc.

Bruderezh e brezhoneg 

Ret e vefe d' ar vreztionegerien ober ur striv pa vez graet bruderezh e 
brezhoneg. Ma skrivont lizhiri da heul un embann evel hini an DAF war Al Liamm e
c'heller goude diskouez al lizhiri-se d'ar renerien ha diskouez dezho neuze ez 
eo talvoudus implij hor yezh evit ar bruderezh.

Kamp ar Vrezhonegerien 

Dalc'het e vo naontekvet Kamp ar Vrezhonegerien e Logivi-Plougraz eus ar Yaou 28
a viz Gouhere betek ar 14 a viz Eost e skol Sant-Jozeb.
Evit kaout diskleriadurioù skrivañ da V. de Bellaing, 28 St. an 3 Breur ar Gov. 
St Brieg (Pellg. 33 26 66). 
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Ali a-bouez d' hor c'houmananterien e Breizh-Veur

Goulenn a reomp diganto kas azalek bremañ o c'houmanant war-eeun da Ber ar 
Bihan, dre chekennoù. Kement-se a zisammo hor mignonez Lili Thomas eus 
Aberystwyth hag he deus e-pad bloavezhioù graet war-dro ar c'houmanantoù-se.
Fellout a ra deomp lavarout amañ hon anaoudegezh en he c'heñver hag he 



zrugarekaat a-greiz kalon evit ar sikour he deus roet deomp d' ur mare ma ne oa 
ket tu da gas chekennoù eus ur vro d' unan all.
Diolch yn fawr i chwi Lili Thomas.

Ali 

Arabat e vo d'hor mignoned gortoz ur respont d' al lizhiri a gasint da R. Huon 
etre ar 6 a viz Mezheven hag an 8 a viz Eost dre ma 'z eo dleet dezhañ bezañ er 
Stadoù-Unanet d' ar mare-se.

Pennadoù e brezhoneg diwar-benn Istor Breizh

War niverenn 111 Al Liamm (Gouhere-Eost 1965) ez eus bet embannet ul lizher (p. 
282) e-lec'h ma klemm ul lenner dre ma 'z eo ken rouez ar pennadoù e brezhoneg 
diwar-benn Istor Breizh ; goulenn a ra, en anv ar re yaouank, ma vo embannet war
hor c'helaouenn pennadoù d. b. hon Istor adalek donedigezh ar Vretoned betek hon
amzer.

Reizh eo ar rebech a dra sur, rak n' eus ket kalz pennadoù istorel e-barzh Al 
Liamm ; setu koulskoude listenn ar re hon eus kavet :

- P. BOURDELLES, Ar Chouanted diwezhañ, Niv. 8 (1948).
- P. ROLLAND-GWALC'H, Hon Dispac'h hag hon Istor, Niv. 32-33 (1952), Niv. 36 
(1953), Niv. 40 (1954) : ur studiadenn a-bouez chomet diechu siwazh.
- Enbroadeg ar Vretoned en Armorika, hervez Kenneth Jackson, gant Maodez 
Glanndour ha Gwengourien, Niv. 53 (1956).
- Youenn OLIER, Galia er pevare ha pempvet kantved, Niv. 92, 94, 95 (1962).
- T. JEUSSET, Istor ha Lec'hanvadurezh, Niv. 99 (1963).
- T. JEUSSET, Notennoù da dresañ danevell-buhez Roparz Ervrezel, Niv. 102 
(1964).

N' eo ket founnus an eost evel ma weler. Ar vrezhonegerien desket n' o deus ket 
labouret kalz war an Istor, rak ma lakaer a-gostez oberoù MEVEN MORDIERN, rouez 
e oa ivez ar pennadoù istorel e GWALARN, ha MEVEN MORDIERN, evel meur a hini all
en hon touez, a oa dedennetoc'h gant ar Gelted kozh eget gant Istor Breizh 
(Souezhus eo penaos e kar ar Vretoned an traoù kozh : An Hini Gozh, An Amzer 
Gozh, Ar bragoù kozh, Ar Gelted Kozh, Doue d' o fardono, daoust ma kavent mat ar
gwin nevez, everien chouchenn ma oant ! Gwell eo gwin nevez o na mez !...)

Met bez' ez eus ur gelaouenn vrezhonek hag a embann kalz pennadoù diwar-benn hon
Istor : AR BED KELTIEK AN HINI EO.
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Kroget he deus da embann pep miz abaoe 1964 ur rummad pennadoù diwar-benn Istor 
Breizh tennet diouzh oberenn brudet LA BORDERIE.

Embannet en doa e 1964 da vare 600vet bloavezh abaoe Emgann Alre (1364) pennadoù
o kontañ an emgann-mañ hag ivez Seziz Henbont. Emañ Ar Bed Keltiek abaoe derou 
1965 o treiñ tamm-ha-tamm, en ur yezh resis ha pinvidik met aes da lenn, ar 
pennadoù o tennañ da darvoudoù pennañ hon Istor ; emañ deuet bremañ da vare 
krouidigezh ROUANTELEZH VREIZH (750-940) ; lenn a reer e niverenn Meurzh 1966 : 
Breizh dindan yev ar Franked ; Marv Morvan.

Hetiñ a reomp ma vefe ar pennadoù-mañ (adwelet marteze gant un istorour a 
zegasfe ar c'hemmoù ret) adembannet e stumm kaieroù gant PREDER pe SKOL, pe 
marteze e stumm ul levr.

Kemenn a reomp ivez d' hol lenner ez eus ur rummad kentelioù Istor Breizh e 
brezhoneg savet gant S.A.D.E.D hag e c'hell pep hini enskrivañ evit ar rummad 
kentelioù Istor hepken, met poelladennoù a zo da ober e-doug ar bloavezh-skol.

Chomlec'hioù :



- S.A.D.E.D., P. CALVEZ, Saint-Didier, 35 Chateaubourg ; 
- AR BED KELTIEK, 21, rue Dixmude, St-Marc, 29 N. Brest - C. C. P. 1907.07 
Roazhon, Koumanant-bloaz : 15 lur.

Emañ AR BED KELTIEK o kreskiñ dizehan, setu niver ar pajennoù embannet pep bloaz
:
1959 : 144 pajenn - 1960 : 148 - 1961 : 192 - 1962 : 202 - 1963 : 216 - 1964 : 
300 - 1965 : 360.

Pegement a levrioù e lenn ar C'hallaoued

Hervez Ar Figaro Littéraire (17 a viz Meurzh 1965) 58 % eus ar C'hallaoued ne 
brenont morse a levrioù. Kement-se zo bet diskleriet gant Sindïkad an 
Embannadurioù. 14 % hepken a lenn an tri c'hard eus al levrioù a zeu er-maez.

80 % eus ar re o deus prenet, er bloavezhioù diwezhañ, ul levr godell, n' o doa 
morse prenet ul levr en o buhez.

Evit ar brezhoneg avat ez eo diaes gouzout peseurt dregantad a dud a bren 
levrioù peogwir ne c'heller ket lavarout pet den a zo barrek da lenn. Ar pezh a 
c'hellomp lavarout eo ez eo bet ret gortoz 11 vloaz evit gwerzhañ 500 skouerenn 
eus " Va Zammig Buhez ", levr kentañ eñvorennoù Jarl Priel hag a oa ul levr eus 
ar re blijusañ. Nav bloaz zo bet ret evit peurwerzhañ 500 skouerenn " Tristan 
hag Izold " gant Langleiz. E-touez embannadurioù Al Liamm ez eo an daou levr a 
zo bet gwerzhet ar muiañ.

Hervez Ar Figaro adarre levr kentañ ur skrivagner gall a vez gwerzhet etre 300 
ha 2 500 skouerenn anezhañ, nemet en dije gounezet ur priz lennegel bennak evel-
just. Evit pezh a sell ar varzhoniezh ez eo Bro-C'hall ar vro ma lenner an 
nebeutañ anezhi. Ar barzh n' en deus koulz lavarout lenner ebet. A-wechoù e vez 
moulet 2 000 skouerenn evit izelat ar priz. Hogen ur barzh yaouank a vez 
gwerzhet anezhañ 200 skouerenn well-wazh. Ur barzh brudet a c'hell kontañ war 
werzh 3 500 pe 4 000 skouerenn.
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Beilhadegoù Treger 

Er goañv-mañ ez eus bet graet 14 beilhadeg a-drugarez da Varia Prat ha da Fañch 
Danno. Hor gourc'hemennoù a gasomp dezho ha d' o strollad a-bezh. Rojer Laouenan
krouer ar beilhadegoù-se a zo distro e Bro-Dreger hag a c'hello evel-se reiñ 
skoazell d' e vignoned.

Ar yezhoù e Bro-Suis (Kengevredad helvetiat)

Kementad an dud o komz ar yezhoù er boblañs a-bezh (Suised hag estrenen) :

1900 1941 1960 Niver 1960
Alamaneg 69,8 71,6 69,3 3.765.200
Galleg 22 20,7 18,8 1.025.450
Italianeg 6,7 5,2 9,4 514.306
Romancheg 1,2 1,1 0,9 48.279
Yezhoù all 0.3 0,3 1,4 74.279

Ar fed anatañ a zo kresk an Italianegerien met e gwirionez un darn vras anezho a
zo estrenien, keodedourien Italian deuet da labourat e Bro-Suis ha nann Suised 
Italianeger. A-hend-all kouezhañ a ra tamm-ha-tamm kementad an dud o komz galleg
ha romancheg. Kouezhañ a ra ivez kementad ar c'hallegerien er c'hantonioù 
divyezhek.

Da skouer :
- Valie (galleg : Valais ; germaneg : Wallie) :

1950 1960



Galleg 65 61,7
Germaneg  32,2 33,6
Italianeg  1,6 4,4

- Fribourg :
1950 1960

Galleg 65,7 63,4
Germaneg 32,9 34
Italianeg 0,9 1,7

- Kanton ar Strolladoù Louet (Graubünden, Grisons) :
1950 1960

Germaneg 56,2 56,6
Romancheg 29,2 26,1
Italianeg 13,2 16,1
Galleg 0,7 0,5

Ar romancheg, komzet gant 48 000 den a zo yezh broadel e Bro-Suis, met yezh 
ofisiel kanton ar Strolladoù Louet.
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Stad ar yezh e Bro-Gembre 

(Tennet eus ur prezegenn graet gant J. E. JONES, sekretour PLAID CYMRU e 
Kendalc'h Unvaniezh Kevredelour ar Broadelezhioù Europat, e Leeuwarden (Frizia) 
d' an 13 a viz Mezheven 1965.)

Ar Gembraegerien.
Kementad evit poblañs Kembre :
1800 : 80 %
1900 : 50 %
1931 : 35 %
1951 : 29 %
1961 : 27 %

Grevus eo an digresk evel just, met un dra pouezus eo ez eo bet harzet ha 
gorrekaet ar giladenn daoust ma vez aloubet Kembre gant ar sevenadurezh modern ;
ouzhpenn ar rannvroioù e lec'h ma komz kembraeg 80 % eus an dud a c'holo muioc'h
eget an hanter eus gorread ar vro. Bez' ez eus ivez bremañ dekmiliadoù a dud 
oc'h addeskiñ ar yezh.

Ar c'hembraeg er skolioù.

Saoz e oa an deskadurezh e pep tachenn betek derou an XXvet kantved ; dister eo 
bet ar c'hemmoù degaset, met abaoe ugent vloaz ez a an traoù war wellaat 
buanoc'h.

1) Skolioù Kentañ Derez er rannvroioù kembraeger

Ar c'hembraeg eo ar yezh pennañ : e kembraeg e vez graet an darn vrasañ eus ar 
c'hentelioù ; desket e vez ar saozneg evel eil yezh met evel ur yezh estren.

2) Skolioù Kentañ Derez er rannvroioù saozneger

Kembraek a vez desket evel eil yezh, nemet e div gontelezh ; desket e vez mat-
tre e skolioù 'zo, met n' eo ket efedus e pep lec'h.

Krouet e vez muioc'h-mui er rannvroioù-mañ, abaoe un nebeut bloavezhioù, skolioù
hollkembraek e-lec'h ma vez desket pep tra e kembraeg ; krouet eo bet an hini 
gentañ e 1939 gant an Urz e Aberstouez (Yr Urdd, Emsav Yaouankiz) ur skol prevez
e oa, paeet pep tra gant ar gerent. Bremañ e vez aotreet ar skolioù hollkembraek
gant ar Stad ha paeet gantañ ; 45 anezho e oa e 1965 ha berzh a reont e pep 



keñver (d.l.e. o skolioù a ra berzh). Ur skouer : krouet eo bet ur skol 
hollkembraek e Kerdiz (Caerdydd, e saozneg : Cardiff) kêrbenn ar vro, saoznekaet
abaoe kantvedoù, e 1949 gant 18 skoliad ; savet eo o niver da 220 e 1965.

3) Skolioù Eil Derez

E-touez gwashañ benvegoù ar saoznekaat e oa ar skolioù eil derez : tregont vloaz
'zo pep tra a oa graet enno e saozneg ha gant ur spered saoz.

Kembraekaet eo bet darn eus ar skolioù eil derez, met disheñvel-tre eo stad ar 
yezh er skolioù ; e skolioù 'zo e vez graet an darn vrasañ eus ar c'hentelioù e 
kembraeg ha yezh ar melestrerezh a zo ar c'hembraeg ivez ; hervez youl ar rener 
hag ar gelennerien eo ; er rannvroioù saoznekaet e vez desket ar c'hembraeg evel
ur yezh estren, met e skolioù 'zo e vez graet gantañ evit aferioù ar skol.
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Krouet eo bet skolioù eil derez hollkembraek er rannvroioù saoznekaet abaoe pemp
bloaz ; pemp a oa anezho e 1965, met reoù nevez a oa da vezañ digoret ; desket e
vez pep tra e kembraek enno, met graet e vez ivez un nebeut kentelioù e saozneg.

4) Ar Skolioù-Mistri

Gwellaat a ra kalz implij ar yezh abaoe un nebeut bloavezhioù ; n' eus ket pell 
e veze desket ar c'hembraeg evel ur yezh estren ; bez ez eus div skol-mistri 
bremañ, Bangor ha Kervarzin (Caerfyrddin, Caermarthen) hag a ra gant ar 
c'hembraeg evit an holl kentelioù ; div all, Kerdiz ha Barri, a zo o vont da 
ober heñvel.

5) Ar Skol Veur

Stad ar yezh n'eo ket gwall vat e pemp skolaj ar Skol Veur ; krouet e dibenn an 
XIXvet kantved, Skol Veur Kembre a zo bet dreist-holl ur Skol Veur saoz e 
Kembre.

Degemeret eo bet nevez 'zo ar c'hembraeg evit deskiñ danvezioù 'zo : Istor, 
Skiant an Deskadurezh, h.a.

Skingomz ha Skinwel.

Hir ha garv eo bet ar stourm evit gounit ul lec'h d' ar c'hembraeg ; renerien ar
Radio a nac'he krenn da gentañ : « Ma vefe graet hervez youl an "extremisted", 
ret e vefe neuze d' ar yezh ofisiel hag an arbennigourien a lavare e oa " 
technically impossible " (dic'hallus evit abegoù micherel), krouiñ ur skinlec'h 
ispisial evit Kembre. Krouet eo bet koulskoude e 1935 ar Welsh Broadcasting 
Council (Kuzul Kembreat evit ar Skingomz) ha degemeret ar yezh er Radio.

Ret eo bet stourm kalet er bloavezhioù 1950 evit kaout abadennoù kembraek er 
Skinwel.

Setu niver an eurioù a vez roet pep sizhun d' an abadennoù kembraek :

Abadennoù  e kembraek e saozneg d.b. Kembre
Skingomz (B B C ) 12 eur 12 eur
Skinwel (B B C )  7 eur 5 eur
Skinwel (I.T.V.)  5,5 eur 4 eur

24,5 eur 21 eur

An embann hag ar gwask.

N' eus kelaouenn bemdeziek ebet e kembraeg, met 12 kelaouenn sizhuniek a zo, 
unan anezho o voulañ 30 000 skouerenn pep sizhun ; 40 kelaouenn miziek ha 
trimiziek ; da skouer Strollad broadel Kembre a embann ur gelaouenn miziek e 
kembraeg (unan all e saozneg) ; bez ez eus ur magazin skiantel trimiziek ; ur 
gelaouenn trimiziek evit ar merc'hed, ha.



160
Ar c'helaouennoù embannet gant an Urz (Emsav Yaouankiz) a werzh 480 000 
skouerenn pep bloaz.

Er bloavezhioù tremenet ez eo bet moulet 100 levr pep bloaz, 25 anezho levrioù 
evit ar vugale. Roet eo bet 3 000 lur sterling (ouzhpenn 4 110 000 lur kozh) 
gant ar gouarnamant saoz (ya, tudoù !) evit harpañ al levrioù kembraek (met 
gouarnamant BroSaoz a ro pep bloaz 300 000 lur sterling evit embann ha gwerzhañ 
levrioù saoznek en estrenvro).

* * *

D' ar re a fell dezho anaout gwelloc'h stad ar c'hembraeg er skolioù ha penaos e
vez urzhiet an deskadurezh e Bro-Gembre a c'hell lenn studiadenn dudius ha klok 
an Ao. A. ar C'halvez, Ar C'hembraeg hag ar Skol, SKOL, Niv. 10, Mezheven 1960, 
ha diwar-benn Emsav ar Skolioù hollkembraek, pennad Iorwerth Morgan, Education 
through Welsh, e-barzh " The Celtic Nations ", levr embannet gant ar C'hevre 
Keltiek e 1903. Yann Talbot en deus embannet ur pennad hir diwar-benn an URDD e-
barzh niverenn 2 «Mouezh Sant Erwan» , SKOL, Mae 1965.
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Korventenn

Per DIOLIER

War hon tir e c'hwezh a varradoù taer 
avel ar reter
ha koumoul a blav, a-us d' hor pennoù.
Kalet eo derc'hel sonn hor bannieloù 
gwenn ha du en aer.
Labourerien vat ha tud oberiant 
hon eus diarvar
o studiañ pennek e tiez chichant 
ha tommet-klouar
an doareoù surañ evit ren ar stourm 
hag o klask dastum evito o-un
ivez skiant ha brud.
Labourerien vat ha tud oberiant 
hon eus diarvar.
Etrezo zoken 'z eus unan bennak 
o koll e yec'hed
gant trevelloù krin.
Mil ha mil boan hon eus o terc'hel
sonn hor bannieloù liv gwenn ha du 
hag un elfenn dan dindan al ludu, 
an tan enaouet hanter-kant vloaz 'zo 
gant paotred didro.
An avel a c'hwezh.
Hag aet eo da get gouenn an harozed,
Amzer ar c'hurioù da vat tremenet ? 
Gwech ha gwech arall e soublomp hor penn.
E-pad kantvedoù omp bet mevelien : 
ar c'hiz da blegañ, ar c'hiz da asant, 
da vezañ tud vat, da vezañ astud 
souchet war o c'hlud
hag o deus o gopr : gwin ha gwin-ardant 
ha gwin da laret
ez int Gallaoued.
Peur e savo c'hoazh lu bras ar Gelted,
ar baotred vagol ledan o bruched.
dindano divhar dir difaezhus,
en o lagad skleur o ene brokus
ha tarzh ar vuhez en o nerzh spontus ?
Met pelec'h int aet ar brientinien ?
N' omp ken dre amañ nemet tadigoù
a grog, dizesper, en o bannieloù
ha pa klemm garv, ha pa c'hwezh ponner 
an avel c'hanas ganet er reter.
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Per DIOLIER

Ec'hoaz

Ar plac'hig en he gwele, 
galvet he deus he c'housk 
en ur sunañ he biz-meud.



Bremañ e tremen an huñvreoù bouk 
dindan he malvennoù kloz-mat
tra ma tenn hec'h alan ingal 
e fiziañs he repoz,
hec'h arz melen blevek
stardet mat ganti e pleg he brec'h ront.
Ur bann heol deut er gambr 
etre ar rideozioù
a c'hoari gant he bleu lin.
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PER DIOLIER

Mammig kozh a Landubedu

Mammig kozh a Lanndubedu, 
war betore tu 'skoit-hu
ho paner-sul ouzh pleg ho prec'h 
c'hwi o kiañ dindan ar bec'h ?

War an Kent bras o tifraeañ
an heol berv ouzh ho poazhañ, 
gleb ho tal gant daeloù c'hwezenn, 
'tro d' ho treid koroll ar boultrenn, 
ho sell dall gant re sklerijenn,
ha c'hwi a soñj monet c'hoazh pell ?

War ho kein kromm ho chal a seiz, 
trolinenn du, skeudenn ar geizh,
o c'houzañv dindan oabl kreisteiz, 
da belec'h eta ez it-hu
pennek evel an azen ru,
mammig kozh a Lanndubedu ?

Ne glever mui en aer, souden, 
son ar boteier-koad onnenn ;
ha steuziet oc'h gant ho kevrin 
Anna-Maria Gaourintin ?
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PER DIOLIER

Nozvezh trist

Fin an devezh eo. Glav a ra.
An tiez o deus dremmoù skuizh. 
'Hed ar riblenn-straed gant langiz
'mañ an dour lous o vont d' ar strad.

Ar begoù-tredan klañvidik 
a vir mat o skleur evito,
ar pavez-hont tost d' ar stalig 
a lufr evel kroc'hen ar c'hoz.

Engroez ar gêr vras a dremen 
beuzet en e soñjoù boutin, 
selloù dilufr, pennoù melen, 
diskoaz izel, bruchedoù blin.



Engroez ar gêr vras a dremen 
inkazet er mantilli-glav,
skoet gant barradoù dour yen 
dindan divaskell du an noz.
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Ar Moal-Dirnador

An droug-hirnezh

Pegeit c'hoazh e vin-me estrañjour 'barzh ma bro,
O tiston bep sent son tvar bouez n' oûn pet kant lev ? 
Allas ! Ma yaouankiz zo bet gouestlet d' un all : 
Breizhad on ha ma zal zo merket gant sin gall.
O, ene ma zud kozh gouest en ur c'horf marvel 
Da barañ sked an neñv evit en dezrevell
Ene seblant din c'hoazh un templ uhel meurbet, 
Bepred ouzh da c'hedal hep biskoazh da gavet. 
Pegen splann, pegen don ha pegen kizidik
Ene neb a savas gwerzioù ken birvidik ! 
War-du dit on douget gant ma sec'hed direizh,
Klasket am eus da roud en pep korn eus a Vreizh. 
A-ziabarzh pep tra am eus santet da bouez
En galloud an dervenn, en minc'hoarzh ar vaouez. 
Bremañ d' az priata, ma divrec'h zo re verr
Ma spered, ma c'halon, re sempl en da geñver. 
Petra 'fell dit, paour kaezh ene melkoniet ? 
Allas ! dudi ar c'han en deus bet da wasket. 
Te 'wel sklaer an eur-mañ e-kreiz da zienez,
Ha bremañ te zo klañv gant terzhienn an hirnezh, 
Ur paour kaezh kozh, eñ dall, o kanañ 'tal va zan,
Hag e vouezh o krenañ gant an oad hag ar boan. 
Ur son am eus klevet, ur son glan eus ma bro ; 
Me 'gred he c'hlevin c'hoazh goude ma vin marv. 
Gant galloud ar son-me, moarvat un ael, un deiz, 
'Ray tridal adarre ma c'halon 'barzh ar bez.

Breizhiz, ar c'hlemmgan-mañ a lezin war ma zro, 
Ma vezo kanet din da zevezh ma c'hañvoù.
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Charles LE QUINTREC

An amzer o tizreiñ

Pa zizro 'n amzer ma n' edi ket ken an egor 
Pa virvilh an noz e-barzh ennomp-ni
E rankomp degemer doueoù hor barzhoni 
Ha fardañ douar nevez ma tant an erer
Plouiz dishualet diouzh an huñvre diouzh an neñv 
Savet abred war ar stank ma kren ar roñseed 
Krediñ a ranker ni 'n goar e kleier ar pennc'herioù 
A vir buzlid ha beli ren an doueoù.
Setu i dizroet eus donañ donder an henvojenn 
Sonerion yaouank hor c'horz pennoù du
Pe kozhidi distaolet gant strodenn an doureier 
War lec'hid an douaroù labour mat



Setu i dizroet eus pellañ pellder ar prantadoù
O sevel uhel trec'harouezioù ar gwad ha 'n heol 
Rec'het avat er ma kounaont gwiantenoù all
Rak an amzer o tizreiñ an doueoù o-unan a zismeg.

gwianten : nevez-amzer.
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GLENMOR

Keuz Karantez

He skeud a oa ken hir 
War an traezh mor 
Dindan bannoù un heol
Hanter guzhet
He blev a oa ken foll 
Dindan flouradennoù
Un avel skañv.

He dremm a oa ken gwenn 
E-kichen melezour glas
An donvor
He divrec'h blot ha divuhez 
E-tal an tarzhioù mor
O skeiñ war ar reier kozh.

He c'herc'henn ken flour
Dindan va dorn
He lagad treuzwelus
Dindan va selloù
He c'horf ken tomm
Dindan va hini

Kement-se a goantiz 
Ne gavin mui.
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MARV AN EMSAVER

Echu an emgann... Skedus al loar.
Ar stered a skuilh ul luc'h dister war ar re varv 

ha re a zo o vervel.
Ne glevomp mann, nemet keinvanioù an evned gouez 
Deuet da nijal a-us da benn

An emsaver o vervel.

Hiboudiñ 'ra ur c'henavo d' e gamaladed ken ker, 
E benn souchet war ur pallenn astennet flour.
« Ma tistroit d' ar ger... lavant dezhe n' on ket va-unan, 

Rak douaret e vin en ur bez
E-mesk an emsaverion varvet ! »

Ne c'hellan ket ankounac'haat al lec'h ken peoc'hus, 
Al lec'h a wele alies ar plac'h a garen.
Lavarit de'i... « Me hoc'h adkavo, kaezhig,



Er baradoz evurus, lugernus ha zo ken pell
met

ken tost ouzh an emsaver o vervel ! »

Emaon o vont da vervel... Diverañ 'ra va gwad.
O ! Savit ve fenn ma c'hellin gwelout, ur wech all, 
Al loar o sklerijennañ hag ar c'hamproù distrujet. 
Lavarit d' am mignoned ez on me evurus ken ez on

Me, an emsaver o vervel.

Echu eo... ne zialan ken e vruched. 
Warc'hoazh e vo gourvezet en e vez, 

En ur bez iwerzhonek,
Bez an emsaverion, marvet

Evit o bro !

Kan iwerzhonek troet hag aozet diwar ar saozneg gant JORD KLER.
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ALAN GUEL 
Troidigezh gant E. Evenou

MIKAEL hag AN AEL

En e levr a-zivout Inizi Aran, e tanevell John-Millington SYNGE ne oa e 
diwezh ar c'hantved diwezhañ en Enez an Hanternoz, anvet c'hoazh Aranmeur, na 
toull-bac'h, na karc'harour, hogen tra met un den a oa anezhañ war un dro 
perc'henn, gouarnour ha barner. Rak da berc'henn an enezenn e oa ar gwir da 
varn. Kas a rae neb a oa kablus - pe gentoc'h a oa bet kavet kablus gantañ - da 
vont e-unan, ul lizher gantañ o reiñ da c'houzout ar varnedigezh, ar setañs hag 
ar c'hastiz, betek toull-bac'h Galway en Iwerzhon. Daoust ma ranke an dud keizh 
treuziñ, er vagig bennak a gavent, ur strizh-mor arvarus ha kerzhout meur a 
leviad diambroug-kaer, a-hed un aod digenvez, hini ebet anezho ne « gollas » e 
hent biskoazh e-pad e veaj.

Deut o c'hastiz d' e benn, e tistroent dre an hevelep hent, hep ma vije 
souezhet an dud o kejañ ganto, pe ma savje mezh enno...

Tud ar c'hoari
- PEGEEN, ur serc'h.
- MIKAEL, paotr yaouank eus an Inizi Aran.
- DAVID LIARSON, karedig Pegeen.
- GWARD toull-bac'h Galway. 
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ARVEST I

An arvest a dremen dirak dor a-dreñv toull-bac'h Galway, da c'houloù-deiz.
War enaou emañ al letern c'hoazh. Emañ Pegeen azezet war ar bazenn, ur banerad 
avaloù ganti en he c'hichen. Emañ o tañtañ a-zevri-kaer en ur frouezhenn, hag o 
tisteurel ar pluskennoù pell diouti.

Dont a ra Mikael war wel, a-zehou. Diarc'hen, ha gwisket en un doare 
paour-razh. Sellout a ra pell ouzh moger an toull-bac'h, hag a-wechoù e pella 
diouti gant aon. A-wechoù ivez, e laka e zaouarn outi evel p' en defe c'hoant he
flourañ. Bamet, emañ Pegeen o sellout ouzh e droioù.

PEGEEN (goude ur pennad). - Hola !... den yaouank ! 

MIKAEL. - Dimezell !

PEGEEN. - Salud !

(Ur pennad.)

MIKAEL. - N' emañ ket amañ 'ta toull-bac'h Galway ? 

PEGEEN (goapaus). - D' ho servijout, paotr yaouank ! 

MIKAEL. - Aiou !

PEGEEN. - Kerzhet ' peus war an tach ?

MIKAEL. -'M eus ket.



PEGEEN. - Gaou ' zo bet graet ouzhoc'h ?

MIKAEL. - Naren 'vat.

PEGEEN. - N' oc'h ket kaozeus... Emaoc'h o c'hortoz unan bennak ?

MIKAEL. - Nann. N' emaon ket.

PEGEEN. - K... !

(Treiñ a ra kein outañ. - A-benn ur pennad.) 

PEGEEN. - Skuizh e seblantit bezañ.

MIKAEL. - Pell em eus kerzhet da zont betek toull-bac'h Galway...

PEGEEN. - Un toull-bac'h a zoare eo...
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MIKAEL. - Aiou !!!

PEGEEN. - Kreñv eo ar mogerioù anezhañ... 

MIKAEL. - Aiou ! ! !

PEGEEN. - Ha net... en diabarzh !... Da welout eo ! 

MIKAEL. - Gwelet ' peus dija ?

PEGEEN (o tortal). - Hem... n...ann... Met anaout a ran unan...

MIKAEL (prim). - Lavarit-c'hwi din 'ta penaos eo, en diabarzh...

PEGEEN. - Savet mat eo.

MIKAEL (lorc'h ennañ). - Eno emaon o vont da chom.

PEGEEN. - Al lec'h-se 'vat a zo evel ur bez... Fresk eo. Ne glevfed den oc'h 
hirvoudiñ... (Huanadiñ don a ra Mikael. Ur pennad.) Peurliesañ e kav gwelloc'h 
ar baotred yaouank merc'hed gwivoc'h ha cherisusoc'h... meur a wech zoken eo 
evit se e teuont d' an toull-bac'h... (Dilavar.) Hag evel-se, emaoc'h o tont eus
pell ?

MIKAEL. - Eus pell e teuan.

PEGEEN. - Ket pelloc'h eget ar mor, den yaouank, n' oc'h ket dibistig a-walc'h 
da...

MIKAEL (lorc'h ennañ). - Eo 'vat... Eus pelloc'h eget ar mor...

PEGEEN. - O !... Pell e tle bezañ. 

MIKAEL (gant elevez). - Pell a-walc'h.

PEGEEN. - Emichañs e oa tenn mont kuit, den yaouank. Goude avat, d' un den a ya 
er-maez eus e gêriadenn e koust nebeutoc'h nebeutañ pep kammed all dre ar bed 
bras...

MIKAEL. - Se 'zo lavaret brav. 

PEGEEN. - Ar wech kentañ eo moarvat ?

MIKAEL. - Eus Aranmeur ez on, c'hwi ' oar mat mab Arthur Robinson, an hini a zo 



marvet war vor. 
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PEGEEN. - Pell amzer 'zo ?

MIKAEL. - Sur... (Kontañ a ra war e vizied.) Pemp bloaz warn-ugent 'zo.

PEGEEN. - Pe oad oc'h 'ta, paotr yaouank ?

MIKAEL. - Naontek vloaz da ouel Mikael. Va zad e oa evelato, c'hwi ' oar !

PEGEEN. - A ! Marteze a-walc'h emañ ar c'hiz evel-se en Aran.

MIKAEL. - A dra sur.

(Mikael, meudet an tamm anezhañ, a ziskar ar banerad avaloù. O dastum a 
reont o-daou gant difrae. Dorn Pegeen a zeu war hini Mikael p'emañ o kemer ar 
frouezhenn diwezhañ ; tabut a sav etrezo, ur frapad amzer.)

PEGEEN (flour, war he daoulin). - Ma 'z eus tu din harpañ ac'hanoc'h, paotr 
yaouank ? Me 'anavez ar gward un tammig.

MIKAEL. - Evit al lizher eo. 

PEGEEN. - Peseurt lizher ?

MIKAEL. - Al lizher a zlean reiñ d' ar gward. Skrivet eo e anv warnañ.

(Tennañ a ra al lizher eus e c'hodell.)

PEGEEN. - Diskouez 'ta.

MIKAEL (o reiñ al lizher dezhi). - Setu amañ.

PEGEEN (o treiñ al lizher etre he bizied). - Ya... ul lizher eo...

MIKAEL. - Ul lizher garv.

PEGEEN (bamet). - Sur-mat, evit dont eus ken pell-se.

MIKAEL. - Me an hini eo a zoug anezhañ... Roud va bizied 'zo warnañ.

PEGEEN. - Hag ar saotroù-mañ ? Dour eo ?
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MIKAEL. - Marteze a-walc'h eo dour ar mor, hag em eus treuzet va-unan... pe 
daeroù ar vamm p' he deus gwriet al lizhet em godell.

PEGEEN. - O !

MIKAEL. - Ha fichet brav ! Anv a zo ac'hanon e-barzh.

PEGEEN (gant estlamm). - Ur skritur gaer eo. Petra 'zo skrivet warnañ ?

MIKAEL. - N' ouzon ket.

PEGEEN. - N' ac'h eus ket digoret anezhañ war an hent? 

MIKAEL. - N' em eus ket.

PEGEEN. - A !... (Tostaat a ra ouzh Mikael.) Selaou 'ta Mikael. Ur wech e oa ur 
roue a felle dezhañ lakaat e vignon gwellañ da vervel. Neuze e c'houlennas outañ
kas ul lizher d' ur c'henderv dezhañ, ur roue anezhañ, hag e-barzh al lizher en 
doa skrivet e oa dav lemel e vuhez digant ar c'hannad ur wech degemeret al 



lizher... Mat ' vije bet dit digeriñ al lizher.

MIKAEL (mantret). - N' ouzon ket lenn. 

PEGEEN. - A !

MIKAEL. - Digor al lizher, Pegeen... Buan ! Lavar din ar pezh a zo skrivet 
diwar-benn Mikael...

(Sachañ a ra anezhi dindan al letern.) 

PEGEEN (trist). - N' ouzon ket lenn kennebeut, Mikael.

MIKAEL. - Pebezh truez avat evit un den dougen ul lizher hep gallout e lenn !...
Pa 'z eus skrivet warnañ marteze e tle ar c'hannad bezañ krouget en e oad-
bleuñv... ha marteze 'walc'h ouzh al letern-mañ !

PEGEEN. - Arabat reiñ al lizher, Mikael !

MIKAEL. - Petra ' lavaro an dud en Aran hag en Iwerzhon diwar-benn an amprevan a
gase ul lizher gantañ da c'hGalway, ha n' en deus ket roet anezhañ ?

PEGEEN. - Ne vo ket gouezet... Marteze ez eus skrivet e tleez bezañ krouget, 
Mikael ?
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MIKAEL. - P' en deus lavaret din ar barner mont da c'hGalway, em eus bet gwall 
aon da gentañ o soñjal mont war ar mor ha dre ar bed bras va-unan, gant bec'h 
pounner al lizher... Da c'houde, avat on bet laouen hag ez on aet war-raok...

(Pegeen a ro ur pok dezhañ.)

PEGEEN. - Lavar 'ta, Mikael... Penaos oa, war ar mor ?... Ha te 'p eus gwelet 
balumed 'ta ?

MIKAEL (o kenderc'hel). - Digollet on bet, ha gaouidi daonet a zo eus ar re a 
lavar droug diwar-benn toull-bac'h Galway, rak setu m' am eus kavet un ael war 
dreuzoù an nor...

PEGEEN. - Yac'ha... Da virout ouzhit da vont-tre eo, Michael !

MIKAEL (o flourañ Pegeen). - Gant blev kaer hag ur grib... ha dent tanav n' eus 
ket gwelet biskoazh heñvel en Aran...

PEGEEN. - Met perak 'ta en deus ar barner roet ul lizher dit, Mikael ?

MIKAEL. - Evit buoc'h Barbara Donogan an hini eo, hag a ro arc'hant d' ar 
baotred yaouank da zont en he gwele.

PEGEEN. - ... ar vuoc'h ?

MIKAEL. - Nann, ar wrac'h... hogen lazhet em eus ar c'havr ivez... ha sur eo, 
goude muntrañ ur c'hozh sac'h kig...

PEGEEN. - Mat-tre 'oa dit sur, lazhañ ar wrac'h, Mikael !

MIKAEL. - Nann, ar c'havr...

PEGEEN. - Dav e oa lazhañ anezho o-daou, nann ! o-zri, Mikael !

MIKAEL. - Lazhet 'm eus anezho o-zri, Pegeen... Ar gazeg a oa ivez...

PEGEEN. - Dav e oa lazhañ ar wrac'h hepken, trawalc'h e oa...
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MIKAEL. - Ha petra ' dije lavaret ar baotred a gemer arc'hant digant Barbara 
Donogan ?... Marteze 'walc'h o dije roet ur c'hefestad din...

PEGEEN (tener). - Me 'roio arc'hant dit, Mikael, muioc'h eget ar gozh wrac'h 
ac'h eus kaset d' an traoñ... kalz arc'hant...

MIKAEL. - D' ober petra ?

PEGEEN. - Ma Doue benniget !.. Te ' po un eurier brav hag ur skarzh-dent en 
askorn evel ma 'm eus gwelet gant un den estren...

MIKAEL. - Ya ?

PEGEEN. - Ha pep hini a lavaro ez eo paotr Pegeen a zo o tistreiñ eus ar redadeg
kezeg gant e jiletenn velen...

MIKAEL. - Nann, ket melen, Pegeen... gwer ! 

PEGEEN. - Gwer ha melen.

MIKAEL. - Ha te ' roio din ivez bodreoù ler ruz ha gwalennoù aour da lakaat ouzh
va diskouarn ?

PEGEEN. - Gwalennoù brasoc'h eget re ar varc'hadourien gezeg... ya.

MIKAEL. - Hag arc'hant a-walc'h am bo evit evañ d' ar sul ?

PEGEEN. - Ya.

MIKAEL. - Hag evit mont gant ar merc'hed ? 

PEGEEN (prim). - Nann.

MIKAEL. - Broc'het oc'h ?

PEGEEN. - Pok din, Mikael.

(Pokat a ra dezhi.)

MIKAEL. - Me ' garfe a-walc'h e vefec'h broc'het c'hoazh a-barzh gallout pokat 
deoc'h...

PEGEEN. - N' eo ket ret din bezañ broc'het evit ma c'hellfes pokat din, Mikael.
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MIKAEL. - Gwir ?... (Drant.) Gortozit ma vo bet roet al lizher ganin hag ez aimp
dre ar bed bras...

(Sevel a ra da skeiñ ouzh an nor.)

PEGEEN (spontet). - Gortoz, Mikael !

MIKAEL. - 'Rin ket 'vat !

PEGEEN (ouzh e zerc'hel). - N' eo ket splann a-walc'h anezhi c'hoazh, ne vefe 
ket evit lenn anezhañ.

MIKAEL. - 'N devo 'met mont dirak al letern.

PEGEEN (o pegañ ennañ). - Arabat reiñ al lizher, Mikael. Gwall c'hoant am eus 
terriñ al letern. Deomp kuit ac'han...

MIKAEL. - Hag an avaloù da vezañ gwerzhet ganit ?



PEGEEN. - Mont a raimp d' ul lec'h all. Hogos den ne dremen dre amañ. Ha ne ra 
forzh ma ne werzhan ket anezho hiziv... Biken ken ne werzhin avaloù war dreuzoù 
toull-bac'h Galway, Mikael, ma 'z eomp kuit bremañ...

MIKAEL. - Bremañ ?

PEGEEN. - A-raok ma vo digoret an nor, eo ! 

MIKAEL.  Mall a zo warnout, Pegeen ?

PEGEEN. - Mall bras, Mikael, Foutre kaer ne ran eus an avaloù !

(Diskar a ra ar baner.) 

MIKAEL (mantret). - O !... avaloù kaer !

PEGEEN (fuloret). - Karout a rez anezho muioc'h egedon... Kemer...

(Klask a ra sankañ avaloù en e c'hodelloù evit kemer al lizher 
digantañ.)

MIKAEL. - Daskor va lizher din, Pegeen. Dav eo din reiñ anezhañ koulskoude.

(Kemer a ra en-dro al lizher diganti.) 

PEGEEN (o frotañ hec'h arzorn). - Aiou !

MIKAEL. - Da faot eo, Pegeen. Re gurius out ivez.

180
PEGEEN. - N' on ket.

MIKAEL (mantret). - Poan am eus graet dit ? 

PEGEEN. - Un tammig... Ket kalz. N' ac'h eus ket graet kalz poan din, Mikael. 
(Izel.) N' eo ket evel al Liarson. 

MIKAEL. - Petra ?

PEGEEN. - Netra. (Ur pennad.) Perak ne fell ket dit reiñ al lizher din ?

MIKAEL. - Petra a ri gantañ ?

PEGEEN. - Marteze 'walc'h e loskin anezhañ ouzh el letern.

MIKAEL. - O !

PEGEEN vont betek ennañ). - Genaoueg ac'hanout. 

MIKAEL. -Perak e rez e-giz-se ac'hanon ?

PEGEEN. - O ! netra !... Doue da bardono dit, Mikael ! 

MIKAEL. - Perak ez eus kement-se a vall warnout, Pegeen ?

PEGEEN. - Tost pemp eur eo, Mikael... A ! Emeur o vont da zigeriñ an nor... 
Emeur o vont da zigeriñ dor an toull-bac'h.

MIKAEL. - Emaon o vont da reiñ al lizher. 

PEGEEN. - Al Liarson a zeuio er-maez. 

MIKAEL. - Piv ?



PEGEEN. - Ur paotr kalet hag a zo en ti-mañ abaoe tost daouzek miz ; emañ ' vont
da zont er-maez, ha me ' oa o c'hortoz anezhañ pa 'z out degouezhet...

MIKAEL. - Liarson...

PEGEEN. - Met gouezet em eus e oa te an hini nemetañ edon o c'hortoz... Betek-
hen e oan bet faziet, Mikael. Deomp kuit ac'han.

MIKAEL (dic'hoarzh). - Ha pa vefe Liarson ur pec'her bras, ne gemerin ket e 
lec'h ez kichen, Pegeen... zoken ma 'z eus un amprevan pe ur muntrer anezhañ... 
marteze a-walc'h avat e-barzh ar gellig m' en devo enni gouzañvet ha soñjet ken 
hir ennout. Dav dit mont gant da waz, Pegeen !
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PEGEEN (groñs). - 'Rin ket !

MIKAEL. - Rak an dud a lavaro e oa ur gwall amprevan eus an hini a zlee mont en 
e lec'h ; hogen marteze e c'helli gortoz ac'hanon, ur banerad avaloù ganit, war 
ar bazenn, pa 'z po echuet gantañ ha pa zeuin er-maez alese...

PEGEEN. - Bep heure ez on deuet dirak an nor-mañ gant ar spi gwelout anezhañ, 
hag evit bezañ sur pa zeuje er-maez... bremañ avat ez ouzon ne garan ket 
anezhañ. Kenderc'hel a raio da skeiñ ganin ha gwelout Mari Caneillan ; 
gwalleürusoc'h c'hoazh e vin-me... endra ma c'hellfemp bezañ ken brav hon-daou, 
Pegeen ha Mikael !

MIKAEL. - Da belec'h ez aimp 'ta, Pegeen ?... Ha petra c'hellin ober war an 
hentoù, gant ur bec'h ken pounner em godell ma ne gredin ket mui komz ouzh ur 
c'hristen ?

PEGEEN. - Deviñ a raimp al lizher, Mikael, e-barzh tantad ar jipsianed kentañ a 
gavimp war hon hent. Ganto ez aimp dre ar bed, ha den ne ouezo tra diwar-benn al
lizher.

MIKAEL (en amzivin). - Sur out ?

PEGEEN. - Ar Pab e-unan, hag a zo e Roma, penaos e c'hellfe gouzout ma n' eus 
maouez ebet evit hel lavarout dezhañ ?

MIKAEL. - Marteze a-walc'h ez aio an Aotrou a Aranmeur ha holl gristenien an 
enezenn da...

PEGEEN. - Deus 'ta, Mikael. Te ' welo pegen eürus e vimp e beureoù sin an hañv, 
p' emañ ar c'honikled gouez o vont e-kreiz ar brug ; hag en nozioù loarek, p' 
emañ ar wazed oc'h ober al liñdagoù ; hag en deizioù ma 'z eus bet gounezet 
arc'hant netra nemet o c'hoari kartoù pe oc'h astenn an dorn er pirc'hirinadegoù
hag er foarioù, ur palastr ganeomp war hol lagad, pe c'hoazh pa zeu un 
diskouezer-arzhed da...

MIKAEL. - A !

PEGEEN. - Evet ' vo flip gant tud eveldomp, pe gant ar jipsianed a laer kezeg ha
vioù, ha marteze ni a yelo betek an douar-bras hag e Patagonia...
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MIKAEL. - P' am bo roet al lizher, Pegeen. C'hoant spontus am eus paouez gortoz 
ha lakaat digeriñ an nor diouzhtu...

PEGEEN. - Gortoz !... Marteze avat e c'hellfes silañ anezhañ dindan an nor, rak 
sur a-walc'h emañ ar gward o kousket ha ne vo ket laouen ma tihunez anezhañ...

MIKAEL. - Setu. (Mont a ra davet an nor. - O treiñ menoz.) Koulskoude ez eus 
skrivet marteze e tlean degas en-dro ur respont da Aotrou Aranmeur ?



PEGEEN (o tic'hoanagiñ). - A !... Me a gar ac'hanout, Mikael. Me ' oar gwelloc'h
egedout ar pezh a zo d' ober. Emaint o vont d' az kemer ha me n' az kwelin ket 
ken... Kreñv eo ar mogerioù, Mikael ! An nor ne vez digoret nemet diouzh ar 
beure, ur wech hepken ! Ha goude e vez ret gortoz ur bloavezh. Setu pelec'h e 
fell dit mont endra ma c'hellfemp redek dre ar bed bras !

MIKAEL. - Doue d' az pardono, Pegeen : Ret eo d' an den ober e zlead.

PEGEEN. - Den ne ouezo tra !... N' hel lavarin da zen...

MIKAEL. - An holl dud a oar ez eo ar merc'hed pec'herezed bras ha ne c'hell 
c'hoarvezout netra a vat gant ar re a selaou outo. Moarvat out mennet mat, 
Pegeen, ha plijout a rafe din a-walc'h evañ ur banne mat a flip ganit... met se 
n'hell bezañ.

(Digoret eo an nor. Dont a ra war wel David Liarson hag ar gward.)

AR GWARD (war dreuzoù an nor). - Dieub oc'h, David Liarson.

DAVID. - Plijadur a ra din gwelout ez eo deiz anezhi (o verzout Pegeen) ha 
muioc'h c'hoazh gwelout ac'hanout, Pegeen.

PEGEEN. - Demat dit, David Liarson. 

DAVID. - Pokomp an eil ouzh egile.
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PEGEEN. - Doue ra bardono da bec'hedoù dit, David ! 

DAVID. - O fardonet En deus. Goulenn ouzh ar paotr. 

AR GWARD. - Echu evidoc'h, David.

PEGEEN. - Ha gwir eo out bet pardonet gant Aotrou Doue ? Sur eo avat ?

DAVID. - Ha dav eo din dont er-maez ac'han evit mont e-barzh ur gouent ?... Evit
doare n' eus ket mall warnout da vont ganin, Pegeen. C'hoant spontus am eus eus 
da ziweuz.

(Pokat a ra outi.)

PEGEEN. - David !

DAVID. - Feal out chomet ouzhin. Me ivez, Pegeen. Sed aze un ti ma vez rediet ar
wazed ennañ da chom feal... Ne lavarin ket kemend-all diwar-benn ur gouent, 
daoust ma karfes gwelout ac'hanon o vont e-barzh... Perak e sellez ouzh an 
toull-bac'h-se ?

PEGEEN. - ' Sellan ket outañ.

DAVID (o verzout Mikael). - Petra ?... Ar paotr yaouank... (O vont betek Mikael,
en ur rudellat e zivskoaz.) Petra emaoc'h oc'h ober amañ 'ta, den yaouank ? Me 
'n hini eo 'maoc'h o klask ?

MIKAEL. - N' anavezan ket ac'hanoc'h, David Liarson. Gout'ouzon hepken ez oc'h 
un amprevan bras.

(Ar gward a zeu tre etre an daou waz.)

DAVID. - Arsa, Pegeen ! Ret eo deomp mont kuit kalz pelloc'h. N' eo ket em eus 
aon rak hemañ. Soñj ac'h eus eus MacGregor hag am eus toullgofet gant va 
c'hontell netra nemet dre lakaat anezhi war e gof, ha rao... hogen an toull- 
bac'h-mañ a vefe re dost da vat d' an dachenn-emgann...



AR GWARD. - Mat e vo deoc'h, David Liarson.

PEGEEN. - Da belec'h ez aimp ? Me ' garfe chom er gêr-mañ.

DAVID. - Yac'ha... War un dro gant ar paotr yaouank ! Nann 'vat, Pegeen, me 'zo 
graet evit kerzhout pell bremañ m' on bet meur a sizhunvezh hep fiñval, hag evit
kousket er pevar avel hag en ec'honder abalamour m' on bet serret ; ha me a fell
din chom dindan heol Doue abalamour m' on bet dalc'het pell er skeud gant ar 
c'hribennoù... Deus 'ta !

(Sachañ a ra anezhi garv.)
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AR GWARD. - N' en deus ket kimiadet, zoken !... Kalz a zo da grediñ avat e teuio
en-dro David Liarson amañ e-doug ar bloavezh.

MIKAEL. - Lavaret en deus ez aje pell-meurbet.

AR GWARD. - Bo !... Kalz a doulloù-bac'h a zo er bed, ha ma n' eo ket e Galway e
vo e Kork pe e Limerick. Ar paotr-se avat a zo va meno emañ dija e gordenn war e
choug hag e vo taget ganti a-benn ar fin evelato... Doue da bardono din ! Petra 
emaoc'h oc'h ober amañ ?

MIKAEL. - Edon o tremen...

AR GWARD. - D' an eur-mañ ?

MIKAEL (o tortañ). - Ul lizher am eus evidoc'h.

AR GWARD. - Ul lizher ?... A belec'h e teuez 'ta, va faotr ?

MIKAEL. - Emaon eus Aranmeur... Mikael Robinson a vez graet ac'hanon.

AR GWARD. - A !

(Sellout a ra hir ouzh Mikael, tortañ a-raok kregiñ el lizher, evel 
pa 'n defe c'hoant lezel ur chañs gant Mikael.)

MIKAEL (souezhet). - Marteze hoc'h eus klevet anv ac'hanon... Se 'zo evit buoc'h
Barbara Donogan, hag ivez en abeg d' ar c'havr...

AR GWARD. - Ro al lizher din, Robinson. 

MIKAEL (o tennañ al lizher eus e c'hodell). - Setu !

(Ar gward a zigor al lizher goude ober ur c'hruz d' e zivskoaz. Hejañ a ra
neuze e benn meur a wech eus un tu d' egile hag eus an nec'h d' an traoñ, en 
amzivin da vat. Tennañ a ra erfin ur baperenn wenn diouzh ar golo hag en em 
lakaat dindan al letern.)
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AR GWARD. - N' eus netra skrivet war da lizher, va faotr. Direnket out bet 
diezhomm kaer.

MIKAEL. - Va Doue benniget ! Sur oc'h n' eus netra ?

AR GWARD. - Sell 'ta da-unan. Ma n' ouzout ket lenn, e lenni avat kenkoulz ha 
me. Da grediñ eo out bet digastizet gant barner Aranmeur, rak setu amañ e 
gwirionez ur golo skrivet gantañ. Anaout a ran e skritur.

MIKAEL. - Dieub on ?

AR GWARD. - Da grediñ eo.



MIKAEL. - Doue da bardono dezhañ ! Direnket en deus ac'hanon diezhomm-kaer.

AR GWARD. - Marteze edo eno da gastiz penn-da-benn. Da grediñ en doa fiziañs 
ennout.

MIKAEL. - Ha gwir eo avat en deus pardonet din ?

AR GWARD. - Me ' gred e c'hellan hel lavarout. Sevenet ec'h eus da gastiz, den 
yaouank. Gallout a rez distreiñ d' ar gêr. Ha ne c'houlennan ket ouzhit petra ' 
peus graet. Tud estregedon marteze a virje ac'hanout amañ gant ar soñj ez eus 
bet graet goap outo ha n' eo ket amañ marteze al lizher a zo bet roet dit...

MIKAEL (imoret). - Jezuz Mari !

AR GWARD. - Ar sielloù avat n' int ket bet torret, ha marteze eo dav lezel ur 
chañs gant an amprevaned. D' ar mare-se, ne vimp ket pell ouzh en em gavout en-
dro, Mikael Robinson. Chañs vat dit !

MIKAEL. - Va Doue benniget ! Dieub e oan, ha ne ouien ket ! Tu a oa din da vont 
gant Pegeen, met gortozet em eus ma vije digoret an nor-mañ evit reiñ al lizher.
Aet eo-hi gant Liarson ; endra ma vijemp bet eürus hon-daou, oc'h evañ flip hag 
o redek bro ! Lezet hoc'h eus ar gwaz da vont, ha me n' ouzon ket zoken pelec'h 
e c'hellin tizhout anezhañ en-dro, rak an David n' en doa ket kerzhet abaoe pell
! Va Doue benniget ! C'hoant spontus am eus da evañ « ale » ha flip betek 
ruilhal dindan an daol, hag ivez lazhañ Barbara Donogan gozh hag ober droug. Va 
Doue ! Ne oa ket brav deoc'h c'hoari tro-gamm din ha leuskel ac'hanon va-unan 
endra ma c'hellen mont gant Pegeen...
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AR GWARD. - Arabat jarnal, va mab. Abalamour ma ouie mat e rafes da zlead, En 
deus an Aotrou Doue distaolet dit da gastiz. Ma 'z pije fallet dezhañ avat, 
Mikael, petra ' vije c'hoarvezet ganit ? Emichañs e vije bet hir ha spontus da 
lizher... Hogen ret e oa dit ober ar c'hammed kentañ davet Doue ha diskouez da 
fiziañs en E geñver. Graet ec'h eus evel Abraham ha trugarekaet out evit-se. Ne 
c'hellomp mann enep gwidreoù Doue, nemet heuliañ hon hent eeun, hag hemañ a vez 
a-wechoù kammigellek. Ne zouomp ket e rank pep mad bezañ prenet en a-raok. 
Kollet ec'h eus Pegeen dre ma oas tonket da chom dieub, ha setu te bremañ reizh 
gant Doue. Lavar din 'ta petra ' dalvez ar muiañ, ur plac'h pe peoc'h ar 
goustiañs ?

(Mont a ra Mikael diwar-wel a-gleiz.)

AR OUEL
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KONGAR

YEUN AR GOW hag ar brezhoneg

NE deo ket moarvat evel lennegour eo e chomo brudet Yeun ar Gow en hon 
touez ; evel den hag evel mignon ar brezhoneg eo avat. Gwir eo en deus skrivet 
kalzik, muioc'h moarvat abaoe ma oa en em dennet diwar e vicher noter, petra 
bennak ma oa aet e yec'hed a-dreuz. Ret eo anzav avat ez eo teuc'h an danvez 
meret gantañ ha start dont da benn eus ar Gêr Villiget, eus ar Person Touer, pe 
zoken eus e levr eñvorennoù " E skeud tour bras Sant Jermen ", kement-se daoust 
ma 'z eo pinvidik ha reizh kaer e frazennoù, un dudi d' ar c'helenner evit 
kavout skouerioù a-zoare evit e gelennadurezh.

Savet e brezhoneg eo bet avat e-doug e vuhez mignon bras ar brezhoneg ; 
anavezet mat en deus c'hoazh ar mare ma tregerne hor yezh dre-holl, koulz war 
leurenn vras ar vourc'h hag e-tal ar c'havell el lochennig war ar maez.

Unan eus kaerañ pezh labour en deus graet marteze evit ar Vretoned eo 
bezañ strollet hag embannet dindan an anv Koñchennoù eus bro ar Stêr Aon skridoù
Yann ar Floc'h, kloc'her Pleiben. Barnet garv o deus tud 'zo eus hon emsav ar 
marvailhoù doare kozh ! Hep mar arabat e vije hepken ar seurt lennegezh o 
vleuniañ en ur vro ; pec'hed e vije bet koulskoude bezañ lezet ar c'hontadennoù-
mañ da hun etre pajennoù melenet ha poultrennet kelaouennoù kozh. Ne gredan ket 
e vije en hor yezh par d' al levr-mañ e-keñver nerzh, gwevnded ha mistred an 
doare displegañ. Ma 'm bije da ober un dibab, ennañ un hanter dousennad bennak a
levrioù hepken da virout, e lakajen hemañ hep arvar ebet en o zouez.
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N'ouzon mui dres pe da vare am eus bet tu da gentañ da ober anaoudegezh 

gant noter Gouezeg, war-dro 1933 pe 1934 e ranke bezañ. Gwelloc'h darempred am 
eus bet tu da ober gantañ diwezhatoc'h pa zeuas da reiñ harp da Vreuriezh ar 
Brezhoneg er Skolioù a oa bet savet gant Remont Delaporte da lakaat skolioù 
kristen tri c'hanton a greiz Kerne, Karaez, Kastellnevez-ar-Faou ha Pleiben, da 
gevezañ etrezo evit ar pezh a sell kelenn hor yezh. R Delaporte a c'houlennas 
diganin neuze reiñ harp dezhañ da lakaat bugale ar skolioù enrollet da dremen 
arnodennoù gant tin ar bloavezh skol. Er bloavezh kentañ, soñj am eus, ne oa o 
kenstrivañ nemet skolioù ar merc'hed e Speied hag e Sant-Wazeg (er barrez-mañ e 
oa neuze evel person un den madelezhus hag hegarat mar deus bet unan, an aotrou 
Saout, Doue d' e bardono). Diwar an eil bloavezh avat e oa kalz muioc'h a 
skolioù war ar renk ; kalz muioc'h a labour evidomp, kalz muioc'h a levenez ivez
o welout pegen barrek e oa bugale unnek pe zaouzek vloaz da zisplegañ o mennadoù
p'o deveze tu d'hen ober e yezh o bro.

P' en deveze Yeun ar Gow ur pennadig amzer e teue eus Gouezeg d' hor 
skoazellañ, pa ne ve ken evit reiñ tu dimp da vont buanoc'h eus an eil parrez d'
eben evit kas da vat hor c'hefridi ; perc'henn e oa d' ur wetur dre dan, ar pezh
a oa c'hoazh un dra rouez a-walc'h un tregont vloaz 'zo, e doare ma rankemp 
peurvuiañ klask karr-boutin pe dreñ da vont betek ar skolioù hag alies ivez ober
hent war droad. Un den bev-tre e oa Yeun ar Gow d' ar mare-se ha pa veze ouzh 
hon ambroug ne gavemp ket hir an amzer, kanañ pe varvailhat evel ma rae bepred. 
Anat eo en em gave en e vleud er vro-se a anaveze koulz hag an dud a veve enni.

Ur wech bennak e vo ret-mat displegañ evit ar re yaouank peseurt labour he
deus graet an oberenn-se e-pad un toulladig bloavezhioù, bremañ p' eo aet pell 
'zo da goll, evel meur a oberenn all da heul ar brezel. Evidon-me, hag a oa 
c'hoazh yaouank d' ar c'houlz-se, e oa an troiadennoù-se er skolioù ur gentel 
eus an dibab war ar brezhoneg. Er parrezioù a-ziwar ar maez e oa bec'h c'hoazh 
kavout d' ar mare-se ur bugel ha ne vije ket bet evitañ ar brezhoneg ar yezh 
pemdeziek (n' eus ket kalz en tu-hont da dregont vloaz 'zo ! ). Ha pebezh 
pinvidigezh gerioù ha doareoù displegañ er greizenn-se a Gernev a ya eus Moc'tre
betek Gwezeg hag adalek Kore betek Lannedern.



189
Ar pezh a welent er skolioù d' ar mare-se a lakae kennerzh e kalon ar re a

oa oc'h ober war-dro. Astenn ar brezhoneg en holl skolioù Goueled Breizh a vije 
bet avat kasaus en abeg ma oa ouzhpenn un doare da skrivañ ar yezh, ha Yeun ar 
Gow a oa unan eus ar re a oa prederiet gant ar gudenn-se ha war-dro 1937, gant 
un nebeud tud all, e teuas da grediñ e oa deuet ar poent klask tostaat doare 
skrivañ Gwenediz ouzh hini K L T. Re abred e oa marteze ha c'hwitañ a reas an 
taol. Diwezhat eo bremañ moarvat kaout keuz war-lerc'h ; kavout a ra din 
koulskoude eo deuet ar c'houlz da anzav e oa aze ur strivadenn galonek hag unan 
boellek par, pe dreist zoken e meur a geñver, d' an hini a zlee dont da vat tri 
bloaz diwezhatoc'h.

Setu bremañ distro Yeun ar Gow da vezañ dre e gorf, ul lodennig eus an 
douar-se a zo bet e hini hag en deus karet a-greiz kalon ; e ene en deus kavet 
sur-mat an hent d' ar Gwenved ma kavo bod ennañ gant re e genvroiz o deus
gouvezet merat en un doare ken dispar hor brezhoneg : Yann ar Floc'h ha Jakez 
Riou.

Noten. - Daoust ma 'z eo poanius marteze lenn " Ar Gêr Villiget " n' eo ket 
reizh, d' hor soñj, barnadenn hor mignon Kongar e-keñver Yeun ar Gow skrivagner.
Ret eo derc'hel soñj en deus skrivet ur bern kontadennoù skañv ha flour o yezh 
hag ul levr evel ° Abrobin " n' eo ket teuc'h tamm ebet da lenn ,d' hor meno da 
vihanañ. Ur skouer dreist ez eo evit ar skrivagnerien ha spi hon eus e vo savet 
un deiz ur studiadenn war oberen Yeun ar Gow. - R. H.
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VEFA DE BELLAING

Paol LADMIRAULT

Ganet eo bet Paol Ladmirault e Naoned e 1877. Ober a reas studioù e Skol-
Veur Sonerezh Paris, e-lec'h ma voe diskibl da C'habriel Fauré. Echu e studioù 
gantañ, e fellas dezhañ distreiñ da Vreizh, rak ur Breizhad kar-e-vro e oa, ha 
n' en em sante en e vleud, nemet en e vro c'hinidik.

E Naoned e voe kelenner war ar sonaozadur hag istor ar sonerezh, betek ar 
brezel 1939. Repuet eus Naoned, e Kamoel er Morbihan, e varvas eno e miz Here 
1944. Dre ma oa trouz brezel c'hoazh er c'hornbro-se, ne voe klevet keloù eus e 
varv nemet diwezhatoc'h, ha ne voe kemennet e nep lec'h war an taol. C'hwec'h 
miz goude, koulskoude, e voe enoret e oberennoù en ur sonadeg vras e Paris. 
Poent e oa, rak, a-hed e vuhez e voe, koulz lavaret enebet outañ dre warizi. Met
bremañ ma oa marv, ne oa riskl ebet d' e veuliñ.

Un abadenn a voe graet en enor dezhañ e Naoned ivez, ha netra ken. 
Koulskoude e voe embannet war ar c'helaouennoù pennadoù meulus-tre, o lavarout 
ma vije chomet Ladmirault e Paris, e vije bet unan eus pennoù bras ar skol nevez
a oa o tigeriñ gant sonaozourion evel Ravel ha Debussy, ha muioc'h anavezet 
egeto zoken.
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Setu da skouer, ar pezh a embannas ar skridvarnour Emil Vuillermoz da 

geñver ar sonadeg roet en enor d' ar sonaozour breizhat, e Paris, e 1945 :

« Pezh 'zo degouezhet gant Paol Ladmirault a zo arouezius-kenañ. Dre an 
degouezh-se e vez diskuliet holl sioù hor buhez sonerezhel, kreizennet betek re,
dindan beli diktatoriezh ar snobelezh hag ar bruderezh-foar. Lakaat a ra war wel
dispiswelerezh ar selaouerion barizian divarrek da anavezout drezo o-unan an 
talvoudoù priziusañ.»

« Pep hini a oar ez eo Paol Ladmirault ur sonaozour a uhel-renk, a 
ziskouezas adalek e oberennoù kentañ, donezonoù dreist, ha peurgetket ur seurt 
ijin eus ar c'henson dezhi hec'h-unan, o tont diouzh ur bersonelezh dibar.»

« Dic'hallus eo chom hep anzav e Paol Ladmirault ur sonaozour bras-
meurbet, unan eus ar muiañ donezonet eus e remziad. Met kavout a reas mat mont 
da vevañ e Naoned evit kenteliañ e genvroiz. Diwar neuze e voe-eñ diverket eus 
kartenn ar sonerezh ofisiel.

« E-pad ma oa deskarded diawen met hardiz, oc'h aloubiñ stalioù gwellañ ar
foarlec'h hag o touellañ an engroez hegredik ha dizesk gant o c'homzoù flour, ar
mestr Paol Ladmirault a oa diarbennet diouzh hor buhez sonerezhel. »

Hag Emil Vuillermoz da aliañ an arzourion hag ar vlenierion lasoù-seniñ da
implijout oberennoù Ladmirault er sonadegoù hag ivez er skingomz, evit ma vefe 
rentet d'hor sonaozour e wir lec'h.

E Breizh, siwazh, ne voe ket muioc'h anavezet Ladmirault !

E oberennoù n' int ket gwall niverus, met a liesseurt ez int : daou 
opera : " Myrdhin ", " Tristan " ; pezhioù-sonerezh evit ar c'hoariva, evit 
lazoù-seniñ ; Suite Bretonne ; Rhapsodie gaélique ; En Forêt ; Préludes et 
Interludes ; pezhioù evit binvioù o-unan pe strolladoù daou, 3 ha 4 benveg, en o
zouez ur sonadenn evit piano ha rebed a awen geltiek-rik, hag ur pezh evit 
pevarbenveg hag a zo unan eus e oberennoù gwellañ. Kendoniet en deus tonioù 
breizhek, kanaouennoù skos hag iwerzhonek.



E sonerezh a zo ennañ awen ur Vreizh ha neket hini ur brizhfolklorour.

Un druez eo na vez ket kavet pladennoù Ladmirault, nemet un hinienn bennak
e vije. Diviet int moarvat, rak, ma 'z eus meneg anezho war rolloù tiez-embann 
'zo, dic'hallus int da gavout.
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*

Met daoust d' o zalvoudegezh, n' eo ket hepken evit e oberennoù e tleomp 
anavezout ar sonaozour-se. Evit e bersonelezh hag e garantez evit Breizh an hini
eo.

Evit klokaat e venozioù e fellas dezhañ deskiñ brezhoneg. Ma ne gomze ket 
kalz, gouest e oa da lenn ha da skrivañ ar yezh, peogwir en doa savet ur 
geriaoueg berr eus ar gerioù a oa ezhomm anezho evit kelenn ar sonerezh. Skrivet
en deus ivez barzhonegoù. Ezel e oa eus ar Gorsedd abaoe 1908 dindan an anv-
barzh a " Oriav ab Milio ".

Ouzhpenn-se, krouiñ a reas gant e vignoned : Lajat ha Job Loyant, ur 
greizenn vroadel en Naoned.

Pa oan e Skol-Veur sonerezh Naoned, e oan diskiblez dezhañ, met da gentañ 
n' anavezen ket e venozioù.

Un deiz m' edon o tremen dre drepas ar skol, ar gelaouenn Breiz Atao em 
dorn, e kejis gantañ, hag eñ da lavarout din : « O ! c'hwi a lenn Breiz Atao 
ivez ? Mat-tre. C'hwi 'oar bodadegoù a zo en Naoned, ret e vo deoc'h dont ».

Hogen, o vezañ ne vije ket bet dereat d'ur plac'h a c'hwezek vloaz mont 
hec'h-unan d' ar c'hafedi e-lec'h ma veze dalc'het ar bodadegoù - e 1927 e oa ! 
- e teue-eñ da gerc'hat ac'hanon evit mont di gantañ.

Er skol, santout a raen e oan deut mat gantañ en abeg d' am menozioù a oa 
heñvel ouzh e re. A-wechoù zoken e roe din alioù diwar-benn poent pe boent eus 
an dachenn sonerezhel ha ne vezent ket roet d' an holl...

Un den dous, hegarat evit an holl e oa, madelezhus e-keñver pep hini... 
nemet pa veze taget Breizh. Neuze e fulore...

*
Div skouer a c'hellomp tennañ eus buhez Ladmirault, unan da heuliañ, eben 

da bellaat diouti.

Ar skouer da heuliañ : mirout hor personelezh breizhat, daoust da bep tra,
zoken ma ne zegas nag arc'hant nag enor deomp, zoken ma tegas trubuilhoù.
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Ar skouer da bellaat diouti : Ladmirault a zo bet un den uvel, re uvel 

zoken, ha diwar-se n'eo bet anavezet a-walc'h nag e vuhez nag e oberennoù. Menel
a rae un tammig re en e-unan dre lentegezh, ha se n' eo ket mat kennebeut. 
Gwelloc'h eo bezañ anavezet, n' eo ket evidomp-ni, hogen evit ma vo muioc'h 
lakaet war wel ar pezh a reomp evit ar yezh hag ar vro. Bruderezh eo evit an 
Emsav, talvezout a raio deiz pe zeiz da Vreizh.

8-8-1965.
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A. HEUSSAFF

E koun 1916 : Yun-Enebiñ

LIDET eo bet hanterkantvet deiz-ha-bloaz emsavadeg 1916. Kalz tud a felle 
dezho enoriñ ar re a varvas evit Iwerzhon ha neket diskouez e oant laouen gant 
ar pezh a zo bet sevenet abaoe. Dres evit merkañ ar c'hemm-se eo e reas 19 den 
yun-enebiñ e-pad sizhun Bask e Dulenn hag e Béal Feirste.

A-benn bremañ ez eo kendrec'het moarvat an darn vuiañ eus ar re a zo 
chalet gant an iwerzhoneg n'en deus ket ar gouarnamant youl a-walc'h d' e 
adsevel. Ouzhpenn bloaz zo tremenet abaoe ma embannas al Levr Gwenn : ur raktres
e tlee bezañ eus al labour da ober e-pad an dek vloaz da zont war dachenn ar 
yezh. Evel pa vije bet komprenet a-benn ar fin e ranker raktresañ war an dachenn
sevenadurel evel ma vez graet evit an arboellerezh. Raklavar al Levr a oa 
awenet-mat, met da heul ne oa netra resis nag endalc'hus. Ur skouer all eus an 
diforc'h a vez alies en Iwerzhon etre gouestlañ hag oberiañ. Lavaret e voe 
gortoz hag e teufe reoliadurioù hag urzhiadurioù all. Ken nebeut a intrudu zo 
bet avat a-berzh ar gouarnamant ma ranker bremañ bout diskredik-tre. Levr Gwenn 
e gwirionez. Evel unan divoul.

An emglev-kenwerzh dieub etre Bro-Saoz hag Iwerzhon a startañ an ereoù 
etre an div Stad war an dachenn bolitikel ivez. Ret e oa, a lavar dalc'hidi ar 
gouarnamant, evit broudañ arboellerezh ar vro-mañ hag he barrekaat da gevezañ 
gant ar broioù all pa vo asantet he degemer er C'henvarc'had. Gwir a-walc'h eo 
n' hellfe ket chom hec'h unan hep kaout darempredoù reoliet-mat gant hec'h 
amezeien, tra ma vefe ar re-se kevreet holl gant emglevioù arboellerezhel.
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An arvar evit Iwerzhon eo ne lakaer ket evezh a-walc'h da greñvaat ar 

vroadelezh tra ma startaer an darempredoù etrezi ha broioù kalz galloudusoc'h. 
Ar renerien a gred marteze e ranker diskoulmañ ar c'hudennoù arboellerezhel da 
gentañ. Ne seblantont ket anaout he deus Iwerzhon seul vuioc'h ezhomm da gaout 
ur sevenadur disheñvel ma vern dezhi bout dieub ha kaout ur youl greñv da ziwall
ha da greskiñ he mad danvezel. Arboellerezh ha sevenadur a harp an eil war egile
pe a gouezh a-gevret en ur vro hag a zo bet sujet keit all. Ret eo plediñ dezho 
gant kement-ha-kement a aked, ha war un dro.

Techet a-walc'h on da grediñ ne ra an darn vuiañ eus ar renerien forzh 
gant ar yezh. Doujañ a reont ar re a stourm eviti, ha ret eo dezho reiñ da 
grediñ ez int feal da uhelvennadoù 1916. A-drugarez d'an doujañs-se hon eus un 
den evel S. O'Colla da vinistr an deskadurezh : eñ a zo ur brogarour mat, met an
darn vrasañ eus e genseurted e chomer en amzivin a-zivout o frederouriezh 
politikel.

Ar vrogarourien daer a damall dezho bezañ o werzhañ ar stal en ur lezel 
estrenien da zont amañ da biaouañ douar, tiez-kenwerzh ha labouradegoù hag en ur
lezel enebourien ar yezh da gontrolliñ servijoù boutin evel ar pellwelerezh. 
Nac'h a reont outo ar gwir da lidañ kounadur emsavadeg 1916.

War dachenn ar yezh ez eo MISNEACH (Kalonegezh) ar strollad a dag anezho 
ar muiañ. Gantañ eo e voe aozet ar yunadeg-enebiñ. Da greistez Lun Fask, pa oa 
De Valera o tigeriñ Liorzh ar C'hounadur e Gwiler Parnell ec'h en em vode Ar Re 
Galonek e Burev Bras ar Post hag e lakaent ur gurunenn harz ouzh Delwenn 
Cuchulainn. Neuze ez eas 13 anezho -- en o zouez ur plac'h yaouank - d'un ti 
damzismantret nepell diouzh kreiz-kêr hag e stagjont da yuniñ. D' an hevelep 
mare e rae 6 den kemend-all e Béal Feirste. Derc'hel a rejont gant o dezo betek 
ar sadorn goude kreisteiz, dres ar geit ma padas an emgann e 1916.

Mont a ris da welout re Zulenn dre div wech, da gas levrioù ha pladennoù 



dezho. Er gambr dalc'het ganto ne oa da arrebeuri nemet un daol hag un nebeut 
kadorioù. Ar re a felle dezho diskuizhañ a oa gourvezet war vatarasennoù war al 
leur tra ma oa bodet re all en-dro d' an tan, o lenn pe o varvailhat. Amañ ne 
gomzer ket saozneg.

Er-maez ez eo yen-skorn. Erc'h pe zour-erc'h a ra. Daoust da se ez a ar 
yunerien daou-ha-daou d' o zro da vale dirak Kambr ar Gannaded, Burev Bras ar 
Post pe Liorzh ar C'hounadur. Eno e tougont skritelloù merket warno : « 
Commemoration ? » pe : « Eire 1966 : Mo chlann féin a dhiol a máthair » ( « 
Iwerzhon 1966 : Ma bugale o-unan a werzhas o mamm »)... 
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C'hwerv an tamall, daoust ma 'z eo sioul o mouezhioù. War-bouez unan pe 

zaou o deus etre 20 ha 30 vloaz. Ne fell dezho nemet diskouez o displijadur gant
ar Stad hag an holl bennadurezhioù a c'hellfe reiñ skouer ha luskañ an dud da 
adkemer an iwerzhoneg.

Kelaouerien zo deut a-berzh ar B.B.C. hag a-berzh servijoù pellwel an 
Alamagn hag Italia. E-pad tri devezh n' o deus graet Radio-Eireann ha Telefis-
Eireann van ebet outo. A-benn ar fin ez eus deut ur c'helaouer koulskoude. Lent 
e oa.

Bruderezh zo bet graet dezho gant ar c'helaouennoù. An Irish Times, a 
seller evel an nebeutañ « broadel » e-touez re Zulenn, an hini a roas ar muiañ a
lec'h d' ar yunadeg. An div gelaouenn « vroadel » all a oa nec'het o renerien 
marteze. Ne voe lavaret netra a-du nag a-enep gant pennoù an aozadurioù 
gouezelek « diazezet ». En INNIU ne oa danevell ebet diwar-benn an darvoud : 
kement-se a voe rebechet-start d' ar c'helaouer a zeuas eus e berzh d' ar 
vodadeg er Shelbourne Hotel ar sul war-lerc'h. Aozet e oa gant MISNEACH, ha 
yunerien Béal Feirste a oa eno ivez. Leun-tenn e oa ar sal ha 80 % eus ar 
selaouerien a oa etre 18 ha 30 vloaz. Gouzaouet e voe ar re o deus beli e vo 
bec'h en Iwerzhon en abeg d' ar yezh, ma ne zeu ket kemm en doareoù-ober en he 
c'heñver. Gourdrouzal a reas unan e oad prest d' ober n'eus forzh petra evit he 
lakaat da drec'hiñ.

Padal ur strollad nevez zo bet savet, al « Language Freedom Movement » 
evit gounit ar gwir da bep hini d' ober evel ma kar, da zeskiñ ha da gomz 
iwerzhoneg pe da chom hep hen ober ma kav gwelloc'h. Ne gredont ket lavarout 
emaint a-enep deskiñ ar yezh er skolioù. Evel un danvez ha netra ken e tlefe 
bezañ desket, hervezo. Aotreet e voent da gemer perzh er gerzhadeg war-du Burev 
Bras ar Post, da Sul Fask.

Eizhtez goude ar yun-enebiñ e voe harzet Deasùn Breathnach, ur 
c'helaouenner hag en doa kemeret perzh en displegadeg-se. Nac'het en doa paeañ 
un dell-gastiz. Kastizet e oa bet en abeg ma oa bet paket hep aotre da vleniañ e
garr-tan. N' en doa ket a aotre peogwir n' en doa ket diskouezet ur baperenn-
asurañs. Paeet en doa e asurañs, ha goulennet digant ar gompagnunezh ur 
baperenn-desteni en iwerzhoneg. Goude marc'hata e oa bet kinniget unan viz- 
skrivet dezhañ. Nac'het e voe gantañ. Ar gwir en doa da gaout unan voulet evel 
ma vez roet d' ar saoznegerien. Ar gompagnunezh a chomas aheurtet. Ne oa nemet 
unanigoù o c'houlenn o follenn-asurañs en iwerzhoneg. Kalz muioc'h a vizoù-
moulelerezh a vefe o pourveziñ hevelep follennoù eget na vefe gonezet digant an 
izili.
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Marteze eo gwir. Kalz tud a lavar bezañ a-du gant an iwerzhoneg hag a zo 

re lezirek pe re aonik evit goulenn ober o aferioù dre ar yezh-mañ. Pe ec'h 
ouzont e vo dale m' hen greont ha ne fell ket dezho koll amzer.

Kerkent ha ma voe lakaet D. Breathnach en toull ec'h adstagas gant ar yun.
An holl strolladoù gouezelek a reas trouz ar wech-mañ. Ur vezh e oa kastizañ 
evel-se un den abalamour d' an iwerzhoneg, er bloaz-mañ peurgetket. Goude daou 
zevezh e voe laosket Breathnach da vont. Evit doare, unan bennak, dianav, en doa
paeet an dell-gastiz evitañ. Emañ MISNEACH oc'h atizañ an holl iwerzhonegerien 



bremañ da c'houlenn kaout kement paperenn gefridiel en iwerzhoneg, ha da gomz 
atav iwerzhoneg gant ar gargidi. O gwir eo hervez ar c'henreizhadur.

N' eus nemet an doare. Ret eo bezañ pennek, bezañ darev da glevout ez eur 
diseven « o nac'h komz evel an holl », ha darev da aberzhañ amzer. En Iwerzhon 
ez eus tud o reiñ ar skouer. E Kembre ivez.

Hag e Breizh ? N' eus ket tud pennek ken ? Tud prest da vont d' an toull-
bac'h evit o gwir da gaout servijoù-stad en o yezh ? Jestroù evel ar 
c'houlennadeg, daoust d' an holl labour o deus Brezhoned 'zo ganti, ne zegasint 
kemm gwirion ebet. Gwelloc'h e vefe aozañ yunadegoù an eil war-lerc'h eben, dre 
Vreizh. A-benn ar fin e ouefe ar bobl hag e teufe kalon dezhi da zifenn he yezh 
evel ma ra Flandreziz.

N' eo ket hepken stourmerien an iwerzhoneg a zo taeret. Etre ar 
Republikaned hag ar Stad ez eo tenn an traoù ivez. Atav e vez ur re bennak en 
toull-bac'h, er C'hreisteiz koulz hag en hanternoz. Paotred tapet goude dezho 
tennañ war ul lestr-brezel saoz deut da weladenniñ Port Lairge. Unan kavet armoù
en e garr-tan. Re all gant paperennoù tamallus en o dalc'h. D' ar 24 a viz Ebrel
e oa un dibunadeg dre greiz kêr evit mont da gas ur gurunenn da vered Glas Naion
( Glasneven). Unan eus ar bannieloù a oa enskrivet warnañ : « Brigadenn Dulenn 
an Arme Republikat Iwerzhonat ». Daeañ ar stad e oa. Klask a reas ar polis e 
skrapañ. En aner, rak gronnet e voe an douger-banniel buan gant e gamaladed. Ur 
wech e teuas un archer a-benn da gregiñ er fust, met skoet e voe warnañ ha ret 
dezhañ diskregiñ. Unan all a voe lamet e vazh digantañ. Gwad o redek. Tud 
harzet. E-tal ar vered, argad ha taol gwenn adarre.
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E bodadegoù ar Republikaned e klever bommoù c'hwerv, daeüs. J. Connolly an

hini eus renerien 1916 a veuler e skouer ar muiañ. Ur wech ma voe bet fuzuilhet 
e voe dinerzhet kostezenn an dispac'h gwirion en Iwerzhon. E disklêriadur ar 
C'hentañ Dáil (a oa evit ar vro a-bezh) e oa c'hoazh un heklev eus menozioù 
kevredigezhel ar sokialour meur, met gant feur-emglev 1921 e oa bet degemeret ar
patrom diazezet gant ar Saozon, doujañs evit an urzh ha perc'henniezh ar 
rummadoù saozkar ! Aspedet e voe kostezenn al Labour da chom sioul abalamour d' 
an ezhomm a unaniezh. An disoc'h, eme ar Sokialourien republikat : chomet eo 
arboellerezh Iwerzhon stag ouzh planedenn Vro-Saoz, o c'houzañv diwar kement 
stokad ha kaouad a c'hoarvez gant al lur sterling. Ur c'hannad Fine Gael zoken a
lavar bremañ e vefe gwelloc'h troc'hañ an ere (se a lavar keit ha m' emañ e 
strollad « er-maez » !). Ar republikaned a c'houlenn avat broadelaat ar 
c'hompagnunezhioù estren. Seblantout a reont bezañ kroazet evit ar mare war ar 
stourm gant armoù. Emaint a-zevri o pleustriñ gant ar c'hudennoù kevredigezhel 
ha n' eus nemeto a ginnig un diskoulm « gwriziennel » - daoust ma kav din ez 
eont pellik en demagogiezh - d' ar c'hudennoù-se. Ur skrid hag a voe kavet e 
derou ar miz-mañ e dalc'h ur paotr harzet a zo bet diskleriet darn eus e 
endalc'h d' ar gannaded ha d' ar senedourien : kinnig a reer ennañ harpañ war ar
strolladoù-micher e pep kevrenn eus an arboellerezh ha « kraonellañ » an 
aozadurioù-se gant paotred deskoniet-mat ha sentus d' an A. R. I. Ur « jubennour
» republikat en deus diskleriet goude-se ne oa aze nemet ur rummad-kinnigoù e-
touez meur a re all. Ha diwallet en doa ar ministr emezañ da embann ar pezh a 
denne d' ar 6 Kontelezh, hag a oa kalz munudetoc'h.

Ar gouarnamant zo war evezh, hag a zo prest da ober garv ouzh an « 
drubuilherien » diouzh ret, met dalc'het eo moarvat gant ar re-mañ ivez da 
virout kelennadurezh emsavidi 1916 ha da ober un tammig muioc'h diouti eget n' o
defe c'hoant darn eus ar vinistred.
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A-benn eizhtez e vo dilennet prezidant ar Republik adarre. De Valera a zo 

o kevezañ gant Tom O Higgins. Hemañ a ra kalz bruderezh. Kinniget eo gant Fine 
Gael. Emañ o lavarout e tleer treiñ kein d' an amzer dremenet ha spisaat a-nevez
ar mennadoù broadel. Evel Fine Gael, emañ a-enep lakaat an iwerzhoneg da yezh 
voutin en-dro e-lec'h ar saozneg. Padal n'eo ket deut a-benn da zisklêriañ war 
beseurt diazezoù dibar e tlefed sevel Iwerzhon. Petra 'vo da ziforc'h ar vro-mañ



ma varvfe an iwerzhoneg ? Da betra 'talvezfe dezhi kaout ur prezidant pa ne vefe
mui nemet ur rannvro saoznekaet ?

Arabat krediñ e c'hoarvezo an dra-se diouzhtu avat. En Iwerzhon ez eus 
c'hoazh paotred ha merc'hed kadarn.
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Antonio ARRUE

Ur barzh euskarek a-vremañ : Jon Mirande Aypharoso

Jon, pe Yann, Mirande Ayphasoro a voe ganet e Pariz e 1927. Sellout a ra 
outañ e-unan avat evel suberoat o vezañ ma teu e holl dud eus Suberoa hep arvar 
ebet.

Gouestlet en deus e studioù d' ar yezhoniezh, ar brederouriezh hag ar 
reizhouriezh. Kargad uhel eo bremañ e Ministrerezh an Arc'hant eus Bro-C'hall. 
Peurliesañ emañ o chom e Pariz, met beajiñ en deus graet a-dreuz Bro-Spagn, Bro-
Alamagn, Aostria, Bro-Saoz, Iwerzhon, Italia, Belgia, Izelvroioù, hag all.

Komz a ra ha skrivañ an euskareg en holl pe hogozik holl e rannyezhoù, ar 
galleg, evel-reizh, ar saozneg, an alamaneg, ar spagneg hag ar yezhoù keltiek, 
d.l.e., ar brezhoneg, ar c'hembraeg hag an iwerzhoneg ; anaoudegezhioù en deus 
ivez eus ar gresianeg, al latin, an italieg, an izelvroeg, an okitaneg hag an 
hebreeg zoken.

Kenlabourat a reas, gant oberennoù ken e gwerzennoù hag e komz-plaen, gant
hogos an holl gelaouennoù euskarek - Elgar, Egan, Euzko-Gogoa, Igela, hag all - 
ha gant kelaouennoù zo e galleg, saozneg, alamaneg ha betek e brezhoneg, evel an
hini anvet Ar Stourmer. Kenskriver eo eus Akademiezh ar Yezh Euskarek, hag un 
nebeut bloavezhioù zo e voe lakaet e anv evel danvez akademiour, met, evit 
abegoù na dennont ket d' al lennegezh, e c'hoarvezas e voe lamet eus ar renk 
gant ar re o doa eñ kinniget.

Ar varzhed a blij dezhañ ar muiañ zo Edgar Poe, ma tiwan anezhañ, anat, 
evit lod da nebeutañ, barzhoniezh hon amzer, hag ar C'hallaoued Baudelaire, 
Villon, Verlaine, Bertrand de Born, Kerverziou - un Breizhad hemañ diwezhañ - 
hag all. Ar skrivagnerion a briz ar muiañ zo, ouzhpenn lod muiañ ar re saoznek, 
ken klasel hag arnevez, ar C'hallaoued Gobineau ha La Rochefoucauld, ar 
Spagnoled Ortega y Gasset ha Pio Baroja, an Alamaned Nietzsche ha Spengler, al 
Latinad Petronius.
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Lakaet er-maez e vennozioù relijiel, kevredigezhel ha politikel, dioute o-

unan, sur a-walc'h - Jon Mirande a denn hep mar d' ar pezh a reer hiziv un « 
diglenkad » -, hag ivez e duidigezhioù, a hañval bezañ rannet etre ar 
yezhoniezh, ar romantoù ha fiñvskeudoù polis ha braouac'h hag ar gwiski, ha gant
darempredoù strizh gant ar varzhoniezh, em ziskouez Mirande, a-raok pep tra, 
evel enebour ouzh ar varzhoniezh pe al lennegezh dre vras a reer « emouestlet » 
hiziv an deiz. Nevez zo c'hoazh e skrive dimp e ranke ar barzh tec'hout kuit rak
ar prezegennerezh kenkoulz hag ar c'hevrederezh, ha strivañ evit ur varzhoniezh 
c'hlan groñs.

Hervez e vennoziad barzhoniel, e savas Mirande, en e varead kentañ dreist-
holl, skouerennoù a varzhoniezh c'hlan. Setu amañ unan eus e varzhonegoù. Berr 
kenan eo, Igelak, « ar raned » hec'h anv :

Aintziko urerat
ilhargi-laurden bat erori zen,
zuri, yori,
gauko zitu zorhi ;
igelak yan dute, igeltxo igeldariek.
Orain, aldiz,
intzirika daude igel igeltxoak, 
igel igeltxo zoroak...
Gau-minean
aintziko igelak date, ai ! ei ! 



Ilhargi-min.

« E dour ar stank,
e kouezhas un deiz un diskar-loar, 
kann, leun,
frouezhenn azv an noz,
ha 'r raned, ar pendologed en debras.
Hiziv, d' o zro,
e hirvoud raned pendologed, 
ar raned pendologed pennfollet... 
Rak e kreiz an noz
e klev raned ar stank, aiou ! ei ! 
an droug-loar. »
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E-touez ar barzhonegoù skrivet dindan levezon Bertrand de Born hag an hen 

drobadored okitanat e c'hellomp menegiñ an hini anvet Jauregi otzean « Er 
c'hastell yen », kenedus kenan he stumm. Rak Mirande a ziskouez ur galloud 
ezteurel, ur bam. Diwar ar savboent-se eo Mirande unan eus kentañ barzhed 
euskarek an holl brantadoù. Setu amañ, evit e anataat, penn-derou e varzhoneg 
Zergatik « Perak ? » :

Zergatik ikasi
Ahanztekotz gero
Ikasiak oro ?
Zergatik ikhusi 
Ainbertze lurralde,
Hainbat, hainbat yende ? 
Ezer ezin eutsi...
Zergatik lazrandu ?
Zergatik higuindu ?
Bihar edo etzi,
Non naiz neu izango ?

« Perak deskiñ
evit ankouaat raktal
kement a zesker ?
Perak gweladenniñ
ken lies bro,
ken ha ken lies den ?
Ne c'haller kounaat tra...
Perak karout, Perak kasaat ?
Warc'hoazh pe c'houde
pelec'h em gavin ? »

Kavout a reer ivez, dreist-holl, pezhioù levezonet anat gant Baudelaire, 
evel, da skouer, an hini anvet Lili bat « ur vleuñvenn ». Setu amañ troidigezh 
ar c'hentañ, an trede hag an diwezhañ poz :

« Bleuñviñ a eure abaoe pell amzer, kaer d' hon daoulagad. da 
c'houde eo deut da deil hor c'halonoù an hini he c'hardell hag he laka kreskiñ.

Binim ar vleuñvenn vered-mañ, maget gant ludu an hen eskern, a 
ziskaras gouenn hon tadoù o tinerzhañ hini ar vibion.

A ! ra zeuy un avel diwar ar c'hrec'h da skeiñ em liorzh, da 
droc'hañ ar vleuñvenn vinimus-mañ a anver... goanag. »
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Dreist-holl, ar pep heverkañ e barzhonegoù Mirande zo, ouzhpenn e sec'hed 

eus an traoù estren, ur meni aergelc'h hollzoueat pe bagan, a ziskouez a-wechoù 
doareoù goapaus ha humor du. Evel-se eo e wellañ barzhonegoù evel Otso « Bleiz 
», Paranoya « Paranoia », Undina, Oroituz « Kounaat », Eresi « Klemmgan » ha 
Neskatxak « Ar Gwerc'hezoù ». Amañ da heul e vo troet pozioù kentañ an hini 



diwezhañ, Neskatxak :

« Me a hiraezh deoc'h, gwerc'hezoù, gwerc'hezoù skildrenk pemzek 
vloaz, gant va holl c'hoant.

E-barzh lennoù ho taoulagad gourleun a donkad, em sankan-me, em 
vougan-me.

Gwerc'hezoù ! C'hwi zo mel c'hwek, laezh ha gwinizh va hirañ naon.
Div degenn yaouank a zañse. Ne ouzon pe e bro...
O divrec'h hir, tener, a gane kenweet evidon ur varzhoneg kriz a 

naered.
War rib] an dour ez afe o div an eil d' eben... »

Liesdoareek, oberenn varzhoniel Jon Mirande, ur spered eus an dibab ent-
wir, zo evit he dalvoudegezh lennegel wirion, unan eus ar re bouezusañ eus al 
lizhiri euskarek er bloavezhioù diwezhañ.

(Tennet eus ur brezegenn " Cuatro poetas vascoc actuales " graet d' 
an 12 a viz Du 1963 e Levrdi Kannaderezh Bizkaia, aozet gant Junta de Cultura de
Vizcaya. Embannet en Euskera 8-9, 1963-64, 185-89.)

Brezhoneg gant G. P.
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Strollad an Deskadurezh Eil Derez

DANEVELLOU 1965

displeget e Roazhon d' ar 6 Meurzh 1966 da geñver AR PEVARE BODADEG VLOAZ

Padout a ra bodadeg veur S.A.D.E.D. un devezh leun bep bloaz. Gouestlet e 
vez ar beurevezh da zanevelloù obererezh ar pemp Gwazva : Kreizennerezh, 
Kenurzh, Kengoun, Kelenn (1), Mererezh. En endervezh e vez embannet ar raktresoù
evit ar bloavezh-skol o tont; ouzhpenn, e c'houlenher digant un Ezel, ur 
c'helenner peurliesañ, ober un displegadenn war un danvez o tennañ d' an 
deskadurezh. Hevlene e voe pedet Youenn OLIER da brezeg war roll al lennegezh en
deskadurezh. Brudet eo Youenn OLIER evel skrivagner politikel ha romantour ; 
gant ar skolidi avat e vez anavezet dreist-holl evel diazezour ar skridvarnerezh
brezhon : ar rummad " Prederiadennoù e sigur un nebeut skrivagnerion vrezhonek "
a savas evit Al Liamm etre 1948 ha 1966 zo eus an talvoudusañ evit kement hini a
bled gant studi al lennegezh.

Displegadenn : Lennegezh ha Deskadurezh

Perak studiañ hol lennegezh ? E gwirionez ne ra den ebet outañ ar goulenn-
se peogwir ez eo talvoud al lennegezh un talvoud degemeret gant an holl en holl 
vroioù, da vihanañ betek hiziv. Hogen mat e c'hell bezañ evelato imbourc'hañ an 
dalvoudegezh a roomp-ni da studi hol lennegezh.

(1) Danevell Gwazva ar C'helenn a gaver ivez war AL LIAMM 115/ 135.
Evit pep diskleriadur diwar-benn Strollad an Deskadurezh Eil Derez, skrivañ da 
S.A.D.E.D, 30, place des Lices, 35-Rennes. 
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Da e ve komz da gentañ eus orin al lennegezh hec'h-unan. Ur pal kalvezel 

ha pleustrek he deus bet al lennegezh da gentañ. En derou ez eo bet stag ouzh 
hudouriezh emichañs ; anezhi e oa rimadelloù-hud mennet da strobinellañ ha da 
chadennañ ar galloudoù kuzh a-du pe a-enep, evel m' henn diskouez ar ger « 
carmen » e latin a dalv war un dro barzhoneg hag achantadur. Ar c'hontadennoù 
pobl a darzh moarvat eus an hevelep andon : displegañ a reont istor ar galloudoù
hud dianav ha gourdrouzus a ranker mestroniañ e stumm pe stumm. Moarvat, a-
c'houdevezh hag a-nebeudoù, ez eo bet kollet ster pleustrek ar mojennoù-se ; n' 
eo bet merzhet nemet an tu diduellus anezhañ hogen evelkent e tiskouezont, - pe 
da vihanañ e tiskouezent - ar skiant he doa ar werin eus ar marzh, ar burzhud, 
an dreistnatur hag an ezhomm he doa da gaout darempred ganto e doare pe zoare.

Un orin all a zo d' al lennegezh moarvat. Adal ma 'z eo bet savet ar Stad 
ez eo bet lakaet dre skrid al lezennoù, ar reoliadurioù, reizhennoù ha 
gourc'hemennadurioù a bep seurt embannet gant ar Stad-se. Heñvel, d' ar memes 
koulz emichañs, kerkent ha ma 'z eo bet ijinet ar skritur, ez eo bet lakaet dre 
skrid e-leizh a segredoù-micher o doa an arz-vicherourion dober anezho.

Adal an amzerioù istorel kentañ avat ez eo anat an dalvoudegezh a roer d' 
al lennegezh. Kemeromp, da skouer, kanennoù an Iliados hag an Odusseia e Bro-
C'hres an henamzer. Petra zo enno moarvat nemet danevelloù-meur diwarbenn 
hanterzoueed, gouroned hag harozed denelaet. Un orin kravezel a vefe eta d' ar 
skridoù-se. Hogen un implij all o deus tennet ar C'hresianed diouto : un danvez 
kentelioù a-benn heñchañ ar re yaouank er vuhez ; Odusseus a zeue da vezañ neuze
an den, pe da vihanañ, an den gresian skouerel, kalonek ha gwidreüs war un dro, 
pennek ha dalc'hus, kadarn ha dilu en hevelep amzer. Kemend-all a zo gwir diwar-
benn harozed an Iliados e-lec'h e teske ar gresian yaouank peseurt perzhioù a 



ranke kaout ar c'hadour galvet deiz pe zeiz eus e vuhez da zifenn e vro dre an 
armoù.
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A-viskoazh eta ez eo bet gortozet digant al lennegezh kelenn diwar-benn ar

vuhez dre livañ ha taolennañ houmañ e-giz m'emañ. Pe, kentoc'h, un dro ez eo bet
al lennegezh ivez da brederiañ diwar-benn ar vuhez, koulz d' al lenner pe d' ar 
selaouer ha d' ar skrivagner e-unan. Ma kemeromp adarre skouer al lennegezh 
c'hresianek e welimp ned eo ket mui mennad ar reuzc'hoari gresianek dezrevell 
avanturioù an doueed pe reuzioù ar re a zo bet her a-walc'h d' en em sevel a-
enep dezho, - pezh a oa danvez ar mojennoù gwerin kent, - displegañ stourm an 
den ouzh e donkadur ne lavaran ket, an den ha na c'hall ket degemer bevennoù ar 
vuhez m' eo kaeet enno hag a glask kas pelloc'h bepred harzoù e c'halloud.

Dre an hent-se ez eo deuet al lennegezh da vezañ hiniennel. Hag a-zivout 
natur al lennegezh vodern n' hoc'h eus nemet adlenn pennad Roparz HEMON e-barzh 
Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh a zo talbennet Ar vuhez hag al lennegezh. Da 
heul Roparz HEMON e c'hellomp lavarout ez eo ratozh ar skrivagner eztaoliñ 
penaos ez eo fromet dirak gwall-gudennoù ar bezoud. Dre ma kav un heklev e kalon
e lennerion en o bro ha dre o yezh da gentañ e tizh ar skrivagnerion a rumm da 
rumm krouiñ un doare ene broadel a zo diforc'h ha disheñvel diouzh hini ar 
broadoù all. Dre ma taol skrivagnerion ar rummad-mañ-rummad evezh mui pe vui 
ouzh ar gudenn-mañ-kudenn kentoc'h eget ouzh ar re all ez eo heñchet ha stummet 
a gantved da gantved spered ar bobl a chom e darempred gant he lennegourion. 
Evel-se eta ez eo al lennegezh da gentañ evel ar yezh hec'h-unan un tu da eren 
kenetrezo rummadoù ha renkadoù ur bobl ha da reiñ unded dezho.

Ret eo lavarout ivez avat ne oa ket c'hoarvezet hevelep degouezhad e 
Breizh betek-henn dre ma n' hor boa ket gouezet c'hoazh diorren gwir oberennoù 
klasel broadel. Emaon o vont da zisplegañ va soñj. Da gentañ ez eo bet Breizh 
abaoe an XIIvet kantved tost-da-vat ur vro divyezhek e-lec'h ez eo bet al lañs 
gant ar galleg hag al latin da gentañ ha muioc'h-mui gant ar galleg da c'houde. 
Ar skridoù a zo bet savet e brezhoneg er grennamzer hag er marevezh modern betek
an XlXvet kantved zo bet savet evit ur c'hendere a dud ispisial e kornog ar 
vro : gwerin ar rannvroioù a oa anvet Breizh-Izel, - ha c'hoazh peurvuiañ e veze
lezet a-gostez rannbarzhioù bro-Ereg. Ul lennegezh lec'hel e oa eta ha n' eo ket
ul lennegezh vroadel. Un dalvoudegezh diduellañ a izelrenk he devoa hepken.
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En XIXvet kantved n' eo ket bet kemmet kalz an traoù. Moarvat ez eo bet 

reizhet, glanaet ha pinvidikaet ar yezh evit darn. Hogen ma konter Barzaz Breiz 
a-ziforc'h koulz hag un nebeut oberennoù all o deus kendalc'het ar skrivagnerion
betek derou an XXvet kantved da skrivañ evit kouerion ha netra nemet evit 
kouerion ar rannvro-ma-rannvro. Al levrioù a zo bet embannet neuze a oa evit ar 
pep brasañ anezho levrioù a zevosion, da lavarout eo en ur stumm levrioù 
kalvezel, enno segredoù-santelezh evel ma kaver segredoù-kegin el levrioù a 
geginouriezh, troidigezhioù anezho alies a-hend-all, hag ar skrivagner brezhonek
n' en doa perzh ebet enno e nep keñver. Ne oa ket anezho eta gwir lennegezh. 
Kemend-all a c'haller lavarout diwar-benn ar c'hontadennoù hag ar barzhonegoù a 
zo bet savet d' ar c'houlz-se : ur pal kalvezel kentoc'h eget lennegel o devoa 
an holl skridoù-se ha n' o devoa da bal nemet diduiñ kouerion gaezh e-pad 
beilhadegoù hir ar goañv. Ne oa netra denel e seurt skridoù hag a oa a-hend-all 
aozet, e-giz m' em eus merket dija, e sell d' ur c'henderead strizh-tre a 
Vretoned, hag a oa, a-benn ar fin, ken izelbriz hag ar chañsonioù gallek a 
c'haller klevout hiziv er skinwel-skingomz gall.

Ar gudenn a chom dirazomp hiziv eo gouzout peseurt implij a c'hellomp 
tennañ diouzh seurt lennegezh. Daoust ha didalvez a-grenn ez eo deomp ? Ne 
gredan ket. Arabat ez eo disteurel ur skrid war zigarez n' eo ket bet savet a-
ratozh e sell d' al lennegezh. Kemeromp skouer ur skrivagner gall evel 
Rabelais : danvez e oberenn zo koñchennoù pobl distumm a-walc'h. Ha Molière e-
unan : un darn vras eus oberenn hemañ en em gav war dachenn an diduellerezh 
izel, hini ar sirk dre vras, bas ar preder ha laosk ar stumm anezhi alies. 
Daoust da se o deus gouezet ar C'hallaoued tennañ o mad diouzh an danvez gros-



se. Deuet int a-benn da gorvoiñ e sell da studi al lennegezh ul levr all ha n' 
eo ket bet savet tamm ebet gant ur preder lennegel, ar " Pensées " eus Pascal da
skouer, ha na oa anezho nemet notennoù diskrabet war ar prim war wel ul levr ha 
n'eo ket bet savet biskoazh. Pascal moarvat a oa un den a ijin ; hogen ne oa ket
un den a lennegezh. Heñvel eo ar gont gant darn eus skridoù Voltaire e-unan, 
anezho oberoù a dabuterezh da gentañ penn. Plas seurt skrivagnerion en ul 
lennegezh hag e buhez ur vroad zo tidel hag artifikel a-grenn ; n' eo bet roet 
dezho e gwirionez nemet a-drugarez d' ar Stad ha d' ar gelennadurezh ledet hiziv
an deiz dre holl renkadoù ar vroad. Graet o deus ar C'hallaoued eus o lennegezh 
ur benveg dispar da lakaat holl izili o broad da vezañ lodek en un hengoun 
bredel a zo gwriziennet e Paris ; abaoe ar XVIvet kantved n' eus ket ur 
skrivagner gallek, ha n' en defe ket bevet ar pep brasañ eus e vuhez e Paris.
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Lavarout avat ez eo tidel hag hollereel lec'h ar yezh hag al lennegezh en 

hor sevenadurioù ne lavar tamm ebet ez eo al lec'h-se hep gwir bouez. O reiñ d' 
hor yezh ha d' hol lennegezh ar plas kentañ en hor stourm e sell da stummidigezh
an emskiant vroadel end-eeun n' hon eus graet nemet heuliañ skouer broadoù all 
Europa. Hiniennoù moarvat a zaelo ne c'hellimp biken kevezañ gant ar 
C'hallaoued, lakaomp, war an dachenn-se dre ma 'z eo re deusk ha re danav hol 
lennegezh. N' omp-ni ket ali ganto. Adal derou an XIXvet kantved hag un tamm a-
raok zoken e kavomp e Breizh skridoù a c'hellomp tennañ hor mad diouto.

Penaos eta tennañ gounid eus skrivagnerion ha n' o doa tamm ijin lennegel 
ebet pe n' o doa mennad lennegel ebet ? Hama ! O levrioù a c'hall bezañ studiet 
da gentañ e-keñver ar yezh ; drezo e c'hall an deskard war ar brezhoneg dastum 
anaoudegezhioù resis diwar-benn istor ar yezh, an ereadurezh hag ar steroniezh 
anezhi. Ha kement-se zo ret-holl da neb a fell dezhañ skrivañ ur yezh disi. Pezh
a glemmomp e-barzh poelladennoù 'zo eus an danvez skrivagnerion a-vremañ ez eo 
an diouer a lennadurioù ledan a-walc'h ; re alies ne anavez ar skolidi nemet 
skridoù kalvezel arnevez. Moarvat ne c'haller ket dioueriñ un anaoudegezh resis 
eus ar re-se. Hogen kement-se n' eo ket a-walc'h hag henn lavarout a reomp gant 
nerzh.

Anaoudegezh ar yezh eta, setu pal kentañ an hini a stag da studiañ skridoù
hor skrivagnerion eus an XIXvet kantved. Mat eo ouzhpennañ n' eo ket didalvez a-
grenn kennebeut pluennerezh ar skrivagnerion-se. Kemeromp zoken ur skrid ha n' 
eus anezhañ nemet un droidigezh evel an « Imitasion » gant TROUD pe vBELLEG : 
tro-bluenn ar skrivagnerion-mañ a Leon pe a Wened zo mat-kenañ, start ha resis 
war un dro. Mantrus e vefe teurel d' ar blotoù seurt skridoù war zigarez n' o 
doa mennad lennegel ebet. Lennegel int n' eus forzh penaos peogwir ez int bet 
skrivet gant aked. Tro hon eus bet e-kerz ar bloavezhioù diwezhañ da studiañ un 
toullad skridoù eus skrivagnerion 'zo a Wened, en XIXvet kantved pergen : n' eus
ket unan ha n' hor befe ket teskaouet ennañ arroudenn pe arroudenn a ve mat da 
studiañ e sell d' ar pluennerezh. 
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Ma ne spir ket atav skridoù hon aozerion eus an XIXvet kantved bepred da 

studiañ istor ar menozioù en hor bro, - abaoe kentvedoù o deus dizesket ar 
Vretoned prederiañ, - e c'hallont servijout da vihanañ da imbourc'hañ istor hor 
c'hevredigezh evel pezhioù-c'hoari Molière pe vojennoù La Fontaine e Bro-C'hall.
Soñjomp en ur romant ha n' eo ket gwall vat a-hend-all " Emgann Kergidu ". Tro-
spered ha menozioù kouerion Gornog ar vro a c'hellomp anavezout a-dreuz ar 
skrid-se. Ur skrid all, ken kozh hag ar " Magazin spirituel " gant Marion, a zo 
un droidigezh a-hend-all, kempred d' an dispac'h gall, zo talvoudus meurbet da 
neb a garfe kaout ur soñj pe un damsoñj eus pezh e oa kevredigezh Vreizh en 
XVIIIvet kantved. Un testeni istorel eo ne vern peseurt skrid lennegel hag er 
c'heñver-se ez eo e roll lakaat ar studier da emskiantañ tremened e bobl en un 
doare fetis ha d' en em stagañ ouzh e zouar. O studiañ al lennegezh c'hallek e 
vevo ar skoliad breizhat war ribloù ar Seine ; o studiañ al lennegezh vrezhonek 
pegen izelrenk bennak e ve, en em stago ouzh douar e vro hag a-se ouzh e bobl 
(1).

Evel just e vo kalz pinvidikoc'h an eostad a gavimp e skridoù hor 



skrivagnerion arnevez, kalz liesseurtoc'h e vo an testeni a roio, kalz donoc'h 
ha ledanoc'h diazez o skridoù dre ma veizont dres an implij a c'hall bezañ 
tennet diouzh o oberennoù hag ar roll a c'hoariont adal bremañ e-touez o fobl. 
Met ivez e ouzont ne c'hall bezañ kaset o c'hefridi da vat nemet goulakaet e ve 
e vo savet warc'hoazh ar Stad Vrezhon. Houmañ, evel e pep bro, zo an darempred 
gwirion etre ar skrivagner hag e bobl. Gwir eo an dra-se e Bro-C'hall : hep ar 
Stad C'hall hag he Gwazva an Deskadurezh, pell ' zo e vije bet ankounac'haet 
skrivagnerion evel Malherbe pe La Fontaine.

(1) Anavezout ur gevredigezh ne lavar ket degemer anezhi e-giz m' emañ, e nep 
keñver. Hogen a-hend-all skridoù kembraek ne c'hallfent ket lakaat ar Breizhad 
yaouank d' en em stagañ ouzh e bobl. Diaes-tre eo d' ur bobl bevañ er-maez eus e
zouar.
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Pezh en deus sammet S.A.D.E.D. eo dres c'hoari evit darn roll ar Stad a ra
diouer deomp. Ne lavaran ket n' eus bet graet netra a-zevri hag ent-emskiantek 
a-benn mirout ha displegañ hon hengoun lennegel ; dreist-holl, etre 1949 ha 1953
ez eus bet savet gant Youenn OLIER un toullad studiadennoù a-zivout 
skrivagnerion Skol Walarn hag un nebeut re all. Met framm ebet ne oa bet savet 
evit harpañ ar Vrezhoned yaouank da gemer perzh en hon hengoun lennegel. 
S.A.D.E.D. zo deuet da stankañ an toull. Moarvat n' eus bet aozet betek-henn 
nemet an diazez ha kalz a chom da ober. Menegiñ a reomp e-touez traoù all 
embannidigezh ur rumm klasikoù brezhonek, - ar skridoù eo a vank d' ar 
studierion, - savidigezh ar yezhadurioù hag ar geriadurioù hon eus ezhomm, 
daoust ma 'z eo boulc'het mat al labour war an dachenn-se gant embannadur ar 
Geriadur Istorel, aozadur un deskadurezh kentañ ha trede derez. Kement-se a vezo
sevenet hep mar, hag hep re a zale, spi am eus, ken e c'hallo S.A.D.E.D. c'hoari
ent-klok ar roll ez eo tonket dezhañ c'hoari.

Oberennoù Maodez Glanndour
KOMZOU BEV
13,00 lur
KANADEG EVIT NEDELEG
war Arches gant ur skeudenn gant Langleiz
6,00 lur
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ABEOZEN gwelet gant skolidi S.A.D.E.D. 
(1)

A-zivout ABEOZEN eo pempet kentel lennegezh roll kelennadurezh S.A.D.E.D. 
Gant aotre ar Strollad hag hini ar skoliad ez embannomp amañ unan e-touesk ar 
gwellañ poelladennoù, - dizanv hervez ar reolenn (2).

TESTENN : Savit plaenadur an destenn da heul ken e-keñver danvez, ken e-
keñver doare, o kemer skouer war ar gentel emaoc'h o paouez studiañ (3), hag en 
ur geñveriañ diouzh ret gant ar pezh a anavezit eus romant ABEOZEN "Hervelina 
Geraouell " (SKRIDOU BREIZH, Brest, 1943).

EROS
(. . . . .)

ANKOU
« An Aotrou Krist, eme an Aviel, a zo savet a varv da vev...

(1) Evit pep diskleriadur diwar-benn Strollad an Deskadurezh Eil Derez, skrivañ 
dá : SADED 30 Place des Lices, 35-Rennes.
(2) Poelladennoù all zo bet embannet gant AL LIAMM : war MEVEN MORDIERN 
(99/294), war ABEOZEN (101/482), war RONAN HUON (111/275), war MAODEZ GLANNDOUR 
(114/46).
(3) Ar pempet kentel lennegezh a studi ar varzhoneg Goañv digenvez (GWALARN 133,
1941).
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EROS
Ha da zen n' en deus diskuliet kement a welas e ene e-pad an amzer ma chomas e 
gorf e bez Jozeb Arimathia. Arvarus kement tra a c'hallfes lavarout din diwar-
benn ar pezh a c'hoarvez ur wezh skoet ganez taol ar marv. Ne dabutin ket ouzhit
a-zivout an Droug hag ar Mad ha ne c'houlennan ket diganez displegañ din dindan 
eñvor gourc'hemennoù Doue hag an Iliz. Me n' emañ ket va freder gant ur bed all 
ma ne dlean ket kaout perzh ennañ. Ne badin nemet keit hag ar vuhez douarel. Un 
dra a ouzon hep ket a var, Ankou dall. Ar re a gasan, kazel ha kazel, em 
faradoz-me, evit komz eveldout, pell amzer pe ur predig nemetken peurliesañ, n' 
eo ket stank ar re anezho a stagfe da 'm milligañ, goude ma c'hoarvezfe ganto, 
diwar endevout sentet ouzhin, ar gwashañ reuz. Mervel a reont a-wezhioù hep 
gedal taol da zorn. Aliesoc'h e c'hortozont da zeiz, en ur genderc'hel gant ar 
vuhez gwellañ ma c'hallont, etre hun ha dihun. Koun an amzer evurus, tec'het da 
viken, a zo enno evel ur goulou lutig dalc'hmat war vezañ lazhet gant an avel ha
bepred war enaou. Ur glac'har, dudius ha kriz war un dro, a grign o askre ha ne 
c'houlennont tamm ebet ma teufe warno pare an ankounac'h. Lenn a ran enno, pa 
dremenan en o skeud, ar soñj-mañ, fraezh ha padus : « N' on biskoazh bet 
denoc'h, e gwirionez, n' em eus morse santet va c'halon leun-barr gant lanv ar 
vuhez digemmesk, nemet en amzer ma karen, nemet en amzer m' edo va muiañ-karet 
em barlenn ». Dimezet pe dizimez, pe c'hlas pe zu-pod e ve o daoulagad, an 
hevelep kredenn o deus hag ar gwir o deus d' he magañ. E-lec'h ne welez-te, gant
kalz a sodion nemet hudurniezh daou gorf noazh kemmesket, ez eus, dianañ holl, 
er re a zo dellezek da vout niveret e gouenn mabden, dimeziñ etre Kened ha Mad, 
emglev etre korf hag ene. Ha, lavar a gari, gant un Tad ha nann gant kalonoù 
trenket ha disec'h e vint barnet un deiz, mar dint da vezañ barnet... »

ABEOZEN (diwezh ar pennad Erôs hag an Ankou, GAlV 5-7/89-90, Roazhon 
1941).
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Abeozen a skriv " Erôs hag an Ankou " er mare ma en doa kejet ouzh ur 

vaouez a roe dezhañ an dro diwezhañ da gavout an eurvad. Graet e venoz, e klask 
ar skrivagner da azezañ e zibab. Se a welomp er varzhoneg hon eus da studiañ. 
Abeozen a fell dezhañ kavout un didamalladur a dalvezo, n' eo ket evitañ e-unan,
met evit pep hini. En em c'houlenn a ra eta petra eo ar vuhez diles. Daou 
respont a zo en destenn : hini an Ankou, a zivinomp a-dreuz komzoù Erôs, ar 
vuhez peurbadus ; hag hini Erôs, ar garantez. An eneberezh-se, a ziskouez un ene
en deñvalijenn hag en arvar, a zo diorreet a-hed ar pennad.

AN DANVEZ

Teir elfenn a c'heller merzout er pennad-mañ : eneberezh etre daou zoare 
da welout ar vuhez, etre div relijion, kudenn ar feiz.

Kregiñ a ra an destenn gant evezhiadenn an Ankou : « An Aotrou Krist, eme 
an Aviel, a zo savet a varv da vev... ». Ar bomm a zo lakaet diouzhtu war gudenn
bouezusañ ar pennad : petra eo ar vuhez wirion. Ar peurbadus eo respont an Ankou
; anat eo pa lavar Erôs : « Me n' emañ ket va freder gant ur bed all... ». 
Adkemer a ra an Ankou ur menoz kristen : dre ar marv, e tizhomp ar vuhez wirion.
Ar vuhez-se a zo an eürusted da viken. Pezh a ginnig Erôs, er c'hontrol, n' eo 
nemet un eurvad berr, e-pad « ur predig nemetken peurliesañ ». Met reiñ a ra da 
viken, d' an hini en deus heuliet ar gentel, koun an amzer-se. Kavout a reomp an
hevelep menoz en " Hervelina Geraouell " : eurvad an daou zen yaouank n' en deus
ket padet muioc'h eget ur bloavezh ; skrivañ a ra ar paotr yaouank d' e 
garedig : « An amzer tremenet a zo ur Baradoz kollet da viken evidomp ». Er 
varzhoneg koulskoude, Abeozen a ya kalz pelloc'h eget er romant. Koun ar 
garantez kollet a zeu da vezañ « ur goulou lutig » barrek da sklerijennañ ar 
vuhez en he fezh. Mar kinnig Erôs ar garantez hag ar c'houn anezhi, e kinnig 
ivez an anken, ar glac'har. Met se n' eo gwelet nemet evel un heuliad ret, 
degemeret gant pep hini. Dere mab-den eo ; ar vuhez roet gant Erôs a zo dreist- 
holl denel. « N' on biskoazh bet denoc'h e gwirionez... nemet en amzer ma karen 
» a lavar Erôs. Ar garantez hec'h-unan a zo andon wirion ar vuhez ; talvoudekaat
a ra pezh na vije, a-hend-all, nemet ur stad diziviz « etre hun ha dihun ».

214
An eneberezh-se a glot gant unan all, donoc'h, etre ar relijion gristen 

hag ar relijion naturel. An Ankou a zo simbol kristen ar marv. Ha, zoken ma 
tegemeromp ar menoz kristen : ar marv a zigor hent ar vuhez wirion, ret eo anzav
: ar c'horf dasorc'het n' en deus ket mui a berzhioù korfel. En Aviel, ar 
C'hrist, deuet a varv da vev, a spurmant dirak an abostoled hep bezañ digoret an
nor. Kastizañ ar c'horf evit gounit buhez peurbadus ar baradoz, setu kentel an 
Aviel komprenet er ster strizh. Sed a gelenn an Ankou, henn gwelout a reomp, 
adarre dre lavar Erôs : « E-lec'h ne welez-te... nemet hudurniezh daou gorf 
noazh kemmesket... ». D' ar mare ma skriv " Erôs hag an Ankou ", ne oa ket 
Abeozen troet kalz gant an Iliz. Ha n' eo ket hep abeg e kavomp ivez en " 
Hervelina Geraouell " « ar c'halonoù trenket ha disec'h », hag a zo war un dro 
kalonoù devot, oc'h enebiñ ouzh karantez ar re yaouank.

Er romant evelato, ar rebech a dalvez dreist-holl evit mamm ar paotr 
yaouank ; ne stourm ket ar skrivagner war dachenn ar menozioù. Ledanaat a ra ar 
gudenn er varzhoneg, en ur ginnig ur relijion all.

Erôs a oa doue ar c'hoant evit ar C'hresianed. Dibabet eo bet da aroueziañ
al levenez vevañ. Lenn a reomp en " Hervelina Geraouell " : « C'hwek oa bevañ ».
Sevel a ra ar barzh ur relijion eus ar vuhez. Ar garantez, andon ar vuhez, a zo 
deuet da vezañ sakr. Uhelvennad ar relijion-se a zo « dimeziñ etre Kened ha Mad,
emglev etre korf hag ene ». Elfenn gentañ ar frazenn a gas da soñjal e Platon : 
klask a ra ivez unvaniezh Kened ha Mad. Ha deuet eo a-benn Erôs da zibunañ 
kudenn grisañ ar gristenion : emglev etre korf hag ene.
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E gwirionez, an eneberezhioù hon eus gwelet a zo diazezet war un dra 

donoc'h. An div dudenn n' en em gomprenont ket. Erôs a anzav : « Ne dabutin ket 



ouzhit a-zivout an Droug hag ar Mad ». Ha pelloc'h : « Ne badin nemet keit hag 
ar vuhez douarel ». Met an Ankou n' en deus damant nemet da vuhez ar bed all. 
Aze e tizhomp kuaenn ar feiz. Abeozen en deus ezhomm kaout un dra asur ; Erôs a 
ginnig ar vuhez douarel, pezh a zo santet, hag ar garantez, a c'hell amprouiñ 
pep hini. Disfiziout a ra Abeozen diouzh ar bed all « arvarus ». Evit unan a 
gred e Doue, ar bed-se hag an eurvad goude ar marv a zo suroc'h eget ar re a 
anavezomp. Abeozen n' en doa ket ar feiz kristen, ha ret e oa dezhañ chom stag 
ouzh ur wirionez. Se ne welomp tamm ebet er romant " Hervelina Geraouell ", n' 
eo nemet skeudenn ar menozioù displeget er varzhoneg-mañ, a zo kalz donoc'h e 
pep keñver.

AN DOARE

Ret eo merzout da gentañ n' eo ket " Erôs hag an Ankou " skrivet e 
gwerzennoù, eviti da vezañ ur varzhoneg diles. Leun a varzhoniezh eo avat, pezh 
a zo gwelet dre ar skeudennoù, ar gerioù, ar mentadur hag ar soniadoù.

Dre skeudenn ar « goulou lutig » e fell da Abeozen diskouez d' al lenner 
petra eo ar pezh a c'hellfed envel goanag ar vuhez, ma ne vefe ket troet etrezek
an amzer dremenet. Ar « goulou lutig » dalc'hmat war vezañ lazhet gant an avel 
ha bepred war enaou a ezger ar c'houn. En ur skrivañ « n' em eus morse santet va
c'halon leun-barr gant lanv ar vuhez digemmesk » e c'houverk Abeozen galloud 
divent ha glander ar garantez. Aze e skriv ar barzh evit daoulagad al lenner, n'
eo ket evit e spered.

« Danvez sonerezh, setu ar pezh a zo, a-raok pep tra, eus barzhonegoù 
Abeozen » emezañ e-unan en e Istor al Lennegezh. Kavout a reomp ar perzh-se en "
Erôs hag an Ankou ". Un tem-stur a bar hag a steuz diouzh tro a-hed an destenn :
hini ar relijion. Eilgeriadenn an Ankou a hañval bezañ tennet eus ul levr 
santel. Ha lenn a reomp pelloc'h lavarennoù relijiel : « an Droug hag ar Mad », 
« ar vuhez douarel », « em faradoz-me », « da 'm milligañ », « ur glac'har a 
grign o askre ». An dro-lavar « e gwirionez » a vez implijet en Aviel, koulz hag
an anv-gwan « dellezek », hag ar frazenn « gant un Tad... e vint barnet un 
deiz... ». Pa skriv evel-se, Abeozen a ro d' e varzhoneg ul liv a destenn 
santel.
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Klotañ a ra mentadur ar frazennoù gant ar mennad-se. Frazennoù hir ha berr

etrelakaet a vent an destenn evel ur ganaouenn-hud. Lañs ar frazenn a heuilh ar 
menoz. Da skouer er frazenn-mañ : « Koun an amzer evurus / tec'het da viken / a 
zo enno evel ur goulou lutig / dalc'hmat war vezañ lazhet gant an avel / ha 
bepred war enaou », an elfenn ziwezhañ, berroc'h, a ziskouez al lutig oc'h 
enaouiñ trumm. En ur frazenn all, er c'hontrol, un elfenn hiroc'h a ziskouez 
lusk al lanv : « n' em eus morse santet va c'halon leun-barr gant lanv ar vuhez 
digemmesk ». C'hoari a ra ar barzh ivez gant ar soniadoù. Implijout a ra 
soniadoù flour evit diskouez unan bennak morgousket, da skouer : « Aliesoc'h e 
c'hortozont da zeiz, en ur genderc'hel gant ar vuhez ar gwellañ ma c'hellont, 
etre hun ha dihun ». Pe soniadoù a laka da soñjal e kleier : « Ne dabutin ket 
ouzhit a-zivout an Droug hag ar Mad ha ne c'houlennan ket diganez displegañ din 
dindan eñvor gourc'hemennoù Doue hag an Iliz ». Klevout a reomp sonioù rust evit
gouverkañ ur menoz kriz : « Ur glac'har, dudius ha kriz war un dro, a grign o 
askre ha ne c'houlennont tamm ebet ma teufe warno pare an ankounac'h ». Pep tro,
stumm ar varzhoneg a zo bet skrivet evit lakaat splannoc'h mennad ar barzh.

Ur wir varzhoneg eo " Erôs hag an Ankou ", ken e-keñver ar sonerezh a 
glevomp enni ken e-keñver ar menozioù, lavarout a c'heller marteze ar 
brederouriezh ; a drugarez dezhi ez eus un dalvoudegezh hollvedel er varzhoneg. 
Ar preder-se, koulskoude, en deus ur ster all, strishoc'h : an eneberezh 
aroueziet gant an div dudenn a ziskouez ur gizidigezh klañv. Gwelout a reomp en 
" Erôs hag an Ankou " ur stourm en un ene re gizidik o klask atav e gempouez. 
Aze emañ avat ar perzh a dizh en donder kalon al lenner.

Noten : 18/20.



EVEZHIADENNOU HOLLEK

Speredek ha kizidik eo hoc'h evezhiadennoù. Ho yezh a zo reizh ha resis 
peurvuiañ hag ho plaenadur plijus da lenn.
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VEFA DE BELLAING

Ul levr nevez gant Ronan HUON: AN IRIN GLAS

D' ar re a gar lenn, n' eus ket dudiusoc'h trugar eget troc'hañ pajennoù 
ul levr nevez-deuet er-maez. Dizoleiñ aergelc'hioù, mennozioù, tud, bet ganet 
gant an oberour, ober anaoudegezh ganto pajenn dre bajenn, dibalamour ha divall.

An dudi-se em eus kavet muioc'h eget biskoazh, a gredan, en ur lenn " AN 
IRIN GLAS ".
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A-raok stagañ gant an destenn zoken, e komprener diouzh ar golo, doare 

luc'hskeudenn vodern dezhañ, e vo kinniget deomp lennegezh diouzh ar mare a ren.
Embanner Al Liamm a blij dezhañ goloioù diouto o-unan, divoutin, pezh na vir ket
outo da vezañ kaer peurliesañ. Kavout a rin abeg koulskoude el liv gwer bet 
implijet evit titl " An Irin glas ". Peogwir e talvez ar ger glas evit ar 
Vretoned ul liv ken diresis - moarvat diwar kemm-digemm neuz ar mor - perak 
bezañ dibabet ul liv ken « gwer » na glot na gant liv an irin, zoken diazv na 
gant ster gwirion ar ger-se ? Marteze n' en dije ket klotaet ken brav gant an 
tal du an arliv a empennan-me ? Ne vern. Ur wech digoret al levr, gwel ar 
mouladur kaer en deus va adlakaet war an tu mat.

Trizek kontadenn a zo el levr, ha daoust dezho bezañ disheñvel diouzh eben
e-keñver an danvez, ul liamm a zo etrezo : blaz an « irin glas », dous ha 
c'hwerv war un dro.

Darn eus ar c'hontadennoù-se a zo bet embannet endeo war Al Liamm (6). Al 
lod brasañ anezho (7), ar re wellañ d' am meno - a oa diembann.

Skrivañ kontadennoù (pe istorioù berr ? ar ger a zo da gavout c'hoazh) a 
zo diaes-kenan. Ma 'z eo didenn a-walc'h skrivañ ur romant hir, meur a dudenn 
hag a zarvoud ennañ, ez eo kalz diaesoc'h sevel un istor berr evel m' o deus 
graet mistri war an dachenn-se : Tchec'hov, Joyce, O'Flaherty, Maupassant, h.a. 
Aze, en deus pep ger e dalvoudegezh. Ur seurt bravig e tle bezañ kizellet, 
pleustret warnañ gant evezh ha karantez.

Ha dres, karantez, douster, barzhoniezh, a gaver en " Irin Glas ".

Hep gerioù diaes na troioù-lavar kammdroek, Ronan Huon a zanevell 
reuziadoù tud eveldomp : priedoù o c'henvevañ eürus pe get, amourouzien, 
kouerien, tud pinvidik ha paour, en o buhez-pemdez, gant o zrubuilhoù hag o 
joaioù.

Per Branelleg tudenn " Dibenn an deiz " hon eus kejet gantañ, melkonius ha
tavedek e straedoù n' eus forzh peseurt kêr, hag Anaïg krennardez " Ar Pok " a 
welomp bemdez o c'hoarzhin farv gant he mignonezed. Ar plac'h yaouank a zo bet 
poket dezhi dre heg, gant ur paotr o tont eus al lise evelti. Fuloret eo-hi, ha 
koulskoude : « ...Ur paotr en doa poket dezhi. Un doare lorc'h a save enni 
bremañ, ur vaouez e oa, unan wir. Gant he mouchouer e netaas ar ruz a oa aet a-
dreuz war he genou. Petra lavarfe Liliana warc'hoazh pa gontfe dezhi ? Mall he 
doa da warc'hoazh.»
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« Tremen a reas dirak ur stal c'hoarielloù. Eno ec'h ehane alies da 

sellout ouzh ar pompinelloù a bep seurt ment hag a bep seurt gouenn a veze 
diskouezet. Derc'hel a reas gant hec'h hent hep treiñ he fenn. (...)»



« Warc'hoazh e lakfe he botoù seulioù uhel evit mont d'al lise.»

Div eus ar c'hontadennoù o deus plijet din peurgetket. An hini gentañ : " 
An Div c'hoar " hag am eus kavet par da oberennoù skrivagnerien rusian brudetañ.

Selaouit ar plac'h yaouank kozh o randoniñ :

« N' on ket deut d' ho trugarekaat, Itron. Re a aon am boa d' en em gaout 
gant unan bennak er ru. Hervez piv e vez, c'hwi oar, e kont ruz pe wenn.»

« Dont a ran adarre da c'houlenn ur servij diganeoc'h, Ez an da gempenn ho
porpant, dalit evel-se. Gweañ a ran atav va bizied hag o lakaan an eil war 
egile. Ma, deut on adarre. Setu : va lakaet o deus e penn an iliz nevesaet. 
Lakaet on bet war ar groaz. Dober o devoa eus unan bennak da sammañ ar pec'hed 
warnañ, va dibabet o deus evel bouc'h ar pec'hed. Krist nevez an iliz on. Ya, 
peadra zo da c'hoarzhin neketa ? »

Ha pelloc'h : « Er beure-mañ ma 'z on aet da gambr va c'hoar ne oa ket 
dihun. Ha lezel a ran da sevel bremañ. Damwelout a raen he dremm wenn e-kreiz he
blev louet fuilhet war ar penn-wele hag he daouarn ken gwenn-all astennet war ar
pallenn, gant o bizied treut teñvaloc'h ar begoù anezho.»

« Daoust d' an nebeut a sklerijenn a 'n em sile dre ar galonenn e-kreiz ar
stalaf e welen ar skrabisadennoù am boa graet war he daouarn ha war he fas p' he
devoa klasket va c'hrougañ dec'h. »

« ...An oabl a zo glas. N' eus takenn avel ebet, deil ar pupli ne fiñvont 
tamm, evel dremm va c'hoar. Glas eo an oabl... glas evel va lagad, ...glas-mor, 
glas-glan, glas-sin, glas evel va daoulagad, glas evel... »
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Echuiñ a ra ar gontadenn amañ, n' eus ket ezhomm muiodh a c'herioù. En ur 

lenn linenn dre linenn, hon eus santet krizhder ar follez kozh.

" Sioulder an noz " a zo ur gontadenn da vezañ lennet goustad, a vouezh 
damuhel, e-kichen an tan netra nemet evit ar blijadur da lakaat da glotañ daou 
zudi : hini al lennegezh hag hini al levenez. Enni, en deus gouezet an oberour 
dibab ar gerioù c'hwekañ, evel ma klask ur gwaz ar sïdan flourañ da wiskañ e 
vuiañ-garet. Ur pec'hed e vefe reiñ un tañva hepken eus ar pennad-se, ken klok 
en e gened.

A dra sur, n' int ket holl deuet ken brav. " En tren ", da skouer, em eus 
kavet gwanoc'h, n' eo ket dre ma ne c'hoarvez netra heverk ennañ, met dre ur 
seurt untoniezh hag ivez dre ma ne seblant ket ar yezh bezañ kizellet ken brav.

Petra soñjal a-zivout " Ar Vuhez " ? Amañ, n' on ket « er jeu ». Perak ? 
Diaes eo her gouzout. Chom a ran diseblant ouzh an dud yaouank o vevañ dirazon. 
Marteze e vank en istor-se an elfenn a laka al lenner da fromañ ? Ar varzhoniezh
hag a zo ken anat en holl bennadoù all, koulz lavaret, n' eus ket anezhi ar 
wech-mañ.

Dre vras e c'heller merzout ez a talvoudegezh kontadennoù " An Irin glas "
diouzh an amzer m' int bet skrivet. Evel ma lavaren uheloc'h, ar re ziembann, da
lavarout eo ar re nevesañ a zo ar re wellañ. Anat eo en deus an oberour 
pleustret a-zevri-kaer war ar vicher.

En enep da Youenn Olier hag a daolenn tud o zonkadur unton ha dic'hoanag, 
Ronan Huon a laka dalc'hmat war wel un elfenn a denerded hag a zouster. Zoken en
istorioù mantrusañ (" Ur vaouez vihan gwenn he blev ", " Dibenn an deiz ") e 
chom ar spered en entremar dre ma n' eus da ziskoulm nemet an hini a c'hellomp 
faltaziañ. Pezh a zo dres diouzh ijin ar gontadenn giz arnevez.



Lennerien 'zo a vo souezhet gant ar stumm-se. Un « istor berr » n' eo ket 
ur gontadenn enni un diskouezhadur, un dalc'h hag un diskoulm. Arabat klask pezh
n' emañ ket eno. Un daolenn eo, setu holl, ha ret eo deskiñ he lenn, he 
c'hompren.
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Daoust hag-eñ ur rebech a raimp d' ar skrivagner ? Hag-eñ e vije bet 

levezonet, hep gouzout dezhañ, gant skrivagnerien dezho doare nevez da stummañ 
frazennoù hir hep pik na skej ? A c'hellfe bezañ, pa ouzer ez eo a orin keltiek 
ul lod mat eus diaraogerien-se. Ha neuze n' eo ket ur rebech an hini eo a raimp 
da Ronan Huon, met un ali a evezhded d' an danvez-skrivagnerien ne lavaran ket. 
Ret eo deskiñ ar vicher skrivañ - evel m' en deus graet hor skrivagner - a-raok 
en em aotren d' ober kemend-all.

Hag un dra vat a vefe goulenn digant oberour an " Irin glas " skrivañ ur 
romant ? Ne gav ket din. Ne vije ket dioutañ.

Kizidigezh ouzh an dud, ouzh ar merc'hed dreist-holl, ouzh an traoù 
muioc'h eget ouzh an natur war a seblant, santidigezh ouzh hesoniezh ar gerioù, 
a vez kavet en oberenn-mañ hag a ra ur seurt ere etre hol lennegezh hengounel ("
Ar Bann- heol " o tegas soñj anezhi) hag an hini a-vremañ n' he deus ket aon da 
gomz diwar-benn trivliadoù denel dre hent ur yezh o klotañ ganti.

Abaoe ma oa deuet er-maez e zastumad barzhonegoù : " Evidon va-unan ", 
Ronan Huon dalc'het betek re gant e labour embann skridoù ar re all, n' en doa 
ket gallet ober war-dro e re. Trugarez dezhañ da vezañ deuet a-benn, daoust d' e
ziouer a amzer, da skrivañ ha da embann un oberenn ken plijus. Diougan mat a zo 
evit lennegezh Breizh !

An Irin glas (200 pajenn). Priz 11,00 lur. - C.C.P. 1136-82 Rennes. Mlle J. 
Queillé.
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AL LEVRIOU

TOM BARRY : Victoire pour l'armée secrète.
(Collection " Action - 68, rue de Vaugirard, Paris 6°.)

An oberenn-mañ, troet gant an Ao. CONRAD diwar saozneg «Guerilla days in 
Ireland» , zo o paouez dont er-maez. Kent am bout he feurlennet, e kredan hec'h 
erbediñ da lennerion Al Liamm. Aes eo ar galleg anezhañ, o tisplegañ istor Bann 
Monedus Kornog Corcaigh (Cork), ha dre-se istor Dispac'h Iwerzhon, adalek « 
Poblacht na Eireann » betek anzavadur ar Frankiz e 1921.

Gwirion eo skrid Tom Barry, a zispleg ar galv a savas ennañ pa ouezas e oa
bet lazhet Padraig Mac Piarais hag ar re all : « Netra ne ouien eus ar broadoù, 
bras pe vihan.., Netra ne ouien eus istor Iwerzhon, ha tamm emskiant vroadel ne 
'm boa ».

Mat eo dimp kounañ, en ur vont gant al levr, penaos e voe « deraouet 
diazezañ rannoù-Stad Republik Iwerzhon, e-kreiz ar bloavezh 1919. A-benn nemeur,
e voe kretaet kannaded ar Republik er broioù estren. Lezioù-barn a voe diazezet,
un amprestadeg vroadel savet. Ar C'huzulioù-kêr, renet betek neuze gant Kastell 
Dulenn, a voe lakaet dindan veli an Dáil (Breudoù Iwerzhon). Savelet e voe 
raklunioù greantel ha maeziadel ». Ha kement-se a geñver da savadurioù ar 
gouarnamant saoz en Iwerzhon.

E sigur savidigezh ar Bann Monedus, e ro Tom Barry da c'houzout dimp « e 
veze kadourion boellek ha kalonek ar Bann, war-lerc'h ur sizhunvezh hepken o 
kenembreger, gouest da stourm ouzh soudarded kevatal o niver ul lu diazezet ha 
da gevezañ oute er gad, daoust d' o anaoudegezh e-keñver dizarbennoù ha pegadoù 
bout disteroc'h ».

Pehini e oa kefridi ar Bann Monedus ? « stourmata, lazhañ, kemerata, ha 
distrujañ al armeoù estren ; freuzhañ strivoù an alouber da adsevel e 
velestradurezh reuziet-kriz ; mirout ha difenn an ti m'edo ennañ savadurioù hor 
Stad, hag an dud oc'h ober war o zro ».

Kement zo el levr a vije da venegiñ, an doare m' o deus soudarded ar Bann 
Monedus renet o brezel, o « guerilla » pa lavarfen mat. Gwellañ zo d' ober avat 
eo erbediñ e lenn.

Un dra avat n' on ket evit mirout ouzhin d' en treiñ, eo dibenn ar pennad 
a gaver war ar golo - savet moarvat, gant embannerion an droidigezh :
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« Dieub eo Iwerzhon hiziv an deiz, hag ar vroad a oar pehini eo he dle da 

dud armead kuzh an Dieubidigezh, an I. R. A., an Irish Republican Army. E pep 
ti-soul, ez eo deuet kurioù an dud-se da vojenn wirion, ha kement broad kelt a 
vir koun ar vroadelourion a zo marv evit d' o bugale bevañ dieub war zouar o 
zadoù ».

abENNEZ.

*

Jeneral MOSHE DAYAN : " Deizlevr taol-brezel ar Sinaï " - Fayard, 266 p.

Ar re a gav souezhus ha dudius istor-bremañ ar Yuzevion a zo bet tennet o 
selloù moarvat gant al levr nevez-embannet ma tesrevell ennañ ar Jeneral Moshe 
Dayan, a oa e penn arme Israel d' ar mare, taol-brezel ar Sinaï.

Da lavaret gwir n' eo ket al levr ken dudius ha m' en dije gallet bezañ. 
Ma 'z eo ar Jeneral Dayan ur pennkadour brudet ne ziskouez ket bezañ ur 



skrivagner ker bras-all. Ar jeneraled n' o deus ket an holl vertuzioù. Reoù all,
brudet da vezañ skrivagnerion veur, ne dint ket pennkadourion vras evit-se. Eno 
avat, n' emañ ket an dalc'h ganin.

Gout a ouzer petra eo bet brezel ar Sinaï. Er bloaz 1956 en em gave Israel
en ur wall enkadenn adarre. Arabiz, bet trec'het ganti seizh vloaz a-raok, a 
felle dezho bepred he mougañ. Edo he enebourion washañ, Ejiptiz, a-zevri o 
kreñvaat o arme ma oa un darn vras anezhi bodet e ledenez ar Sinaï gant ar menoz
da gas stad Israel da get. Evit klask mougañ o c'henwerzh kement ha ma c'hellent
e virent ouzh he listri da dreuziñ kanol-vor Suez ha da dremen dre strizh-mor 
Tiran da vont e pleg-mor Akaba m' amañ porzh israelat Eilat. Ouzhpenn-se, e veze
bepred brezel bihan a-hed he bevennoù.

Ker gwazh e teuas an traoù da vezañ e-kerz ar bloaz 1956 ma reas Israeliz 
o menoz da dagañ Ejiptiz er Sinaï pa ne vije ket ar re-mañ ouzh o c'hortoz. E 
miz Here e kavas dezho e oa deuet ar mare da seveniñ o mennad. Gout a ouient edo
ar C'hallaoued dre ar Saozon oc'h en em zarbariñ da dagañ an Ejipt diouzh o zu 
rak ma oa houmañ o paouez diskleriañ e oa tra dezhi hec'h-unan kanol-vor Suez 
hag o tiberc'hennañ evel-se ar gompagnurezh etrevroadel, met dreist-holl gall ha
saoz, he doa meret anezhi betek-hen.
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D' an 29 a viz Here, diouzh an noz, e kroge arme Israel da dreuziñ ar 

vevenn a-benn-herr diouzh tu ar mervent. Sabadac'het krenn e voe Ejiptiz ha d' 
ar 5 a viz Du, da lavaret eo seizh devezh war-lerc'h derou ar brezel, e oa 
Israeliz mistri war ledenez ar Sinaï en he fezh. O c'holloù a save da 172 den 
lazhet, 817 den gouliet, un den prizoniet ha tri all ne oa roud ebet anezho. An 
taol-brezel kaer-se, sevenet gant soudarded Israel a-enep d' un arme 
galloudusoc'h eget o hini hag armet gwelloc'h, a sebezas ar bed-holl hag a 
fuloras meur a hini. Pezh ne ouied ket ervat, avat, ha pezh a ouzer bremañ - ha 
kement-se eo a ra dreist-holl talvoudegezh levr Moshe Dayan - eo n' edo ket 
aozet mat-mat arme Israel - a oa distank enni ar soudarded a vicher - nag 
urzhiet kerkoulz ha ma vije kredet peurliesañ. N' eo ket souezh eta, ma voe 
graet meur a fazi gant Israeliz e-pad ar vrezeliadenn-se. Da skouer, er bajenn 
128, e Skriv Moshe Dayan « ... Pevar eus hon Ouraganed (1) a vindrailhas ur 
strollad kirri-emgann (israelat) o o'houliañ seizh eus hor paotred hag o wallgas
unan bennak eus hor c'hirri ». Un abadenn heñvel a c'hoarvezas  d' an 3 a viz Du
(p. 148). Fazioù all, avat, gwashoc'h marteze, a voe graet o tennañ da 
aozidigezh an arme ha skoliataerezh ar soudarded hag e ro ar jeneral Dayan meur 
a skouer anezho. Ne venegimp amañ nemet pezh a lavar diwar-benn pourvezhadur ur 
golonennad-soudarded a ranke mont don e-kreiz ar Sinaï : « Prometet e oa bet 
dezhi 153 tumporell-dre-dan aozet evit ar gouelec'h... 24 eurvezh a-raok an eur 
H e voe kemennet dezhi n' he divije nemet 90 anezho hag, a-benn ar fin, pa 
loc'has da vat, ne oa ganti nemet 46 anezho..., a zo gwashoc'h, er golonennad a-
bezh ne oa ket un alc'houez diouzh togoù-biñs ar rodoù... kement ha ken bihan ma
rankas bezañ lezet war an dachenn kement tumporell a oa tarzhet ur vouzellenn 
anezhañ » (p. 102).

Daoust d' ar fazioù-se, avat, e c'hoarvezas an traoù, tost da vat, evel m'
o doa Israeliz divizet anezho a-raok hag e trec'hjont dre ma veze o nerzh-kalon 
dreist da hini Ejiptiz na vezent ket douget-bras da stourm. Ouzhpenn-se, ne voe 
ket gwelet alies na kirri-emgann na kirri-nij Ejiptiz e-pad ar c'hrogadoù ha 
morse, koulz lavaret, ne glaskas ar re-mañ tagañ ar c'holonennadoù israelat pa 
vijet bet aes dezho hen ober, koulskoude, diouzh un tu pe egile.

Daoust ma ne gomz nemet nemeur eus ar C'hallaoued hag ar Saozon, e verk 
spis ar Jeneral Dayan e oa an daou vrezel disheñvel an eil diouzh egile hag hep 
liamm ebet, koulz lavaret, etrezo, pep hini o kas an traoù evel ma kare hag hep 
soursial ouzh ar re all. A zo gwashoc'h, Gallaoued ha Saozon a lavare edont o 
vont da zilestrañ en Ejipt evit dispartiañ Ejiptiz diouzh Israeliz. Meizet ervat
o doa ar re-mañ e rankent skeiñ kalet ha buan evit trec'hiñ. En enep, Gallaoued 
ha dreist-holl Saozon a gollas kalz amzer d' en em aozañ. Rak-se, e voe tizhet o
fal-brezel gant Israeliz pa n' o doa ket ar re all kroget da stourm. D' ar mare-
se, avat, e oa dirollet ha kounnaret-ruz Bodad ar Broadoù Unanet, e New-York, a-



enep an eil re hag ar re all hag e kroge ar Rusianed da grozal.

(1) Kirri-nij. 
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Ne voe ket Bro-C'hall ha Bro-Saoz evit herzel outo. En degouezh-se e voe 

roet urzh d' o soudarded da vont en-dro war vourzh o listri - pa n' edont ket 
dilestret-mat. Taol gwenn o doa graet eta ar C'hallaoued hag ar Saozon. A-benn 
ar fin, en doa gounezet Nasser diouzh un tu pezh en doa kollet diouzh an tu all 
rak gallout a rae diskleriañ e oa chomet an trec'h gantañ. En enep, e c'hell 
skrivañ ar Jeneral Dayan, e pennad diwezhañ e levr : « N' en deus ket degaset an
trec'h-se da Israel nemet gounidoù aes o gwelet diouzhtu - frankiz evit al 
listri israelat da verdeiñ ha fin oberoù ar sponterion - met a zo pouezusbc'h a 
galz, kresket en deus ivez he brud hag he levezon ken e-touez he mignoned, ken 
e-touez he enebourion » (p. 244).

Ne c'hell ket ar C'hallaoued hag ar Saozon lavarout kemend-all.

Souezhus eo ne vez ket studiet muioc'h ganeomp pezh a ra Israeliz. 
Koulskoude meur a gentel a zo da dennañ diouto. Amañ, sur a-walc'h, ur gentel a 
nerzh-kalon, hag unan all a zalc'husted. Ezhomm hon eus-ni, a gredan, eus an eil
hag eben.

ABERHEL.

EMBANNADURIOU AL LIAMM 
Fr. Kervella
YEZHADUR BRAS
13,00 lur
DIAZEZOU AR SEVEL GWERZIOU
6.00 lur
Mlle J. QUEILLE - " Editions Al Liamm 47, rue Notre-Dame, Guingamp
- C. C.P. 1136-82 Rennes -
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NOTENNOU

Gant Aberhel, Per ar Bihan, P. Penneg, A. Heussaff, Ronan Huon.

Hor mignoned 

Erwan KERDRAON a zo laouen o kemenn deoc'h en deus bet ur c'hoar vihan Gwenn, d'
ar 16 a viz Mae e Pondi.

Laouen-bras eo Tugdual LAOUENAN o kemenn deoc'h ginivelezh e c'hoar Enora, e 
Lanuon d'ar 24 a viz Mae 1966.

Laouen eo Solange ha Briag CHEREL o kemenn deoc'h eo gant o mab Ronan, d' ar 26 
a viz Meurzh e Roazhon.

Laouen eo Frañsez, Dominique, Hervelina, Sabine, Tangi ha Servane SOUFFEZ 
DESPRES o kemenn deoc'h ganedigezh o c'hoar Kristell, e Sant-Brieg d' ar 27 a 
viz C'hwevrer.

Klaoda SOULABAIL hag e wreg a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o mab 
Gwendal, e Dax d' ar 4 a viz Mezheven.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d'hor mignoned.

Kañv 

Klevet hon eus e oa aet da anaon gwreg hor c'houmananter Per LAURENT eus Pariz.

Klevet hon eus ivez e oa marvet an Dll LECOMTE, e Paris. Anavezet-mat e oa gant 
Bretoned kêr-Vreizh hag e-pad pell he doa skoazellet Al Liamm.

D' hor mignon ha d' e diegezh e kasomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

Profoù 

Setu roll ar profoù degemeret ganeomp e-korf ar pevar miz diwezhañ :

C'HWEVRER : 
L. Frelaut, 15 lur ; Erwan Miniou, 5 ; Erwan an Heveder, 5 ; Yann ar Beg, 150 ; 
Glaoda Barbotin, 5 ; Erwan Souffes-Despré, 5 ; E. Hemery, 5. 
- War un dro, 190 lur. 227
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MEURZH : 
L. ar C'hozh, 5 lur ; Erwan Bonvallet, 5 ; Dr J. Nyssen, 40 ; Dll O. 
Chevillotte, 10 ; Kontez de Rohan-Chabot, 10 ; Dr K. Delalande, 20 ; Gab Mahe, 
25. 
- War un dro, 115 lur.

EBREL : 
An Ao. hag an It. Renault, 25 lur ; Yann Thomas, 10 ; Marsel Klerg, 5 ; A. ar 
Rest, Brest, 5 ; Gl. Soulabail, 5 ; Dr R. Leon, 10 ; Andrev Gwilcher, 80 ; R. 
Delaporte, 15 ; Job Morvan, 10 ; Gwion ar Menteg, 10 ; Erwan Artur, 30 ; Yann 
Gadoret, 5 ; Dll Marot 10 ; Ronan Pellen, 25. 
- War un dro, 245 lur.

MAE : 
Job Kemener, 5 lur ; L. Chalier, devezh ar brezhoneg, 10 ; Devezh ar brezhoneg, 
net gant tud yaouank Mision ar Vretoned e Pariz, 69,60 ; L. Fiaut, 5. - War un 



dro, 89,60 lur.

Degouezhet ez eus ganeomp abaoe derou ar bloaz 734,60 lur a brofoù. Bennozh Doue
d' an holl.

Lizhiri

Digant C. A. M. eus Pariz :

« Gant plijadur e kasan deoc'h va chekenn 20 lur evit adkoumanantiñ d' ho 
kelaouenn.
Mil bennozh evit ar pennad a-zivout an deskadurezh eil derez e-barzh niverenn 
115 " Al Liamm ".
Seurt pennad a dlefe bezañ troet e galleg hag embannet e gazetennoù gallek zo, 
ganto ur spered digor a-walc'h, evit prouiñ d' ar C'hallaoued pegen don ha 
fonnus eo c'hoant ar Vretoned yaouank da seveniñ ur vroad dezho en ur deurel d' 
ar blotoù un deskadurezh estren. »

Sed aman ul lizher all kentelius-bras evidomp an eil lodenn anezhañ dreist-holl 
dre ma tiskouez anat doare bezañ ar C'hallaoued e-keñver kudenn ar yezhoù. Ar 
pennad pouezus-se zo tennet eus kelaouenn Ministrerezh ar « Coopération ». 
Gwelout a reomp aze ez eo heñvel emzalc'h ar stad gall e-keñver ar brezhoneg ha 
yezh ar broioù afrikat a zo dindan o levezon :

« Un nebeut displegadenoù a-zivout doareoù-skrivañ nevez etrevroadel ar 
yezhoù afrikat.

Goude un emglev etre ar skiantourien a ra war-dro yezhoù Afrika ez eus bet
divizet kement-mañ :

Graet e vo an diforc'h etre ar sonioù  «e» disheñvel. Al lizherenn 
c'hresiat epsilon a dalvezo evit un «e» digor a veze skrivet a-raok ê.
- é a dalvezo evit un é uhel an ton anezhi.
- è evit un è izel an ton anezhi.
- j a dalvezo ar son dj.
- Ar c eilpennet a dalvezo un o digor etre ar son « a » hag ar son « o ».
- d a dalvezo evit un d glebiet.
- c kalet a vezo atav skrivet k.
- ñ en deus an hevelep talvoudegezh hag e brezhoneg met lemet e vez n, da skouer
: an Aotrou 'n arc'heskob Gâtî (e galleg Gantin).
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- u a dalvez evit ar son « ou ».
- s a chom dalc'hmat kalet.

Lennet em eus war gelaouenn Ministrerezh ar " Coopération " Niverenn 
Nedeleg 65 : « Ar Saozon a zo aet kalz war-raok, evit studiañ yezhoù Afrika en o
zrevadennoù a-wechall. Graet e vez gant ar yezhoù pobl evit ar mererezh, ar 
bruderezh, an iliz, al lezioù-barn, ar c'henwerzh. Hor politikerezh-ni, en 
trevadennoù gall, zo lakaat ar galleg nemetken er vuhez kevredigezhel, ar pezh a
zo endeo, ha tamm-ha-tamm e buhez pemdeziek ar bobl a-bezh, ar pezh a zeuio gant
ar skol, ma kasomp a-walc'h a gelennerien c'hall e-pad un niver hir a-walc'h a 
vloavezhioù.

Met ur riskl a zo : ar studierien stummet e galleg a c'hellfe, a-benn ar 
fin, kavout iskis ha direizh ne vijent ket kelennet, tamm ebet en o mamm-yezh 
evel ma vez graet da skouer e Nigeria (e-kichen Dahome) ma vez graet er skolioù 
kentañ derez gant ar Yoruba tra ma vez gallekaet hepken ar Yoruba yaouank a zo e
diabarzh stad Dahome. Ar studierien a c'hellfe neuze en em stagañ en un doare 
dañjerus ouzh o mammyezh seul vuioc'n ma soñjfe dezho o devele bet ur mank aze 
en o deskadurezh. Ha se a vefe ur skoilh evit astennidigezh ar galleg.

An doare nemetañ da ziwall diouzh-se zo diskouez d'ar studierien e vez 
graet war dro o yezhoù : ret e vefe stummañ yezhourien Afrikat gant kentelioù 
uhel er skolioù-meur evel Dakar. Labouret e vefe war ar yezh avat ha n' eo ket 



evit ar yezh. Ret e vefe diskouez d' ar studierien pelec'h emañ plas ar yezhoù 
boutin e dazont Afrika ha lakaat anezho da gompren n' eus nemet ar galleg a 
c'hello servijout d' o bro, o welout pegen paour eo o yezhoù evit an traoù eus 
ar bed a-vremañ. Evel-se ne gredo ket ar studierien e vo bet graet gaou outo, ha
ne glaskint ket reiñ re a bouez d'o yezhoù. Evit klozañ e lavarin : an doare 
gwellañ da asurat astennidigezh ar galleg en hon trevadennoù a-wechall, zo 
lakaat ar yezhoù-pobl da zanvez studi er skolioù-meur. »

Ul lizher digant an Ao. Klerg

Emañ Ronan Huon o paouez kaout keloù digant hor mignon an Ao. Hlerg aet da
ziskuizhañ en Orilhag, setu amañ ul lodenn eus e lizher :

« Emaon o paouez resev da levr-kontadennoù. Daoust ma 'z eo ken fall va gweled 
ha biskoazh e rankan da veuliñ evit an embannadur kaer m' eo da IRIN GLAS, ha me
'vo lorc'h ennon o tiskouez al levr d' ar baotred ac'han, diseblant-kaer ma 'z 
int ouzh o yezh o unan.

Un toullad brav a rak-varnioù a zo dre amañ a-zivout Breizh ; dreist-holl e-
keñver ar relijion. Evito ez eo Breizh ur vro eus ar c'hristenañ hag eus ar 
furañ hag all, hag all, gant un toulladig dispartierien oc'h ober trouz e-giz ma
ra Flandreziz zo ha Kataloniz zo en o bro o unan. Ober a reont dalc'hmat un 
trefoedach eus o yezh. Marteze n' en deus ket ar ger « patoe » evito an hevelep 
ster hag evit ar C'hallaoued, n' ouzon ket.
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Kavet em eus amañ ur skolaer hag a zo bet div wech ouzh va gwelet hag a zo 
karget da gelennañ ar yezh Ok ha ne ra nemet se : 24 eurvezh labour ha 350 
skoliad dezhañ, a gav din. N' eus nemetañ (siwazh ! emezañ) er Frañs a-bezh o 
kelennañ ar yezhoù rannvroel. Lorc'h a zo ennañ gant e yezh ; e penn ur 
gelaouenn " Lo Cobreto " emañ, ur gelaouenn moulet-brav, divyezhek, skrivet e 
rannyezh Aovergna-Uhelañ (isrannyezh Orilhag e skritur Mistral). Met d' e 
skolidi, hep klask o distagañ diouzh rannyezh o c'horn-bro, e tesk ar yezh 
lennegel, en doare d' o lakaat barrek da lenn an oberennoù lennegel.

Un den kalonek ez eo, rak poaniet en deus gwashañ m' en deus gallet a-benn bezañ
distaget da gelennañ hepmuiken ar yezh Ok. Bet eo o kaout ar pennadurezhioù, 
prefed hag all ha deuet eo a-benn eus e daol.

Ranket en deus, na petra 'ta, sevel e gentelioù a-blaen-font. D' e sikour d' o 
liesskrivañ e c'hell mont da gaout sekretourezed an ti-kêr, ar gambr-kenwerzh 
hag all ha graet e vez al labour dezhañ evit mann.

Barrek-tre ez eo eveljust war ar yezh Ok, hag ar rannyezhoù anezhi ; un tamm 
katalanek a oar, met nebeut, daoust ma c'hell divizout gant ur c'hataloniat eus 
Bro-Valensia en abeg d' an heñvelderioù etre ar rannyezh katalanek izel, hini 
Aovergna Uhelañ (a gav din).

Bez en deus beleien e-touez e vignoned ha grataet en deus din va c'has un deiz 
bennak da welout ar Chaloni Cubayna, ur skrivagner hag en deus troet an 
Testamant Nevez hag a zo o paouez treiñ e gwerzennoù mentadet hervez reolennoù 
ar werzaouriezh Okitanek, Salmoù ar Profed David. »

Kuzul ar Brezhoneg

Bodadeg Nevez-amzer Kuzul ar Brezhoneg a zo bet dalc'het d' an 19 a viz Mezheven
e Gwengamp dindan renerezh an ao. Floc'h.

Studiet eo bet :
1) Kudenn ar gwirioù skrivagner.
2) Implij an arc'hant enkefiet. Mouezhiet eo bet reliñ ul lodenn da 
Embannadurioù Al Liamm, evit adembann " Cours Elémentaire " Roparz Hemon, hag ul
lodenn all da Gamp ar Vrezhonegerion, evit yalc'hadoù da reiñ d' ar studierion 
baourañ.



3) Kudenn ar gerioù nevez.
4) Ar c'hampoù, bodadegoù, devezhioù-studi, divizet e-pad an hañv.

Divizet eo bet ar vodadeg a zeu d' ar 25 a viz Gwengolo e Sant Brieg, gant ur 
pred a-gevret da 12 eur 1/2, goude un oferenn gant Unvaniezh Speredel Vreizh e 
Montbareil da 11 eur, e koun 250-vet deiz-ha-bloaz marv Grignon Montforzh.

Ar c'hadoriad en deus kemennet e vefe war roll-devezh ar vodadeg kentañ da zont,
envel ur burev nevez, lod da vihanañ eus ar burev, hag eñ en o zouez, o 
c'houlenn ma vo dibabet d' an deiz-se reoù all da gemer o lec'h. Da c'hortoz, e 
talc'h evel just, ar burev kozh gant e veli hag e labour.
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Errata

Dre fazi eo bet moulet war niverenn ziwezhañ Al Liamm ne vefe ket R. Huon er vro
e miz Mezheven. Etre ar 6 a viz Gouhere an an 8 a viz Eost eo e vo er Stadoù-
Unanet.

Kemmet eo chomlec'h Per ar Bihan

Sed amañ chomlec'h nevez Per ar Bihan a zo distroet da Vreizh : Résidence La 
Balue, Bât. A, Impasse du Lycée, Saint-Servan.

An Embannadurioù

Trugarekaat a reomp Janed Keilhe da vezañ kemeret war he chouk gwerzh levrioù AL
LIAMM.
He chomlec'h a zo : Mlle J. Queillé, Guingamp - C.C.P. 1136-82 Rennes

Kamp ar Vrezhonegerien

E Logivi-Plougraz e vo dalc'het hon naontekvet Kamp, eus ar yaou 28 Gouhere 
betek ar 14 Eost 1966 e skol Sant-Jozeb.

Ar priz n' eo ket bet divizet evit c'hoazh, met resisaet e vo a-benn nebeut d' 
ar re a c'houlenno.

Ar vugale a vo degemeret evel boas. Goulenn a reomp digant ar gerent skrivañ 
deomp ar c'hentañ ar gwellañ evit o enskrivañ. Evezhierezed a-walc'h n'hon eus 
ket kavet c'hoazh. D' ar re a vefe evit evezhiañ ar vugale e c'houlennomp 
skrivañ deomp ivez. Un distaol a vo graet dezho, evel warlene, diouzh al labour 
a vo fiziet enno.

Ar skolioù a yelo en-dro evel er bloavezhioù kent. Bez' e vo ouzhpenn - evel hon
eus kemennet en hon niverenn diwezhañ - ur rummad kentelioù evit ar re tremenet 
ganto an Trec'h Kentañ ha ne vezint ket barrek a-walc'h da heuliañ skol 
S.A.D.E.D.

KENSTRIVADEGOU hon eus mennet ober da geñver Kamp 1966 :

Kenstrivadeg berrskrivañ : oc'h ober diouzh unan anavezet (Duployé, Prévost-
Delaunay...) pe oc'h ijinañ un doare nevez krenn. Sevel amprouennoù hag o c'has 
deomp a-raok ar Gouhere. Pleustret e vo warno e-pad ar c'hamp gant tud a vicher.

Kenstrivadeg danevelloù evit ar Grennarded (paotred ha merc'hed) : soñjet hon 
eus e oa kalzig a levrioù evit ar re vihan ; evit ar grennarded (12-15 vloaz) 
avat, n' eus ket. D' an holl re a c'hell skrivañ, e c'houlennomp sevel un dra 
bennak. Ne vimp ket moarvat evit reiñ prizioù en arc'hant. Ra gompreno an 
oberourion e labouront evit ar yezh hag evit bugale Vreizh. Salv ma vo niverus 
ar re a gemero perzh er genstrivadeg-mañ.
231
Penaos ober ? a) treiñ un oberenn anavezet mat diouzh al lennegezh etrevroadel; 
b) pe sevel un danevell nevez (romant, danevell-veaj, darvoudoù, buhezskridoù, 



h.a.) displeget en un doare arnevez ha diouzh oad al lennerion (evel ar pezh a 
vez  embannet e galleg gant an dastumadoù « Marabout-Junior », « Marabout-
Mademoiselle », « Captain Johns (Biggles) », « Signe de Piste », da skouer).

Ret e vo sevel testennoù hir a-walc'h (a-vent pe dost gant levrioù an dastumadoù
meneget). An testennoù ne vint ket sinet gant anv an oberour, met gant ul lesanv
dianav, pe ur sturiad bennak, a vo skrivet ivez war ur c'holoenn serret, enni 
anv gwirion ha chomlec'h an oberour. Kas teir skouerenn skriverezet kent ar 15 
Gouhere.

Barnet e vint gant ar grennarded a vo er c'hamp. Int-i eo a ziuzo an danevelloù 
o devo plijet dezho ar muiañ.

Noten : Ar re yaouank ivez a c'hello kemer perzh er Genstrivadeg gant ma sentint
ouzh al lezennoù a-us.

C'HOARIVA. - A-benn an diwez hon eus dibabet daou bezh-c'hoari :

" An Intahvez Barv Glas " gant Roparz HEMON (« Ar Bed Keltiek », Meurzh 1966) 
hag " Arvest a-bevar " gant E. IONESCO.

Bez' e vo ivez ur c'hoariva-merc'hodennoù, aozet gant an Ao. Dr Roparz. 
Diskouezet e vo gantañ daou bezh-c'hoari : «En o eil bugaleaj»  hag «Ar 
C'hloareg sorser» . Laouen e vefemp da gavout tud evit lakaat buhez er 
merc'hodennoù, dezho da c'houlenn an testennoù diganeomp a-benn o frientiñ kent 
ar c'hamp. (An testennoù-se n' int ket da vezañ desket dindan eñvor, met da 
vezañ lennet hepken.)

Sekret. ; V. de BELLAING, 28, rue des 3 Frères Le Goff, St-Brieg.

Kelc'h Debauvais

Dindan paeroniezh Kelc'h Debauvais hag ar gelaouenn PREDER ez eus bet graet e 
Roazhon ur Gendael war an isdiorreadur d' ar sul 26 a viz Mezheven.

Pemp displegadenn ez eus bet graet gant un emziviz war o lerc'h. Sed amañ roll 
ar prezegennoù
- Isdiorreadur hag Armerzh, gant Per Pennek.
- Isdiorreadur ha Prederouriezh, gant Loeiz Lemoine.
- Isdiorreadur hag Istor, gant Gwilherm Dubourg.
- Isdiorreadur ha Bredoniezh, gant Gi Etienne.
- Isdiorreadur ha Sevenadurezh, gant Youenn Olier.
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Ar Gatoliked o stourm evit o yezh e Katalonia

Emgannoù zo bet en Iliz-Veur Barselona da geñver kadoridigezh an arc'heskob 
skoazeller nevez. Tamallet e vez dezhañ gant Katalaniz bezañ Kastilhan.

Derou prezegenn kannadour ar Pab a zigore al lidoù zo bet troc'het gant ar 
c'hantik katalan " Virolai ". Ar ganerien zo bet taget neuze ha bac'hatet e 
diabarzh an iliz-veur gant strolladoù polis kuzh.

Da lennerien " Barr-Heol " 

An Ao. Klerg, rener " BARR-HEOL ", o vezañ kouezet klañv, ez eo dilerc'het 
embannadur ar gelaouenn. Un niverenn ispisial, enni lizheroù Sant Paol, a zeuio 
koulskoude er-maez hep dale. Hor mignon a ya da dremen daou viz er menezioù evit
diskuizhañ e zaoulagad ha spi hon eus e pareo buan.

An oferennoù e brezhoneg

Setu pell zo e vez lavaret oferennoù e brezhoneg e Roazhon hag e Sant-Brieg ur 
wech ar miz. Lennet hon eus war " AR VRO " e veze unan ivez bep sul kentañ ar 



miz da 6 eur diouzh an abardaez. E Brest ez eo bet lavaret an oferenn viziek 
gentañ e miz Mae hag an eil d' an 19 a viz Mezheven. Dibabet eo bet evit an 
oferennoù-se trede sul ar miz da 11 eur. Adkroget e vo ganto e miz Gwengolo ma 
vez kavet ul lec'h d' hen ober. Etre 150 ha 200 den a zo deut bep gwech d' an 
oferenn-se e kreiz kêr Brest.

Devezh ar Brezhoneg 1965 

Degemeret hon eus 500 lur evit Embannadurioù Al Liamm, war-lec'h kest warlene, 
digant Emgleo Breiz.
Trugarekaat a reomp ar Gevredigezh-se hag o skoazellerien evit o c'hasadenn.

Kamp Breuriezh Sant Erwan 

Breuriezh Sant Erwan a zalc'ho ur c'hamp studi ha labour e Plougraz, Bro-Dreger,
etre an 21 hag an 28 a viz Gouhere.

Ar c'haozeadennoù hag ar c'helc'hioù studi a vo diwar-benn ar c'hudennoù 
sevenadurel ha kevredigezhel. Al labourioù-dorn a vo graet, ar muiad ma vo 
gallet, e mereurioù, evit reiñ tu d' ar re yaouank da gomz gant tud ar maezioù.

An AoAo. beleien Bourdelles ha Kalvez, eus Lannuon, ha Yann Talbot, kelenner war
an istor ha douaroniezh e lise Porto-Novo, en Dahome, a bledo gant ar studi.

Evit kaout doareoù diwar-benn ar c'hamp ha lakaat e anv, e vezer pedet da 
skrivañ da : Jean-Yves LE CORRE, étudiant, au bourg de Pleudaniel, 22.
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Koun Breizh

D' ar 26 a viz Mezheven e vo dalc'het emvod Emgann Ballon e Baeñs evit lidañ 
trec'h Nevenoe, Roue kentañ Breizh, Tad ar Vro, war Charlez ar Moal e 845. Lec'h
emgav : tachenn « La Bataille » da 14 eur 15.

Diskouezadeg Riec-Jestin 

Hor c'heneil ha kenlabourer Remont RIEC-JESTIN a ziskouez he livadurioù e ti 
Benezit, 29, rue de Seine, e Paris, eus 10 a viz Mezheven betek an 10 a viz 
Gouhere. Hor gourc'hemennoù d' hor c'heneil, ur gouizieg bras hag ul liver 
donezonet.

" Mouezh Sant Erwan ", Niv. 3 

Al levrenn-mañ embannet gant Skol a zo buhezek-tre. Enni e kaver " Labour ar 
Vreuriezh ", gant Y. E. ar C'horr gant luc'hskeudennoù ; ur c'hendiviz etre 
aluzener ar Vreuriezh an Ao. beleg Kalvez ha pevar paotr yaouank 18 vloaz ha 16 
vloaz diwar-benn ar c'hanaouennoù, al levrioù hag ar c'helaouennoù a blij 
dezho ; " Keleier eus an Dahome " gant Yann Talbot : un dastumad lizhiri klok ha
pouezus diwar-benn stad ar Vro ; " Va beaj en Alamagn " gant Y. E. ar C'horr ; "
Ar sul e Kamp labour Plougras " hag evit echuiñ " Enklask e Flandrez ar C'hornog
".

Koumanant : 12 lur. Skol Krec'h Avel, Lannion - C.C.P. 1911 06 Rennes.

Tonkad 65 - Ar Bed Keltiek - Hor Yezh 

War niverenn Tonkad 65 e kaver pennadoù gant Abanna " Amplegadoù ur 
Gelennadurezh Politikel ", " Ur Brederouriezh Vroadel " ha " Keal ar gwir " ; 
gant Youenn Olier " Renkad ha Pobl " ha " Petra eo al labour vallusañ " ma studi
ennañ politikerezh Bro-C'hall ha goude hini ar MOB hag an UDB. Ar pennad gant 
Herve ar Me a zo " A-zivout Dispac'h Kuba " hag hini Loeiz Lemoine " Marv 
Sokratez ".

War niverenn 90 Ar Bed Keltiek e lenner ur pennad digeriñ gant Roparz Hemon, o 
veuliñ labour SADED ; ur pennad gant Alan Heussaff war " vodadegoù ar C'hevre 



Keltiek, ur pennadig gant Herve ar Menn, ur gontadenn gant an Amerikan Bret 
Harte troet gant Roparz Hemon, ur varzhoneg gant Frañseza Kervendal, kendalc'h 
raktres " Geriadur " Roparz Hemon, " Istor Breizh " hag evit echuiñ " Notennoù 
ha keleier ar Bed ".

Koumanant-bloaz : 15 lur. Ar Bed Keltiek, 24 Poull ar Bachet 29 N Brest.
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Al lodenn vrasañ eus niverenn 47 Hor Yezh zo gouestlet da Notennoù diwar-benn 
gerioù. Pennad Heussaff a zo anezhañ ur roll gerioù eus Sant Ivi, hini Pennaod 
gerioù predenek, Yann Plerger a ro diouzh e du 24 pajenn notennoù war c'herioù 
brezhoneg kozh. Evit echuiñ e kaver notennoù a bep seurt ha lizhiri dedennus da 
lenn.

Hor YEZH, koumanant : 12 lur. Mlle J. Queillé, 47, rue Notre-Dame, Guingamp - 
C.C.P. 1240-22 Rennes.

" Ar Vro " 

Niverenn 36 Ar Vro a zigor gant ur pennad diwar-benn buhez ar stourmer ha 
skrivagner Yeun ar Gow nevez aet da anaon, unan eus ar re a anaveze ar gwellañ 
hor yezh. Dedennus ha kentelius hon eus kavet pennad D. S. Thomson diwar-benn 
roll ar skrivagner er broioù sujet, an droidigezh gant T. an Timeur a zo ampart.
A-hend-all e kaver ur rentañ kont e brezhoneg eus Kendalc'h Keltiek Dulenn ha 
notennoù a bep seurt.

AR VRO - Rener : Per Denez. - Koumanant : 20 lur - B. P. 48, 29 N Brest.

Degouezhet eo ganeomp

- Ul levrenn " Le Mouvement flamand " gant M. van Haegendoren diwar stad an 
Emsav e Bro-Flandrez. Ed. J. van In and Cie, Lierre.

- " Jean Choleau ", ul levrenn war vuhez Jean Choleau hag e oberenn gant E. Le 
Barzig. Embannet gant Unvaniez Arvor.

- " Triskell ", barzhonegoù e galleg gant E. Boisecq. Ed. Du Verseau, 16 b, rue 
Jean-Stas, Bruxelles 6.

- Niverenn 44 " An Tribann " ma kaver enni meur a bennad e brezhoneg : " Kudenn 
an Unvaniezh " gant A. Russon, pennadoù brezhonek ivez gant E. Le Barzig, ha 
keleier, e brezhoneg an darn vuiañ anezho.
Koumanant : 10 lur - C.C.P. « Gorsedd » 1907 81 Nantes.

Niverenn diwezhañ " L'Avenir " a grog gant ar gerioù-mañ e brezhoneg dindan 
pluenn L. Raoul " Setu ar M.O.B. aet da Strollad Broadel Breizh ha Kevredadel 
Europat " hag e kemenn ez eo lakaet ar 26 a Vezheven gouel Trec'h Ballon da zeiz
Gouel Broadel Breizh, en ur bediñ ar Vretoned da zont niverus da lidañ Trec'h 
Nevenoe. Al lodenn vrasañ eus an niverenn a zo gouestlet da ziskar pe dilez 
Govelioù Henbont, Labouradeg Tanvez e Gwengamp hag hini Rivière e Kemperle. En 
ur pennad gant Yann Fouere e lennomp ivez e oa deut da Skrignag kelaouenerien an
ORTF hag o devoa filmet ar pirc'hirinaj. Kemennet e oa bet an abadenn ha d' ar 
mare diwezhañ ez eo bet tennet hep displegadenn ebet. Paotred an ORTF a seblant 
klask ober o labour a gelaouennerien eus o gwellañ gant reizhded met paotred ar 
gouarnamant a zo eno o tiwall ne vefe diskouezet re ar pezh a dremen er vro. 
Koumanant : 10 lur - B. P. 89, Brest - C.C.P. 1132 86 Rennes.

235
- Niverenn Ebrel " Ar Falz ", enni pennadoù e galleg diwar-benn rakistor 
Arvorig, Douaroniezh, ar c'hoefoù, ar yezh hag ar sonerezh. Eizh pajenn e 
brezhoneg a gaver ivez en niverenn diwezhañ o plediñ gant Yeun ar Gow gant ur 
skeudenn gaer anezhañ.
 P. HONORÉ, Place de la Madeleine, Montroulez.



" Gwenedour " : rumm B (Brezhoneg Lennegel)

Evel a veizer diouzh talbenn ar pennad-mañ, ur gelaouenn lies-rummadek eo 
Gwenedour. Ouzhpenn ar rumm B, e vez embannet daou rumm all : rumm A (Keleier 
Arzhon, e galleg), ha rumm G (Gwenedeg). Amañ avat ne vo komz ganin nemet eus 
rumm B, o vezañ m' eo bet savet evit an holl vrezhonegerion kar-o-yezh, pe eus 
reter, pe eus kornog, hanternoz pe greisteiz ar vro e vefent.

E-keñver doare-embann, liesskrivet fall eo bet Gwenedour da gentañ. E-pad ur 
prantad e voe moulet brav - re ger e oa moarvat peogwir o deus renerion ar 
gelaouenn divizet he liesskrivañ adarre. Hogen ar wech-mañ e c'heller lavarout 
ez eus gante ardivinkoù a-zoare, diouzh m' eo kinniget an traoù : war wellaat ez
a bepred diskouezadur ar gelaouenn, ha marteze, piv oar ? e teuio da vezañ 
gwelloc'h c'hoazh eget, lakaomp hini " Ar Bed Keltiek» mar deus tu. Abaoe ur 
pennad e teu mui-ouzh-mui a dresadennoù war ar gelaouenn.

A bep seurt traoù a vez embanet gant Gwenedour. Evel ma lavar ar rener e-unan : 
« traoù na vezont ket kavet pe n' o deus ket o lec'h en ur gelaouenn all ». Den 
ne vo souezhet neuze mar deus bet embannet gant Gwenedour ur c'h-GERIAOUEG A 'N 
ARDAMEZOURIEZH, ur skiant honnezh ha ne oa ket bet pledet ganti biskoazh e 
brezhoneg. Didalvoud-krenn e vo kavet moarvat an difraostadenn-se gant lod ; e-
keñver lennegezh ha barzhoniezh avat, e tegas an oberenn-mañ pinvidigezh nevez 
d' ar brezhoneg : gerioù heson ha reizh war un dro, dibabet gant gouiziegezh, 
mat da vezañ arveret ouzhpenn gant ar barzh, da ezgeriañ tuioù divoutin ar bed 
pe trivliadoù steuzier ar galon. A-hend-all e vez kavet er c'heriaoueg 
diforc'hioù a-bouez (s. « keurvil », kembraek e-keñver « olifant ») a vefe mat 
ober e skridoù zo. Hogen un dalvoudegezh arouezel a zo ivez gant al levrig-mañ 
diskouez a ra pegen barrek eo ar brezhoneg war an dachenn diaes-se eus 
gouiziegezh mab-den, evel war veur a hini all.

Petra da lavarout diwar-benn troidigezhioù ar Gwenedour ? N' eo ket fall lakaat 
div yezh da genstrivañ, e-sell da zaskor en ur yezh estren bennak spered ha 
yezhadurezh ar skrid-orin. Setu ar pezh en deus abEnez klasket ober, o treiñ 
pennadoù zo eus oberenn ar skrivagner gall Rabelais. Ne gav ket din en deus 
c'hwitet war e daol, broudet m' eo bet moarvat gant ar c'hlaoustre bet lakaet 
dezhañ ne deufe ket a-benn da dreiñ traoù zo e brezhoneg. E gwirionez ne oa ket 
ul labour dister : eilgerioù zo a oa da vezañ troet gant unsilabennoù hepken - 
un istor all e oa brezhonekaat ar gerioù gresianek pe hebreek implijet gant 
Rabelais. Hogen, gant ur yezh kendeuzet mat enni saourusted ha lennegelezh, ez 
eo deuet an troer awenet a-benn da drec'hiñ war an holl diaesterioù-se.
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Kemend-all a vije da lavarout diwar-benn ur skrid all bet troet gant abEnnez : 
KOULMIR, danevell varzhus savet gant Mari Amant, ur vaouez ur galleg lennegel 
ganti a c'houlenne ur brezhoneg kevatal. Mar deo bet lakaet danevell Mari Arsant
en ur brezhoneg bev ha flour, n' eus ket bet graet fae kennebeut war berzhioù « 
lennegelañ » ar skrid. VA ZROTTIG, oberenn Andrev Lichtenberger, a zo bet troet 
ivez diwar ar galleg gant abEnnez e-pad ma oa klañv. Amañ, a gav din, hon eus un
arnod emskiantek-pizh da dreiñ e brezhoneg un oberenn lennegel-skouer a-renk 
gant an danevelloù a vez troet e kement yezh diorreet a zo. Taolet ez eus bet 
pled ouzh arlivioù diheverzhusañ ar skrid-orin ha klasket an dro d' o 
addisplegañ en ur yezh rik, pervezh ha bev war un dro. Kaer a vo lavarout, un 
diforc'h zo bepred etre yezh al levrioù ha yezh ar pemdez, ha n'heller ket ober 
pep tro gant ar brezhoneg « evel m' emañ ». A-hend-all, n' eo ket VA ZROTTIG ul 
levr evit ar vugale, daoust d' ar pezh o deus kredet tud zo (s. an darempredoù 
etre an Ao. Aaron, ur yuzev, ha mamm Trottig, da sk.). Setu perak n' en deus ket
graet abEnnez gant ur yezh vugale, ur yezh tud C'hour ne lavaran ket.

Hogen an neveziadenn vrasañ bet degaset moarvat gant Gwenedour er 
c'helaouennerezh brezhonek eo al lec'h roet d' ar mousfent (humour) war ar 
gelaouenn. Ur gudenn zo avat : daoust hag e c'heller ober mousfent en ur vro 
gwasket he c'horf hag he spered evel hon hini, nemet oc'h ober goap ouzh ar 
waskerion e vefe ? Aes eo tagañ sioù ar C'hallaoued. War veno ar Gwenedour avat,
n' eo ket ar C'hallaoued a vern, Breizhiz an hini eo : spered Breizhiz eo zo da 



wellaat, da sklerijennañ ha da uhelaat e pep doare ha war gement tachenn eus 
buhez ur vro zieub. Tu zo moarvat da c'hoarzhin glas, gwenn ha ruz diwar goust a
broadelourion daer » ha na ouzont tamm ebet petra emaint o vont da ober gant o 
bro zieub. Traoù diwar buhez ar vro, setu enta ar pezh a garfe rener ar 
Gwenedour embann. Betek-hen avat, peogwir ne vez embannet nemet ar pezh a vez 
kaset gant an dud, ez eus bet muioc'h a vousfent diwar buhez hiniennel 
Breizhiz : lizhiri etre rener ar Gwenedour hag an div vaouez Aela an Doan hag 
Adela Seite - an Doan (niv. 13). War an niv. 16, ez eus bet embannet reoù all 
digant an trikon Job an Diboan, Ludivig Kervoan, Ifig an Oan. Hemañ diwezhañ a 
gaver c'hoazh ul lizher digantañ war niverenn ziwezhañ Gwenedour (istor an 
toulloù). An holl lizhiri-se, daoust m' eo faltazius a-walc'h an danvez anezhe, 
n' int ket bet ijinet gant renerion ar gelaouenn : kaset int bet gant tud 
wirion. Traoù a-ziwar-c'horre, blaz ar Saoz gante, re bell diouzh gwirvoud 
Breizh ? Ne gav ket din ; rak petra eo gwirvoud Breizh evit ur Breizhad adkavet 
e vro gantañ : ur vro o vont da goll evel raktreset gant ar C'hallaoued, pe ur 
vro ar gwir ganti da vevañ, ha zoken ar galloud da wellaat he stad e-lec'h 
kouezhañ da baour ? Anat eo emañ gwirvoud Breizh en emsav hag e barregezhioù 
disgwelet, moustret Pobl Vreizh, unan eus pobloù speredekañ ar Gornog, pa seller
ouzh lodennadur an ampartiz hag an ijin. Diouzh ma vo dieub hor spered diouzh 
menozioù untuek ar C'hallaoued, e c'hellimp kemer dudi, a gav din, gant an doare
mousfent-se, un tamm gros a-wechoù, evel ar vuhez hec'h unan, hogen ijinet brav 
ha displeget en ur brezhoneg yac'h ha saourus... daoust d' ar gerioù nevez a vez
implijet puilh a-walc'h gant an aozerion (1).
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Hogen perak, a lavaro tud zo, lakaat kemend-all a c'herioù nevez e skridoù ar 
Gwenedour ? Setu aze ur yezh uhel betek re. Marteze eo uhel a-walc'h yezh ar 
Gwenedour, hogen ar pezh a lenner peurliesañ en alamaneg pe e saozneg a zo 
uheloc'h c'hoazh ar c'heriaoueg anezhañ. Ha koulskoude e verzer ez eur deuet 
amañ d' ur yezh a-rez gant yezhoù all Europa, evel ma hete Meven Mordiern. Ur 
yezh gouest da zreveziñ ervat, e-keñver an treiñ, yezhoù «uhelañ » ar bed, hep 
dinac'h evit-se he brezhonegezh. Hogen uhelaat geriaoueg ur yezh, ne dalv ket 
skarzhañ kuit ar gerioù boas pe ober fae warne. Bez' e c'heller leviañ 
emdroerezh ar yezh war dachennoù « spisplederiet » zo, ne vo ket degemeret avat 
e yezh an holl nemet ar pep gwellañ, ar pep talvoudusañ eus ar stummadurioù-se, 
o terc'hel kont moarvat eus ar pegen brezhonek ha diziouerus ma vint kavet gant 
ar skrivagnerion ha Pobl Vreizh hec'h unan. Setu dres petra eo brezhoneg ar 
Gwenedour. Un arnod hag ur c'hinnig n' eo ken : klask komz ha skrivañ ur 
brezhoneg a-live gant ar galleg a arveromp bemdez.
Lukaz F. abERWAN.

GWENEDOUR. - Rener : H. HILLION - 56 Arzhon. - C. C. P. Rennes 120-68.

(1) Amañ e ve mat degas da goun al lennerion troet d'ar mousfent pe d' ar 
fenterezh dre vras, e c'hellont kas traoù diwar o fluenn, disheñvel-krenn e-
keñver danvez pe stumm (a vo embannet hep kemmañ tra, eme rener ar  «Gwenedour 
», gant na vo ket ar skridoù-se gaouus ouzh den prevez ebet).

Gouelioù Etrevroadel ar Folklor Keltiek (6-7 Mae)

E Naoned, ez eus bet hevlene kentañ Kendalc'h ar Werinoniezh Keltiek, gant 
paeroniezh kêr-Naoned hag he maer an Ao. Morice. Iwerzhoniz a oa bet pedet di : 
Grainne Ni Chormaic hag he laz-korollerion, Róisin Nî Shé, an delennourez, hag 
he gwaz, Séamus O Tuama.

Tri Breizhad yaouank a oa aet d' o degemer war gae ar porzh-houarn, d' ar yaou 
da noz, o hetiñ dezhe war ur skritellig " Mile failte " hag e brezhoneg « 
Donedigezh vat ".

D' ar gwener da noz, e voe un abadenn gante ha gant Brezhoned, e C'hoariva 
Graslin. Gant Iwerzhoniz, e voe korolloù ha sonennoù eus o bro, eilet war ar 
binioù-ilin gant Padraig Maloney ha war an delenn gant Róisin Nî Shé. Honnezh a 
ganas dreist-holl, a-gevret gant he fried, ul luskellerez, Seoithin Seo. Krediñ 
a reomp e voe deuet mat rannabadenn Iwerzhoniz gant an arvestourion, pa chomas 



ar re-mañ pellik amzer, da ziwezhañ, o stlakañ o daouarn oute hag o c'houlenn « 
c'hoazh ». Kelc'h keltiek " Roz-Aon» eus Kastell-Nevez a voe gantañ korolloù eus
ar vro, eilet gwech gant ar binioù hag ar bombard, gwech all gant kan ha diskan 
(e brezhoneg, eveljust). Gant Kelc'h Sant-Nazer, e voe un doare korolladegi 
aozet evit ar c'hoariva ; ur menoz mat, a gredomp, ne voe ket deuet avat evit ar
gwellañ gante : e Koroll ar Mad hag an Droug, da skouer, e welomp un doue bennak
o tont d' ober ur groaz gant daou gleze a oa war al leur, hag o lezel an trede 
hini a-strew-kaer evel ma oa (ne gav ket din e oa pervezh an aozadur !).
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D' ar sadorn, e voe prezegennoù en ti-kêr, en o zouesk, unan gant Séamus O 
Tuama, a-zivout Gwerinoniezh Iwerzhon ; Arzel Even a gomzas eus yezh ha 
lennegezh Kembre, o flemmañ gwech ha gwech all war emzalc'h ar C'hallaoued e-
keñver ar brezhoneg, diforc'h-mik diouzh hini ar Saozon e-keñver Kembre. 
Prezegennoù all a voe, muioc'h evit an arbennigourion a oa eno ; hini Ber 
Helias, da skouer, war ar « Folklor-Club », n' hell, d' hor meno, bezañ deuet 
mat met gant tud kemeret gante da vicher traoù ar werin (evel ne c'hell ket ne 
vern piv bezañ hoalet gant an henoniezh, ne gav ket din e c'hell an darn vrasañ 
eus bugale ar skolioù kavout dudi en traoù kozh...).

Echuiñ a eure Gouelioù ar Folklor gant un abadenn folklorel, gant kelc'hioù eus 
Breizh, « Broioù-al-Loar » (eveljust !) ha reoù all eus Frañs.

Evit ar re a gemere perzh er C'hendalc'h avat, e oa abadennoù all : gwelet hon 
eus un diskouezadeg werinoniel e Kastell an Duged. Da 5 eur hanter da noz, e oa 
da vezañ luc'hvannet filmoù gant an « Association France-Grande-Bretagne » ; ken
mat avat e oa bet graet ar paperennoù-pediñ ma veze lakaet Iwerzhon e-barzh ar «
Grande-Bretagne » ! P' hon eus troet testenn ar paperennoù-se, Iwerzhoniz o deus
graet buan o menoz : roget eo bet ar paperennoù gante, hag, evelreizh, n' int 
ket aet da welout ar filmoù...

Diouzh an noz, e-lec'h mont d' an abadenn folklore], ez eo bet divizet en em 
gavout, en ur sal feurmet ganimp, etre Breizhiz (un dek bennak ac'hanomp) hag 
Iwerzhoniz, da goroll ha da ganañ. Plijus kenañ eo bet an abadenn brevez-se, m' 
eo bet desket da Vreizhiz korolloù Iwerzhon ha da Iwerzhoniz korolloù Breizh...

Iwerzhoniz avat zo aet kuit, d' ar sul da 1 eur d' endervezh. Bet omp ouzh o 
ambroug betek an tren, tra ma kouezhe ar glav a-builh... Breizhiz oa hepken ouzh
o degemer, ha Breizhiz ivez o kimiadiñ dioute. Salv ma 'z eo bet plijet hor 
c'hendirvi gant Emsaverion Vreizh, evel ma 'z omp bet-ni plijet gante...

Daoust hag emeur o vont da gaout ur studiadenn war « Vrehoneg » Groe ?  

Un Alaman yaouank eus Saarbrück, studier war ar yezhoniezh, pe skiant ar yezhoù,
a zo deuet da Vrest gant ar soñj da studiañ ar brezhoneg ha da sevel, evit e 
zoktorelezh, ur studiadenn war vrezhoneg Enez Groe ha dreist-holl war an doare 
ma veze distaget gant an dud.
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Da nebeutañ, setu pezh en deus diskleriet Helmar Ternes, 24 bloaz dezhañ, d' ar 
c'helaouenner deuet d' e welet. Lavaret en deus ouzhpenn e kave dezhañ, p' eo 
erru e Brest, e veze komzet brezhoneg gant an holl er gêr-se. Paour kaezh den ! 
Souezhet bras eo bet neuze pa n' en deus kavet roud ebet anezhañ er Skol-Veur. 
Souezhusoc'h a se en deus kavet kement-se, ma 'z eo anavezet mat, war a lavar, 
yezh ar vro gant kalz a studierion. Ar stad m'emañ ar yezh enni he deus lakaet 
anezhañ da soñjal en hini e vro ma vez anavezet mat, diouzh a lavar c'hoazh, ar 
« goullonder sevenadurel ». Displegañ a ra anezhañ e-giz-se : « Dre glevout komz
hep ehan eus ar muntroù sevenet e-pad ar brezel... ez eo diwanet e kalz a 
Alamaned ur meiz a izelded. Neuze, da adkavout hor sevenadurezh e rankomp, 
emezañ, kavout en-dro hor sederded ».

Ma ! gwashoc'h eo ar « goullonder sevenadurel » er vro-mañ eget e nep bro all, a
gredan. Evit bezañ tud barrek, gwazed ha merc'hed eus an dibab, gouest da 
labourat frouezhus evit o bro e rank ar Vretoned adkavout da gentañ o 



sevenadurezh dezho o-unan. A-du omp gant an Alaman speredek-se. E baradoz ar 
Gelted m' emañ Yann Ber Kalloc'h a rank bezañ laouen e galon.

Strollad an Deskadurezh Eil Derez 

KELENNADUREZH EVIT AR PEMPET BLOAVEZH SKOL
(lañ Gwengolo 1966 - 30 Ebrel 1967)

1. - Roll sr rummadoù kentelioù.

Daouzek rummad kentelioù a vo aozet er pempet bloavezh-skol. E daou vlizen int 
rannet :

a) kentañ blizen :
Brezhoneg, kentañ rummad (dek kentel)
Istor (dek kentel)
Douaroniezh, kentañ rummad (dek kentel)
Fizik, kentañ rummad (dek kentel)
Kimiezh (dek kentel)
Jedoniezh (dek kentel)
Bevoniezh (dek kentel)

b) eil blizen :
Brezhoneg, eilvet rummad (dek kentel)
Yezhadur (dek kentel)
Krennvrezhoneg (dek kentel)
Douaroniezh, eilvet rummad (dek kentel)
Fizik, eilvet rummad (dek kentel). 

Ne vo aotreet da enrollañ evit rummadoù an eil blizen nemet ar skolidi bet kaset
da vat ganto rummadoù 'zo eus ar c'hentañ blizen :

- evit an eilvet rummad Brezhoneg : ar c'hentañ rummad Brezhoneg,
- evit ar rummad Yezhadur : ar c'hentañ rummad Brezhoneg,
- evit ar rummad Krennvrezhoneg : ar c'hentañ rummad Brezhoneg,
- evit ar rummad Douaroniezh : ar c'hentañ rummad Douaroniezh,
- evit an eilvet rummad Fizik : ar c'hentañ rummad Fizik.
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2. - Deiziadur.
Padout a ray ar marevezh enrollañ adalek an 20 Mae 1966 betek an 20 Eost 1966.
Padout a ray ar c'hentelierezh dre lizher adalek an 25 Eost 1966 betek an 20 
Ebrel 1967.

3. - Enrollidigezhioù.
Ne vezo aotreet da enrollañ nemet an danvez-skolidi o devo graet berzh en Trec'h
Kentañ aozet gant Skol Ober.

4. - Gwirioù enrollañ Yalc'hadoù-studi.
Ar gwirioù enrollañ zo 30 F (tregont lur gall) evit pep rummad kentelioù. Paeet 
e vezont d' an Ao. P. CALVEZ - C. C. P. Rennes 728-63.

Neb a c'houzañv digresk korvoder dre berzh oberoù emsaverezh, e bried hag e 
vugale, a vez aotreet da c'houlenn ur yalc'had-studi, war an divizoù-mañ : bezañ
enrollet evel skoliad ent-reol, kas e c'houlenn-yalc'had a-barzh ar 01 11 66.

Evit goulenn enrollañ, evit kaout pep diskleriadur war ar gelennadurezh, skrivañ
da :
S. A. D. E. D., Saint-Didier, 35 Chateaubourg.

Plakenn Etrevroadel 



Evit brudañ menoz kenel Vreizh ez eus bet graet ur blakenn garr-tan a-ratozh, e 
plastik, embegus, lizherennoù du war wenn, kaset en ur sac'hig kristal.
Evit hor c'houmananterien e vo 3 lur e-lec'h 4 lur he friz.
Kasit ho koulenn da P. VILLAIN, 52, rue de la Clé, Paris 5e - C.C.P. 1 9804 78 
Paris.

An embann levrioù e Bro-C'hall 

Tennet eus «Dictionnaire de la littérature contemporaine»  p. 17 : « Ar re a zeu
a-benn da werzhañ ouzhpenn 10 000 skouerenn eus pep hini eus o oberoù a zo 
rouez. Ha souezhet e vo tud zo o c'houzout pegen nebeut e vez moulet eus 
oberennoù skrivagnerien kozh a-walc'h hag anavezet (Jouhandeau, de Mandiargues, 
André Dhôtel, Henri Bosco, Audiberti). Eus levrioù Marcel Arland ne vez ket 
tennet ouzhpenn 5 pe 6000 skouerenn. Re Julien Green war-dro 20000 ».
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MEMENTO

SOAZ KERVAHE

Dalc'hit soñj ac'hanon,
N'eo ket en abeg d'an neuz a oa va hini, 
Na d' am spered na d' am labour,
Met dre m' am eus karet ar vuhez
Dreist pep tra.

Karet em eus ar vuhez a oa ennon, 
E pep den, e pep boud,
Hag e pep tra
A genveve ganin.

Karet em eus skañvder ar geotenn, 
Koantiz an avalenn e bleuñv, 
Meurded ilizoù va fobl
Ha dispac'h ar mor dirollet.

Karet em eus frond an nevez-amzer,
C'hwezh ar rousin fresk war ar sapr da greisteiz, 
Blaz ar gwin kozh e-barzh ur werenn strink,
Ha flourad ur foulinenn war va c'horf diwisket.

Karet em eus sonerezh Ravel ha Bach, 
Grougouserezh ar gudon e fin an abardaez, 
Galv skiltrus ar skrev war an tevenn,
Ha mouezh garv ar wazed am c'hare.

Karet em eus al livioù skedusañ, 
Ruz-flamm an tan a domme va c'halon, 
Limestra kevrinus va huñvreoù donañ,
Ha gwennder an erc'h war torgennoù va bro.

Dalc'hit soñj ac'hanon
Dre m' am eus karet
Pep tra krouet gant an Aotrou.
Ra vo-Eñ meulet evit E gaerderioù !

Meurzh 1966.
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PER DIOLIER

CHAL

Laboused du en oabl hinon 
bec'hius o c'horoll direzon,
enoe spegus ar mintin sklaer
a stag d' am soñj divaskell berr.

C'hwitell poanius an treñ goullo, 
trouz e vagonioù dizolo



ingal da heul stok ar roudoù 
em ene a gav heklevioù.

An dour boull o tremen dindan 
ar vilin o valañ va foan
a ruilh dichal pelloc'h bepred. 
Pezh a oa dec'h na vo nepred.

An tarzhioù-mor o c'herzh asur 
a ra van da vezañ difur,
met ne chomo goude o zreizh 
netra eus ar c'hastelloù-traezh.

Met kemeret 'm eus, dibab lemm, 
an oabl da velezour va dremm 
hag ur walenn da gingladur
da zorn dic'hras an tonkadur.

245
PER DIOLIER

EÑVORAD

Koun ac'h eus, Elena, 
eus tren gwechall
e mintinvezh bemdez 
davet ar gêr vras,
en hor soñj moged
huñvreoù an noz,
hor c'horfoù dizalc'h 
enno c'hoazh
na nerzh na skuizhder, 
ouzh hor luskellañ
trouz an dud laouen-dilaouen 
bodet a-strolladoù,
kamaladed an tren-labour
o tañva ar munutennoù 
klok o leunded dibad, 
sioulder ar veaj er vagon glouar 
ehan bresk a-raok an devezh.

Koun ac'h eus, Elena,
e sellen ouzh da zremm 
espar he liv
edan skleur dister
al lamp-tredan glas, 
war va skoaz, frondus, 
pouez da benn melen 
munutennoù-pad
berr, siwazh ken berr, 
an amzer o laerezh 
didruez
hon eurvad.
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PER DIOLIER



Me a garfe

Me a garfe loc'hañ a-raok dihun an heol 
e damsklerijenn an deiz o c'henel,
kemer an hent kentañ hag e lezel goude, 
treuziñ ar parkeier moredet ha leizh
lakaat va c'hammedoù e mantell fresk ar glizh 
ha tremen er c'hoadoù dizarempred ha mut.

Me a garfe kerzhout eurvezhioù-pad hep pal
goude pleg ar gwenodennoù,
goude gwez a-renkadennoù,
'vije c'hoazh dremmwelioù nevez.

Me a garfe, gwisket ganin va botoù mat, 
va mantell dizintrus,
kantren va-unan-penn dindan barradoù glav 
ha stourm ouzh an avel,
an takennoù dour yen o tiskenn war va dremm, 
o ruilhal em genou, kaerañ perlezennoù.

Me 'garfe, me 'garfe
bezañ trec'h d' ar boaz
ha d' am leziregezh ha d' am diseblanted. 
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YOUENN GWERNIG

TIIG AR BARZH

N' o deus ket diskaret tiig ar Barzh 
souezhus eo,
ha gwez en e dro, un dousen marteze, 
ha bleunioù...
Nann, n' eus bleuñ ebet
met kelien-tan 'vez a-wechoù d' an noz : 
ne vez ket laeret gwez na kelien-tan, 
peurvuiañ ;

N' o deus ket diskaret tiig ar Barzh
diskaret oa bet pell 'zo
ec'h adsavet o deus dit m' oa aet e berc'henn 
da steredenn,
n' eus forzh penaos n' oa mat ar begad douar-mañ 
da netra all ebet ;

N' o deus ket diskaret tiig ar Barzh
'mañ en e sav ken gwenn ha biskoazh
tiig ar Barzh
ennañ e daol, e gador, e bluenn, e labous
(plouzet ha marv-mik) 
e sailh, e loa, e gontell, 
e leorioù, e loeroù,
un dornskrid a zo memes 
a-ispilh ouzh ar voger
gouest da vagañ un tiegezh bloavezhioù-pad
(paeet e vez un archer d' e ziwall noz ha deiz)
met den n' e lenn



ha da be vad ?
Pephini 'oar 'mañ aet ar Barzh,
ar Barzh, te 'oar,
pephini 'oar
'mañ aet ar Barzh
d' ober ur steredenn.

Poe Park, 1964.
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E. GWEGEN

KOANTENN KOAD AR C'HOUSK

Plac'h he c'hudon wenn
Me 'chouo a-ziwarnout da zubeed, 
Malzennoù skrijidik em avel
O troiellat e deun an neñv yen 
En dro d' am gwez.

Plac'h he lagad lor
Me 'voro ez lagenn skouadrennoù
Listri meur o moraerion foll,
Bannieloù dirollet o flapañ, gouelioù dispak, 
Kanoliadeg an diloc'hoù o talmiñ ez kreiz.

Plac'h he flezhennoù lufr
Me 'fuilho disparbuilh o luc'hed
Gant arnev va daouarn,
Me 'skuilho da izili, steredenn he femp bann, 
War draezhenn gras an orgedoù.

Plac'h an edoù sklat,
Etre mein dizamant ar blijadur,
Da c'hreun melen em milin a valin
Da vleud va huñvre, da vara va femdez, 
Miñvig va levenez, kreun c'hwerv va doan.

Plac'h prennet he c'horfenn,
Me 'ziframmo diwarnout da vroz,
Me 'sanko da dreid e kreiz an tangwall,
Ma lammo endro dit sae ruz va flammoù,
En dro d'az taoulin, en dro d' az pronn, a-us d' az penn,

Hag e loskimp hon daou da viken 
Ken ez aimp da regez.

249
GLENMOR

PEDENN AR SERR-N0Z

Deut, ma dous, em c'hichen da c'hourvezañ
Dindan flouradennoù ma dorn dinerzh ha c'hoantus. 
Deut, ma dous, etaldon da 'n em ledañ
E gouelec'h divent ar sklêrijenn garantezus

War geot flour ar bradenn
En draonienn leun a zouster



E-lec'h ma klevimp kaerañ pedenn
Mouezhig dister ar stêr.

Deut, ma dous, war ma c'halon da bouezañ 
E hiraezh ar serr-noz da nac'h an diwez 
Treuzet hon daou gant bir ar c'hoant brasañ 
Deut, ma dous, em c'hichen e diskar an deiz.

250
WALT WHITMAN

BARZHED DA ZONT

Barzhed da zont ! Prezegerien, kanerien, sonerien da zont ! 
Din n' eo ket d' en em zidamall na da lavarout piv on.
Met c'hwi, gouenn nevez, glan, galloudus, douarbrazel, 
brasoc'h eget ma voe biskoazh gwelet,
Savit ! Rak deoc'h-c'hwi eo d' am c'hompren.
Me, ne skrivan nemet ur ger dister (pe zaou) evit an amzer-da-zont.
War-raok ez an ur predig hepken ha treiñ ha redek war va c'hiz en deñvalijenn.
Me ' zo un den o bugudiñ a-hed hag a-dreuz, hep chom-a-sav, 
o teurel va selloù ouzhoc'h ha goude o tistreiñ e fas.
Deoc'h da sellout pizh ouzhin ha d' am meizañ
O c'hortoz diganeoc'h ar pep brasañ.

troet hag aozet diwar ar saozneg gant Jord KLER.
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B. de ROHAN-CHABOT

KEVRIN KERBRUG

Pezh-c'hoari e tri arvest

C'HOARIERION :
AR C'HONT Ur skipard a zen, 60 vloaz, blev gris, gwisket mistr ; ur fri erer 
dezhañ e kreiz un dremm voan ha mat ; doareoù seven.
AR GONTEZ 50 vloaz, blev gell, hep hini wenn ebet, doareoù seven ; balc'h an 
tamm anezhi.
HE C'HOAR CHANN 45 bloaz. Ur goantenn c'hwek ha plijus.
KARMEN Ur Spagnoladez, ostiziadez ar familh Kerbrug. 45 bloaz. Du he 
daoulagad hag he blev. Dougen a ra un tokig sanket war he fenn betek he 
daoulagad. Bihan ha kuilhik eo, lemm he daoulagad ha prim he jestroù, taer he 
doareoù. Komz ha c'hoarzhin uhel a ra, evel tud broioù ar c'hreisteiz. He 
doareoù zo disheñvel krenn diouzh emzalc'h ar re all.
ROZENN Nizez ar gontez, 20 vloaz.
PAOL BANSEL 30 bloaz, bras ; emzalc'h mat dezhañ. Doare dezhañ bezañ nec'het.
MONA Ar geginerez, 50 vloaz.
AR C'HOMISER
DAOU ARCHER

Ar c'hoari zo war ur savenn-vein harp ouzh ur c'hastell kozh e-kichen 
Redon.

Un devezh brav a Vezheven eo. Klevet e vez al laboused o richanañ er bodoù
gwez tro-war-dro.
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ARVEST KENTAÑ

Emañ an holl dud azezet war ar savenn. Ar c'hont en ur gador-vrec'h. Emañ 
o vutuniñ en ur lenn ur gazetenn. Ne gemer ket perzh er gaozeadenn.

Diviz 1

AR GONTEZ, KARMEN

KARMEN. - Na brav eo an amzer, hiziv ! Me ' gav din ez eo dispar an amzer-mañ 
evit lakaat daou zanvez-karedig d' ober anaoudegezh. Pep tra hiziv a zoug d' ar 
garantez, adalek al laboused a richan biskoazh gwell, betek an heol a laka 
levenez tro-war-dro.

AR GONTEZ - Hoalet oc'h gant ar varzhoniezh hiziv, Karmen. Perak bezañ ken 
lirzhin ? Daoust hag-eñ ez eo abalamour d' un eured ho po savet hoc'h unan.

KARMEN. - Hep mar ebet ! Diouzh ur bec'h re bonner en em santan evel disammet 
ivez... N' ouzon ket penaos lavarout... Mall zo ennon gwelout eürusted an daou 
zen yaouank-se. Ar paotr zo evel ur gwir vab din-me, ha nag a vad diwar-benn ho 
nizez hoc'h eus lavaret din. A-hend-all, me ivez a gav anezhi plijus kenañ. Mat 
oc'h bet, Ivona, evit bezañ skoazellet ac'hanon da c'hoari ar bazhvalan en dro-
mañ

AR GONTEZ. - Gortozit a-raok en em laouenaat, da welout penaos e troio ar stal 
war gement-se.



KARMEN. - Gwir ! gwir ! Fiziañs am eus avat. Krediñ a ran ez aio mat pep tra an 
taol-mañ.., A ! setu hor priñsez !

Diviz 2

KARMEN, AR GONTEZ, ROZENN

Rozenn a zeu tre, ur banerad bleunioù ganti

KARMEN. - Deus 'ta, plac'hig, deus da gaozeal ur pennad-amzer gant ar c'hozh 
tamm oristalez ma 'z on ; gant ar plac'h yaouank kozh a emell eus skoulmañ 
euredoù.
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AR GONTEZ. - Ma ! E keit ma viot o varvailhat, ez in da deurel un taol-lagad war
ar pred. Ne zaleo ket ken hon ostiz bremañ.

Mont a ra kuit.

Diviz 3

KARMEN, ROZENN

Rozenn a laka he bleunioù e1 listri a zo war ur vurig-vein, war vord ar 
savenn.

KARMEN. - Neuze, koantenn ! Penaos emañ kont ganit ? N' eo ket re fromet da 
galon. Un dakenn hini kreñv ne vefe ket mat dit ? Fichet-kaer ez out. Eus 
pelec'h e teu ar sae-se ?

ROZENN. - Me an hini eo am eus graet anezhi.

KARMEN. - Va gourc'hemennoù, brav kenan eo ; sur on e plijo da 'z tanvez-pried.

ROZENN (buan). - O ! Va zanvez-pried ! Arabat mont buanoc'h eget ar marc'h hon 
doug. Biskoazh n' hon eus en em welet c'hoazh.

KARMEN. - Dont a raio, n' en en chalez ket. Gwelout a ri nag ur pried mat e vo 
evidout.

Rozenn en he 'c'hoazez e-kichen Karmen.

ROZENN. - Dimezell, komzit din diwar e benn. Bet oc'h bet ur vamm evitañ ; den 
gwelloc'h egedoc'h n' hell va sklêrijennañ, va aliañ.

KARMEN. - Gouzout a rez kement ac'h eus da c'houzout. N' hellan ket adlavarout 
bepred an hevelep traoù.

ROZENN. - Eo ! Plijout a ra din klevout komz diwar-benn e vugaleaj, e yaouankiz.
E-giz-se, pa welin anezhañ, e kavo din e anavezan endeo. Aesoc'h e vo din komz 
gantañ hag e gompren.

254
KARMEN. - Ma ! Paol Bansel zo mab d' ur mestr labouradeg pinvidik eus Naoned. An
henañ eo eus tri bugel. Deuet d' e c'hwec'h vloaz, e kollas e vamm, rak houmañ a
guitaas an ti evit mont gant ur gwaz all. Paol zo bet desavet gant e vamm-gozh, 
mamm e dad, ur vaouez c'harv ha leun he c'halon gant ar c'hoant uhelaat. 
Speredek e oa Paol. Disparti e vamm a voe evitañ ur c'holl hep par. E-kichen e 
vamm, e galon dener he dije digoret kalz gwelloc'h eget e-kichen e vamm-gozh. 
Homañ a oa eus ur familh pinvidikaet nevez a oa, er c'henwerzh, e Naoned, hep 
henvoaz na diazez start. He c'hoant brasañ a oa bet lakaat, dre eured he mab, ur
skoed a noblañs da lugerniñ e-touez ar skoedoù all na oant nemet lufrus.



ROZENN. - Abalamour da se, hoc'h eus soñjet ennon, dimezell.

KARMEN. - Ya da ! Un nebeut. E-giz-se hor bo harp ar vamm-gozh. N' eo ket un 
netraig.

ROZENN. - N' eo ket ar pouezusañ, daoust m' eo ret gwelout an traoù evel m' 
emaint. E gwirionez, ur skoed enorus am eus, ar skoedoù arc'hant avat a ra 
diouer din !... Va holl feadra a vo ur c'hastell brav a-walc'h ha karet meurbet,
diaes ha koustus da zerc'hel e stad vat. Ma fell din dont a-benn eus ar c'hrog-
mañ, e vo arabat din ober fae war binvidigezh va danvez-pried.

KARMEN. - E dad a vage ur c'hoant-uhelaat all : ober outañ un den gouiziek. 
Kentañ ma tizhas e 12 vloaz, e voe kaset ar paotrig da Bariz d' ur skolaj mat! 
Kaer e oa e spered, ha ne oa ket diskiant kontañ warnañ. E yec'hed avat a oa 
kizidik a-walc'h er mare-se, ha rediet e oa a-wechoù da ziskregiñ diouzh e 
labour, pezh ne blije tamm ebet d' e familh. Paol ne grede ket mui anzav e 
skuizhder, gwasket e oa dindan ur samm re bonner. Kement ha ken bihan ma teuas 
da soñj d' e dad a amgrede kement-se goulenn diganin ober war e dro, o vezañ ma 
veven e Pariz. D' ar c'houlz-se e oan tri bloaz warn-ugent hag eñ daouzek. Diwar
neuze, omp bet mignoned.

ROZENN. - Me ' gav din en deus tremenet aes-tre arnodenn studioù uhel ar 
c'henwerzh ?

255
KARMEN. - Ya, goude bezañ bet korbellet ur wech d' ar « Baccalaureat » en deus 
adkavet nerzh ha kalon ha graet en deus berzh atav.

ROZENN. - Speredek eo ?

KARMEN. - Kaer eo e spered.

ROZENN. - Ha... Mat ?

KARMEN. - Ya, plac'hig... Eürus e vi gantañ. 

ROZENN. - Perak eo chomet hep dimeziñ ?

KARMEN (diaes warni). - A ! N' ouzon ket. Betek-hen, ne oa tu ebet d' e lakaat 
da zibab ur wreg. Setu perak on ken eürus hiziv o welout anezhañ o tont 
davedout.

ROZENN (prederiet). - Iskisat tra ! Ha perak, a-greiz-holl, en deus pleget d' 
ober anaoudegezh ganin ?

Karmen a seblant en eut gavout diaes. Klask a ra troc'hañ ar gaoz. Sellout
a ra ouzh hec'h eurier.

KARMEN. - Diwezhat eo. Tremen un eur endeo, hag e oa bet divizet debriñ da 
greisteiz hanter !

Rozenn a chom azezet war ar vurig. Dre an tu dehou d' ar c'hoariva e teu 
c'hoarierion all.

Diviz 4

AN HEVELEP RE, AR GONTEZ, CHANN

Ar Gontez a Gerbrug en ur sellout ouzh hec'h carier

AR GONTEZ. - Un eur hanter eo. Karmen, dihast a-walc'h eo an aotrou Bansel da 
zont davedomp.



CHANN. - N' hoc'h eus ket aon e vefe c'hoarvezet ur gwallzarvoud bennak gantañ ?

KARMEN. - Arabat klask re bell. Daoust pe zaoust, emaomp abalamour dezhañ du 
gant an naon hag o tridal gant ar mall. Lavarout a rin dezhañ kement a soñjan 
diwar-benn seurt doare d' ober, dreist-holl o vezañ ma teu en arbenn da Venuz, 
hag e soñj he gounit.
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Rozenn, daoust hag-eñ e c'hellez pardoniñ dezhañ ?

D'ar goulenn dic'hortoz-mañ, e chom berr Rozenn. Balbouzat a ra :

ROZENN. - Marteze n' eo ket e wall. Un diaester bennak a vir outañ da zont.

CHANN. - C'hoarvezet a c'hoarvezo ! Gwelloc'h eo mont ouzh taol, da 'm meno. 
Petra a soñjit c'hwi ?

KARMEN. - Ya, un tamm skol e vo evitañ.

Sevel a ra. Pep hini a sell ouzh ar Gontez, da c'houzout petra ober. 
Honnezh a chom en entremar.

AR GONTEZ. - Ne fell ket din prenañ keuz diwar lakaat en arvar ar pal a fell 
dimp tizhout, diwar re a bres. Gortozomp ur pennadig c'hoazh.

KARMEN. - Arsa, Ivona, mat oc'h betek re. Me zo aet du gant an naon, n' omp ket 
evit pavata amañ an deiz-pad war yun.

Va mignon ker zo bet daleet gant un darvoud bennak. En em gavout a raio 
amañ evit koan marteze, pe neuze en deus cheñchet e vennoz ha ne fell ket mui 
dezhañ selaou ouzh an alioù mat am eus roet dezhañ. Ma ! kit d' ober mat an dud 
a-enep dezho ! Diot on ! N' eo ket ar wech kentañ e c'hoarvez din kement-se. 
Siwazh din, ne vo tamm kentel ebet evidon !

Klevout a reer trouz ur c'heflusker, pep hini a sell war-du ar vali.

Diviz 5

AN HOLL ha PAOL BANSEL 

KARMEN. - Setu an « Adonis » !

Redek a ra hag e tiskenn gant ar pazennoù. Ar Gontez a zeu en a-raok, 
goustad. Chann a ra un astenn d' he gouzoug gant ar c'hoant gwelout. Rozenn a 
chom difiñv, he selloù o parañ gant evezh ouzh ar c'harr a zo o tont. Paol 
Bansel a zeu war benn a-raok ar c'hoariva.
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KARMEN. - Karamba ! Hombre ! Penaos emañ kont ? Paol Bansel a bok dezhi hag ez a
davet ar Gontez.

PAOL. - Itron, mantret on oc'h erruout ken diwezhat ! Ho tigarez a c'houlennan. 
Chomet on sac'het... Korzenn gomm mir-dour va c'harr-tan zo en em gavet toull 
hag an dour zo strinket a bep tu. Kavout ur c'harrdi digor e-pad ar 
c'hreistevezh a oa un abadenn all. Mil boan am eus bet evit lakaat ober an 
aozadur. Kollet em eus un amzer spontus, un amzer brizius... Mantret on o vezañ 
bet gortozet e-giz-se... O ! arabat e oa va gortoz evit merenn...

AR GONTEZ (hegarat). - Ne ra forzh ! Aon hor boa hepken e vefe c'hoarvezet ur 
gwallzarvoud ganeoc'h. O vezañ n' eus degouezhet netra grevus, mat eo pep tra.

PAOL. - Re vat oc'h-c'hwi.

KARMEN. - Neuze, lakepod, deuet out, a-benn ar fin ! Ni a oa en arvar da vevañ 



a-hed an devezh diwar goanag hag aer fresk !

PAOL. - Chalet on, met...

KARMEN. - War wall tud ar c'harrdioù an hini eo... Mat, mat... Na adkrog ket da 
zibuniñ deomp da walleurioù...

Lakaat a ra he dorn war e vrec'h ha kas anezhañ davet ar re all.

KARMEN. - (Da Chann.) Setu Paol Bansel, va hailhon a advab.

(D' ar C'hont.) Paol Bansel...
(Da Rozenn.) Rozenn, deus 'ta, plac'hig. Setu Paol Bansel am eus alies komzet 
ganit diwar e benn.

Paol a stou dirak pep hini.

AR GONTEZ. - Netra ne vir ken ouzhimp da vont ouzh taol, bremañ.
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EIL ARVEST

Un eizhtevezh bennak goude, war savenn ar c'hastell. An hevelep 
c'hoarierion. Evañ a reont kafe goude pred kreisteiz. Emañ ar c'hont war e 
goazez en ur gador-vrec'h, o lenn gant evezh e gazetenn en ur vutuniñ.

Diviz 1

KARMEN, AR GONTEZ, CHANN, ROZENN, AR C'HONT, PAOL

KARMEN (war an ton bras en ur sevel he zasenn). - Yec'hed d' an amourouzion !

Ar bomm-se n' eo harpet gant den. Rozenn ha Paol dreist-holl a ginnig 
sigaretennoù ha tan. Ar C'hont, Karmen ha Rozenn a grog da vutuniñ.

AR GONTEZ. - Hiziv ez in da Redon, kalz a draoù am eus da brenañ.

CHANN. - Ur soñj mat eo. Me ivez a meus kalz traoù da brenañ.

ROZENN. - Ma ! Deomp holl. Paol a vo plijet, a gav din, o weladenniñ iliz vrav 
abati Sant-Salver. (O komz outañ.) En un doare iskis emañ bremañ tour ar 
c'hleier, distag diouzh an iliz abalamour d' ur gwall-dan spontus en deus, e 
1780, distrujet ul lodenn vras eus korf an iliz. Gouzout a rit e oa ar c'hiz er 
grennamzer, e Breizh, goleiñ an ilizoù ha zoken an holl savadurioù gant toennoù 
o frammoù e koad ? Ar bolzennoù diabarzh ivez a oa e koadaj hag aes e veze d' an
tan distrujañ kement-se.

AR C'HONT (o lezel e gazetenn da gouezhañ). - An abati-mañ en deus gwelet 
savidigezh rouantelezh Vreizh. E ziazezour, sant Konwion a oa kuzulier brudet 
hor roue meur kentañ : Nevenoe.

PAOL. - Kalz a blijadur am bo o weladenniñ abati sant Konwion.
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AR GONTEZ. - Neuze, e kemerimp penn hon hent war-dro peder eur. Karmen, hag-eñ e
teuot ganimp ivez ?

KARMEN. - Ne din ket. Hiziv ez eo gwelloc'h din chom sioul. Meur a wech hoc'h 
eus va lakaet da dañva kened kozh abati sant Konwion. Hiziv e tañvain hini ar 
maezioù glas.

AR GONTEZ. - Evel ma plijo deoc'h.

Lakaat a ra he zasenn war an daol hag ez a en he sav. An holl dud a sav, 



nemet Karmen. Gant mil boan, e kerzh ar c'hont etrezek foñs al leur-c'hoari, 
harpet war skoaz e wreg.

An holl a ya kuit, nemet Karmen, a chom difiñv o vutuniñ ha Paol, a chom 
en e sav, o parañ e zaoulagad warni, gant anken.

Meur a wech e kreder emañ darev da gomz. A-daol-trumm, e tap krog e dorn 
Karmen, a ra ul lamm gant ar souezh.

KARMEN. O ! Graet ac'h eus aon din !... Petra ' c'hoari ganit ?... Un aer iskis 
zo ganit !...

PAOL. - Karmen !

KARMEN (o c'hoarzhin). - Neuze, petra zo ? 

PAOL. - Ne zimezin ket gant ar plac'h yaouank-mañ.

KARMEN, - Na petra 'ta ! Petra ' lavarez ? Ne blij ket Rozenn dit ?

PAOL.  N' eo ket se. Plijus kenan eo... Ur wech ouzhpenn, n' hellan nemet ober 
stad eus ho tibab.

KARMEN (c'hoarzhin a ra). - Neuze ?... Petra ' c'hoari ganit ?

PAOL. - N' ouzon ket... Da lavarout eo... Un devezh bennak zo, ne ouien ket... 
Kement hoc'h eus kenteliet ac'hanon !... Kement hoc'h eus kanmeulet Rozenn, m' 
am eus pleget. Deuet on amañ, graet start va mennoz da bleustriñ gant youl vat 
war gudenn va amzer da zont... N' am eus bet kerseenn ebet. Plijus kenan eo 
Rozenn... Ya, plijus kenan. Abaoe ur sizhun m' emaon amañ, em eus bet amzer a-
walc'h evit he barn hag he frizout.
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KARMEN. - Neuze ?

PAOL (a-greiz-holl). - Neuze, o vevañ amañ etrezoc'h-c'hwi o div, em eus ho 
keñveriet. Lakaet em eus skoaz-ouzh-skoaz ho toareoù bevañ gant he re. Hi zo 
dous, sioul, dereat, lirzhin ivez. Ya, lirzhin eo. Ul levenez don ha peoc'hus, a
ra vat, zo ganti. Eus muioc'h a daerder avat am eus ezhomm. (Daoulinañ a ra 
dirazi en ur dapout krog en he dorn.) Ar wrez a zev ennoc'h, Karmen, he deus 
devet ac'hanon betek don va c'halon.

Karmen a denn kuit he dorn gant nerzh. 

KARMEN. - Reuzeudik, petra 'lavarez ?

PAOL. - Karmen, gant ur garantez a vamm, hoc'h eus beilhet war ar bugel ma 
oan... Atav, em eus tañvaet douster birvidik ho kalon. Evit mirout kement-se din
hiroc'h amzer, an hini eo, ne felle ket din fortuniañ. Hen gouzout a ran 
bremañ... Dallet on chomet ar pellañ ma c'hellen... Dall ne vin ket avat, va 
buhez-pad... Karmen, ma 'z oc'h bet evel ur vamm em c'hichen, e gwirionez, n' on
ket ho mab ha re zieub oc'h c'hwi, e-keñver pep truezvarn evit en em santout 
harzet da seveniñ hon eürusted.

Bremañ, en on ur gwaz... Karmen, te eo a garan hag hini all ebet. Na 'm 
argas ket.

KARMEN. - N' out ket mat... N' out ket mat !

PAOL. - Netra ne vir ouzhit da zont da vezañ va gwreg.

Karmen en he sav, a gil buan war-du foñs al leur-c'hoari.

KARMEN. - Me, dimeziñ ganit-te ! Follentez n'eo ken ! Morse ne vi evidon nemet 



ar c'hañfardig a raen war-dro e yec'hed, ar skoliad ma 'z aen gantañ da vale war
ar yaou.

PAOL. - Hepmuiken ? Ne gavit nemet se da lavarout ? Komzoù dismegañsus !... Ober
a rit fae war ginnig va c'harantez, kinnig karantez ur gour, en em gav dieub, 
goude holl, eus e garantez a vugel.

Karmen, aspediñ a ran ac'hanout, preder c'hoazh... N' omp ket mui ar pezh 
a lavarez. Pell a-walc'h eo bet mare va bugaleaj. Pep tra en e goulz !

Yaouank out c'hoazh, hon digoll a c'hellomp kaout.
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KARMEN. - Morse ! E-giz va mab e karan ac'hanout, ha ket e-giz va gwaz. Kement-
se n' eo nemet follentez. Nann, re a bouez am eus bet ez puhez, betek-hen. Va 
c'has kuit diouzh da spered. Kae etrezek da amzer da zont gant ur vaouez kenoad 
ganit-te. Va lez gant va faltazi, gant va frankiz.

PAOL (kounnaret). - Setu ar pezh a garit dreist pep tra : ho frankiz !

KARMEN. - E gwirionez, daoust hag-eñ e welez ac'hanon dimezet ? (C'hoarzhin a 
ra.) Me dimezet ! Na fentus eo ! O ! Truez bras am bije ouzh va fried, muioc'h 
c'hoazh a druez avat am bije ouzhin !

Paol, arabat dit rambreal. Gwell a se, ma welez sklaer bremañ ez askre, ra
vezo evit lazhañ, e berr amzer ez kalon skeudenn ur Garmen deuet da vezañ da 
wreg (c'hoarzhin a ra).

Paol a chom simudet. Tevel a ra o sellout outi gant daoulagad skoelf. Ha 
neuze, pellaat diouti en ur lavarout evel dre un huñvre.

PAOL. - Lazhañ he skeudenn em c'halon !

Mont a ra war-du ar pazennoù e-tal ar arvesterion, hag en em gav, tal-
ouzh-tal gant Rozenn, deuet abaoe ur flipad amzer, a zo chomet a-sav sebezet ha 
difiñv o klevout fin an diviz. Kerkent ha ma krogo an diviz da heul, ez aio kuit
Karmen didrouz dre foñs al leur-c'hoari. Mont a raio d' ar c'hastell.

Diviz 2

ROZENN, PAOL

ROZENN. - Kavet em eus ur paourkaezhig labousig kouezhet diouzh e neizh. Sellit,
Paol, glac'haret on abalamour dezhañ.

PAOL (dievezh, pell e sell diouti). - Lazhañ he skeudenn ! 

ROZENN. - Petra ' lavarit ?
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PAOL (o tont ennañ e-unan). - Me... ? Netra... A ! Va digarezit, c'hwi eo, 
Rozenn, petra hoc'h eus lavaret ?

ROZENN. - Sellit ouzh al labous-mañ. Petra ober evit ma ne varvo ket ? En aner 
em eus klasket e neizh.

PAOL. - Ul labous a gouezh diouzh e neizh a zle mervel, n' hell ket bevañ hep e 
vamm.

ROZENN. - A gav deoc'h ? Pa oan bugel, em eus a-wechoù bouetet labousedigoù.

PAOL. - Deuet oc'h a-benn d' o saveteiñ ?



ROZENN. - Ket alies, me ' rank anzav. Ur wech pe ziv, evelato, em eus graet 
berzh gant labousedigoù a ouenn doñv.

PAOL. - N' hellit netra evit hemañ. Dilezet eo bet gant e vamm, n' hellit ket 
kemer he lec'h, hag ouzhpenn-se n' ho pefe ket pasianted a-walc'h.

ROZENN (feuket). - Biskoazh kemend-all ! E-giz-se hoc'h eus fiziañs ennon !

PAOL. - N' ouzon ket petra ' lavaran. Ne fell ket din ho feukañ. Va c'hredit 
evelato, Rozenn, lezit al labousig-mañ da heuliañ e blanedenn penn-da-benn. E 
gerent marteze e adkavo.

ROZENN (gant keuz). - Emañ marteze ar wirionez ganeoc'h, n' hell ket al loened 
ouez en em ober ouzh hon doareoù a dud sevenaet.

Mont a ra da lakaat al labous en ur bod gwez, hag e teu war he c'hiz 
etrezek Paol.

ROZENN. - Penaos emañ kont ganeoc'h, Paol. Doare zo ganeoc'h da vezañ trist ? 
Spi am eus n' eo ket abalamour din ez oc'h chalet ?

PAOL. - Un tamm abalamour deoc'h eo en em gavan diaes, Rozenn. Aon am eus e vije
bet gwelloc'h din chom hep kregiñ en abadenn-mañ !
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ROZENN. - Ar gwir hoc'h eus da gilañ. Den n' en devo droug ouzhoc'h abalamour da
se.

PAOL. - N' em eus abeg ebet evit kilañ, goude bezañ bet kaoz, evit an holl amañ,
eus kement a drubuilh hag a nec'hamant !

ROZENN. - Paol, ma ne blijan ket deoc'h, trawalc'h eo. Arabat prenañ keuz o 
timeziñ. Ne vennan ket kement-se.

PAOL. - Plijout a rit din, ha zoken, ne greden ket en ur zont amañ ho kavout ken
plijus. E gwirionez, krediñ a ran e viot ur bried eus ar c'hentañ. Ya, eus ar 
c'hentañ.

ROZENN. - Petra zo war ho spered, neuze ? 

PAOL. - N' eo ket se.

ROZENN. - N' hellan ober netra evit diskoulmañ ar gudenn diaes-se ?

PAOL. - Netra. Rozenn, n' hellit ket kompren. Hañval eo ganeoc'h n' on nemet un 
oristal, n' eo ket 'ta ? Mezhek on o vezañ degaset amañ kement a drubuilh. 
Karmen !... Nann, Karmen ne zlee ket... Hogen, c'hwi, Rozenn, petra ' soñjit war
gement-se ? Eus petra hoc'h eus c'hoant ?

ROZENN. - Goût a ouzon ez eus ennoc'h un dra bennak ne fell ket deoc'h fiziout 
ennon. Ne vin ket tregasus. Mont a rin kuit diouzhtu pa ho po c'hoant. 
Evelato...

PAOL. - Evelato...

ROZENN. - Paol, plijout a rit din, hag... anzav a rankan em eus graet huñvreoù 
kaer !... Ma c'hellfen kompezañ hoc'h hent, Paol, a-greiz kalon hen grafen...

PAOL (war un dro gant goanag hag enkrez). - Ne fell ket deoc'h lavarout... e... 
karit ac'hanon ?

ROZENN. - Ho karout ! A gav deoc'h e teu ar garantez a-stroñs ? Daoust hag-eñ e 
roit d' ar ger « karantez » an hevelep ster ha « klokted » ? Mar deo e-giz-se, 
nann, Paol, n' ho karan ket, ha mezh a vefe ennon bezañ deuet d' ho karout a-



barzh eizh devezh. Kit kuit e peoc'h, ma hoc'h eus c'hoant. Ankouait ac'hanon. 
N' am bo graet nemet tremen en ho puhez e-giz ar skreved a ya re bell a-us d' an
douaroù pa vez ar gorventenn o tont. Eno n'hellont ket chom.
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Me, ne zisoñjin ket ac'hanoc'h... Mirout a rin evidoc'h em c'halon ur 

c'houn a vignoniezh, hag ez in davet ur blanedenn all.

PAOL. - En ho lanneier hag ho koadeier hoc'h eus desket kement a hinonded hag a 
habaskted ?

ROZENN. - Hep mar ebet. Dre studiañ doareoù bevañ al laboused, hag ivez re an 
dud.

PAOL. - Un iskis a blac'h yaouank oc'h, Rozenn, ha dedennus.

ROZENN. - Paol, ma savit ganin evit lavarout ne zeu ket ar garantez a-daol-
trumm, hag er c'hontrol, ez eo ret he gounit tamm-ha-tamm gant habaskter ha 
poan, e lavarin deoc'h, neuze, en ho karan ha, zoken, va mignoniezh a c'hellfe 
mat-tre kemmañ hec'h anv... Ne c'hoarvezo kement-se avat nemet ma tiskouezit din
ur gwir fiziañs.

PAOL. - An nebeutañ eo a c'hellfec'h goulenn, met, siwazh, muioc'h eget n' 
hellan reiñ deoc'h.

ROZENN. - N' hoc'h eus ket fiziañs ennon ? 

PAOL. - N' em eus fiziañs e maouez ebet !

ROZENN. - Kompren a ran bremañ perak n' hoc'h eus biskoazh klasket dimeziñ, 
daoust deoc'h bout speredek, pinvidik hag a-wel d' an holl e-touesk ho mignoned.
Evelato, Karmen a grede e oac'h trec'h war ar brizh-aon-mañ ?

PAOL. - Karmen !...

ROZENN. - Penaos on bet ur gerseenn evidoc'h ? Plijout a rafe din bezañ evidoc'h
un abeg da gemmañ ho mennozioù diwar-benn ar merc'hed. Nag eürus e vefen ma 
c'hellfen bezañ evidoc'h un digoll eus an hini hoc'h eus kollet re abred...

PAOL (fromet e galon). - Mat oc'h, Rozenn... Ya, ar wirionez zo ganeoc'h. Amañ 
emañ ar furnezh. Evit plediñ outi eo, em eus asantet dont amañ ha n' on nemet ur
c'hozh tamm diskiant o chom hep prizout d' he zalvoudegezh wirion ur vaouez e-
giz deoc'h. (Pokañ a ra d' he dorn.) Trugarez, Rozenn, evit ho komzoù mat hag 
evit ho mousc'hoarzh dispar a zlefe sklërijennañ va holl buhez.
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Diviz 3

CHANN, ROZENN, PAOL

Chann a zeu tre, gwisket ur chupenn skañv ganti, hag un tok war he fenn. 
Dougen a ra ur sac'hig ler.

CHANN (souezhet). - O ! Direnkiñ a ran ac'hanoc'h ? 

ROZENN. - Tamm ebet, moereb.

CHANN. - Krediñ a rae din e oa poent mont kuit, met den ebet n' eo prest, war a 
welan.

ROZENN. - Setu va sac'h. (Edo war an daol.) N' em eus ezhomm eus netra all evit 
mont da Redon.

CHANN. - Gwir ! En amzer vremañ n' eo ket mui dav d' ar merc'hed dougen tokoù, 



mantilli, manegoù ha me ' oar-me evit mont er-maez. Ar wirionez zo ganto.

PAOL. - Va digarezit, dimezell, divizet eo bet kemer va c'harr. Emaon o vont d' 
e gerc'hat.

Mont a ra kuit.

Diviz 4

CHANN, ROZENN

Chann a ya war he c'hoazez en ur sellout ouzh Rozenn. Homañ, lakaet diaes,
a gemer ul labour dilezet war an daol hag a ya da azezañ war bazenn uhelañ ar 
savenn.

CHANN. - Kavout a ra din ez eo Paol muioc'h douget war-du ennout, Rozenn ; 
daoust hag-eñ e fazian ?

ROZENN. - N' ouzon ket petra ' soñjal ! Nec'het eo... Un dra bennak a harz outañ
da vont war-raok... Ne gred ket kilañ kennebeut... Ha marteze ne vefe ket hervez
e youl donañ.
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CHANN. - Gouzout a rez petra zo war e spered ?

Rozenn a ziskrog diouzh he labour. Sevel a ra he selloù war-du Chann
hag e komz gant fiziañs.

ROZENN. - E-pad pell amzer, em eus klasket en aner. Atav en deus nac'het henn 
diskuliañ din. N' eus ket pell avat em eus kavet.

CHANN. - A !

ROZENN. - Moereb, eürus on o komz ganeoc'h. Re bonner eo ar samm evidon va-unan.
Dizoloet em eus e gevrin... Ur guzhiadenn c'hwerv an hini eo : karout a ra 
Karmen !

CHANN. - Siwazh ! A-werso em boa aon rak an dra-se hag abaoe m' emañ Paol en ti-
mañ n' en deus graet va nec'hamant nemet kreskiñ... Va faourkaezhig, chalet bras
on war da zivout ! Atav on bet kontrol d' an emweladenn-mañ, n' eo ket bet 
goulennet va ali avat... N' ouzon ket hag-eñ e oar Karmen nag a zroug emañ en 
arvar d' ober ?

ROZENN. - N' eus forzh penaos, bremañ n' hell ket mui en em douellañ : lavaret 
en deus pep tra dezhi.

CHANN. - Mar deo e-giz-se an traoù, Rozenn, penaos e c'hellan kompren ar pok en 
deus Paol roet dit bremaik ?

ROZENN. - Moereb, Paol zo gwalleurus. N' hell ket bezañ seder gant ar seurt 
karantez en e galon.

CHANN. - Nann sur ! Ar garantez-mañ avat a c'hell ober da walleur dit-te hag 
evidon, ez eo a-walc'h. Va bihanig, arabat lakaat pelloc'h da eürusted en arvar.
Ma kredfes ac'hanon, e tilezfes diouzhtu an degouezh-se, re arvarus evidout.

ROZENN. - N' eo ket va mennoz.

CHANN. - Te 'wel mat ez eo aet sot-pitilh Paol gant Karmen. Dañjerus eo ar 
plac'h-se ! Penaos e c'hellez krediñ az po an trec'h warni ?

ROZENN. - N' eo ket hervez va zemz-spered diskregiñ ken aes diouzh ar stourm 
boulc'het. Difenn a rin an dazont he deus hi hec'h-unan kinniget din.
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CHANN. = Zoken ma pleg Paol dirak ar furnezh, e vo dalc'hmat Karmen etrezoc'h. 
Penaos e c'helli gouzañv anezhi en ho kichen ?

ROZENN (simudet). - N' em boa ket soñjet en dra-se. Gwir eo e kavin kalet he 
bezañs en hor c'hichen.

CHANN. - Gwelloc'h eo dit dilezel an abadenn pa n' eo ket re ziwezhat.

ROZENN (a vouezh izel, evel dezhi hec'h unan). - Pa n' eo ket c'hoazh re 
ziwezhat...

CHANN (nec'het). - Daoust hag-eñ e... karfes ar paotr-mañ !

ROZENN. - Ne... Ne gav ket din. Hogen...

CHANN. - Rozenn, va merc'hig, ret eo troc'hañ berr. Selaou ouzh va ali. Perak 
chom aheurtet ?

ROZENN. - Daoust hag-eñ e vin rediet da werzhañ Kerfav pe da wrac'hellañ va-
unan-penn etre e vogerioù kozh hep anavezout buhez wirion ur vaouez ? (Moustrañ 
a ra war un dael bennak. Un taol bouderez a laka anezho da skrijal.) Nann, 
moereb, en em zifenn a rin, c'hoarvezet a c'hoarvezo ! Neuiñ pe veuziñ, a lavare
hon tadoù kozh.

Eil taol bouderez.

CHANN. - Setu, mont a reomp.

Diviz 5

KARMEN, AR C'HONT

Ur flipad amzer da c'houde, e teu dre foñs al leurenn, ar c'hont harpet 
war vrec'h Karmen. Azezañ a ra war ur gador-vrec'h. Hi a ya er-maez adarre hag a
zeu en-dro. Servijañ a ra an te.

KARMEN. - An heol a goll eus e nerzh. Mont a rin d'ober un droig gant va « 
marc'h »
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AR C'HONT. - Mar hoc'h eus c'hoant evit gwir mont da weladenniñ tachenn emgann 
Ballon, evel m' hen lavarit abaoe pell zo, fur e vo deoc'h hen ober an abretañ 
ar gwellañ. Perak ne vefe ket hiziv ?

KARMEN (simudet). - Biskoazh kemend-all ! Ha perak 'ta ?

AR C'HONT. - Rak, ma n' henn grit ket hiziv, n' hellot biken mui mont da gas ho 
meuleudioù da galon hag ampartiz Nevenoe.

KARMEN. - Sell 'ta, Arzhur, gant pe amprevan oc'h bet flemmet ?

AR C'HONT (en ur gemer ul lizher en e zoug-paperioù). - Gant hemañ, hag a zo 
flemmus a-walc'h.

Astenn a ra al lizher da Garmen, a gemer anezhañ, a lenn ar 
frazennoù kentañ hag a drid gant ar souezh. Lenn a ra pelloc'h hag e tiroll gant
ur c'hoarzh atahinus.

KARMEN. -A!  a ! a !... Setu ar gwellañ tout ! Hag abalamour da se ho kavan evel
ur broc'h ?



AR C'HONT. - Lakaat a reot da wir ez eo a-walc'h al lizher-mañ din d' en em 
gavout diaes ?

KARMEN. - Nann, feiz ! Setu Yann bremañ a fell dezhañ dimeziñ ganin !A ! a ! a !
Setu un abadenn all ! (Hec'h unan.) Petra a c'hoari gant an holl gañfarded-se ! 
Ne echuint ket da redek war va lerc'h !

AR C'HONT. - Ivona ha me, ne gavomp ket ken fentus an degouezh, ha, kaer hoc'h 
eus c'hoari ar plac'h he c'halon eeun, ne gav ket din e vefec'h ken souezhet 
gant al lizher-mañ ha ma klaskit va lakaat da grediñ.

KARMEN (fuloret). - N' eo ho mab nemet ur penn skañv. N' en deus ket sellet mat 
ouzhin !...

AR C'HONT. - N' on ket a-du ganeoc'h. N' en deus nemet sellet re ouzhoc'h ha n' 
hoc'h eus c'hwi nemet re astennet ar skeul dezhañ. Evelato, tremenet e tlefe 
bezañ evidoc'h mare an dallentez war dachenn ar garantez... Abaoe pell zo ivez, 
e tlefec'h gwelout sklaer e trefu hag e doareoù Paol Bansel, hoc'h eus degaset 
amañ war zigarez seveniñ eürusted ho nizez, e gwirionez avat evit el lakaat en 
arvar...
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KARMEN. - Arzhur ! Petra ' lavarit !

AR C'HONT. - Daoust hag-eñ e vefec'h ken dallet ma n'hellfec'h ket dirouestlañ 
troidelloù ar baotred ? Krediñ a ran kentoc'h en em blijit er seurt touelladur 
evel ur pesk en dour.

KARMEN. - Evit ar pezh a sell ouzh Paol, n' em eus meizet nemet hiziv, ez eo 
gwir ar pezh emaoc'h o paouez lavarout ; hag on mantret eus kement-se. Hen touiñ
a ran.

AR C'HONT. - Degas a rit war ho lerc'h ar strafuilh hag ar glac'har, kement e 
buhez va nizez hag e hini va mab. Yann a gemenn e vo amañ warc'hoazh, ne vennan 
ket en ho kavfe er gêr. Klaskit, me ho ped, un digarez evit mont kuit 
warc'hoazh.

KARMEN (droug enni). - Ma kemerit an traoù e-giz-se, e c'hellan zoken loc'hañ 
kuit diouzhtu.

Mont a ra kuit, o kas ganti lizher Yann.

(DA GENDERC'HEL.)
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JAKEZ KONAN

En em gelenn diwar lenn

MEUR a zigarez a zo da lenn. Gallout a reer, da skouer, lenn evit distreiñ
e spered diwar drubuilhoù ar vuhez, pe, er c'hontrol, evit monet donoc'h en 
anaoudegezh eus kement tra a ra ar vuhez-se.

An doareoù-lenn-se o deus o ferzhioù-mat o-daou. Mar deo reizh-tre klask 
dudi el levrioù a blij dimp ar muiañ evit ankounac'haat, ha pa ne vefe nemet e-
doug ur pennadig-amzer, doanioù hag enkrezioù ar bed-mañ, ez eo ken reizh all 
lenn a-benn deskiñ, a-benn stummañ e spered, a-benn en em gelenn an-unan, a-benn
en em vroudañ, berr-ha-berr a-benn dastum skiant diwar labour ar re o deus 
lakaet o hini dre skrid.

Disheñvel eo lenn diouzh studiañ alies, Padal, mar gouvezomp hen ober gant
poell, e vo ret-mat dimp dielfennañ an testennoù ha furchal enne mar fell dimp 
dizoleiñ ar ster donañ anezhe.

Pa vez keal a lenn, kounaat atav a ranker ar bennwirionez-mañ : ar skridoù
eo a laka darempred etrezomp ha gwellañ skrivagnerien an amzer-vremañ koulz ha 
gant re an amzer dremenet. Dre o oberennoù eo e teu betek ennomp menozioù 
prederourien vrudetañ an holl Sevenadurioù.

Evit pezh a sell ouzhimp, Brezhoned, ne gavomp ket, siwazh, kement tra a 
garfemp gwelout moulet en hon yezh, daoust ma kresk bemdez niver an oberennoù « 
breizhek-rik » a ro mui-ouzh-mui a lufr d' hon lavar. Skort eo ivez niver an 
troidigezhioù gouest da zigeriñ dimp prenestroù war ar bed-diavaez.

En desped da se ez eo arabat ober fae war ar pezh hon eus : pell emañ, 
pell-bras, diouzh bezañ didalvoud. Skridoù hon eus hag a zo par da re wellañ 
meur a vro. Troidigezhioù a zo bet graet en hon yezh, stankoc'h ar roll anezhe 
eget ma kred da zarn. Enne holl ez eus danvez-gouloù d' hon spered ha broud d' 
hon meizerezh. Marteze a-walc'h, mar kavomp dister hon lennegezh, ez eo, evel ma
levere Paotr Juluen, abalamour ma n' anavezomp ket hon saout !

Skridoù evit ar vugale.

Ur bed burzhudus eo ar skridoù-se ha hirik ar steudad anezhe. Dreize o 
deus kalz ac'hanomp graet anaoudegezh gant ur vuhez varzhus hag a verkas hon 
spered. Alies e vourromp distreiñ d' o c'hae (1) hag un dlead eo dimp lakaat hon
bugale d' o zro da anaout o boemerezh.

Un dudi eo d' an neb a c'hell furchal e niverennoù kozh " Feiz ha Breizh 
", lenn ar c'hontadennoù bet moulet enne. Gant Fañch an Uhel ha gant Gab Milin 
ez eus bet dastumet marvailhoù leun a spered-pobl. Piv n' anavez ket " E korn an
Oaled " gant Kristof Jezegou, " Pipi ' gonto " gant Erwan Ar Moal, " Marc'heger 
ar Gêrgoad " gant Yeun ar Gow, " Koñchennoù eus Bro ar Stêr-Aon " gant Yann Ar 
Floc'h, « Ar bont ar velin " gant Loeiza ar Meliner, " Ur sac'had marvailhoù " 
gant I. Krog, h.a. ?

Tennet eus al lennegezh etrevroadel, menegomp c'hoazh kontadennoù Grimm 
hag Andersen (troet gant Roparz Hemon), " Abrobin " (tr. Yeun Ar Gow), " 
Priñsezig An Dour ", " Pêr ar C'honikl ", " Nijadenn an Aotrou Skañvig " (tr. 
Youenn Drezen), " Ar bioloñsour " gant Selma Lagerlöf, h.a.

En amzer o ren, n' oufemp tremen hep degas koun eus labour " Skol " hag " 
Al Liamm " evit ar vugaligoù.



O lenn an holl oberennoù-se e preno hon re vihan un tamm brav eus skiant o
zud. Peurliesañ ez eo graet mat ha skrivet fraezh ar c'hontadennoù. Displeget 
int eeun ha diardoù. Donet a ra an taolennadurioù ken aes dirak daoulagad ar 
bugel ma voazo hemañ ken buan ha tra ouzh tro-bluenn ar skrivagner. Ha fellout a
ra deoc'h e teufe ho pugale da zeskiñ mat o yezh ha da stummañ o spered evel ma 
tere ouzh Brezhoned ? Ma, o lakait d' anaout bed burzhudus ar c'hontadennoù ha 
bezit sur hen graint.

(1) d o c'hae = d' o c'haout.
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Ar Romantoù.

Kalz a romantoù e vez anezhe oberennoù dibad o levezon. diazezet ma 'z int
war zarvoudoù dister. Bez' ez eus avat romantoù a zo enne pinvidigezh speredel 
ha menozioù ken karget a anaoudegezh don eus kalon an den, ma c'heller lavarout 
ez eo tonket dezhe padout da viken.

Perak e plij ar romant dimp ? Daoust ha n' eo ket dre ma 'z eo romantel, 
tamm pe damm, kement hini a oar estlammañ ouzh un dra gaer pe a glask ober 
anezhañ e-unan ?

Skrivañ disterachoù n'eo ken, klask drevezañ ar vuhez evel ma ra 
romantourien 'zo en deiz a hiziv. Skuizhañ a ra an den gant ar c'hrizder, gant 
ar gwall, gant ar fallentez pe gant an techoù hudur dezrevellet dre ar munud e 
levrioù 'zo.

N' eus nemet lenn ur romant skrivet mat evit kompren ar c'hemm. Perak ez 
eo chomet ken brudet " Abrobin " dre ar bed-holl, mar n' eo ket dre ma 'z oa an 
den e konter e istor dimp, deuet a-benn da vevañ e-unan-penn e-pad eizh vloaz 
warn-ugent war e " Enez an Dic'hoanag " abalamour ma 'z oa ur paotr kalonek, 
habask, plaen, leun a boell hag a ijin, ha start en e galon ar fiziañs en Aotrou
Doue ?

E brezhoneg, n' hon eus ket trawalc'h a romantoù : reoù gaer, kaer-tre, 
hon eus avat. N' hellfen reiñ amañ ar roll anezhe, hogen hep aon ebet rak faziañ
e tisklêriañ ez eo "Mari Vorgan ", gant Roparz Hemon, un oberenn a dalvoudegezh 
etrevroadel.

Stag ouzh ar romanterezh eo an danevellerezh. Da se ne lakaor den souezhet
oc'h embann ez eo ar Vrezhoned donezonet-dreist. Puilh eo an danevelloù 
talvoudek embannet en hon yezh ha netra nemet un anv evel hini Jakez Riou a 
dlefe hon broudañ da ober hon mad eus an teskad gouiziadoù a-zivout emren mab-
den a zo kuzhet enne.

Ar Varzhoniezh.

Ne vern pe bal a zibabomp d' hon lennadurioù, arabat lezel ar barzhonegoù 
a-gostez.

A-dreuz d' ar c'hantvedoù, ar varzhed o deus atav gwelet an traoù splann-
tre. O diawelet o deus alies. Ne c'hell nikun stummañ en e spered ur 
c'henvenoziad reizh eus brasted, eus klokted hag eus perzhioù all ar vuhez, 
nemet ha gouestlet en defe ul lodenn eus e lennadurioù d' ar varzhoniezh uhel.
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Kanañ pe vouskanañ a ra an den ur pennad mat kent bezañ barrek da boellata

: a-hed an amzerioù e kanas ar varzhed trivliadoù mab-den, hag eus e estlamm, e 
strafuilh, e levenez o deus gouvezet tennañ danvez un hent davet ar Wirionez.

Ur barzhaz n' eo ket un dastumad gerioù goullo, « kalfichet » brav pe 
vravoc'h. Ar pezh a ra e dalvoudegezh eo an ampartiz hag an ijin implijet gant 
an aozer da zisplegañ e luskad-kalon hag e veno. Bez' ez eo ivez al lealded 
diskouezet gantañ da anzav ha da daolenniñ an heuliadoù anezhe.



N' heller nemet bezañ gwell enta eus lenn oberennoù hon barzhed vrasañ ha 
bez' ez eus kalz anezhe, rak d' ar varzhoniezh ez eo tuet-dreist hon gouenn.

Ar C'hoariva.

Un arz eo hennezh hag en deus taolet frouezh stank e Breizh. Ar gaou a zo 
gant ar re a gred ez eo graet ar pezhioù-c'hoari da vezañ displeget war  al leur
hepken. Lezel a reont da dremen e-biou dezhe unan eus ar c'hwekañ plijadurioù a 
dañvaer diwar lenn.

Leun a vuhez eo ar c'hoariva ha pegen pinvidik ar gentel a ro dimp diwar-
benn an doareoù o deus an dud da gomz, da veizañ, da boellata ha d' en em ren. O
pleustrin war ar c'hoariva e teskaouer menozioù hag e tizoloer tro-spered 
kevredigezhioù ha broadoù pell diouzhimp en amzer hag en ec'honder.

Lennit " Ar Bersed " ha " Prometheus ereet " : setu c'hwi douget en-dro, 
dre huderezh al levr, d' an Henamzer. Kemerit " Otello " ha setu m' emaoc'h a-
spered o vevañ en ur maread all, en ur vro all disheñvel-mik. Mar fell deoc'h 
tremen dre ur bed marzhus, boemus ha nesoc'h dimp dre ar galon, emañ " Gurvan, 
ar marc'heg estrañjour " ouzh ho kortoz.

An Istor.

Skrin ene an amzerioù tremenet eo al levrioù-istor. Er seurt oberennoù e 
klever c'hoazh mouezhioù ar broadoù, ar c'heodedoù hag ar pobloù, ha pa vefent 
steuziet diwar-c'horre an douar pell a zo.

O lenn " Notennoù diwar-benn ar Gelted kozh " pe " Sketla Segobrani " e 
kred d' an den emañ oc'h advleuñviñ dirazañ amzer hon hendadoù. Diskouez a ra 
Meven Mordiern el levrioù-se ez eo gouest un istorour da zezrevellañ an 
darvoudoù en ur stumm plijus ha bev evel en ur romant.

274
An Henvojennoù.

Ar pezh a zo pouezus pa lenner henvojennoù pe henzanevelloù, n' eo ket 
klask gouzout gant piv ez int bet ijinet na pe ouenn a zo bet fromet ouzh o 
c'hlevout, hogen pe bobl he deus lakaet enne he furnezh ha klozet hec'h ene 
enne. Evel reizh, mar dint lod eus teñzor speredel ur vroad kar dimp e vezo 
aesoc'h dimp o c'hompren.

An damwirionezioù diskleriet e mojennoù hag e danevelloù marzhus an 
Henamzer eo o deus sklerijennet spered an den en oadvezhioù-hont ma ne skede, 
koulz lavarout, sklêrijenn all ebet. A-drugarez dezhe ez eo deuet mab-den a-benn
da drec'hiñ war ar ouezoni ha war an aon rak holl gevrinoù ar grouadelezh. Dre 
vouezh an henzanevelloù hag o doueedoniezh ez eo bet kelennet da gentañ war 
skiant an Droug hag ar Mad, hag ambrouget kammed ha kammed war hent ar 
Sevenadurezh.

Ret eo kounaat kement-se pa bleustrer war Henzanevelloù Iwerzhon, bet 
moulet e " Gwalarn " hag e " Sterenn ".

* * *

Al lennadurezh-se a erbeder ouzhoc'h amañ n' eo ket ur roll klok, pell 
ac'hane, eus ar pezh a gaver da lenn e brezhoneg hiziv. Un alberz n' eo ken eus 
an teñzorioù a chom re alies kuzhet ouzhimp. Niver a zanvezioù all a zo bet 
studiet en hor yezh.

Al levrioù-se avat a zo evel pontoù etrezomp hag hon c'henseurted en ur 
c'houlz ma teu, mui-ouzh-mui, an unvarregezh (ispisialouriezh) da sevel 



speurennoù zoken etre rummadoù-tud kendere.

Gwelout a raimp ivez enne, gant souezh, ez eus bet merzet, komprenet ha 
studiet gant hon diaraogerien, gwirionezioù e kave dimp ez oant nevez pe 
arnevez.

N' eo ket diaes testennoù an darn vuiañ anezhe. Diduet eo bet gante meur a
genvroad en amzer dremenet. Bet int etre daouarn kement hini a zo bremañ e penn 
an Emsav, ha kelennadurezh a gavas a-fonn enne. Ken talvoudus eo ar menozioù 
displeget enne da ziazezañ hon speredegezh ma n' heller ket diouerout anezhe.
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N' eo ket enne ivez e kavor an endro kleñvedek, flaerius hag hollwashaour 

a zo ken alies arouez al lennegezh a-vremañ, kemeret enni lec'h an Arz gant ar 
gleñvedouriezh. Techet e vefed da grediñ a-wechoù, o treiñ follennoù romantoù 
arnevez, ez int bet skrivet gant ispisialourien war gleñvedoù an nervennoù : ne 
ziskouezont d' o lennerien nemet tudennoù reuzeudik, brell ha digalon, gwir yer 
peliet ha kizhier gleb.

Arabat krediñ evelato ne ranker lenn nemet al levrioù ma tiskouez an 
aozerien enne menozioù ha barnadennoù a-du gant ho re. Mar kavit abeg e soñjoù 
ur skrivagner e vo frouezhus ha talvoudus deoc'h lakaat ho meno keñver-ha- 
keñver gant e hini-eñ. En doare-se ho po tro da resisaat ho soñjoù en ur greskiñ
hoc'h anaoudegezhioù.

* * *

E-leizh e vad hag a c'honid hon eus enta da zastum o taremprediñ ar 
geneiled digomz hag helavar koulskoude, a zo eus al levrioù. Hegas e kavimp a-
wechoù, marteze, o c'hemennadurezh, rak daoust dezhe pouezañ war gudennoù o 
trechalañ spered mab-den a holl viskoazh e kinnigont meur a zoare kontrol a-benn
o diskoulmañ. An diviz sioul a savo etrezomp-ni hag int-i a vezo atav 
didroidell, fur ha liesdoare. O kaout stok oute ne raint nemet vad dimp. Digatar
eo o lavar didrouz ha dre ma lennot e kuntuilhot danvez-mel diwar ar bleuñv a 
estlammot oute a-hed hent o linennoù.

26-7-66.
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Y. AN DRED

Al loened gouez e Breizh chaseet evit o c'hrec'hen

E-PAD pemp bloaz warn-ugent am eus bevet koulz lavaret e-touez al loened 
gouez. Se ne lavar ket ez on bet savet e kreizik-kreiz Koad ar Beuffou ! Nann, 
met va zad o vezañ marc'hadour krec'hen, am eus bet tu da welout ha d' ober war-
dro al loened gouez a veze prenet gant ar chaseerien ha gant an dud diwar ar 
maez. Tu am eus bet evel-se da welout milieroù ha milieroù a loened a bep seurt.
Ha da heul, tamm-ha-tamm a-hed ar bloavezhioù am eus gellet kaout un anaoudegezh
bennak anezho. Ha setu perak pa 'z eus bet goulennet diganin, n' eus ket pell, 
komz deoc'h diwar-benn un dra bennak, ez eus deuet da soñj din eus al loened 
gouez.

Ne gomzin avat nemet diwar-benn al loened a vez graet koñvers gant o feur 
hag a servij an darn vrasañ anezho d' ober bichigoù (foulinennoù), douget 
dreist-holl gant ar merc'hed.

Da gentañ holl eo mat gouzout a gav din, ne vez graet koñvers ar 
c'hrec'hen nemet er goañv. Adalek gouel Mikael betek Foar ar Bleunioù a vez e 
Gwengamp bep bloaz d'ar sadorn a-raok Sul ar Bleunioù pe Sul ar Beuz. Ar foar-
mañ a zo brudet-kaer evit ar c'hrec'hen a vez kavet eno. Anavezet eo gant 
marc'hadourien en diavaez eus Breizh. Menegiñ a ran ivez e vez e Karaez ur foar,
evit ar c'hrec'hen d' an 13 a viz Meurzh bep bloaz.

Ne vez eta chaseet al loened gouez evit o feur nemet er goañv. Ar yenijen 
eo an hini a laka ar blev da greskiñ, stank, founnus ha lufr, hag a laka ivez ar
c'hroc'hen da devaat hag a vez neuze solutoc'h a-se. Ouzhpenn, e-pad ar goañv eo
e vez an hirañ ar blev. Berr ha berr e c'heller lavarout : seul vui 'vez yen an 
amzer, seul vravoc'h al loened. Kregiñ a ra al loened da gemm kroc'hen adalek ar
reveier kentañ.
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Kentañ tra a dle gouzout ur marc'hadour krec'hen eo dishañvalout ul loen 

goañv eus unan hañv. Ur c'hroc'hen-hañv a gollo e vlev mui pe vui pa vo kivijet.
Meur a hini a zo bet tapet evel-se. Ar prener loened gouez en deus da gentañ 
darempredoù start gant ar chaseerien. Ha ma 'z eus tud ha n' eo ket aes ober 
aferoù ganto eo ar re-mañ. Petra eo ur chaseer ? Nemet un den lorc'hus, 
brabañser, ur c'honter kaozioù dibalamour, un disterik gaouiad hag a soñj gantañ
bezañ graet un taol-kaer p'eo deuet a-benn da dapout gant un tenn, pa n' eo ket 
en ur pech pe c'hoazh ur c'hrouglas ha sikouret alies gant e chas, ur paour-
kaezh loen ha n' en deus ket gellet tec'hout a-dre o c'hrabanoù ha saveteiñ e 
vuhez. Ur chaseer en devezo bepred paket al loen kaerañ a zo er vro eveljust. 
Setu perak ur marc'hadour mat en devezo en e di, krec'hen eus ar c'hentañ da 
ziskouez d'ar chaseer konter-kaozioù. Dre forzh e teu ar marc'hadour da vezañ 
ken fin pe finoc'h eget ar chaseer ha ret mat eo. Lavarout a raio da skouer n' 
eus ket bet a-walc'h a rev pe peogwir eo an den ur chaseer mat e tleo pakañ meur
a loen all brasoc'h ha kaeroc'h er memes lec'h - ar pezh a zo gwir - rak 
peurvuiañ e vev al loened dre familhoù.

Bremañ p' hon eus graet un tamm anaoudegezh gant an dud a bled gant al 
loened gouez, greomp anaoudegezh gant al loened o-unan. Gant ar c'hoz da gentañ.
Ar c'hoz a zo ul loenig bihan, dezhi war-dro 13 kantimetrad hed gant ul lost 
berr-tre. Du eo he liv. Ar blev a zo start ha berr. Stank eo war ar maez hag e 
liorzhoù 'zo e-lec'h ma ra savadelloù anvet douar-goz. Bevañ a ra dindan an 
douar, nemet re a sec'hor a rafe, neuze e teu da glask dour er-maez. Er 
c'hontrol gellout a ra bezañ beuzet ma teu ur pil-dour bennak da gargañ he 
riboulioù. Treid ar c'hoz a zo stummet mat evit toullañ. Fentus eo gwelout 
anezhi pa vez kemeret en bev. Diouzhtu 'vo gwelet o kregiñ da doullañ gant he 
zreid a-raok, ledan ha berr hag ivinoù hir dezho. Lavaret 'vez « Dall evel ur 



c'hoz ». Se n' eo ket gwall wir. Un dra bennak a wel memes tra met nebeut rak 
bihan-bihan eo he daougalad. Ken start eo ar blev war he c'hein, ken n' hell ket
an douar mont en o mesk. Ar blev-se a zo reut ha mont a reont war n' eus forzh 
pe du. Bale a ra ivez en he riboulioù kerkoulz war-eeun evel war-gil. Marlonk 
spontus eo. Debriñ a ra bemdez he fouez a loened bihan : preñved, buzug, 
melc'hwed ha c'hwiled. Bevañ a ra ar pep brasañ eus an amzer hec'h-unan. Ar re 
vihan, pevar pe bemp anezho a c'han noazh, dall ha roz o liv. Tamm-ha-tamm e 
kemeront o liv teñval. Ha dindan pemp sizhun int barrek da vevañ ha d' en em 
zibab pep hini diouzh e du. Gozed gwenn a zo, met rouez kenañ int, marteze unan 
war gant mil !
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Ur wech paket, ar c'hoz a vez digroc'hennet an abretañ ar gwellañ, rak 

dont a rafe he c'hroc'hen da dommañ. Staget 'vez neuze war ur plankenn gant 
peder boentenn evit ma sec'hfe. Gwelet am eus stagañ e-kreiz ar goañv meur a 
gant gozh war plenken graet a-ratozh evit-se. Diwezhatoc'h 'vo kivijet ar 
c'hrec'hen gozed evit ober mantilli.

Etre an daou vrezel eo bet chaseet kalz ar gozed, rak priz uhel a oa 
warno. An darn vrasañ eus an dud a ziwar ar maez o deus tapet gozed. Va mamm-
gozh a save beure-mat d' ober tro he farkeier gant ur varr-drañch hag a bake 
gozed. D' an devezhioù avelek eo a vez paket ar muiañ a c'hozed, rak neuze e 
labouront kalz. Gant an avel ne glevont ket an trouzioù rak an disterañ trouz 
dic'hortoz a laka anezho da baouez. Pa chaseer anezho gant ar varr-drañch eo ret
mat tostaat sioul d' an douar-goz ha skeiñ un taol kreñv pa weler an douar o 
fiñval, anez se e tec'ho ar c'hoz. Ur gozetaer mat a gemero evel-se betek 
hanter-hant bemdez. Gant pechoù a-ratozh - gozunelloù - e vezont paket ivez. Bez
ez eus bet etre an daou vrezel gozetaerien a vicher hag a c'houneze mat-tre o 
buhez. Gwelet 'zo bet devezhourien o tilezel al labour-douar evit mont da 
c'hozeta hepken. Ha pa n' o devefent tapet nemet ur c'hoz e oa gonezet ganto o 
devezh ! Anavezet am eus un tad a bevarzek bugel a yae da c'hozeta war an deiz 
ha da son akordeoñs en eurejoù diouzh an noz ; e holl baotred, seizh pe eizh a 
reas ar memes micher. Ur gozetaer brudet a zo bet. Bez' e oa sakrist ha 
perukenner e Trogeri. Pa na veze ket war-dro an iliz pe o troc'hañ-blev paotred 
ar barrez e veze gwelet dalc'hmat o redek ar maezioù gant e varr-drañch war e 
skoaz, un druilhad pechoù en un dorn hag ur vuzetenn evit lakaat al loened. 
Kantadoù a dape bep sizhun. Meur a hini all a glaske ober eveltañ. E-pad ugent 
vloaz a zo bet ur gozetaer o tegas ingal pakadennoù gozed kempennet brav du-mañ.
N' eus ket pell e skrive deomp e oa eñ diwezhañ gozetaer ar vro. Eus Kemenven 
eo. Bezañ gozetaer n' eo ket kaout ur vicher eus an amzer a-vremañ.
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Ha koulskoude, koñvers etrevroadel a zo bet graet gant ar gozed, ken uhel 

oa ar priz warno. Bet ez eus bet marc'hadourien o vont d' e gwerzhañ war-eeun d'
an Amerikaned. Marc'hadoù mat en deus bet graet va zad evel-se e New-York hag e 
Filadelfia ha se hep gouzout ger saozneg ebet. Aet oa du-hont gant tri c'hant 
mil goz ! Bremañ n' eus ket kalz a glask ken war ar gozed, nemet a-wechoù evit 
doublañ mantilli 'zo.

Komzet am eus hirik diwar-benn ar gozed, rak n' eus ket bet din da 
c'houzout, loen all ebet e Breizh a gement a vefe bet graet gantañ ken bras 
koñvers. Ur c'houlz 'zo bet ez ae an holl war ar maez da c'hozeta - kalz pe 
nebeut -, tud en oad, kerkoulz ha krennarded, ker evel ma oa ar c'hrec'hen-se. 
Alies eo an arc'hant d' o frenañ eo an hini a vanke, rak devezhioù 'zo e veze ul
lostad tud o tont du-mañ da werzhañ gozed hepken.

Al loen chaseet ar muiañ goude ar gozed eo al louarn. Daou seurt lern a 
vez kavet dre amañ. Al louarn gwelet an aliesañ eo an hini ruz. Egile all a zo 
teñvaloc'h e liv ha dre-se bravoc'h, al louarn-glaouer an hini eo. Kroc'hen 
hemañ a zo prisetoc'h. Lavaret 'vez « fin evel ul louarn » ha n' eo ket hep 
abeg. Setu amañ penaos e ra evit kaout lojeiz hep tamm poan. Hag ul lojeiz bras 
kement hag ober. Mant a ra da glask un toull broc'h. Ur wech kavet gantañ ar 
pezh a glaske e lez dirak an toull e gartenn e stumm un dra ha n' eus ket kalz a



c'hwezh vat gantañ ! Gouzout a reer pegen naet eo ar broc'h, hemañ o welout al 
loustoni-se a dec'h kuit. Pebezh chañs evit al louarn, rak lojeiz ar broc'h a zo
bras, graet mat ha dalc'het e ratre. Taer eo al louarn war ar yer, an holl a 
oar-se ha dont a ra betek perzhier ar mereurioù d' o zagañ ha d' o c'has gantañ 
d' e zouarenn. Al lern a vev e familhoù, hag alies pa daper an tad, e vez 
kemeret buan a-walc'h ar vamm hag ar re vihan, pa vez. Ar re-mañ a vez pevar pe 
bemp anezho. Bihanik, int aes a-walc'h da dapout en bev, ha m' hel lavar deoc'h 
n' eus ket koantoc'h eget ul louarnig. Gouez int eveljust, met n' int ket drouk 
ha tu 'zo d' o sevel evel chas. Unan bennak am eus gwelet evel-se. Stag evel ma 
vezont dalc'hmat e teu o blev da vezañ divalav, treut ha disliv. O c'hrec'hen n'
int mat da netra.
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Pa vez paket ul louarn er pech dre e droad pe dre e lost eo gwelloc'h 

gantañ koll e ezel pe un tamm eus e lost eget bezañ tapet gant ar chaseer. Setu 
perak n' eo ket ral gwelout lern gant tri droad pe un hanter lost ! Ha 
koulskoude ar bravañ el louarn eo e lost. Er chas o deus al lern un enebour 
bras.

Al louarn eo al loen gouez a vez kaoz diwar e benn an aliesañ er 
c'hontadennoù-pobl. Ha setu amañ finese al louarn - al louarn tregeriat eveljust
- finoc'h eget ar re all c'hoazh ! Pa vez re a c'hwenn en-dro dezhañ e kemer ur 
c'henaouad spoue (man, kinvi, pe douskan) hag ez a d'ar ruzelenn dour tostañ da 
c'hlebiañ e lost ha tamm-ha-tamm, a bep ma sav ar c'hwenn war grec'h e soub en 
dour betek glebiañ e gorf a-bezh, hag ur wech degouezhet ar c'hwenn war ar 
c'hinvi e lez pep tra da gouezhañ en dour da neuial pe da veuziñ ha setu 
dic'hwennet al louarn tregeriat !

E-pad pell eo bet ar c'hiz vras da zougen troioù-gouzoug graet gant 
krec'hen lern.

Setu bremañ ar broc'h, anvet c'hoazh al louz, daoust dezhañ da vezañ 
naetañ loen a zo. Daoust ha n' eus ket a brivezioù en e di ! N' eo ket brav 
avat, pell ac'hano. Tev eo ha leun a zruzoni. Ar blev war e gein a zo kalet ha 
reut. N' int na du, na gwenn, louet ma kirit. N' eo ket figus war ar boued ha 
debriñ a ra ar pezh a gav, logod, konikled, gleskered, evned, togoù-toñseged, 
irvin, karotez, naered, frouezh, mel hag ouzhpenn eo sod-nay gant ar mais a ya 
da zebriñ ouzh skleur al loar. Ken sod all eo gant an ed-du hag an trouz a ra ar
broc'hed o tegas ed-du d' o douarenn a zo anvet gant an dud, ar charre-broc'hed.
Bevañ a ra er c'hoadoù hag er c'hleuzioù koad warno. Ne zeu er-maez eus e 
zouarenn nemet pa vez noz. E di a zo ur c'hreñvlec'h. Bez 'z eus anezhañ un 
tour-kreñv a gas da riboulioù hir, 7 ha 10 metrad hirder dezho. Aeriet mat int 
hag aes eo mont kuit diouto pa zeu bec'h.

Ober a reer a bep seurt gwisponioù gant reun ar broc'hed ha dreist-holl 
seurtoù a-ratozh evit an Aotrounez evit en em zireunañ, daoust - ma ya war 
rouesaat an implij anezho, bremañ p' az eus muioc'h-mui a aotennoù-tredan.
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Ar c'had hag ar c'honikl a zo anavezet mat gant an holl. N' heller ket 

lavarout eo dispar-dispar o c'hrec'hen evit bezañ graet koñvers ganto. Krec'hen 
al lapined doñv a zo trec'h dezho war ar poent-se, rak solutoc'h int, daoust d' 
ar pezh a c'helljed krediñ. Servijout a reont d' ober feltr ha foulinennoù, dre 
m' int aes-tre da labourat. Ken aes all int da bakout gant ar chaseerien, rak er
goañv e red kalz ar gedon hag ar c'honikled evit klask o boued. N' ouzont ket 
dastum peadra da vevañ e-pad an amzer fall evel ma ra ar gwiñver.

Al loenig-mañ a zo koant gant e lost rouz-flamm, ken hir hag eñ. Ken brav 
eo e lost ma servij ur wech kivijet d' ober lostoù da loened all ha n' o deus 
ket, pe a zo re zivalav. Gwelet 'vez er c'hoadoù o lammat eus an eil skourr d' 
egile hag o skrijal gwech an amzer. Ijinus eo al loen ha ne blij ket an dour 
dezhañ. Pa fell dezhañ treuziñ ur wazh-dour bennak ez a en e goazez war un tamm 
koad ha war ar vagig-se e ra e dreizhadenn, e lost o servijout da ouel ha da 
stur. Taer eo war ar frouezh hag ober a ra eus e dreid a-raok evel ma vefent 



daouarn. Un neizh a ra gant skourroù ha delioù sec'h. An neizh-se a vo toet evit
ma vo eñ hag e re vihan en disglav.

Gwelet am eus tud 'zo o tebriñ gwiñvered hag hervez int mat.

Komzomp bremañ eus ur rummad kalz droukoc'h : ar sunerien-wad. Da gentañ 
ar gaerell lesanvet Marc'harid-koant, hag a zo a vec'h hiroc'h eget ur c'hoz met
mistroc'h kalz. Paket e vez peurvuiañ er pechoù goz. E Breizh e chom rouz er 
goañv, met er menezioù e teu da vezañ gwenn. Debriñ a ra razhed brasoc'h egeti 
hag ivez logod, gozed, evned. Servijout a ra ar c'hroc'hen anezhi da zoublañ 
mantilli.

Er c'hoadoù bras, evel e Koad ar Beuffou, e kaver martred. Ar martr a zo 
ul loen mistr hag a ra war-dro 55 kantimetrad a hed, he lost a ra 25. Ul loen 
noz eo. Krapat ha lammat a ra er gwez. Debriñ a ra gwiñvered, ha vioù evned. 
Plijout a ra dezhi ivez logod ha gedon. Met ma ne gav ket a gig e tebro frouezh.

Eus ar memes rummad eo ar gaerell-vras. Tud 'zo a fazi war an daou loen-
mañ. Stankoc'h eo avat ar gaerell-vras. Houmañ a gaver el lochennoù pe en 
atantoù dilezet war ar maez. Ul laer vioù eo dreist-holl ha lazhañ a ra yer, 
muioc'h eget ne c'hell debriñ. Sklaeroc'h eo he liv eget hini ar martr ha 
bihanoc'h he ment, met a hevelep stumm. O div o deus blev hir ha fin-tre. O 
c'hrec'hen a vez priz bras warno evit ober foulinennoù ker-tre. Ar martr hag ar 
gaerell-vras eo an daou loen a zo bet bepred ar c'herañ o feur en hon bro.
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Er memes rummad e kavomp ul loen kalz boutinoc'h : ar pudask, piteoz amañ 

e Treger. Bihanoc'h eo eget ar gaerell-vras, e vlev a zo teñval war ur foñs 
melen. Mont a ra da chom e kleuz ur c'hozh gwezenn pe en un toull dilezet gant 
al lern pe c'hoazh ul lochenn dirapar. A-wechoù eo mat dezhañ frailh ur roc'h. 
Mont a ra e-pad an noz da chaseal : razhed, logod, evned. Tagañ a ra an naered 
ivez. Tamall a reer d' ar pudask kaout c'hwez fall, hogen ne laosk c'hwez fall 
nemet pa sav bec'h warnañ. Paket er pech e klask tec'hout evel al lern o lezel 
war e lerc'h un ezel bennak. Degouezhet 'zo bet ganin gwelout reoù vev, feson 
drouk o deus, m' hel lavar deoc'h !

Ar pudask-dour, piteoz-dour dre amañ, a zo rouez-tre en hon bro. 
Koulskoude ez eus unanik bennak, met n' am eus gwelet prenañ nemet daou pe dri 
ar bloaz ha zoken bloavezhioù 'zo, hini ebet. Lies gwech ar chaseerien a fazi 
war al loen-mañ, ken divoutin eo. Kemer a reont anezhañ evit ur pudask pe ur 
gaerell-vras pe c'hoazh ur meskaj bennak. Ker-tre eo ar c'hroc'hen evelkent. 
Mantilli a vez graet gant ar pudasked-dour.

Menegiñ a ran ivez ar furig a vez doñvaet evit chaseal. Kalz eo bet 
implijet e-doug ar brezel evit chaseal al loened all, peogwir ne oa ket aotreet 
kaout fuzuilhoù.

Ar chas-dour evito da vezañ stank a-walc'h en hor bro, a zo nebeut 
anavezet. Gwir eo ne vev nemet war ribl ar stêrioù. Ar c'hi-dour en deus plijet 
din kalz bepred, gant e benn ledan, un tammig plat, e gorf hir - ouzhpenn ur 
metrad - war divhar berr. Ul lost hir-tre en deus ivez. Start ha stank, fin ha 
kuñv eo e vlev hag evel eouliet. Tost du eo e liv ; ma karit, liv an arem. Ur 
wech kivijet eo dispar ar feur anezhañ.
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Lavarout a reer n'eo ar c'hi-dour nemet ur martr stummet evit bevañ en 

dour. N' eus forzh penaos, neuial ha splujañ a ra evit bevañ diwar besked, 
razhed-dour, toñseged hag evned-dour. Kousket a ra e-pad an deiz el lec'hioù 
heoliet ha mont da besketa en noz. Santout a ra e breizh gant e vourroù hir. 
Brudet evel ma 'z eo evel debrer pesked, n' o deus ket kavet gwelloc'h ar 
c'hevredigezhioù-pesketaerien eget reiñ goproù d' an dud a bak chas-dour. War-
bouez diskouez al loen eveljust. Paour-kaezh ki-dour ! Hogen n' eo ket ken aes-



se da bakañ. N' am eus gwelet kemerout chas-dour nemet gant pechoù. Un dra all :
c'hwitellat a ra.

Techet e vefen da geñveriañ ar c'hi-dour gant ar reunig. Gwech an amzer e 
vez klevet anv eus reuniged war hon aodoù. Hag ur wech bennak e vez paket unan. 
Diskouez a rin un tamm eus kroc'hen ur reunig bet kemeret e-kichen Lezardrev.

Echuiñ a rin gant an erminig pe mar kirit Katell-goant. Lavarout a reer eo
deuet eus bro Armenia hag alese hec'h anv. Gellout a reer gwelout anezhi er 
pradeier, oc'h ober lammoù bihan, hag ivez en-dro d' ar girzhier. Ul loen dilu 
eo ha ret eo bezañ war evezh, rak ne chom ket da sellout ouzhoc'h. Ma kredit ez 
eo ul loen jentil e faziit kalz. Katell-goant a zo drouk avat. Ur suner-gwad eo,
ouzhpenn m' eo tanv e fri. Dont a ra a-benn da ziwadañ ur bern loened, evned, 
konikled, gleskered ha pesked ivez pa gav, rak mont a ra en dour. Bihanoc'h eo 
eget ar pudask ha brasoc'h eget ar gaerell vihan. Ar c'horf a zo mistr, war-dro 
30 kantimetrad hed dezhañ. Al lost a ra 10 kantimetrad. An erminig a zo rouz-
sklaer (liv kafe-laezh), ar pep brasañ eus an amzer Ur pennadig avat e-pad ar 
goañv e teu da vezañ gwenn, alies un arliv gwenn kentoc'h. Ne chom ket pell al 
liv-se rak ne vez ket yen a-walc'h dre amañ. Beg e lost avat a chom du atav.

Klask a zo bet dalc'hmat war ar c'hrec'hen erminigoù, rak prizet int pa 
vez gwenn-kann eveljust. N' am eus ket gwelet chaseal an erminig a-ratozh kaer. 
Dre zigouez eo e vez tapet er pech. Ar pezh a gemerer alies-tre evit krec'hen 
erminig hag a weler an aliesañ, ret eo lavarout, a zo krec'hen lapined gwenn bet
touzet ar blev warno. Aes eo touellañ an dud n' int ket boaz ouzh ar c'hrec'hen,
rak bravoc'h, gwennoc'h zoken e vezont eget an erminigoù. Gwechoù 'zo, e vez 
lakaet erminigoù en-dro da gamailhoù ar chalonied pe war zilhad ar varnerien, 
met rouez-tre eo rak ker eo an erminig ha ne vez ket kavet kalz. Ar re vravañ 
bet gwelet ganin a zeue eus bro-Rusia. Pa voe anvet « person bras Landreger » da
chaloni, e fellas dezhañ eveljust kaout krec'hen erminigoù. Rankout a reas avat 
an Aotrou Person tremen gant krec'hen lapined gwenn touzet. Laouen bras e voe 
memes tra gant seurt fals-erminigoù, peogwir e lavaras er gador-sarmon, en e 
iliz-veur, piv oa an den a gempennas dezhañ feur ken brav.
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A-viskoazh eo bet prizet ar feur erminig. Douget e oa kalz kalz gwechall-

gozh gant ar rouanez hag an dud uhel. Mantilli a veze graet, dreist-holl gant ar
feur en diabarzh eveljust evit kaout tommoc'h, ha ne oa ket hep abeg rak yen e 
ranke bezañ e c'hestell. Soñjomp un tammig pegen yen e c'helle bezañ kastell 
Tonkedeg, e-kichen amañ, zoken pa veze graet tan en e siminalioù bras.

Sant Erwan evel ofisial, e Roazhon hag e Landreger a zouge ur vantell 
doublet a erminigoù.

Penaos eo deuet an erminig da vezañ arouez Breizh ? Hervez ar vojenn e 
vije bet roet an erminig da arouez da Vreizh gant Arzhur, ar roue brudet. Un 
deiz ma oa o pediñ ar Werc'hez, a-raok unan eus e emgannoù, e stouas ar Werc'hez
he fenn hag e lezas he mantell erminiget da gouezhañ war divskoaz ar Roue. Hemañ
a gemeras ar vantell erminiget-se da vanniel hiviziken.

Ur vojenn all a gont penaos Alan Fergant hag e dud o tistreiñ eus 
brezelioù ar Groaz a gavas war o hent un erminig. Redek a rae dirak ar chas, 
c'hoant dezhi da dec'hout. Erru dirak ur stêrig a oa da dreuziñ e voe gwelloc'h 
gant al loenig bezañ paket ha mervel, eget treuziñ ha bezañ kailharet gant ar 
fank. O welout an dra-se, Alan hag e dud a voe skoet, ken e kemeras an dug an 
erminig evel arouez gant ar gerioù : Malo mori quam foedari, kentoc'h mervel, 
eget en em saotriñ.

Kavet 'vez an erminig evel arouez dindan daou stumm. Stumm al loen bev met
dreist-holl e stumm ar feur.

An dug Yann IV a grouas Urzh an Erminig, evit derc'hel soñj eus e zistro 
evel dug a Vreizh. Hervez e vefe koshañ arouez Breizh. Bez e oa anezhañ un dro-



c'houzoug graet gant daou gelc'h aour. Etre an daou gelc'h e oa eizh erminig 
arc'hant dalc'het gant seizennoù amailh gwen ha du. Klozet e oa an dro-c'houzoug
ouzh krec'h hag ouzh traoñ gant ur gurunenn hag eus ar gurunenn izelañ e oa stag
un erminig a gouezhe war vruched an hini a veze bet degemeret en urzh. Lec'h 
diazez Urzh an Erminig a oa iliz Sant-Mikael en Alre. Ar pezh a ra ouzhpenn sin 
breizhat an urzh-se eo e veze degemeret ennañ an Itronezed, hag an enor-se ne 
veze graet dezho e urzh all ebet. Se a c'hoarveze er 14vet kantved, e 1379.
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Setu meneget ganin al loened gouez am eus bet tu ken alies d' ober war o 
zro. Daoust m' emañ ar c'hoñvers anezho war an diskar abaoe dibenn ar brezel, se
ne vir ket ouzh ar chaseerien d' o distrujañ kalz pe nebeut. Kalz evel al lern 
ha nebeut evel ar gozed. N' eus forzh penaos al loened gouez a zo evel meur a 
dra all, ur c'hempouez en natur. Disurzh an diskar kleuzioù en deus kaset kuit 
gouennoù 'zo rak eno e kavent bod.

Bremañ evit echuiñ, ma fell d' unan bennak ober amploc'h anaoudegezh gant 
al loened gouez, n' en deus nemet mont da weladenniñ Koad ar Beuffou, anvet 
c'hoazh Koad ar Markiz. Gant un tamm habaskted hag un tamm chañs e c'hello 
gwelout, louarn pe vroc'h, martr pe wiñver ha zoken erminigoù. Piv oar ? Ar re-
mañ a c'hellfe dont d' e saludiñ. Rak tud ken kalonek ha c'hwi, chomet d' am 
selaou a zo dellezek a gement-se. Berzh deoc'h eta e-pad ho paleadennoù a-dreuz 
ar c'hoadeier.

Lannuon, d' an 10 a viz Eost 1966.
Prezegenn displeget e Kemp ar Vrezhonegerien.
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YOUENN DREZEN

KARNAG kredennoù ha boazioù kozh

DAREMPRED hep distag a zo, war Zouar an Alre, abaoe pevar mil bloaz, d' an
nebeutañ, etre an holl remzioù-tud, a vevas, pe a vev eno, o buhez verr. War an 
tachennoù-se, treut e-keñver an danvez magus, - rak ne gaver warno, adalek ar 
Mor Bihan betek stêr an Intell, nemet lanneier, gwaremmoù brug ha koadoù pin, ha
traezh aodoù izel ar mor, - war an tachennoù-se e chom bev flamm-tan an eñvor, -
ur binvidigezh dispar, mar deus ; - hag anat eo al liamm a strob renkennadoù 
meinhir Karnag, anezho, hep mar ebet, un Neved, un iliz gouestlet d' an Heol-
Doue, gant penniliz Santez-Anna, mamm-gozh ar Vrezhoned. Anat eo al liamm a 
strob an taolioù-mein hag ar c'hrugelloù, anezho bezioù tud-veur an amzerioù a-
wechall gozh, gant ar monumant tonius, savet e Santez-Anna ivez, d' an 240.000 
soudard breizhat, a gollas o buhez, e-kerz brezel 1914-1918.

Doue azeulet, ar Re Varv enoret !... Setu, dre vras, un dra, a c'hell 
forzh piv merzout.

Ouzhpenn arouezioù mein a zo chomet, avat, war Zouar an Alre. An Istor 
ivez a zo chomet roudoù, kalz roudoù, war e lerc'h. Trouz padus o deus graet, er
vro, pa dremenjont, Julius Kaezar hag e Romaned, paotred ar Gwesklen, ar Saozon,
Chouanted Kadoudal, ha soudarded ar jeneral Hoche.

Mar deo enskrivet an darvoudoù-se war baper, chomet int bev ivez e koun 
tud ar vro. Meur a zanevell, pe fromus pe souezhus, - pa ne oant ket fentus, 
ouzhpenn, - a zo bet dibunet din gant keneiled eus an tolead. N' emaint ket e 
riskl hiviziken da vont da goll, a-drugarez da Garig - Zacharie, war rolloù an 
Ti-kêr, - ar Rouzig, Doue d' e bardono ! Ar furcher akuit a voe anezhañ, ha bet 
Mirer Mein-Hir Karnag, en deus dastumet en ul levr, war-dro 30 vloaz zo, un darn
vras eus ar c'hontadennoù-se. Distreset eo bet ar re-mañ, a dra sur, a-hed ar 
c'hantvedoù, ha brasoc'h eo ar faltazi enno, hiviziken, eget ar wirionez-rik. 
Hogen, plijus int da glevout.
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Renkennadoù estlammus meinhir ar Meneg ha Kermario, da skouer, ne oar den 

pet mil anezho, petra int, nemet soudarded roman, bet sonnet eno gant Sant 
Korneli, ur Pab a Rom, a oa o vale eno, ne oar den peur... na penaos, - peogwir 
ne oa ket ganet c'hoazh H. S. Jezuz-Krist. E mein e chomo ar soudarded paour-se 
da viken. Ne zeu ar fiñv dezho nemet ur wech ar bloaz, da noz Nedeleg, dezho 
gallout mont da evañ dour er gwazhioù tostañ. C'hwi, avat, tremenidi gaezh, 
diwallit d' en em gavout war o hent, ma ne fell ket deoc'h mervel flastret !...

Krugell vras Sant-Mikael, daoust ha bet kristenaet gant ur chapel en enor 
d' an Arc'hael, n' eo tra all nemet bez Julius Kaezar. Douaret eo bet hemañ, 
dindan ar menezig, gant e heuzoù aour hag e deñzorioù. Aour e oa ivez e 
arched... Gwir eo an dra, rak alies e vez gwelet pezhioù aour pe arc'hant o 
tifoupañ, skedus, diouzh ar pantennoù, hag o vont da steuziañ, en oabl don.

Ar c'hrugelloù all, niverus er vro, a zo anezho tiez ar « gerion », ar 
gorriged, an dudigoù bihan-se, kerent-tost da De Danaan Iwerzhon, a gav ken brav
heskinañ ar gristenien, hag a vez sikouret, en o gwall-daolioù, gant paotred ar 
Sabad.

Ouzhpenn korriged e vez gwelet pe glevet, da noz, er vro varzhus-se. Pa 
glevot ur Manac'h Ruz o le-douiñ, e c'hellot bezañ sur ez eus, nepell alese, 



dismantroù ur savadur gall-roman. Ha ma klevit leñvadeg, amañ pe ahont, soñjit 
en ur soudard glas bet lazhet eno gant ar Chouanted. Ma welit un engroez tud o 
pediñ, war o daoulin, un tu bennak war aodoù ledenez Kiberen, soñjit en anaon 
noblañsoù Sombreuil, bet fuzuilhet eno gant soudarded Hoche. An noblañsoù-se, 
evel Julius Kaezar, a zo chomet war o lerc'h teñzorioù, kuzhet ganto e-barzh 
traezh an arvor, pe dindan ar meinhir. M' hoc'h eus c'hoant turiañ ha furchal...
n' eo ket difennet .

288
Implij pemdeziek a zo bet kavet d' ar binvioù mein pe vetal, a vez 

dastumet eus an druilh, eus ar Mor Bihan d' an Intell. Ar bouc'hilli mein, da 
skouer, anvet er vro mein-kurun, a vez lakaet en oaled, hag a zifenn an ti ouzh 
tanfoeltr an oabl. A zo gwelloc'h ! Galloud o deus da reiñ en-dro amann d' ar 
saout, a vez bet kilhet ; miront a reont ivez ouzh ar c'hig-sall da arneuiñ pe 
da aveliñ.

Ha n' ouzoc'h ket petra eo ar maen-tomm ?... Un « dolmen », - evel ma 
lavarer... e galleg, - a rank ar plac'h yaouank a fell dezhi fortuniañ lakaat 
warni he... feskinier noazh.

Ha mont a ra bandennadoù merc'hed yaouank da... azezañ war ar maen-tomm.

Heñvel evit ar gwragez divugale. Evit kaout ur babig, n' o deus da ober 
nemet mont da frotañ o c'hof ouzh ur maenhir.

Ha ret eo lavarout e vez graet an holl lidoù-se, da noz, hag hep den o 
sellout, hag hervez reolennoù strizh ha resis ?

N' am eus gwelet, kennebeut, nemet e Karnag, ar pezh a anver du-se « 
Gougadoù Patereneu », an troioù-gouzoug-se e meni-perlez tev, a vez kavet er 
c'hrugelloù, pe dindan an taolioù-mein. Mat int ouzh an droug daoulagad, 
gourlañchenn, ha kleñvedoù all.

En diwezh, da ziskouez eo liammet lidoù sakr ar saverien-meinhir ouzh re 
hor relijion-ni, emañ skouer vrudet ar bennigañ ar saout, e-tal dor iliz Karnag.
Lidoù kozh mil ha mil bloaz, e gwirionez, nemet kristenaet gant dour benniget an
Aotrou Person, hag a c'heller gwelout, bep bloaz, mintin abred, d' an 13 a 
Wengolo.

Ha meneg a rin ivez, etre meur a voaz souezhus all, eus ar « mell », ar 
morzhol benniget, a oa e gefridi... terriñ klopenn ar gozhidi a veze re bell o 
tremen ?... Pe c'hoazh eus ar maen-tan a veze enaouet gantañ... gant skoazell un
direnn, gouloù ar Sadorn-Fask ? Mes ar maen-tan, - setu, d' an nebeutañ, ur boaz
aet da fallik, - a zo bet kemeret e blas gant ur « briquet ».
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Pardon Sant Yann Plougastell

Evit mont da Blougastell-Daoulaz hon doa pignet en tren e Brest. Ur 
martolod a oa eno, o vont da Blougastell ivez. A-gevret e tiskennjomp e Kerhor, 
ac'hano war hon troad d' an Treizh, ne oa ket pell. Siwazh ne oa bag ebet war 
wel en Treizh, ti an treizher, eñ tu all d' ar stêr, a oa diwel en deñvalijenn. 
Ar martolod yaouank n' em edo ket gantañ e zaou droad en hevelep botez, dizale 
en doa enaouet un tantad gant lann ha strouezh dastumet tro-war-dro. An tan vefe
gwelet a bell, ur wech an amzer e huchemp a-gevret, poan aner. Tostaat a rae 
hanter noz, pelloc'h setu trouz roeñvoù o skeiñ en dour, hag un dra zu o 
tostaat. Ur vag pesketa e oa, gant tri gwaz en adreñv ha div vaouez o roeñvat.

E berr gomzoù e oa emglev da dreizhañ ac'hanomp, evit c'hwec'h gwenneg dre
benn. Setu ar merc'hed adarre o vec'hiañ war ar roeñvoù... Na souezhusañ tra, ar
vag o treuziñ stêr Landerne, grik gant den, trouz ar roeñvoù hepken a gleved, ha
ken teñval ma oa an noz ne weled ket dremmoù an dud, na pe dra a oa el lestr. 
Damdost em edomp en tu all pa savas al loar, he bannoù o skeiñ war gwern ar 
skaf, ha tostik dimp merc'hed ar roeñvoù, kreñv o divrec'h, divskoaz dibourc'h 
ganto, o fennoù kuzhet gant kabou du, evel kabou Ejiptiz. Savet ar pennoù, troet
ar selloù war-du ennomp, p' edomp o touarañ, ne oa ket ur ger klevet, nemet a 
boan un « noz vat » ; hag ar vag noz o pellaat adarre.

Uhel e oa savet al loar p' edomp o sevel da Blougastell, dre ur wenodenn 
troidellek, e skeud ar gwez hag ar reier. Setu dirazomp ur vourc'h neuz paour 
dezhi gant he ziez mein, sioul ha didud da hanter-noz. Ar martolod a ziskouezas 
dimp un ti, da gavout goudor, kent kuitaat ac'hanomp da vont d' e gêr. Poan 
gollet a oa dimp skeiñ war meur a zor ha goulenn digor, meur a benn a oa tennet 
er-maez ar prenestroù, leun e oa an holl diez, rak warc'hoazh emañ ar pardon, a 
oa huchet warnomp ivez : kozh estrenien, o tont da drouzal d'ur c'houlz ma ne 
vez ket ur c'hristen war vale. hag o lakaat holl chas ar barrez e buanegezh, 
tennet an holl dud eus o c'housk ganeoc'h... ha traoù all c'hoazh.
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Hir amzer hor boa gortozet ur vag en Treizh, bremañ e oa da dimp gortoz an

deiz e Plougastell, dindan bolz an neñv steredennek... Distroomp bremañ d' ar 
vourc'h, deuet e oamp da welout Plougastelliz hag ar chalvar brudet ; e-kichen 
an iliz emañ, e-kreiz ur vered digenvez, mein benet strewet drezi.

Dont a ra kalz tud d' ar pardon, darn anezho c'hallfe bezañ ganet er reter
tostañ, dougen a reont kabelloù ejipsian pe frijian, mantelloù albanad gant 
broderezh hellenek ha turbanoù Arabia. Amañ evit ar c'hentañ gwech en hon 
ergerzhadenn dre Vreizh e kavomp livek dreist ar gwiskamantoù.

Setu merc'hed gant kabelloù gwer-teñval brodet gant neud aour, o lostennoù
du bevennet gant broderezh pe seizennoù a liv, darn o deus loereier gwenn sin, 
ruz pe zu, arc'henoù prenn pe ler. Ar pouezusañ krez avat eo ar c'hoef « 
mouslin» lasoù ledan dezhañ en daou du, war an divskoaz kolieroù ledan ivez a 
weler dre holl e Penn ar Bed. Gwazed zo ganto togoù bras warno kordennigoù 
rikamanet pe voulouzennoù. Ar re anezho a zeue eus ar c'hreisteiz a oa ganto 
brageier rizennet, turbanoù ruz hag ur jiletenn c'hlas gant kalz nozelennoù 
arc'hant. Darn all a oa gwisket holl e glas gant gourizoù ha kabelloù ruz. Setu 
c'hoazh paotred all o tougen brageier bras lien gwenn ha gourizoù ler, 
rokedennoù brodet war ar skoazioù hag ar milginoù. Ne oa nemet liv e pep lech, o
trechiñ war al livioù all, glas-teñval ar rokedennoù, gell ha gwer lostennoù ar 
merc'hed kozh.

Da zek eur e oa tolpet ur bern tud en-dro d' ar c'halvar ha d' ar porched.
Darn anezho o pediñ, lod all o varvailhat, re all c'hoazh o werzhañ traoù.

Pardon Sant Yann e oa e Plougastell, anvet ivez Pardon al laboused, kalz 



loenedigoù askellek a oa e gwerzh. Setu un devezh dispar evit gwelout 
gwiskamantoù ar gouerien, d' o c'hlevout o kanañ hag o koroll war straedoù 
Plougastell.

" BRETON FOLK " - skrivet gant BLACKBURN ha CALDECOTT - London 1878.
(Troet gant HERVÉ AR MENN.)
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KREIZENN IMBOURC'H STURYEZHOURIEZH S. A. D. E. D.

AbEnnez

Skoueriekadur lec'hanvioù Bro-Ereg

E koun Meven MORDIERN hag ar re o deus strivet da ober eus ar brezhoneg ur wir 
yezh arnevez.
Da dTheo JEUSSET ha Goulven PENNAOD o deus graet un azgwel da'm labour.

aE.

S.A.D.E.D. ha G. Le Mentec

292
RAKSKRID

E 1922 e oa embannet oberenn veur Meven Mordiern, Notennoù diwar-benn ar 
Gelted kozh, o istor hag o sevenadur. E koun ar pennden-se ha na oa ket ur 
Breizhad anezhañ eo em eus savet va labour.

Kenderc'hel war an hent diskouezet gantañ ez eus bet graet a-dal neuze. Ha
pal Meven Mordiern a oa kas hor yezh war rez ar yezhoù uhel evel an alamaneg pe 
ar saozneg. Ur yezh uhel hag ur yezh hepken da Vreizh, ur yezh gouest da 
bleustriñ war gement tachenn ar ouiziegezh.

Kent stagañ gant skoueriekadur lec'hanvioù Bro-Ereg e teu koun din eus ar 
pezh a lavare Maodez Glanndour : « Diskaret ar chapelioù, ret o adsevel ». 
Diskaret a c'haller lavarout ez eo hol lec'hanvioù, aet da drefoedachoù 
gwashoc'h a-wechoù eget gerioù ar yezh voutin : o adsevel a rankomp da ober.

Aet ha manet eo hor yezh er vouilhenn e-pad kantvedoù, dilaosket ma oa 
gant ar vrientinion. Bremañ, pep hini a oar ervat emañ ar brezhoneg o vonet a-
dre tud ar bobl ha ne vez lennet — war-bouez nebeut nemet gant tud emskiantek.

Neuze 'ta, tremen mall eo dimp didrefoetaat : ul lamm dreist ar 
c'hantvedoù eo hon eus da ober ; da vezo graet !

Arhentet gant Meven Mordiern en doa Theo Jeusset boulc'het gant 
skoueriekadur anvioù-lec'hioù Breizh-Uhel. Din-me eo bet da blediñ gant Bro-
Ereg. Ha mall e vo kenderc'hel a-gentizh gant an tareadoù arall.

Evel-reizh e c'hallfe bout kavet abegoù em labour. Kinniget em eus eñ da 
dTheo Jeusset ha da C'houlven Pennaod, o daou gouiziek war al lec'hanvadurezh 
hag ar yezhoniezh.

Eeunoc'h eo bet din ober gant Plou- e pep dcgouezh evel a reas Theo 
Jeusset war ali fur Meven Mordiern. En henvrezhoneg ne gaver nemet ploe- (kv. ar
ger ploue) a zo aet da lies stumm o kenvevañ en hevelep kornbro (kv. Pluneret e-
kichen Plougoumelen, Pleumeur e-kichen Ploumanach ha Ploubezre).

Evit Breizh eo em eus savet va labour : ra dalvezo enta da gement hini a 
stourm evit e vro hag e yezh. Aze emañ va fiziañs.

ABENNEZ.
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ROLL LEC'HANVIOU BRO-EREG

Furm vrezhonek Furm c'hallek

Aer (stêr) Arz (rivière)
Alrae Auray
Ambon Ambon
Arazon Arradon
Arvor-Baden (an) Larmor-Baden
Arzh (enez) Arz (île)
Arzhnou Arzano
Baden Baden
Bangor (en Gwezel) Bangor
Baod Baud
Begnen-Gwened Bignan
Belz Belz
Berrig Berric
Beubri Bubry
Beuzi (-Lanvaz) Bieuzy-Lanvaux
Bever (an Drinded-V.) Trinité-Langonnet (La)
Bevou (Lann-V.) Lann-Bihoué
Billou Billio
Blavez (stêr) Blavet (rivière)
Boc'halgo Bohalgo
Bonoù Bono (Le)
Brec'h Brech
Brelevenez-Ereg Merlevenez
Brenderion Branderion
Brendevi Brandivy
Brenec'h Berne
Kaer (Lokmria-K.) Locmariaquer
Kalan Calan
Kamorzh Camors
Kaoden Caudan
Karnag Carnac
Kastell-Noeg (S. Nikolaz-K.) St-Nicolas de Castennec
Keberen Quiberon
Kemened (ar G.) Guéméné-sur-Scorff
Keranna-Wened Ste-Anne-d'Auray
Kerforn Kerfourn
Kergrist-Pondivi Kergrist
Kernaskleden Kernascléden
Kervenieg Kervignac
Kewenn Quéven
Kistinig Quistinic
Kleger Cléguer
Klegereg Cléguérec
Kolpou Colpo
Korvelloù Gorvello (Le)
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Krazh Crach
Kroasti Croisty ( Le)
Kroasañveg Croixanvec
Dizinzeg Inzinzac
Ele (stêr) Ellé (rivière)
Eler (stêr) Lié rivière )
Enez-Vanac'h Ile-aux Moines
Erdeven Erdeven
Etell Etel
Faoued (ar) Faouët ( Le)
Gourin Gourin
Gregamm-Ereg Grandchamp



Groe ( enez ) Groix (ile de) 
Gweltaz Gueltas
Gwenin Guénin
Gwern-Bondivi Guern
Gwezel Belle-Isle-en-Mer
Guidel Guidel
Gwiskri Guiscriff
Henbont (an) Hennebont
Henker (an) (stêr) Hinguair ( Le) (rivière)
Chapel-Nevez (ar) Chapelle-Neuve (La)
Ignol (an) Lignol
Iviniel Inguiniel 
Yestel Gestel
Landevan Landevant
Landol Landaul
Langindig Languidic
Langoned Langonnet
Lann-ar-Stêr Lanester
Lannizien Lanvénégen
Lanvaz Lanvaux
Lanvodan Lanvaudan
Lanwelan Langoëlan
Laozeg Lauzach
Lokmaria-an-Arvor Larmor-Plage
Lokmaloù Locmalo
Lokmenec'h Locminé 
Lokmikaelig Locmiquélic
Lokperan Port-Louis
Lokrist-Henbont Lochrist-Hennebont 
Lokweltaz-Reviz St-Gildas-de-Rhuys  
Lokwezwal Locoal-Mendon
Lostank Nostang
Lotevi Ste-Avoye (Pluneret)
Maelgenneg Malguénac
Maelrann Melrand
Melann Meslan
Mendonn Meudon
Monkon Meucon
Morieg Moréac
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Mouster-Radeneg Moustoir'ac
Mouster-Runmaengol Moustoir-Remungol
Mousterwenn Monterblanc
Neizin Naizin
Noalieg-Pondivi Neuillac
Noal-Pondivi Noyal-Pontivi
Noalou Noyalo
Oeon (stêr) Oyon (rivière)
Perzhken Persquen
Plouaerdud Ploerdut
Plouaodren Plaudren
Ploueskob Pleskop
Plougonvelen-Ereg Plougoumelen
Plouharnael Plouharnel
Plouizhineg-Ereg Plouhinec
Plounereg Pluneret
Plourae Plouray
Plouvael-Ereg Ploemel
Plouvaelgad-Ereg Plumergat
Plouveliav Pluméliau
Plouvelen Plumelin
Plouveren-Ereg Ploeren
Plouveur-Ereg Ploemeur
Plouwinier Pluvigner



Plouzoue Plouay
Pondivi Pontivy
Pont-Skorv Pont-Scorff
Prizieg Priziac
Revit (ledenez) Rhuys (presqu'île de)
Rianteg Riantec
Roudouz-C'halleg Roudouallec
Runmaengol-Ereg Remungol
S. Arouestl St-Allouestre
S. Berzhelev St-Barthélémy
S. Beuzi St-Bieuzy
S. Karadeg-Henbont St-Caradec-Hennebont
S. Gelan St-Gérand
S. Inan St-Aignan
S. Ireg Palais (Belle-Isle)
S. Yann-Brevelle St-Jean-Bévelay
S. Molv-Ereg St-Molff
S. Riwallen St-Rivallain
S. Teve St-Avé
S. Tuzwal-Ereg St-Tugdual
S. Turiav St-Thuriau
Sz. Brec'hed Ste-Brigitte
Sz. Elen Ste-Hélène
Sarzhav Sarzeau
Skorv (stêr) Scorff (rivière)
Seglean Séglien
Silvieg Silfiac
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Suc'henioù Suscinio (château)
Surzhur Surzur
Tanwezhen (enez) St-Michel (en Lorient)
Telz Theix
Trevlean Tréffléan
Tregoñvel  St-Caradec-Trégomel
Trinded-Karnag (an) Trinité-sur-Mer (La)
Trinded-Surzhur (an) Trinité-Surzur (La)

BERRADURIOU 
 
  
DKE : Diellevr Kemper-Ele
DGVB : L. Fleuriot, Dictionnaire des gloses en vieux breton, Paris 1964
CG  : Chalonied Gwened
DM  :  Dom Morice
DR  : Diellevr Redon
DRC : Dugelezh Roc'han-Chabod
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LEC'HANVIOU BRO-EREG

Furm c'hallek, Furm vrezhonek Stummoù
Ambon , Ambon

Ambon, insula (869, DR)

Arradon, Arazon
Aradon (1387, CG)
Er c'hornad e tistager [ara'on]

Arz (Ile), Arzh (enez)
Art, insula (1031, DM i 371)
Arz (1387, CG)
Ars (1553, enSk. en iliz-parrez).



Arzano , Arzhnou 
Juthael, capellanus de Arthnou (1167). 
Skrivañ Arzhnou (hep skejig war an u) ; sl. hBr. -noù, -gnou « 

anavezet, brudet », DGVB 177 ; krBr. dinoe. ; hBr. dino, dinoe. Trefoetaet eo 
bet an anv-mañ er vro, ha moarvat kemeret an dibenn -ou evel ul liester : 
[arxe'now]

Auray, Alre
Castrum Alrae (1069, DM i 431)
In castrum quod dicitur Alrae (1081-84, DKE)
Alrai (1168, DM i 132) ..
Er vro e vez distaget [al're] evel e sae, rae, mae... ha n' eo ket 

[al'ri] evel e karantez, deiz...

Baden , Baden
Baden (1288)
Badan (1430, CG)

Baud, Baod
Baut (1259, AL)
Baut (1282, DRC)
Bault (1322, DRC)
Baud (1427)

Belle-Isle-en-Mer ,Gwezel (enez)
Vindilis (4t ktvd., Itin. Anton.)
Guedel, insula (1026, DR)
Guezel (1146, DKE)
Guadel (15t ktvd.)
Bravoc'h a-galz eo an anv Gwezel eget an hini nevez (a-beban e 

teu ?) ar Gerveur.

Beltz, Belz
cum pago qui dicitur Bels (1088, DKE) obiit Riuallonis abbas Sancta-

Crucis dictus de Belsia uel Salilog (1239, DKE).

Berne , Brenec'h
Berrené (1387, CG)
Berrané alias Berrené (abati al Levenez). N' eo ket souezhus e vije 

aet ar ger Bre- da Ber- ; kv. Meurlevenez (1498) evit Brelevenez. Souezhus eo 
koulskoude e vije bet kollet an /x/ e dibenn ar ger. [Sl. Locminé = Lockmenec'h 
avat. G. P.]
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Berric , Berrig

Daoust d' ar skrivad Berry (1433, bann lezvarn Plouarzhel)

Bieuzy , Beuzi
Sanctus Bilci (1125, DR)
Beuzi (1288, DM i 1086) Distagadur ar c'hornad [bi'yi]

Lann-Bihoué, Bevou (Lann-V.)
Bevoy (1387, CG)
Arabat lakaat ur skejig war an u ; n' eo ket ul liester hon eus 

amañ.

Bignan, Begnen-Gwened
Bingnen (1421, DRC)
Bignen (1461, DRC) kv. Theo Jeusset, Beignon.

Billio, Biliou
Mouster-Biliou (1387, CG) 
Mouster-Billiou (1422, CG)



Ret eo skrivañ hep skejig war an u ivez ; hBr. -bill, -uili » 
entanet », DGVB 64.

Blavet, Blavez (stêr)
Blavetum fulmen (6t ktvd., DM i 189)
Blavet, fluvius (871, DR)
Blaved (1125, DR)
Blavez (1184, DRC)
Blevez (1271, abati al Levenez) 
Blaoez (1478, abati al Levenez) 
BrE. « Blaoeh ». Ur gwenedekadur eo an « h ». Sl. Ogam 15 1963 97. 

Bohalgo , Boc'halgo
Bouhalgo (16t ktvd., dielloù kastell Kerlev).

Branderion, Brenderion
Pranderyon (1363, abati al Levenez) 
Prédiryon (1385, abati al Levenez) 
Branderyon (1386, abati al Levenez) 
Prenderion (1415, abati al Levenez) 
Bréderyen (1422, abati al Levenez). 

Brandivy, Brendevi
Brandevy (1477, abati al Levenez)
Kv. Ste-Avoye.

Bubry , Beubri
Beubri (1282)
Buibry (1484)
Er vro e tistager [boebri].

Calan, Kalan
Cazlan (1387, CG)

Camors, Kamorzh
Kemorz (1228, DRC)
Camorz (1387, CG)
Kermorz (1439, abati Lanvaz) 
Er vro e tistager [ka'morx].

Caudan, Kaoden
Caudan (1411, abati al Levenez).

Cléguer, Kleger
In plebe que dicitur Cleger (1114-1131, DKE)
Cleker, eleemosina (1160, DM i 638) 
Clecguer (13t ktvd., DKE)
Cléquer (1280, DM i 1051).

Cléguérec, Klegereg
Clegeruc, plebs (871, DR) 
Cléguereuc (1314, DRC).
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Colpo, Kolpou

Colpou (1450, ab. Lanv.).

Crach , Krazh
Craz (1233, ab. Lanv.)
Evel-reizh, n' en deus an anv-mañ netra da welout gant krec'h a oa 

krBr. knech /-knex/. BrE. ['krax].

Croisty , Kroasti
que (terra) vocatur Croasti in Priziac (1191 DKE)



Croixanvec , Kroasañveg
Croshavec (1387, CG)
Quoessanvec (1422, CG).

Erdeven , Erdeven
in villa ecclesie Erdeuen (g. 1089, DKE)
Erdeguen (1288).

Etel , Etell
in flumine quod Ectell nominatur (11t ktvd., DKE)
flumen Ectell (w.-d. 1009, DKE). 

Faouët (Le) , Faoued (ar)
Fou, eleemosina (1160, DM i 638)
Fagetum (11t ktvd. DR).

Gestel , Yestell
Jestell (1387, CG)
Yestell (1416, Roc'han,Kemened). 

Corvello (Le) , Korvelloù
Eleemosina de Corvellou (1160, DM i 638).

Gourin , Gourin
 in Gorurein (1163-1186, DKE)

Gorurein (1108, DM i 514) 
Gourrein (1218, DKE)
Koulz eo dimp derc'hel d' ar stumm anavezet.

Grandchamp , Gregamm-Ereg 
Grandicampus (1261, Ab. Lanv.)
Grantcamp (1370, Kastell Kallag)
BrE. [ger'gam] < * Gregamm.

Groix ,  Groe (enez)
Groe, insula (1037 DKE)
ad indula quae vocatur Groia (DKE) 
Groy (1327)
Groay (1448)
Grouais (1708)
Distaget [gwrai] er vro.

Gueltas , Gweltaz
Sanctus Gildastius (1264, DRC)
Sant-Gueltas (1270, DRC).

Guéméné ,  Kemened (ar G.)
Chemeneth Eboeu (Buhez S. Gourhiern)
Kemenet Heboueu (Buhez Sz. Nenneg)
Kemenet Heboe (1038 DKE) 
Gouez da J. Loth, e teu ar ger eus La commendatio ; kv. Br. kemenn.

Guénin , Gwenin
Guinin (1387, CG)
Guinin (1422, CG)
Guynin (1482 ab. Lanv.).

Guidel , Gwidel
dimidium Guidul (1114-1131, DKE)
Guydel (1453, S. Morvan)
Kv. hBr. Guitaul < •witâlo- (J. Loth, RC 29 298).
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Guern , Gwern-Bondivi



Guern, ecclesia (1125, DR)
Guaeir (1314, DRC)
Sl. Guer.

Guiscriff , Gwiskri
in plebe etiam Guiscri (1059-1057, DKE)
Gwiscri (1099, DM 1 495).

Hennebont , Henbont (an)
Guigoni, filii Huelin de castro Henpont (Buhez S. Gourzhiern) 
Castrum Henpunt (1114-1131, DKE) 
Henbont (1200, DR)
Haenbont (1264, DR)
Hembont (1272, DR)
Amañ, evit ur wezh, e komprener ervat arver ar ger-mell.

Ile-aux-Moines ,  Enez-Vanac'h
Crialeis, id est Enes-Manac ad fabas (856, DR)
[Hervezon, n' eo ket « enez ur manac'h » hon eus amañ, hogen 

aspadenn ur genitiv lies *monaxo(n), ar ger-mañ o vout bet amprestet diouzh Gr. 
monakhós (gen-ls. monakhón) ha neket diouzh La. monachus, evel en diskouez an 
/x/. - G. P.]

Inguiniel, Iviniel
Yguyniel (1280, ab. al Lev.)
Yguinel (1387, CG)
Souezhus eo distagadur BrE. [an iñel].

Inzinzac , Dizinzeg
Disinsac (1387, CG)
Dinsinsec (1493, ab. al Lev.)
BrE. [ an din'zaG].

Kerfourn , Kerforn
Kerforn (1461, DRC).

Kernascléden , Kernaskleden
Ar stummoù diellaouet zo bepred Kernascleden. Distagadur BrE. 

[karnasen] zo distummet a-grenn.

Kervignac , Bervenieg 
Veneacam plebem super Blavetum Rumen, que postea vocata Chervenac 

(6t ktvd., Buhez S. Gourzhiern).

Landaul , Laudol
Landaulle ha Landaule a gaver en dielloù. Kv. marteze Dol (Gorre- 

Breizh) ha Kb. dol « prad ». 

Landévant , Landevan
Landecvan (1330)
Landevan (1481, De Laigle, Nobl. Bret. 276)
Kv. Llandegvan en Enez Von.

Lanester ,  Lann-àr-Stêr
Lan-er-Stère (Parrez Kaoden, gouez da Rosenzweig).

Langonnet , Langoned
Abbatia de Langonio (1161, DM i 644)
Lenguenet (1301, DM i 1173)
Kv. St-Conet en Ignol, ha marteze Llangynwyd e Bro-Gembre.
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Langoëlan , Lanwelan



Langoélan (1268, abati an Diskuizh-Mat).
Distagadur BrE. [er lâu'lânn].

Languidic , Langindig
Lankintic (1160, DM i 638) 
Languindic (1291, ab. al Lev.) 
Languendic (1399, ab. al Lev.).

Lanvaudan , Lanvodan
Lanvaudan, koulz lavaret bepred en dielloù.
Koulskoude, diouzh distagadur ar c'hornad [love'dân] en deus J. Loth

tostaet an anv-mañ ouzh S. Mydan e Bro-Gembre. Diforc'het moarvat diouzh 
Plumaudan = Plouvaeldan (J. Loth, Saints bretons).

Lanvénégen , Lannizien
Lanvénégen a ve ur c'hammskrivad, gouez da J. Loth (Saints Bretons 

77). Gwelout amañ kentoc'h s. Nizien ha kv. Lanishan e Kernev-Veur, gwecharall «
ecclesia sancti Nisien ». Evel-se e komprener stumm BrE. [lânni'zen].

Lanvaux , Lanvaz
Lanvas (1177, DM i 6)
Lanvas, saltus (12t ktvd. prioldi Tredion)
Lanvaos (1264, DRC)
Lanvax (1270, DRC)
Landavallense monasterium (1682, ab. Lanv.)
Anat eo hon eus ur gallegach spontus gant ar stumm Lanvaos boaziet e

brezhoneg.

Larmor-Plage , Lokmaria-an-Arvor
Locmaria-Annarvor (1430, Aotroniezh Koador)
Locmaria-Larmor (1477, Aotroniezh Koador).

Larmor-Baden , Arvor-Baden (an)
BrE. [an arvor baen].

Lauzach , Laozeg
Lauza (1387, CG)
Diaes eo gouzout ervat pe c'her hon eus amañ. Ne gav ket dimp 

koulskoude en deve da welout gant an ozhac'h.

Lignol , Ignol (an)
Lingnol (1327, DM i 1348)
Lingnoll (1387, CG)
Lignoll (1418, Roc'han-Kemened) 
Kv. Nignol war hent Karnag.

Lochrist , Lokrist-Henbont 
Locus Christi (1277).

Locmalo  , Lokmaloù 
Locus sancti Maclouii (1160, DM i 638)
Er vro e tistager [lo'maxlow].
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Locminé , Lokmenec'h

Loch-Menech-in-Moriaco (1008, DM i 150)
BrE. « Loguneh » pe a Loguniah », meizet evel Lok-Gwinizh !

Locmiquélic , Lokmikaelig
Loc-Michaelic (1385, ab. al Lev.).

Locoal , Lokwezwal
Locus sancti Guituali (1037)
Sanctus Gudualis (1387)



Kv. Gudwal e Kernev-Veur.

Melrand ,Maelrann
Melran (1125, DR).

Merlevenez , Brelevenez-Ereg 
Breullevenez (1367)
Brellevenez (1372)
Brélevenez (1385)
Meurlevenez (1498)
BrE. [berléyine] pe [borleyini], meizet evel Bourc'h al Levenez.
Kv. Abati al Levenez en Henbont.

Meslan , Melann
Metlan (1282, ab. al Lev).

Meucon , Monkon
Montgonne (1275, ab. Lanvaz)
Moncon (1387, CG)
Montcon (1454, santelezhadur s. Visant Ferrer).

Monterblanc , Mousterwenn
Mousterblanc (1455, ab. Lanv.) BrE. [stér'yen].

Moréac , Morieg
Moreyac (1273)
Moréiac (1280)
Moréac (1280)
BrE. [u'rjeG].

Moustoir'ac , Mouster-Radeneg
Mouster en Radenec (dibenn an 12t ktvr.)
Mouster-Radennac (1387)
Moustoir-Radenac
Distummet da c'houde e Moustoirac, Moustoir'ac.

Moustoir-Remungol , Mouster-Runmaengol
s. Remungol.

Naizin , Nelzin
Neidin (1253, ab. Lanv.)
Neizin (1254, ab. Lanvaz)
Neyzin (1296, DRC)
Ar /d/ < /d/, diouzh reizh, zo kouezhet e brezhoneg Ereg.

Neuillac , Noalleg-Pondivi 
Nuilac, plebs (1082, DR)
Neveliac (1245)
Neuillac (1406)
Nevilliac (1453)
Kv. Noyal-sur-Seiche, Sav 29. 

Nostang , Lostank
Laustanc (1160)
Laustenc (1308)
Laustainc (1310)
Laustenc (1505)
Naustenc (1520).

Noyalo , Noalou
Noyallo (1464)
Noealo (1497). 

303



Noyal-Pontivy , Noal-Pondivi
Nuial, plebs (1082, DR)
Noal (1204).

Palais (Le) , Sant-Ireg
Kemeret hon eus an anv-se roet gant Rozensweig (San Direg). E 

gwirionez e vije ret studiañ donoc'h kudenn an anv Palais. Siwazh n' hon eus 
kavet stumm kozh ebet. Hervez ar pezh zo bet lavaret dimp e lavarfed « Porle » 
[por'lè] en Enez Wezel. Marteze evit Porzh-Palae gant anv ur sant a gaver e 
Ploubalae ?

Persquen , Perzhken
Perzquen (1387, CG).

Plaudren , Plouaodren
Ploeaudran (1391)
Bez' e kaver hBr. Alt-roen < *alto-reig-no- (J. Loth, RO 29 233).

Plescop , Ploueskob
Ploescob (1365, CG).

Ploémel , Plouvael-Ereg
Pluemel (1287)
Ploeymer (1572, ar Chamm-Alrae).

Ploémeur , Plouveur-Ereg
Pluemeur, plebs (12t 'ktvd.)
Na brav ar skoueriekadur Plouveur e-kichen an trefoed « Plañwour » !

Ploërdut , Plouaerdud
Ploerdut (1285)
Ploiredut (1387, CG)
S. Pleurtuit (Gorre-Breizh).

Ploéren , Plouveren-Ereg 
Ploerren (1387)
Ploeueren (1402)
Ar stumm kentañ a zle bout fazius. Hini 1402 zo da lenn *Ploe- 

veren. Kv. Lanmeren e Diellevr Landevenneg, 26, ha Locmeren e Gwenngamp.

Plouay , Plouzoue
Ploezoe (1281, ab. al Lev.)
Plozoe (1308, ab. al Lev.)
Plouzay (1387, CG)
Kv. St-Doué e Kestemberzh, ha Doélan e Bro-Gernev. An hevelep anv a 

gaver e Llanddwy e Bro-Gembre.

Plougoumelen , Plougonvelen-Ereg
Ploegomelen (1387, CG)

 Kv. Plougonvelen-Leon ha s. Cynfelen e Bro-Gembre.

Plouharnel , Plouharnael
Ploarnael (1330, Longon, Pouillé 315)
Ploiarnel (1387, CG)
Ploeznael (1442, Bann senesal Alrae).

Plouhinec , Plouizhineg-Ereg
Plebs Ithinuc (6t ktvd.)

 Ploezinec (1283)
BrE. ['ple:neG].

Plouray , Plourae
Ne vez kavet nemet ar stumm Plouray.
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Pluméliau , Plouveliav

Plemeliat (1286)
Plumeliau (1583)
E DR e kaver an anv-den Meliau (853). Pegen divalav ez eo c'hoazh 

stumm BrE. [ply'njay].

Plumelin ,  Plouvelen
Ploemelen (1422, CG).

Plumergat , Plouvaelgad-Ereg
Ploimargat (1205, ab. al Lev.)
Kv. Plebs Maeleat (869, DR), Plumaugat (CdN), ha Trémelgat (1224), 

bremañ Trémargat (J. Loth, Saints bretons).

Pluneret ,  Plounereg 
Ploenerec (1422, CG).

Pluvigner , Plouwinier
Pleguinner (1259, ab Lanvaz) 
Pleuvingner (1327, DM i 1347) BrE. [pleyi'ñer].

Pontivy , Pondivi
Pontivi, hospitale
Anat eo hon eus amañ anv Ivi ha n' eo ket hini Devi (Kb. Dewi). 

Gwell hon eus kavet diforc'hañ ervat an daou anv, oc'h ober gant Ivi amañ ha 
Devi e Brendevi ha Lotevi, daoust d' ar stumm [divi]. E-keñver Pondivi, ur stumm
da argas krenn eo « Pondi » deuet diwar fatidigezh ar / v / etre sonennoù, nevez
zo. Ur wech ouzhpenn e weler ez eo kalz hengouneloc'h ar furmoù kefrediel meret 
gant ar C'hallaoued eget ar stummoù lec'hel.

Pont-Scorff , Pont-Skorv
Pons-Scorvi (1280, DM i 1051) 
Perak an trefoedach « Pouskorv » pa 'z eo ur ploue hon eus amañ ha 

neket ur paou !

Port-Louis , Lokperan
Locpezran, village (1423, ab. al Lev.)
Locpéran (1446, Leaned Lokperan) 
Blavet (1486, Leaned Lokperan) 
Ville et fort (aliàs port) de Louys (1618, Dielloù Lokprenan)
Evel a weler ez eo bet roet an anv Port-Louis gant ar C'hallaoued en

enor d' o roue. Dimp-ni da adkemer an anv breizhek Lokperan. 
Sl. St-Péran (Gorre-Breizh).

Priziac , Prizieg
Brisiaci sylva (818, DM i 228) 
Prisiac (1160).

Quéven , Kewenn
Quetguen (1387)
Quecuen (1388)
Quezven (1466)
Quesven (12-13t ktvd.).
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Quiberon , Keberen

Keberoen (1037)
 Keperoen (11t ktvd.)

Br. [tsibi'ren] ha [tsibe'ren].

Quistinic ,  Kistinig
Kistinic-Blaguelt (1160)
Questinic (1387).



Remungol , Runmaengol-Ereg
Remugol (1264, ab. Lanvaz)

 Remungol (1264, ab. Lanvaz)
Remungol (1273)
Keñveriañ a ranker, d' hor meno, gant Ru(n)mengol.

Rhuys , Reviz
Reuuisii pagus, mons et castrum (6t ktvd.) 
Rewis (836, DR)

 Rewis (878, DR)
Reuis (abbatia de) (1161)
Ruys aliàs Ruis (1295)
Reuys (1474)
Diouzh distagadur ar gwenedeg ez eo deuet ar stumm [reyiZ] >

 [ryiZ], komprenet gant tud zo evel [(e)ryiz] « ar wiz, parez an hoc'h ». hBr. 
Rouuis < *ro-wid-t- « kaer he neuz, hec'h arvez »- (Fleuriot, DGVB 67).

Riantec  , Rianteg
Rianthec (1387, CG)

 Rientec (1391, ab. al Lev.). 

Roudouallec , Roudouz-C'halleg
Rodoel-Gallec (1160)

 Roudouez-Gallec (1521)
krBr. roudoez « roudouz ».

Sarzeau  ,  Sarzhav
Sarzau (1385, Trindedidi Sarzhav)
BrE. [sar'xay].

Séglien , Seglean
Seglean (1387, CG)
Seguelian (1418)
Seguelian (1422, CG) 
Er vro e tistager [se'glihânn]. 

Silfiac , Silvieg
Selefiac (871, DR)
Silifiac (1251)
Silviac (1283)
Sylviac (1324)
Siliphiac (1387, CG)
Siliffiac (1411).

Surzur  , Surzhur
BrE. [syr'xyr].

St-Aignan , S. Iran
ecclesia sancti Inani (pe Iunani) (1184, DRC).

St-Allouestre , S. Arouestl
S. Argoestle (1280)
BrE. « S. Aleustr » (distummet, sl. gouestl).

Ste-Anne-d'Auray , Keranna-Wened 
Keranna (17t ktvd.)
Sl. Ste-Anne-sur-Vilaine.

St-Avé , S. Teve
Senteve (1388, CG)

 Sainteve (1397)
Saint-Eve (1399)
Sentevé (1530)
Saincteve (1541)



Sainct-Eve (16t ktvd.)
BrE. [sénnte'vi]. Anat eo hon eus amañ an anv-den Teve a gaver e Kb.

Llandyfei. N' eus ket da nesaat ouzh Ste-Avoye, evel ma krede da dud zo.
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St-Barthélémy , S. Berzhelev 

N' anavezan stumm kozh ebet.

St-Bieuzy , S. Beuzi
Beuzi (1437)
Sl. Bieuzy.

St-Caradec-Hennebont , S. Karadeg-Henbont
Sanctus Caradocus (1273).

St-Caradec-Trégomel , Tregoñvel
Tregoumel (1387, CG)
Tregomel (1442).

Ste-Avoye (e Plounereg) , Lotevi
Lotivy (18t ktvd.)
BrE. [sântez'a:vej]. Sl. fri [frej]
Gwelout an notenn e Pondivi. E DKE e kaver Loc-Deugui. Anavezet eo 

ivez Dewi sant e Bro-Gembre.

St-Gérand , S. Gelan
St-Gelan (1406), St-Gelan (1545).

St-Gildas-de-Rhuys , Lokweltaz-Reviz
Sl. Gueltas ha Locqueltas.

St-Jean-Brévelay , S. Yann-Brevelle
St-Jean (1392), St-Jehan (1461), St-Jehan-Brevellay (1542)
Perak mont da skrivañ « S. Yec'han » diouzh skrivad BrE. « Yehan », 

distaget [je'an] pe [ja'an] ?

St-Michel (île)  , Tanwezhen 
Tanguethen, insula (1037)

St-Nicolas-des-Eaux , Kastell-Noeg (S. Nikolaz-)
St-Nicolas de Castennec (1203), Bourg de St-Nicolas (1682).

St-Nolff  , S. Molv-Ereg
Sanctus-Majolus (?) (1374, CG), St-Molff (1421).

St-Rivallain  , S. Riwallen
Ne 'm eus ket kavet stummoù kozh an anv-mañ. BrE. « Boternaù ».

St-Tugdual , S. Tuzwal-Ereg
S. Tudale (1285)
S. Tuzual (1393)
S. Tutgual (1428)
S. Tudual (1433)
S. Tudoal (1433)
S. Tutgoal (1453)
S. Tugoal (1460)
Evel ma oar pep hini, St Tugdual n' eo nemet un treuzskrivad evit 

Tudgual i. Tuzwal. hBr. /dw/ > Br. /dw/ [zw].

St-Thuriau , S. Turiav
Ur sant anavezet mat eo, douget bri dezhañ e parrez Krazh, da 

skouer.
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Suscinio , Suc'henioù
Succenio (1328)
Suceniou abbatia (13t ktvd.)
Suchunyou (1306)
Succhenio (1310)
Ar stumm « Susinioù » n' eo met ar skrivad gallek brezhonekaet. 

Theix , Teiz
Theis (1387)
Theys (1468).

Tréffléan , Trevlean
Trevleyan (1387)
Treveleen (1397).

Trinité-Langonnet (La) , Bever (an Drinded-V.)
La Trinité de Bezver (16t ktvd.)
La Trinité Langonnet, bourg trévial de Béver (1789).

Trinité-sur-Mer (La) , Trinded-Karnag (an D.)
Er vro e lavarer bepred an Drinded-Karnag.

Trinité-Surzur(La)  , Trinded-Surzhur (an D.)
Sl. Surzur.

STAGADENN

Arz (rivière) , Aer (stêr)
Atrum flumen (820, DR)
Atr, fluvius (859, DR)
Arre (1471, Kasteli Kerfili)
Evit ar vetatezenn, sl. krBr. herz evit hezr « herr », GMB 320, h.a.

Ellé (rivière)  , Ele (stêr)
Eligius, fluvius (818)
Elegium flumen (1029)
Heleia (11t ktvd.)
Ele (1259)
Hélé (1271)
Alese hon eus graet Kemper-Ele evit ar stumm krennaet «Kemperle ».

Hinuair (Le) (ruisseau)  , Henker (an) (gouver)
Le Hanker (1497)
Le Hengaer (1499).

Isole  , Izol (gouver)
Idol, flumen (1029, DM i 365)
Idola (11t ktvd.)
Sl. Theo Jeusset, Ille.

Lié (rivière)   , Eler (stêr)
Eler (1269).

Oyon (rivière)  , Oeon (stêr)
Auam (866), Auum flumen (1000), Oeon (1422), Oueon (1461), Oyeon 

(1472).

Scorff (rivière) , Skorv (stêr)
Sl. Pont-Scorff.
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RONAN HUON



AN IRIN GLAS
Ul levr 200 pajenn gant ur golo kaer e daou liv
Trizek danevell
War Bouffant gwenn : 11,00 lur

« Eno emañ arz Ronan Huon : lavarout kalz pa hañval lavarout nebeut. Ar perzh-se
a gaver ivez en e yezh, eeun-tre diouzh ar sell kentañ, e gwirionez arzel- 
kenañ, gant gerioù dibabet aketus. Amañ emañ pell diouzh stumm-skrivañ ar 
skrivagnerien-bobl a-wechall.
Evel al levr barzhonegoù " Evidon va-unan"  embannet gant Ronan Huon e 1954, e 
chomo al levr-mañ un dra a-bouez en hol lennegezh. »
ROPARZ HEMON.

EDITIONS " AL LIAMM " - Mlle J. QUEILLE
- C. C. P. 1136-82 Rennes -
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AL LEVRIOU

JORD KLER
The great hunger " - " La grande famine d'Irlande , ", gant Cecil Woodham - 
Smith e ti Plon, troet diwar ar saozneg gant Andrev Eranchand.

Anavezet mat eo an oberour : embannet he deus dija daou levr brudet : " 
Florence Nightingale " ha " The Reason Why ". Mar deo posubl keñveriañ C. W. S. 
gant istorourien a-vremañ, e lavarfen ez eo tost-tre ouzh Georges Lenotre pe 
Alan Decaux. Anavezout mat a ra an danvez ma komz anezhañ. Dibunañ a ra he skrid
en un doare ken sklaer ma kredomp lenn ur romant urzhiet mat ha savet dispar.

N' eo ket ur romant koulskoude he deus skrivet C. W. S., un drajedienn ne 
lavaran ket : hini an naonegezh a waskas Bro-Iwerzhon e-pad 4 bloaz hag a hadas 
gwalleurioù a bep seurt war ar vro. Da gentañ e klask C. W. S. orin an 
naonegezh. Setu, hervezi, ar pezh a zo da damall : darnaouadur taer an douar, 
kreizennadur ar bobl o vevañ en un doare reuzeudik ken ma oa reuzeudik, ar 
stourm ferv ha didruez evit an douar. An holl abegoù-se a droe Iwerzhoniz war an
haderezh avaloù-douar. Buhez ar bobl a oa diouto nemetken. Niver an dud a greske
buan, an darn vuiañ eus ar vicherourien a chome dilabour. E 1844, pa grogas 
kleñved an avaloù-douar en Amerika (ar mildiw pe mildiou), ar gouarnamant saoz a
gendalc'he da bismigat war traoùigoù a netra. Un implijad saoz a zisklerias 
krenn ha krak : « Peseurt spi a zo evit ur vro na vev nemet diouzh avaloù-
douar ! » Paourentezh an douar, reuzeudigezh an dud ha dreist-holl digasted ar 
Saozon, setu abegoù kentañ an naonegezh-se. A zo tristoc'h ! pa oa Iwerzhon war-
nes mervel, ar gouarnamant a gase ken buan ha tra... soudarded e-lec'h boued !

Hiziv-an-deiz, ec'h anavezer kleñved an avaloù-douar hag a zo kiriek d' ur
c'habell-touseg, ar Phytophtora infestans. Degaset eo bet moarvat gant patatez 
klañv ur vag o tont diouzh Amerika. D' ar mare-se, e oa dianav ar c'hleñved 
pegus-se. Ret e vo gortoz pempzek vloaz evit ma vo dizoloet da vat orin ar 
c'hleñved !
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Ha tamm-ha-tamm e tibun dimp C. W. S. istor mantrus an Iwerzhoniz : kresk 

an dispi o sevel e-touez ar bobl (daoust d' ar « soup kitchen Act » ha d' ar « 
workhouses »), digasted ar Saozon (« Punch », ar gelaouenn vrudet, a ziskoueze 
ludresadennoù warno Iwerzhoniz o c'houlenn aluzenn da gaout boued, e gwir, da 
bourchas armoù !!!). Evel ma lavare Jarl Priel : « Kaer az po c'hoari, gant ur 
sparfell biken ne ri ur goulm ! ». Pebezh darvoudoù spontus ! En ur vereuri eus 
Kontelezh Kork, ur vaouez hag he daou vugel a voe kavet hanter-blaouiet gant 
chas naoniek. Person Kenmare a zizoloas en un ti un ozhac'h war e dremenvan, e 
bried hag e zaou vugel marv, tra ma oa ur c'hazh treut o tebriñ korf-marv ar 
poupig ! E pep lec'h e veze gwelet razhed o tiskolpañ korfoù. Ar c'homandant 
Caffyn a lavare : « Morse em buhez n' em eus gwelet ur boan ken don ! ». Pebezh 
merzherenti ! Ouzhpenn-se, ar c'hleñved (typhus) a begas war ar paour-keizh. 
Krediñ a reer en deus taget ar c'hleñved dek gwech muioc'h a dud eget an 
naonegezh : 60 % e Cavan, 70 % e Ballinrobe !

Met lodenn bouezusañ al levr eo an hini gouestlet d' an divroerezh. Betek-
hen e soñje an Iwerzhoniz e oa an harlu an hakrañ-tonkadur, met tamm-ha-tamm e 
teujont da grediñ e oa an tec'h an doare d' en em saveteiñ, da guitaat ur vro 
kouezhet warni mallozhioù an diaoul. Gant aked ha kengarantez e studi C. W. S. 
an divroerezh-se. Dre vras e kredomp e vez degaset araokadennoù gant 
divroerien : gwir eo pa vez ar re-se tud yac'h. Met ar paour-keizh Iwerzhoniz ne
zegase ganto nemet dienez. Gant heug e lennomp ar pajennoù kriz o tiskouez ur 
bobl o vont kuit n' eus forzh pelec'h, n' eus forzh penaos : ur verzherenti 
argarzhus. Gwelout a reomp kasoni o sevel, o pegañ e kalonoù an Iwerzhoniz 
techet da vervel pell diouzh o bro, en un dienez dihegar. Met an divroerien-se, 
o vevañ mesk-ha-mesk e karterioù flaerius Boston pe New-York, a zeuas a-benn da 
grouiñ ur gevredigezh dispont: o mibien a zeuio da vezañ an hadenn nevez a nijo 



da sikour o mamm-vro. Marteze e vefe chomet Iwerzhon dindan krabanoù ar Saozon 
ma ne vefent ket bet ken didruez en he c'heñver e-pad ar prantad-se eus hec'h 
istor. Seul vui ma c'houzañver, seul vui e sav kalon ha nerzh e speredoù an dud 
vac'hagnet. Lord John a skrive : « Evit an arc'hant dispignet ganimp e-leizh, 
hon eus kavet kasoni hag emsavadenn ». Gwad ar verzherien a drec'ho bepred !
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Da glozañ, setu linennoù diwezhañ al levr : « Naonedigezhioù all a zeuio, 

met naonegezh vras 1845-1849 eo a gleuzias diremed ar c'hleuz etre Bro-Saoz hag 
Iwerzhon... an amzer a zegasas ganti he c'hastiz ».

An holl Vreizhiz a blij dezho istor ar broioù keltiek a lenno al levr-mañ 
gant dudi. Tennañ a raint diouzh al lennadenn ur gentel a galon rak kalonegezh a
vez bepred prizet gant ar gelted.

R. LAOUENAN
Le Trésor du Breton parlé "

Le Trésor du Breton parlé, gant Jules Gros. 328 pajenn roneoskrivet. 
Emgleo Breiz a zo o paouez embann ur studiadenn savet gant an Tregerlad Jules 
Gros. " Le Trésor du Breton parlé " (Eléments de stylistique trégoroise) zo un 
oberenn talvoudus-tre, evit ar yezh, dreist-holl evit rannyezh Treger.

Jules Gros en deus dastumet e-pad 50 vloaz, 50.000 lavarenn a zifluke eus 
genou ar vartoloded pe ar gwerin e Lokemo dreist-holl. Teñzorioù ar yezh komzet 
zo bet eta rozellet gantan e-touez ar bobl.

E-barzh e levr kentañ, e tispleg dimp pinvidigezhioù ar Yezh aroueziet. Ar
pajennoù zo leun a skouerioù gant o zroidigezh e galleg. Bez ez eo ul levr a 
c'hello implij ar studierien hag an holl vrezhonegerien c'hoant dezho pinvidikat
yezh gant troioù-lavar yac'h ha bev.

Er rakskrid e lennomp dindan bluenn J. Gros : « Va fal kentañ zo bet 
saveteiñ, en ur skrivañ anezho, an troioù-lavar poblek skeudennus ken koant ken 
fentus, a ya, tamm-ha-tamm. da goll pa varv ar re o deus o desket er c'hantved 
diwezhañ hag a vez ankounac'haet gant ar re yaouank dre ma 'z eo stummet o 
spered gant un deskadurezh c'halleg nemetken en doare ma teu ganto war eeun 
stummoù-lavar drevezet diwar ar galleg ».

Oberenn J. Gros a ziskouez sklaer mat penaos e c'hell hor bobl displegañ e
venozioù, e soñjoù, e youloù en un doare a zo dezhi hec'h unan. Spered don ar 
yezh a gaver er studiadenn : ur yezh a zlefe pinvidikaat hol lennegezh.

Setu eta saveteet teñzorioù, a-vil-vern. J. Gros, dre garantez evit e vro,
en deus kaset da benn ul labour hir, boulc'het e 1912. Ha bremañ emañ gantañ war
ar stern, an eil levr : ur geriadur brezhoneg-galleg eus an troioù-lavar 
aroueziet.

Hetiñ a reomp d' an eost falc'het gant Jules Gros bezañ skignet e-touez 
lennerien niverus.

Le Trésor du Breton parlé : 25 lur. Emgleo Breiz. Brest. B. P. 17. 

NOTENN. - Reizhskrivadur an Ao. Falc'hun eo a zo implijet el levr.
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NOTENNOU

Gant Aberhel, Per ar Bihan, aBennez, Kerlann, Ronan Huon, Yann Thomas.

Hor Mignoned

Reun LARNICOL hag Anaig DOUSSIN a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o merc'h 
Anne-Gaelle, Katell, Mikaela, d' an 18 a viz Gouere e Coulommiers.

An Aotrou hag an Itron LE BLEIZ a zo laouen o kemenn deoc'h ginivelezh o mab 
Herve, e Croisy-sur-Andelle d' ar 16 a viz Eost 1966.

Joelle RENAULT ha Mikael AODIG a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet euredet e 
iliz Itron Varia ar Parkoù e Pariz d' ar 17 a viz Gwengolo.

Erwan-Weltaz VALLERIE ha Clara CASTELLAN a zo laouen kemenn deoc'h ez int bet 
euredet e Ploare d' an 21 a viz Gouhere.

Ronan GOARANT a zo laouen o kemenn eured e vab Yvon gant Monique Poirier, e 
Gwerand d' an 28 a viz Gouhere.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' hor mignoned.

Kañv

Klevet hon eus keloù marv Per SALOU, o chom e Pariz. Koumanantet oa d' " Al 
Liamm " abaoe meur a vloaz.

Hor gourc'hemennoù a gengañv d'e vignoned.

Embannadurioù e brezhoneg

Deut eo er-maez rann 11 Geriadur Istorel ar brezhoneg gant Roparz Hemon 
(Gouelañ-gwallbediñ). Al lizherenn A a oa bet bet embannet gant " Al Liamm " 
dindan stumm ul levr 204 pajenn e 1958. Abaoe ez eus bet roneoskrivet 11 levrenn
gant " Preder " Ar c'haier-mañ a goust 9,00 lur. Tu zo d' o c'haout holl digant 
G. ETIENNE - C.C.P. 16 903 13 Paris.
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E niverenn 6 Studi hag Ober, embannet gant an Ao. Floc'h, beleg e kaver Lidoù an
Interamant hag Oferennoù an Anaon. Bez eus anezhi ul levrenn 56 pajenn, gant 
sonerezh, roneoskrivet. Koumanant da 4 c'haier : 15 lur. Dim. St GAL DE PONS, 
Louannec - C.C.P. 519 40 Rennes.

Sed amañ taolenn Ar Bed Heltiek : « Keleier eus Okitania » (Klerg) « Levr-Bloaz 
ar C'hevre Keltiek » (A. Heussaff), « Ar Podad Aour », pezh-c'hoari hervez 
Plautus aozet gant R. Hemon, « Raktres Geriadur », kendalc'h (R. Hemon), « 
Turmud war dachenn an Iwerzhoneg » (Alan Heussaff). Ar pezhioù-c'hoari embannet 
gant R. Hemon a vez atav aozet en doare ma c'heller o c'hoari aes evel ma 'z eo 
bet graet e Kamp ar Vrezhonegerien. Koumanant-bloaz : 15 lur - C.C.P. Rennes 
1907 07 - AR BED KELTIEK, 24, rue Poull ar Bachet 29 N Brest.

Deizlevr hon mignon an Ao. Troal aet meur a vloavezh zo d' ar Perou a zalc'h da 
zont er-maez ingal. Erru eo Ar Christ d' an Indianed d' 28-vet niverenn Padre 
Ivo TROAL, vicario cooperador, San Juan del Oro. Sandia Peru.

Barr-Heol n' eo ket deut er-maez hogen pennskrivagner ar gelaouenn a zo distro 
d' ar Vro goude ur miz diskuizh ha mont a ra kalz gwelloc'h gant e zaoulagad. 



Spi hon eus da c'hellout lenn hepdale e gelaouenn ken buhezek.

Ar Vro

Souezhet-bras omp bet p' eo deut betek ennomp ar vrud e tileze hor mignon Per 
Denez renerezh ar gelaouenn en doa savet gant karantez seizh vloaz zo. Spi hon 
eus e kavo Per Denez amzer bremañ da reiñ skridoù fonnus ha studiadennoù a-bouez
d' " Al Liamm ".

Da Fant Rozeg-Meavenn en deus Per Denez fiziet renerezh ar gelaouenn. Meavenn a 
zo nebeut anavezet gant an Emsav Yaouank o vezañ ma n' he doa ket graet war-dro 
an Emsav abaoe ouzhpenn ugent vloaz. Anavezet eo avat gant rummad " Gwalarn " ha
" Breiz Atao ", dreist-holl evit he fennadoù diwar-benn Iwerzhon a anaveze mat, 
he c'hontadenn « Ar follez yaouank » hag he fezhioù-c'hoari. Da Veavenn e hetomp
buz ha buhez ha spi hon eus e talc'ho " Ar Vro " hag " Al Liamm " da vont war-
raok dorn ouzh dorn.

AR VRO. Koumanant : 20 lur. J. DESBORDES, B.P. 48 Brest - C.C.P. 1493-79 Nantes.

Kêr-Vreiz 

E Kêr-Vreiz, livet, kempennet ha goulaouet a-zoare bremañ ez a an traoù en-dro. 
Un nozvezh laouen a zo bet hag unan a vo bep miz. Tud yaouank oc'h ebatal o 
tañsal e giz ar vro, hag o vont da evañ sistr pe... chouchenn; rak ur bar a zo 
gwech ha gwech all. Ur staliad levrioù brezhonek a vez ingal e gwerzh. 91 levr 
brezhonek, levrioù da zeskiñ ar pep muiañ, a zo bet gwerzhet e korf daou viz. 
Prezegennoù a vez graet ivez ha war-lerc'h an ehanoù ec'h adtigoro an teir skol 
vrezhoneg :
- Skol izel, gant Merser, d' ar yaou da noz da 19 eur. 
- Skol etre, gant Leon, d' ar gwener da noz da 19 eur.
- Skol uhel, gant Kerlann, d' ar merc'her da noz da 19 eur.
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An doug-alc'houez breizhat

Un doug alc'houez gant kartenn Breizh war un tu, hag ar gerioù «Breizh va Bro» 
war an tu all a zo bet savet evit kas arc'hant d'an Emsav, gwerzhet e vez daou 
lur ar pezh.

Diskouezadeg Etrekeltiek

Un diskouezadeg livadurioù a vo graet er Greizenn Iwerzhonat (Irish Centre), 
Liverpool, en diskar-amzer. An destenn, evit ar re ha n' int ket Iwerzhoniz a zo
: Iwerzhon e 1916. Evit Iwerzhoniz e vo hervez o c'hoant. Ar skeudennoù a 
c'hello bezañ eoul - pe dourlivadurioù anezho. Kempenner an diskouezadeg a garfe
gwelout tud eus an holl vroioù keltiek o kemer perzh. Ur priz a vo roet. D' ar 
re a zo dedennet pe a anavez livourien hag a garfe kemer perzh da reiñ o 
c'homlec'h da
An Ao. Tecwyn Evans,
15 Stanley Villas, Greenway Rd,
Runcorn, Cheshire, Bro-Saoz.

Galv 

Kevredigezh Kelennerien ar Brezhoneg, diazezet e tu hanternoz Pariz, e Ker-
Varker, 15, rue Guy-Môcquet (17vet), a zo he fal aesaat d' ar strolladoù ha da 
n' eus forzh piv, studi ar brezhoneg, ha reiñ pep displegadur ha pep skoazell da
gelenn ar yezh ne vern e pe lec'h. Rak-se e pedomp an dud da gas deomp keloù. 
Ezhomm hon eus gouzout e pelec'h e vez desket ar brezhoneg, gant piv, pe vod, da
bet eur, niver ar skolidi (mar bez gallet reiñ).
Ar re a zo e penn a zo :
Remont JESTIN, pennrener 
KERLANN, isrener
Goulven PENNAOD, sekretour. 



Herve ar MENN, teñzorier.

Da evezhiañ : Ezhomm hon eus gouzout e pe c'hêrioù pe vourc'hioù e vez desket 
brezhoneg dre gentelioù ingal - ha zoken e pe lec'h ne vez ket - koulz el 
liseoù, skolajoù kristen, strolladoù prevez, e ne vern pe skritur (met se a zo 
da verkañ spis ivez).

Da skouer, e Brest, e pelec'h e vez desket brezhoneg, hag e Kemper ? En Henbont,
Gwened, kelennadurezh ebet, d' hor meno. Piv a lavaro deomp ?

Pep skoazell, levrioù, alioù a vo kaset d' ar re a c'houlenn evit ur bennozh 
Doue. Respontet e vo gant ar Sekretour, bep gwech, dreist-holl ma vez lakaet 
timbroù evit ar respont.

Kas keloù da g-Ker-Varker, pe da Gerlann.
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Levr-bloaz ar C'hevre Keltiek

Deut eo er-maez Levr-bloaz 1966 ar C'hevre Keltiek. Displeget e vez ennañ e 
saozneg an traoù a bouez a zo c'hoarvezet e-pad ar bloavezh e pep bro geltiek : 
Kembre, Iwerzhon, Kernev, Manav, Bro-Skos ha Breizh.

Priz al levr a zo 12 lur evit ar re n' int ket izili. Hogen an holl vroadelerien
a c'hell emezelañ diwar baeañ o skodenn a 10 lur hag e vo kaset dezho ar 
bloazlevr koulz hag ar c'hannadig trimiziek " Celtic News ". An arc'hant a zo da
gas da Ronan Tremel, 17 bis, rue de l'Argonne, Houilles-Yvelines (S.-et-O.).

Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerion 1966

E Logivi-Plougras (Treger), eo bet dalc'het Kamp ar Vrezhonegerion hevlene, adal
an 28 Gouhere betek an 13 Eost.

Tost da 160 den o deus kemeret perzh er c'hamp-se, ennañ skolioù ha diduadennoù 
evel boaz. Kavout a ra dimp eo bet liesoc'h an traoù eget warlene, ha dre-se 
plijusoc'h ivez moarvat. D' ar re n' o deus ket bet ar blijadur da zont ganimp 
eo barn diouzh an notennoù-mañ.

Peder skol zo bet kaset en-dro hevlene : ar skol izel, evit ar re krog da zeskiñ
hon yezh nevez zo ; skol an trec'h kentañ, evit ar re o prientiñ hevelep 
arnodenn ; ar skol etre (nevez savet), evit re tremenet gante endeo an Trec'h 
Kentañ ; hag ar skol uhel, graet gant kelennerion dileuriet gant SADED. Sed amañ
roll ar c'hentelioù graet er skol uhel :

29.07 Lennegezh : Barzhoniezh Roperzh ar Mason.
30.07 Istor : An Emsav Sevenadurel abaoe an eil brezel-bed.
01.08 Lennegezh : Divi Kenan Kongar Kervella.
02.08 Jedoniezh : Lakadenn Euklides.
03.08 Istor : An Emsav.
04.08 Lennegezh : Maodez Glanndour.
05.08 Istor : Brezel-diabarzh Iwerzhon.
06.08 Istor : An darempredoù etre an Eskibion hag an Emsav abaoe 1920.
08.08 Istor : Kuzul Broadel Breizh, Diskleriadur Pontivi.
09.08 Lennegezh : Meavenn.
10.08 Yezhadur : Ar furm « zo».
11.08 Istor : Ar Vuhez politikel e Breizh abaoe an eil Brezel-bed.
12.08 Douaroniezh : Labour Mao-Tse-toung evit diorren armerzh Sina.
13.08 Lennegezh : Anken an Nibelungen : Y.-V. Heneù.
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Ouzhpenn-se ez eus bet graet skol d'ar re vihan, o deus desket kanañ ha tresañ. 
Ur genstrivadeg tresañ zo bet savet etreze gant Alan al Louarn.
Evit ar bloaz, gant harp an Ao. Berr, ez eus bet pleustret war 2 bezh-c'hoari : 
An Intañvez Barv Glas, gant Roparz Hemon - hag Arvest a-bevar, troet diwar hini 



Ionesco.

Un nevezder bet hevlene er c'hamp : ur c'hoariva margodennoù an hini eo. A-
drugarez d' an Ao. Dr Roparz en deus tremenet mizvezhioù o sevel e c'hoariva hag
oc'h aozañ gant arz ha karantez e verc'hodennoù a zo deuet ken kaer gantañ. 
Bennozh Doue dezhañ a greiz kalon a-berzh an holl evit bezañ kaset un huñvre 
gozh da wir, evit brasañ dudi ha plijadur ar Vrezhonegerion.

Al laz-kanañ (20 den), kaset en-dro gant P.-I. Moign, evel boaz, en deus c'hoazh
desket teir sonenn liesvouezhiek : Loeizaig - war hentoù Breizh - an Alarc'h.

A-drugarez d' al laz-kanañ, d' ar c'hoariva margodennoù ha d' un nebeut kanerion
ha farserion a-youl-vat, ez eus bet graet un abadenn e sal gouelioù e Logivi, d'
an 10 a viz Eost. Kalzig tud eus ar barrez a oa deuet da arvestiñ.

Ar bloaz-mañ ez eus bet ar blijadur da vezañ gweladennet gant an ti-filmoù 
Gaumont ha gant Roazhon-Breizh ha Charlez ar Gall. Gante ez eus bet enrollet 
kanaouennoù, barzhonegoù, pezhioù-c'hoari, ha kentelioù.

Div oferenn zo bet prientet en iliz-parrez gant tud ar c'hamp, bennozh da Aotrou
Person Logivi.

Setu roll ar prezegennoù bet graet e-doug Kamp Logivi :

29.07 Herve KONAN : Un doare nevez da gelenn danvez Breizh.
30.07 Gwion ar MENTEC : Gandhi.
01.08 Vefa de BELLAING : Ar beder flac'h roet dezho priz Nobel al Lennegezh.
02.08 Gwennole ar MENN : Notennoù ur furcher.
03.08 Ivona KONAN : Bro-Gebeg.
04.08 Taoliad digor : Stad an traoù e Breizh
05.08 Taoliad digor : tad an traoù e Breizh
06.08 Frañsez MARKER :  Ar Jeneral de Sol de Grisolles.
08.08 Alan al LOUARN : Emglev an Tiegezhioù.
09.08 Maodez GLANNDOUR : Yeun ar Gow, dastumer kanaouennoù-pobl.
10.08 Jord KLER : Pask 1966 e Dulenn.
11.08 Dr ROPARZ : Penaos sevel ur c'hoariva margodennoù.

I. an DRED : Loened gouez Breizh chaseet evit o c'hrec'hen.
12.08 Jakez KONAN : En em gelenn dre lenn (lennet gant Herve KONAN).
13.08 Alan ar BERR : Ar C'hoariva evit mad ar yezh.

17 den o deus tremenet an Trec'h Kentañ hag 1 an Trec'h Meur.
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SKOLIOU OBER.

Arnodennoù an Trec'h e Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien, e Logivi-Plougras, d'
an 9vet a viz Eost 1966. - Roll ar c'hounezerien :

An Trec'h Meur :
- Lukaz FRELAUT, meneg mat-awalc'h

An Trec'h Kentañ :
- Mari Jose ar Gov, meneg mat-anvalc'h
- Mikael ar GwILHOU
- Mari-Frañs BOUCHER, meneg mat-awalc'h
- Yann Fañch FURIG, meneg mat-awalc'h
- Gireg KoNAN, meneg mat-awalc'h  
- Yann CHEREL meneg mat-awalc'h  
- Marivonig MAZE, meneg mat-awalc'h
- Yann ar MEE, meneg mat
- Erwan OLIER, meneg mat
- Annaig RENAULT

Un den hepken en doa lakaet e anv evit arnodenn an Trec'h Meur. Tremen a reas an



arnodenn dre ar Saozneg.

Seitek den o doa lakaet o anvioù evit arnodenn Trec'h Kentañ. Tud zo n' oant ket
darev da dremen an arnodenn. Fazioù reizhskrivadur a reont a-vil-vern ha n' int 
ket prientet mat-awalc'h d' an arnodenn dre skrid dre ma chomont hep heulian, 
dre lizher Skol an Trec'h Kentañ.

Brezhonegerien nevez yaouank a gav dezho n' o deus ket da studiañ ar yezh 
peogwir e komzont anezhi. Da heul n' ouzont ket he skrivañ reizh.

Erbediñ a reomp d' an holl, gounezerien koulz ha korbellidi, heuliañ dre skrid, 
Skol an Trec'h Kentañ, rak live ar skol-mañ zo uheloc'h eget hini an arnodenn ha
drezi e teskint kalz a draoù c'hoazh.

Yann THOMAS.

Timbroù evit an Emsav 

Gallout a rit sikour an Emsav en ul lakaat a-gostez an timbroù a zegouezh 
ganeoc'h war ho lizhiri. Troc'hit an tamm lizher ha lakait an timbroù a-gostez 
ha p' ho pezo trawalc'h kasit anezho d' an Ao. Drean, 48, rue de Rome, Choisy-
le-Roi a raio war o zro.

« Kolonialism » ? N' eo ket marv c'hoazh.

Hag e pelec'h eta n' eo ket marv c'hoazh an trevadennerezh ? E meur a vro, 
siwazh, war-c'horre an douar met e kreisteiz Bro-Soudañ, en Afrika, sur-mat. Sed
a zispleg ur c'helaouenner gall :

« Ar brezel, abaoe taol-dispac'h ar soudarded e 1955, a vije bet abeg da varv ur
500.000 bennak a dud... Savadurioù medisinerezh, ekonomikel ha merouriezhel ur 
vro keit hag ar Frañs a zo bet distrujet, hogos an holl anezho. N' eus ket a 
dalbenn, n' eus ket a linenn-dan.
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Kantadoù, ha marteze miliadoù, a gêriadennoù a chom didud. Kumuniezhoù en o fezh
a zo tec'het kuit er c'hoadoù. Ur bobl en he fezh a vev evel tud nevez-varevez 
ar maen. Kêriadennoù tangwallet, dismantret, goullo a weler a-hed an hentoù a 
vez enno toulloù-trap, diampart alies, kleuzet m' int bet gant an emsavidi. E 
diabarzh ar c'hoadoù eo bet adsavet kêriadennoù all hag int diwelus, sanket don 
m' emaint dindan doenn c'hlas ar gwez. Diyac'haüs e vezont avat, hag enno ne vez
ket kavet an traoù retañ nemet ez eo bet savet enno alies un iliz hag ur skol 
vihan.

Ar re o deus renet an dilojadeg-se, dreist-holl e Bro an Dinkaed, a oa anezho 
alies misionerion wenn kalonek. Ar c'hleñvedoù, bombezadegoù ur brezel deuet da 
vezañ ur brezel diouennañ ha kastiz ha n' eo ket, tamm ebet, ur brezel klasel, 
an tan, an naon hag an dour brein, a ra o reuz, er c'hoadeg hag er brousgwez, e-
touez ar bobl. Reoù all a zeu a benn da dec'hout. Ar re o deus ar chañs da chom 
e-kichen ur vevenn-vro ha da adkavout en tu all dezhi tud a-ouenn ganto, evel an
Azendeed, da skouer, a glask repu en estrenvo. Jedet en deus Uhelgomiser ar 
Broadoù Unanet e oa, e penn kentañ miz Mae, 40.000 a repuidi soudanat en 
Ouganda, 20.000 er Republik Kreiz-Afrikat, war-dro 30.000 er C'hongo, 5.000 en 
Etiopi ha 3.000 er C'henia. »

Ur vro, gounezet ganti hec'h emrenerezh er bloaz 1956, eo a seven an holl 
dorfedoù-se.

Ar " Sizhun Gozh " e Pont 'n-Abad

War am eus lennet n' eus ket pell, met ne oa ket komzet hir anezhi, e oa ur 
sizhun e Pont 'n-Abad, a veze graet ar « sizhun gozh » anezhi, hag e-keit-se ez 
ae ar c'henwerzh en-dro gwashoc'h eget er peurrest eus ar bloaz. Rak, e-pad ar 
sizhun-se, e roe lañs ar genwerzhourion d' o aferioù dre reiñ da zebriñ ha da 



evañ d' o fratikoù. Ur wech echu o frenadennoù e veze pedet ar re-mañ da
zañva kig sall, amann ha rouzig an ti.

Piv a lavaro deomp hiroc'h war ar c'his kozh-se, kar-tost, war a seblant, ouzh 
ar « pemzegadoù kenwerzhel » a-vremañ ? Daoust hag e oa anezhi er-maez eus Pont 
'n-Abad ha pegoulz ez eo aet da get ?

Kheira-ar-Vreizhadez 

E Breizh, en tu all d' ar Frañsizion, n' eus ket kalz a estrenion. Koulskoude, 
gant diwezh ar brezel en Aljeri ez eo bet kresket o niver un tamm mat. Lennet am
eus en ur gelaouenn e oa deuet 15.000 den eus ar vro-se d' ober o annez e 
Breizh-Izel nemetken hag e oa en o zouez tud eus ar re a vez graet « Gallaoued
vuzulmat » anezho.

Evel just an estrenion-se ha dreist-holl an douristed a zo anezho ur riskl bras 
evit hor bro peogwir en em stumm muioc'h-mui hor c'henvroiz diouto. A-
wechoùigoù, avat, ez eus ivez gounit evit Breizh.
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Evel-se, unan eus ar C'hallaoued vuzulmat-se, ur vaouez anezhi, anvet pe 
gentoc'h lesanvet « Kheira ar-Vreizhadez », en em gav kement en he bleud en he 
bro nevez m' he deus kroget, war a vez lavaret deomp, da gomz... brezhoneg hag e
ro deomp ar c'helaouenner a zanevell an dra, ur skouerig bennak eus he
brezhoneg : « Serr an hor (sic), glo (sic) a ra, mont a ra mad », hag hervezañ e
tistag-hi « kenavo : canavo ».

- « Va mab eo» , war he deus lavaret dezhañ ar vaouez-se, « a zesk an holl 
draoù-se din ». He mab, ur paotr 13 vloaz anezhañ, a vefe ur gwir liesyezher, 
rak komz a ra spagnoleg, arabeg, galleg ha bremañ brezhoneg.

Ma ! Un druez eo n' eus ket e Breizh-Izel muioc'h a estrenion evel ar paotrig 
donezonet mat-se.

Breizh ha Galisia

Evidomp-ni ne c'hellomp nemet bezañ a-du gant ar vodad nevez BREIZH HA GALISIA a
zo bet savet ur miz bennak a zo. Da gentañ abalamour ma sellomp ouzh GALISIA 
BRO-SPAGN evel ouzh un advro geltiek ha da eil dre ma anavez ar vodad nevez 
personelezh Vreizh en he fezh peogwir e kaver enni tud eus an Naoned.

Pal ar vodad nevez, diouzh ar pezh a zo bet skrivet er c'helaouennoù, eo 
skoulmañ darempredoù etre an div vro. A-benn bremañ ez eus liammoù etrezo : 
Citroen o vezañ savet ul labouradeg e Vigo darempredoù a zo etre hemañ hag hini 
Roazhon-La Janais, darn eus eostoù Breizh a vez kaset da C'halisia hag erfin 
emeur o sevel e kêr Vigo lazdioù hag a vo ar re vrasañ eus ar Spagn hag e kreder
e c'hello bezañ kaset eno a bep seurt loened eus hor bro.

E skol-hañv ar Bleun-Brug

E-touez ar prezegennoù talvoudus hon eus klevet e skol-hañv ar Bleun-Brug a zo 
bet dalc'het e Skol ar Groaz Ruz e Brest adalek al lun 29 a viz Eost betek ar 
sadorn 3 a viz Gwengolo n' eus hini ebet a zo bet farsusoc'h ha plijadurusoc'h 
da glevout eget hini Alan Ar Berr diwar-benn al lec'hanvadurezh-mor. Un danvez 
sirius ma 'z eus ha, koulskoude, gant e zoare didroidell da zisplegañ e venozioù
gant e gomzoù eeun ha livus hag a-wechoù poblel, e farserezh, ar C'hernevad ma 
'z eo ar Berr en deus lakaet e selaouerien da c'hoarzhin forzh meur a wech.

Arabat avat krediñ n' eus bet nemet fentigell er brezegenn-se. Er c'hontrol, 
kentelius-bras eo bet evit an holl, ken beleien, ken seurezed, ken studierien a 
oa eno ha lakaet en deus fouge en holl p' en deus diskleriet e oa bet bamet an 
estrenien e kendalc'h etrevroadel al lec'hanvadurezh-vor, bet dalc'het en 
Amsterdam, daou pe dri bloaz 'zo, gant labour ar Vretoned. Peadra 'zo da fougeal
: 6 000 anv dastumet hed-ha-hed arvor Breizh-Izel, o ster hag o stumm resisaet.
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Al labour-se hag a zo bet kaset pell war-raok a rankfe bezañ echu a-benn ur 
vloavezh bennak. Pa vo echu e vo dastumet an holl anvioù er memes levr, renket e
meur a zoare diouzh o ster hag o stumm. Un teñzor all d' ar brezhoneg bet 
savetaet p' edo dres en arvar bezañ kollet da viken. Bennozh Doue eta d' an holl
Vretoned a ouenn vat o deus sevenet al labour bras-se hag en o touez an Ao.Ao. 
Dyevre, Cuillandre, Guilcher, Dujardin, Bernier ha Ters hep ankounac'haat evel 
just Alan ar Berr e-unan.

Notomp e oa bet lakaet e gwerzh lod eus levrioù «Al Liamm» e-pad ar C'hendalc'h-
se e Brest. Trugarez d' o renerien.
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A Vaouez, trugarez dit ! 

Youenn DREZEN

A beban e teuez-te,
A skornet, â draig aet da ludu 
A-viskoazh ha da viken,

A grede din ?

Gant trid ha spi ha lid, 
E digenvez krin va ene, 
A beban e teuez-te,
Hadenn aet digellid,

A grede din ?

Ur bann heol, ur banne dour, 
Chour ur mousc'hoarzh yaouank 
War diweuz o skediñ un dudi,

Ha setu ar burzhud !

Sked ha kened !
Kaniri er gili, a oa aet mut, 
Liorzh, n' out mui beunek, 
Na divleuñv na difrond...
- Roz, lili, kokulos ha milad, 
Tommheoligoù ha fluim-dour, -
...Tomm out, ha me, bagol.

A Vaouez, trugarez dit, 
A strujusaas sec'hor
Va digenvez, o kariad, 
Gant gliz da wiliouri !
Karet on bet ganit.
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Sper ha spered ! 
Trec'h ha lorc'h ! 
Setu an dasorc'h !

Gwelout a ran, klevout a ran 
En-dro ; meizañ a ran 
Dremm mab-den,
Kevrin ar Bed krouet, 
Madelezh klok ar joa-bevañ, 
Dindan lagad an Heol.
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An tren noz

PER DIOLIER

Buan e tremen an tren
a-dreuz ar maezioù kousket 
A-dammig e kresk sklerijenn 
an deiz o c'henel
en tu all d' ar prenestr,
ar brousgwez evel tasmantoù 
o steuziañ prim a-renkadoù 
en amc'houloù.
Me 'laka ar werenn
da ziskenn
da danva freskter ar beure. 
Trouz ar rodoù
a glevan ingal
ha dizaonius o luskellerezh. 
Daoust d' am skuizhder
en em sil ennon
'vel un nerzh nevez
o kavout plijadur
em boutinañ jestr.
Gouzout mat a ran
ez eo kuzhet a-dreñv ar vrumenn 
chadenn an Arre.
Leun a velkoni,
c'hwitell ar marc'h du
a dregern skiltrus, hirbadus
etre roc'helloù ha kleuzioù uhel 
a c'hronn al linenn
ha poan a ra din trouz ar starderez, 
garm an houarn gwasket
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Met nebeut goude 
Omp o vont goustad 
war bont Montroulez 
dindanomp bihan 
evel c'hoarielloù
tiez ar blasenn.
Bremañ er porzh-houarn
e korn ar c'hombod 
on tamolodet.
Ne glever netra
'met ar stlejerez
o tialanhiñ
ha boteier koad bagol o seniñ
war vein ar c'hae.
Ha neuze o tont mouezhioù raouliet
o tregern iskis er mintinvezh yen.
Va skouarn a souezh
ouzh bommoù gouez ha nerzhus hor yezh 
damanavezet ha damzianav
din-me adarre.
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ABERHEL



AN TI WAR AN TEVENN

Gwelet em eus, ur wech,
E pleg un hent,
Ur voger kinviek,
Dirazi ur prad glas,
Ennañ avalenned.

Pelloc'h e oa al lenn 
'N e greiz un enezenn. 
E-touez ar gwez pupli 
E weled ur c'hastell 
Gant un douribell wenn 
Staget ouzh e gostez ; 
A-us d' ar porrastell
E oa an ardamez.

Met ar marzhusañ
Oa en tu all d' al lenn
E penn ur beg-douar 
Un ti war an uhel, 
'Vel ur soudard war-c'hed,
Gant ar vro tro-war-dro 
Displeget ouzh e dreid. 
Ar gouloù-deiz, abred, 
A floure e dalbenn.

Alies abaoe, pa vezan o kousket
'M eus gwelet em spered
An ti war an tevenn
A c'hoarzh d'ar beure gwenn.
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JORD KLER : Kaozeadenn graet e Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien, Logivi-
Plougraz. 1966.

PASK E DULENN

KALZ tud o deus dezrevellet endeo ar pezh a zo c'hoarvezet e Dulenn hag ar
pezh o deus gwelet eno. Kalz traoù a vefe da lavarout. Soñjet em eus e oa un dra
vat gwelout ar veaj gant daoulagad un tourist, un « denjentil ». Ne roin ket 
deoc'h un daolenn resis eus an holl abadennoù met, ma fell deoc'h dont ganin, e 
c'hellimp pourmen e straedoù Dulenn gant hor mignoned.

Ne oa ket ar wech kentañ ez aen da Zulenn. Beajet em eus meur a wech e 
Bro-Iwerzhon hag a-barzh pell, a-benn ur sizhun, em bo ar blijadur da vont en-
dro du-hont e ti mignoned din.

Charlez ar Go en doa asantet aozañ ar veaj-se. Pounner eo bet e garg. D' 
ar re o deus rebechet outañ tra-pe dra n' em eus nemet da lavarout dezho ne 
c'heller ket ober un alumenn-vioù hep terriñ vioù. N' eo ket dereat chom da 
bismigañ war draoù dister. Met ar re gozh a lavare : « Ar vrud vat a chom e 
toull an nor, ar vrud fall a ya betek ar mor ». Trugarez da Charlez ar Go evit 
ar boan en deus bet evidomp-ni.

Ret eo anzav koulskoude ez eo bet ar veaj-se skuizhus evit an holl. Hir e 
vez an hent diouzh Brest d' an Havr-Nevez. Skuizhusoc'h c'hoazh eo bet ar veaj 
a-dreuz Bro-Saoz. Kavet hon eus zoken erc'h war lein torgennoù Bro-Skos. Met noz
a oa anezhi ha ne c'helljomp ket arvestiñ ouzh al lennoù brudet, yen-skorn e oa 
an amzer a-hend-all ! Met daoust d' ar yenijenn (barradoù glav a gouezhe war hor
choug hep ehan) e pare al levenez war zremmoù an holl gwitibunañ. Ar skoilh 
kentañ - piv en dije kredet seurt dismegañs ! - a c'hoarvezas war harzoù 
Iwerzhon an Hanternoz hag Eire. Petra 'zo c'hoarvezet du-hont ? Diaes eo 
gouzout... paperoù dianket pe leuniet a-dreuz ? N' ouzon ket ! Ret e voe dimp 
gortoz dindan ar glav ouzhpenn un eur. Tremenet hon eus an amzer o varvailhat 
gant ar valtouterien hegarat-kenañ, daoust dezho da vezañ kaoz moarvat eus ar 
skoilh-se ! A-benn ar fin pep tra a droas war an tu mat hag an daou garr a skoas
dillo davet kêrbenn Iwerzhon.
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Edo Per Denez - c'hwenn en e loeroù - ouzh hor gortoz e Holyrood Hotel. 

Disamant-krenn e voe hor mignon pa welas an daou garr o tifoupañ. Ar Vretoned a 
oa livet fall, krommet hag hir o barv, tudoù ! Met ur bannac'h te a voe servijet
diouzhtu d' ar paour-kaezh beajourien ha ken prim all e voe torret an naon hag 
ar skuizhder... Edomp erfin e Dulenn.

Dulenn ! Pa vez komzet eus Dulenn e welomp diouzhtu O'Connell street, 
Grafton street ha... Nelson Pillar ! Tud 'zo o deus komprenet, en o madelezh, e 
oa poent ha tremen poent kas Nelson gozh da droadañ gant e vedalennoù hag all...
Hag ar savadur a darzhas un nozvezh a viz Meurzh. N' hon eus ket kavet 
Iwerzhoniz o ouelañ dourek abalamour d' ar "Pillar " diskaret.

Antronoz-vintin, pep hini a chomas da ziskuizhañ en e gambr nemet an 
Aotrou Kormier - hor Boudedeo - an hini koshañ met an hini kadarnañ eus ar 
vandenn. Ar « breakfast » kentañ a voe euzhik evit ar re ne oant ket boazet ouzh
al lid-se. Klevet hon eus meur a wech tud o kanañ meuleudioù d' ar c'hafe 
broadel, met tamm-ha-tamm e teuas ar breakfast da vezañ prizet rak ur sac'h 
goullo ne c'hell ket chom a-sav, neketa ?

Deomp bremañ da bourmen. Sklaer eo o doa graet stalioù Dulenn strivoù a-
bouez evit an darvoud bras : deiz-ha-bloaz emsavadeg 1916. En holl stalioù e 
weljomp poltredoù tud an dispac'h : P. Pearse, Plunkett, Connolly hag all. Dre-
holl, skritelloù embannadur ar Republik. A-hed ar straedoù e veze gwerzhet 
kartennoù-post, bannieloù, kelaouennoù ha kalz bitrakoù all. Tud dister, 
micherourien an darn vuiañ anezho, paotred ar Sinn-Fein, a geste hag a werzhe 



Lili Pask war baper. Er bloavezhioù tremenet e oa difennet-krenn gwerzhañ al 
lili. Ar wech-mañ e voe lezet ar gesterion d' ober o reuz.

A-drugarez d' hor mignoned iwerzhonat, a-drugarez da Ber Denez ivez ez eus
bet tu da reiñ d' ar Vretoned ur skeudenn wirion eus ar gêrbenn. An deiz kentañ 
a renas Per Denez ur weladenn d' ar mirdi broadel, dreist-holl d' ar sal an 
emsavadur a voe digoret a-ratozh evidomp-ni. Dispar e voe ar weladenn-se, o 
tiskouez skeudennoù, armoù, lizhiri ha kalz traoù all ken prizius ha ken fromus 
eus renerien an dispac'h. En un doare sklaer ha gouiziek, Per Denez a zanevellas
dimp ar darvoudoù pouezusañ. Livañ a reas buhez an dud taer en un doare ken 
fromus ma save daeloù en hon daoulagad. Ne c'hellimp morse ankounac'haat ar 
weladenn-se.
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Ha setu deut deiz ar gouel, Sul Fask. Diouzh ar mintin un engroez a dud en

em vodas en O'Connell street dirak ar G.P.O. (Ti ar Post). Ha dre ma kerzhemp a-
hed ar straedoù, stok-ha-stok an eil ouzh egile e veze an traoù un dudi evit hol
lagad hag evit hor spered. Pep hini ac'hanomp a glaske kavout ul lec'h dereat da
arvestiñ gwelloc'h ouzh an dibunadeg. Dre eurvad e kavis ur plas dirak al 
leurenn ofisiel. Siwazh re abred em boa kanet ar gousperoù : pa grogas an 
dibunadeg da unnek eur, setu un tolpad mat a dud dirazon ha mab e dad oc'h 
astenn ur gouzoug hiroc'h eget hini ur c'hwibon. Dre fifilañ e c'hellis dont a-
benn da lakaat va reor etre daou c'henaoueg ken bamet ha me. Evel-se e welis 
Eamon De Valera, ar brogarour kozh ha meur a stourmer all, en o mesk Dan Breen, 
oberour al levr brudet " My fight for irish freedom ". An dibunadeg a voe 'vel 
an dibunadegoù all : soudarded a bep ment, soudarded war droad pe gludet war ar 
c'hirri, mindrailherezed, kanolioù, bannieloù, sonadegoù lorc'hus. Ha strakadeg 
daouarn ken na findaone da lakaat an divskouarn da dregerniñ ! Da greisteiz e 
teuas ar blasenn da vezañ sioul : ur vouezh a lennas, evel hanter-kant vloaz a-
raok, embannadur ar Republik : « Irishmen and Irishwomen, in the name ar God and
of the dead generations from which she receives her old tradition of 
nationhood... ». Hag an holl dud a soñje tristidik e P. Pearse, en e gamaladed, 
en holl stourmerien marv evit ar Vro. Er mare resis-se, ene Iwerzhon a blavas a-
us d' hor penn tra ma tassonne ar vouezh dianav ha ma save goustadik banniel 
broadel a-us d'ar G.P.O. Ar vrogarourien ne oant ket marv evit netra. Gwelet em 
eus paotred ha merc'hed kozh o ouelañ, klevet em eus em c'hichen ur vaouez 
yaouank o lavarout d' he merc'h : « Bezit sioul ha sellit ken brav ez eo ! ».

Diouzh an endervezh e oa un dibunadeg all dindan paeroniezh an I.R.A. Gant
un nebeut mignoned ez on aet da di ar valtouterien : « the Custom House ». 
Splann ha lintrus e oa an oabl. E penn kentañ an amheuliadeg, banniel Bro- 
Iwerzhon hag hini Bro-Flandrez. Fromus e oa gwelout an dudigoù-se, uhel o fenn, 
al lili Pask spilhennet ouzh kil o forpant. Balc'h e oant. Un trec'h e oa evito,
un enor bras. Tennet e voe meur a luc'hskeudenn, se zo sklaer. Diouzh an 
abardaez e voe dalc'het un abadenn sonerezh gant Republikaned I.R.A., un abadenn
non-ofisiel. Leun-kouch e oa sal ar « Gaiety-theater ». Eno edo emgav ar 
Vretoned, n' o deus ket bet a geuz ha n'int ket prest da zisoñjal an nozvezh-
se ! Digoret e voe ar sonadeg gant ar c'han broadel. Goude-se hon eus klevet 
sonerien " De la Salle " ha kanerien vrudet evel Sean O'Sé, Maeve Mulvany, 
Charlie Byrne hag all. Pegen laouen e vezemp bep tro ma tegouezhe ganimp gwelout
ha klevout ar sonerien o kanañ c'hwek karantez o bro ha doujañs evit ar re 
varv ! Pa voe echu an abadenn e veze gwelet er ruioù ken sklaer ha war greiz an 
deiz ken niverus e oa ar gouleier ! Un dudi.

331
D' al lun ez eas ar Vretoned da Arbour Hill e-lec'h m' emañ douaret 

renerien an emsavadeg. Ar « Celtic League » - ar C'hevre Keltiek en doa aozet al
lid-se. Ur gurunenn-bleunioù a voe lakaet e penn an dachenn, dindan ar groaz. 
Eno edo Alan Heussaff, Gwynfor Evans (kannad nevez Caerfyrddin), ha Yann Fouere.
Diouzh an endervezh e voe aozet ul lid all e toull-bac'h Kilmainham. Daoust d' 
ar glav-bil, siwazh dimp, ha d' an amzer yen-skorn, ne c'hellomp ket lavarout - 
re wan e vez ar gerioù - pegen fromet e oamp ! E penn e kerzhe Bagad Ar Flamm, 
a-dreñv plac'hed yaouank a zouge ur gurunenn. Lakaet e oa bet banniel Bro-
Flandrez e-kichen hini Breizh. Hervez Per Denez : « E oa un doare da ziskouez 



hor c'henvreudeuriezh gant Flandreziz, hag hon trugarez evit al lec'h a enor 
roet d' ar banniel breizhat e pirc'hirinaj Diksmuide abaoe un nebeut bloavezhioù
». A-hed ar straedoù, pobl ar gêrbenn a strake o daouarn, lorc'h enno. Bac'h 
Kilmainham a zo spontus da welout, teñval, gleb, mogerioù uhel-uhel dezhi, trist
evel ar marv. Hag-eñ ne oa ket Kilmainham rakkambr ar marv ? Ar porzh e voe 
lavaret - e brezhoneg - pedennoù gant an abad Dukamp. Per Denez a reas ur 
brezegenn e brezhoneg hag e galleg, ur brezegenn eus ar c'hentañ. Perak n' en 
deus ket Per Denez embannet ar brezegenn dispar-se ? En un doare eeun ken fromus
hag all en deus lavaret dimp pegen lorc'hus e oa ar Vretoned e-keñver an 
emsaverion lazhet : int eo o deus diskouezhet dimp an hent ! Krediñ ' ran 
klevout e vouezh : « ...Dishual eo deut da vezañ Iwerzhon abalamour d' o 
merzherenti, met daoust hag e c'hell ur bobl geltiek bezañ dieub pa 'z eus 
c'hoazh broioù keltiek all dindan yev ar vac'homerien ? ». En-dro din, meur a 
Vreton - brogarourien kozh ha feal - a ouele. An darn-vuiañ anezho o doa 
gouzañvet ivez e bac'hioù Bro-C'hall ! Adlavarout a ran : morse n' em eus klevet
ur brezegenn ken kennerzhus. Ra vo embannet buan, setu ar pezh a c'houlennomp 
start digant hor mignon.
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Goude al lid ez eas ar Vretoned e diabarzh ar vac'h, rak Kilmainham a zo 

deuet da vezañ ur mirdi broadel. Digoret e voe d' ar sul gant Emaon De Valera. A
bep tu d' ar sal vras, dorioù e-leizh, a-us dezho anvioù ar re a oa bet 
karc'hariet e-barzh. Lenn a reomp : Plunkett (a zimezas un nebeut amzer a-raok 
bezañ lazhet : teir eurvezh), P. Pearse-Diarmada, Mac Donagh, Eamon De Valera...
E-kreiz ar sal, taolioù warno eñvorennoù ar vrogarourien, lizhiri, paperoù a bep
seurt, armoù. Un aergelc'h a gañv a rene. Hag hor speredoù a rae ul lamm hanter-
kant vloaz a-dreñv : klevout a raemp kammedoù ar soudarded o tont da gerc'hat ar
brizonidi, gwigour euzhus an nor, ur vouezh c'harv o huchal... kammedoù c'hoazh 
en trepas teñval, ha da echuiñ, tennoù fuzuilh er porzh ! Trouz ar marv ! Chwezh
ar marv !

Amañ e fell din lavarout pegen dedennet eo bet ar c'helaouennoù gant al 
lidoù-se. Meur a gazetenn o deus embannet pennadoù hir pe hiroc'h gouestlet d' 
ar Vretoned. E niverenn " Evenig Press " hon eus kavet ul luc'hskeudenn vrav eus
bagad Ar Flamm gant e vanniel gwenn ha du. Me lavar deoc'h e werzhas ar 
marc'hadour e bakad ken buan ha tra... ha gwenneien e-leizh e chakod ar Paddy !

E gwirionez ne chomas ket hor mignoned da straniñ bemdez e straedoù 
Dulenn. Div veaj a-gevret a oa bet aozet gant Charlez ar Go. An hini gentañ da 
C'halway, er C'honnemara, an hini all da c'h/Glendalough. Plijet ez eo bet hor 
c'henvroiz gant an div veaj-se. Siwazh mouzhet e oa an amzer, dreist-holl e 
Glendalough, ha diaes eo bet dezho prizañ ar gweledva evel ma oa ret. Un alberz 
eus Bro-Iwerzhon o deus bet memes tra, daoust d' an alberz-se bezañ diglok a-
walc'h, met dic'halloud e vez mab-den e-keñver froudennoù an amzer.

Glaourennet hon eus evelato dirak stalioù kinklet Dulenn. Ruzet hon eus 
hor seulioù e-kreiz O'Connell Street ha Grafton street, met lugudet hon eus ivez
e rakkêr baour ar gêrbenn. Pep hini ac'hanomp o prenañ bitrakoù a bep seurt, o «
pipial » en un doare spontus gant ar varc'hadourien bamet, bepred prest da 
beurleuniañ malizennoù an holl gwitibunañ. Ne oa ket deut ar Vretoned da vezañ 
juloded, me lavar deoc'h, met piv a zo gouest da chom digas pa sav d' e fri 
c'hwez vat ur geusteurenn ?
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Met tremen a rae buan an amzer. Ur beurevezh, dirak a Holyrood Hotel » en 

em vodas an tolpad. Ur c'henavo diwezhañ a voe sonet gant ar bagad, rak hegarat-
tre e voe perc'henn an ostaleri en hor c'heñver. Ha setu hor mignoned kuit ! 
Hervez ar pezh ez eus bet lavaret din e voe turmudus-kenañ ar veaj-distro : 
flastret e voe meur a werenn, diskaret kalz asiedoù plastik. An teodoù fall - 
hag a vez kavet e pep lec'h - o deus touet din ez eo bet gwelet meur a Vreton - 
tud a vor koulskoude - o reiñ boued d' ar pesked en un doare... « nann-akademiel
» !



Ne chome e Dulenn nemet dileuridi ofisiel ar C'hendalc'h Keltiek, da 
lavarout eo ar rener, Per Denez, Arzel Even, Paol Laurent, eus Gwened, Gwennola 
Kaouissin, an Itron hag an Dimezell Kemere, eus Kemper, ha sekretour ar 
C'hendalc'h, an denig amañ dirazoc'h. Dalc'het eo bet ar C'hendalc'h eus an 11 
d' ar 16 a viz Ebrel.

Poent eo din bremañ komz eus ar C'hendalc'h-se, hag a zo anavezet fall a 
gredan gant an darn-vuiañ eus ar Vretoned.

Ar C'hendalc'h Keltiek a zo e bal difenn sevenadurezh an holl vroioù 
keltiek, lakaat an dud da anavezout gwelloc'h al labour graet e pep bro evit 
saveteiñ o yezh, o c'hustumoù. Ur gevredigezh dibolitikel eo. Alies e vez 
kemeret ar C'hendalc'h Keltiek e-lec'h ar C'hevre Keltiek : taolit evezh, ar 
C'hevre Keltiek, hag a zo renet gant Gwynfor Evans hag Alan Heussaff a zo ur 
gevridigezh politikel. Gwir eo ez eus kalz darempredoù etrezo.

Devezhioù labour kentelius-meurbet hon eus tremenet en " Erin Foods 
theater ". Er bloaz-mañ, testenn ar C'hendalc'h a oa : « Tud vrudet en emsav ar 
yezh ha gwerinoniezh ar broioù keltiek ». Meur a gudenn a-bouez a zo bet 
studiet. An Aotrou Arzel Even a zibunas dimp, en un doare gouiziek, istor emsav 
hor yezh abaoe dasorc'hidigezh ar Gonideg. Diskouezet en deus splann penaos eo 
bet nevezet ar brezhoneg a-drugarez d' an dud c'hredus o deus gouestlet o buhez 
d'ar yezh. Pouezet en deus war ziaester an dasorc'h-se rak skoilhoù trubard a zo
bet strewet war an hent, met youl an emsaverien a zo bet kreñvoc'h. Evel-just e 
chom kalz labour d' ober, met war an tu mat emaomp. Ar riskl bras e vefe lezel 
al labour evel m' emañ. Ne domp ket prest da dizhout ar pal. Setu perak he deus 
ezhomm Breizh, muioc'h eget biskoazh, da gevrediñ an holl dud a youl vat. 
Meneget en deus Arzel Even al labour savet gant kelaouennoù ha kevredigezhioù 
'zo, evel " Al Liamm " " Ar Bed Keltiek " Barr-Heol " ha " Kamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerion ". An dra-se a zo kennerzhus-kenañ. Met ne gredomp ket emaomp 
tost d' an trec'h. Enebourien douet hor yezh hag hor bro a vez bepred prest da 
wastañ hol labour. Dimp-ni eta da vezañ lemm-a-spered. Neb ned a ket a-raok a 
gil !
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Din-me e tegouezhe ar garg da brezegenniñ diwar-benn implij ar brezhoneg 

en iliz. Displeget em eus ar strivoù a zo bet graet gant ar Vretoned evit lakaat
implij hor yezh en ofisoù. Meneget em eus al lizhiri skrivet, ar goulennoù - 
bepred doujus - ar strivadennoù niverus graet gant Yeun ar Gow (Doue d' e 
bardono). Siwazh, ret eo din anzav ez eo bet goular ar respontoù. Ne gredan ket 
koulskoude ez eo kollet da vat en emgann-se. Ar pezh a welomp hiziv e Breizh a 
vez gwelet er broioù all. Ne vez kavet beleien kar o bro hag o yezh, pegen 
lubanus ez int, pegen fistoul ez int, pegement e tifret an darn-vuiañ anezho da 
vezañ erru mat gant ar pennoù bras ken ez eo un heug ! Met ne vefe ket dereat 
rebech outo ar c'hwitadenn. Ar bobl ne gompren ket bepred talvoudegezh ar stourm
ha neuze e ra al lu gant ar gudenn-se, ur gudenn a-bouez ma 'z eus unan 
koulskoude. Anat eo e vez kavet ar memes kudennoù en holl vroioù keltiek.

Degemeret omp bet gant maer an ti-kêr, Alderman Eugene Timmons, un den 
hegarat hag izelek e zoare daoust d' e garg uhel. Gantañ hon eus gweladennet sal
vras an ti-kêr. Da bep hini ac'hanomp e voe kinniget ul levr diwar-benn 
Dulenn... hag ur bannac'h bennak ouzhpenn ! Frealzus ha karadek e voe an 
degemer-se hag a zo bet meneget e kelaouennoù Dulenn. Ur weladenn all a zo bet 
graet ivez da ouezelegva Korkig. Met ar weladenn bouezusañ a chomo moarvat an 
hini a rejomp da labouradeg-yezhoù Rinn Mhic Cormain e-kichen Dulenn. E niverenn
36 eus " Ar Vro " e skriv Per Denez : « Ar renerien, Frañsezidi anezho, a embreg
o skolidi da zistagañ kempenn ha resis sonioù ar gouezeleg, hag a zo disheñvel-
krenn diouzh sonioù ar saozneg, rak ar riskl a zo, pa vez anv eus dasorc'hiñ (ur
gwir dasorc'h eo) yezhoù evel an iwerzhoneg pe ar brezhoneg, ar riskl a zo e 
vefe kollet, n' eo ket hepken pouez-mouezh met ivez sonioù ar c'heltieg, hag e 
vefe komzet, da skouer, ar brezhoneg, ken plat hag ar galleg... Daoust d' an 
dristidigezh a vezer paket ganto a-wechoù o welout traoù 'zo en Iwerzhon (bez' 
ez eus tud o sevel bremañ a-enep d' an iwerzhoneg) e c'heller kaout fiziañs pa 
weler al labour graet gant Franzesidi hag ar youl da drec'hiñ a zo enno ».
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Poent eo bremañ komz deoc'h eus ar yun-enebiñ. Evit kompren ar pezh a zo 

c'hoarvezet ez eo ret anavezout mat stad ar yezh e Bro-Iwerzhon hiziv-an-deiz. 
War gement-se e c'heller lenn gant aked pennad Alan Heussaff e niverenn diwezhañ
"Al Liamm ". Tud a vez kavet en Iwerzhon a gred n' en deus ket graet ar 
gouarnamant ar pezh en doa d' ober e-keñver ar yezh. Bloaz 'zo ez eus bet 
embannet ul Levr gwenn. A. Heussaff a lavar : « Levr gwenn e gwirionez, evel 
unan divoul ». Ret eo kounaat ez eus bet sinet un emglev-kenwerzh etre Bro-Saoz 
hag Iwerzhon, met un darvoud politikel eo nemetken. « An arvar evit Iwerzhon eo 
ne lakaer ket evezh a-walc'h da greñvaat ar vroadelezh tra ma startaer an 
darempredoù etrezi ha broioù kalz galloudusoc'h ». E berr gomzoù, ar 
vrogarourien a damall d' ar gouarnamant e vez re glouar, divlaz ar strivoù graet
evit saveteiñ sevenadurezh ha yezh Iwerzhon. Setu perak un toullad mat eus 
brogarourien 1916 a nac'has krenn mont da Zulenn rak soñjal a raent n' en doa 
ket graet ar gouarnamant ar pep retañ. Evito, Iwerzhon n' eo tamm ebet hini a 
felle da B/P Pearse sevel. Ouzhpenn-se, tud 'zo n'int ket bet pedet d' al lid 
(ar darn-vuiañ anezho izili an enebadeg). Lavaret eo bet e oa an dra-se ur fazi 
da damall ouzh implijidi ar burevioù ! Diaes eo krediñ un digarez ken iskis ! 
Iwerzhoniz 'zo a lavare ez oa al lid un doare da lakaat diarvar an advotadeg 
evit De Valera, hag int da enebiñ ouzh al lidadur. « Kentoc'h e vefe un 
eñvoradur, emezo, rak n' eo ket dieub hor bro c'hoazh. » Mar deo mat ha din a 
veuleudi an divizoù e-keñver kudennoù arboellerezhel, n' en deus ar gouarnamant 
ar gwir d'ankounac'haat he deus ar vro ezhomm eus ur sevenadur diouti hec'h-
unan, rak « arboellerezh ha sevenadur a harp an eil war egile » (A. Heussaff). 
Setu perak ez eus bet krouet ur strollad : « Misneach » e anv, da lavarout eo « 
kalonegezh », a zo e bal difenn ar yezh dre atizañ, da skouer, an 
Iwerzhonegerien da c'houlenn kement paperenn a zo en iwerzhoneg. Int eo o deus 
aozet ar yun-enebiñ. Kroget o deus da yuniñ d' al Lun Fask : lakaet o deus ur 
gurunenn e-harz delwenn Cuchulainn e G. P. O. Goude ez ejont d' un ti-kozh 
nepell diouzh O'Connell street. 
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Gant mignoned all eus ar C'hendalc'h (un Iwerzhonad, un Iwerzhonadez, 

Neamnait de Paor, Gwennola Kaouissin ha Marivonig Kemere) ez on bet o welout an 
dud-se : 13 anezho, en o zouez ur vamm yaouank. Diaes eo bet dimp mont eno. Un 
amzer spontus ! An avel skornet a skube ar straedoù. En ti e voe ret dimp 
kerzhout a-dastourn en un doare arvarus : ac'hubet e oa an trepas gant arrebeuri
kamm ha poultrennet evel grignol va mamm-gozh. Er gambrig, meur a vatarasenn, un
nebeut kadorioù, un transistor o rouzmouzat. Spilhennet ouzh ar voger e weled 
pennadoù tennet diouzh kelaouennoù, lizhiri a galonekadur, pellskridoù, 
luc'hskeudennoù hag all. Evel-just amañ ne veze ket distagellet ger saozneg 
ebet. Komzet hon eus outo gant sikour hor mignoned Pearda ha Neamnait de Paor 
hag a zeu mat-tre an iwerzhoneg ganto. Unan eus ar yunerien a zrailhe un tammig 
galleg ivez. Dislivet ha gwan e oant, met yac'h. Ne event nemet dour. Darn a 
lenne, ar re all a gomze pe a c'hoarie c'hartoù. Bevañ a raent en un aergelc'h 
drant. Alies e veze stoket ouzh an nor : tud a gase dezho levrioù pe 
gelaouennoù. An hini koshañ hag a gomze galleg un tammig a lenne niverenn 
diwezhañ " Ar Vro ". Frealzet omp bet o welout kement-se. An Iwerzhoniz n' int 
ket tud lezirek pe aonik. Evel-se e c'hellomp lavarout goude A. Heussaff : « ez 
eus c'hoazh en Iwerzhon paotred ha merc'hed kadarn ». Na talvoudusat kentel ! 
Amañ e teu din komzoù P. Pearse : « Stourm a zo gounit an trec'h - Nac'h an 
emgann a zo bezañ trec'het dija ».

Kalz traoù nevez hon eus desket, hon eus gwelet. Pegen eürus omp bet da 
gejañ gant tud leun a feiz hag ar fiziañs. A dra sur n' omp ket war-nes gwelout 
e Breizh ar pezh hon eus gwelet du-hont : krabanoù ar vac'homerien a vez bepred 
ouzh hor mougañ. Met efedus e vo hol labour gant ma vo feal ha divrall hor 
c'harantez evit Breizh... Hag un deiz da zont e vo an trec'h ganeomp. Setu ar 
gentel hon eus tennet diouzh hor beaj e Dulenn. 

War-raok bremañ, mignoned.
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abEnnez

Gandhi

« Un den a sav en Indez, un den n' eo ket bet gwelet e bar adal kantvedoù 
marteze, un den a zo en hon amzer skouer an Diouganer gwechall, un den, hep 
bezañ ur c'hristen, a zo ennañ uhelañ vertuzioù ar Sent. »

Evel-se e skrive Roparz Hemon tregont vloaz zo. A-walc'h e ve erbediñ ouzh
an holl lenn ar pennad-se hag ar re all embannet en " Ur Breizhad oc'h adkavout 
Breizh ". Goulennet he deus ouzhin avat Sekretourez ar C'hamp ober amañ ur 
brezegenn a-zivout an den meur-se a zo marvet e 1948 hag en deus bet amzer 
c'hoazh da glokaat e gelennadurezh etre ar mare ma skrive Roparz Hemon hag e 
varv.

*

Ganet e oa Mohandas Karamchand Gandhi e 1869, e Pobandar, en ur Stad 
peuzemren eus Gwalarn Indez. Savet e oa diouzh kasta ar varc'hadourion - diouzh 
varna ar vaisia-ed - ; pennvaodierned (1) e oa bet e dad hag e dad-kozh. Dimezet
e voe Gandhi da 13 vloaz ha desavet hervez reolennoù strizh an Hindouadegezh. 
Diouzh ar Skol a strive evit an « ac'hiñsa » (ahimsa) - da lavarout eo lezenn ar
peoc'h - e oa e dud. Pa oa 19 vloaz, ez eas da Vro-Saoz da beurober e studioù, e
Skol-Veur London hag e Skol ar Gwir. O tistreiñ diouzh Breizh-Veur, en em lakaas
da vreutaer e Bombae. Ne chomas ket pell eno avat. Daou vloaz diwezhatoc'h, e 
1893, setu-eñ e Su-Afrika oc'h ober war-dro an drevadenn indeziat. Ugent vloaz e
chomas er vro-se o peursevel e Lezenn a Beoc'h. Distro d' e vro e-kerz ar 
brezel-bed kentañ, e teuas da vezañ pennrener broadelourion Indez.

(1) Maodiern : kefridiad e penn ur rann eus ar mererezh-Stad (Dafar 64 - PREDER,
64-65).
*
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Un denig bihan ha moan, gwan e gorf ha treut e zremm. Gwisket peurliesañ 

gant ur boned gwenn, ur sae mezher gros, ha diarc'hen e dreid. Bevañ a rae diwar
riz, frouezh ha dour nemetken. Kousket a rae war al leur ha c'hoazh nebeut. 
Dizehan e laboure.

« Eeun e oa evel ur bugel, o c'hoarzhin evel ur bugel, hag e kare ar 
vugale. » (C.-F. Andrews, To the Students). Ur sant a c'heller ober outañ, evel 
ma lavar Roparz Hemon ; perzhioù ar sent a oa dezhañ, evit gwir, gouez d' an 
holl o deus skrivet diwar e benn : « kuñv ha seven gant e enebourion zoken », « 
dilorc'h e selle outañ »... (meneget gant R. Rolland, Mahatma Gandhi).

Ar gwellañ anv zo bet graet outañ avat hag a chomo dezhañ eo hini ar 
MAHATMA (Ene-Meur). En Upanishadoù e vez kavet ar ger-se, en arroudenn meneget 
gant Tagore en Ashram e 1922 :

« Ar Skedus eo-eñ, an Hollgrouer, ar Mahatma,
Diazezet da viken e kalon ar pobloù,
Diskuliet gant ar galon, gant an anaoud, gant ar meiz, 
Neb e anv, divarvel e vo. »

En Ashram eo e plije d' ar Mahatma bevañ en digenvez, pell diouzh an 
engroezioù tud ma oa « klañv e gwirionez gante » (Young India). Aze, en 
digenvoud, e vane o selaou ar « still small voice » (ar vouezhig sioul) a 
c'hourc'hemenne...

Saozneg a ouie dreist-holl ha nebeut a sañskriteg. En ur brezegenn, e 



lavar e-unan ne lenne ar Vedaoù hag an Upanishadoù met er yezh estren. Daoust da
se, e kasae ar yezh saoznek he doa « eñ lakaet da goll teñzorioù e yezh dezhañ 
».

Relijiel kenan e oa Gandhi, daoust d' e varradoù dizoueelezh p' edo er 
skol. E London avat, e teuas dezhañ gwelout kened ar Bhagavad Gitâ ha meizout « 
ne oa evitañ silvidigezh ebet er-maez eus an Hindouadegezh ». Kristat a-walc'h e
oa koulskoude, da lavarout eo e oa levezonet kenan gant ar Bibl, peurgetket gant
an Testamant Nevez (Young India). Diouzh Prezeg ar C'hrist war ar menez, e 
tennas Gandhi lod eus e gelennadurezh. « Ar Gristeniezh [pe gentoc'h ar 
Gristadegezh] zo lod eus va doueoniezh. Un diskuliad skedus eus Doue eo Krist. 
N' eo ket avat an diskuliad nemetañ. » A-hend-all e tiskouezas kement a 
anaoudegezh ouzh ar Bibl, ar C'horan, ar Zend-Avesta hag ar Vedaoù. « Hentoù 
disheñvel eo ar c'hravezioù o vont pep hini davet an hevelep pal », emezañ.
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« Dimezet on da Indez, Dezhi e tlean pep tra, » en deus lavaret e 1920. 
Evit Indez, evit e Vro eo e stourm Gandhi da gentañ. En em lakaet eo da abostol 
ar peoc'h. « Ar wirionez, emezañ, a zle bezañ trec'h dre nerzh ar garantez, pe 
nerzh an ene ». War gement-se eo diazezet e gelennadurezh.

En em lakaet eo ivez da abostol ar Vro : « Me ' oar, en deus skrivet, ez 
eo ar Swarâj - an Emrenerezh - a venn ar Vro ha n' eo ket ar Peoc'h... » Aet eo 
betek lavarout ar bomm-mañ, souezhus en e c'henou : « Gwell e ve ganin gwelout 
dieubiñ Indez gant an dispac'h kentoc'h eget he lezel chadennet ouzh ar 
waskerion ».

Gandhi n' eo ket enta abostol ar re laosk o c'halon. Gwell eo dezhañ an 
hini taer eget an hini laosk ! ( R. Rolland, Mahatma Gandhi, p. 33). Pa 'z eus 
da ziuz etre al laoskentez hag an dispac'h, ec'h aliin an dispac'h... Pleustriñ 
a ran ar galonegezh da vervel hep lazhañ. Neb n' en deus ket ar galonegezh-se 
avat, ec'h aliin dezhañ studiañ arz al lazhañ ha bezañ lazhet kentoc'h eget 
tec'hout gant ar vezh rak an dañjer... Mil gwech gwelloc'h eo din ober diouzh an
dispac'h kentoc'h eget gwelout ur boblad o vont da sklavez... Gwell eo ganin 
gwelout Indez ober gant an armoù da zifenn hec'h enor eget chom diseblant ha 
laosk dirak he dizenor dezhi... »

Perak neuze erbediñ ar peoc'h, an ahimsa ? « Me ' oar, emezañ, eo trec'h 
an Ahimsa d' an Dispac'h, ez eo an druez trec'h d' ar c'hastiz... Indez n' eo 
ket dic'halloud, a gredan. Kant mil Saoz n' hellont ket ober aon da dri c'hant 
milion a Indeziz... Ha ne vern penaos, n' emañ ket an nerzh en armoù, er youl 
didrec'hus ne lavaran ket... Ar peoc'h n' eo ket em lakaat da sklav an 
drougoberour. Ar peoc'h zo lakaat holl nerzh e ene da youl ar mac'her. Un den e-
unan a c'hell evel-se daeañ ouzh un Impalaeriezh hag he c'has da goll... »

Aze emañ diazez buhez Gandhi, ur vuhez en deus gouestlet d' e vro... 
Bremañ, gwelomp penaos en deus Gandhi renet e stourm evit e Vro.
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O tistreiñ eus Afrika, e 1915, e krog diouzhtu da labourat, ken e teu da 

vezañ unan eus renerion an Emsav Broadel. Resisaat a ra e venozioù politikel a 
zeu da vezañ anavezet gant ar bobl :

- karout an den, an enebour zoken ;

- disfiziout diouzh ar sevenadur greantel ha distreiñ d' al labour-dorn ;

- peoc'h, da lavarout eo ahimsa : trec'hiñ an enebour dre youl ha nerzh ar
spered ;

- derc'hel a ra ivez d' ar c'hrefen pennañ eus an hengoun indeziat : 
kastaoù (pe : varnaoù), bouedoù difennet, lidoù d' an doueoù ; labourat a ra 



neoazh da zieubiñ ha da gelenn ar bariaed.

E 1919, e voe grataet gant Bro-Saoz ar Government of India Act ; setu amañ
krefen an dezvadur-se :

- kannadur er Breudoù kreiz ha rannvroel a-berzh kement kumuniezh eus 
Indez ;

- mouezhiadeg penntruajek (pe sensek) da vat ;

- savidigezh ur Gambr ar Briñsed, gant mouezh-kuzuliañ ;

- ar galloud oberiañ o chom gant Bro-Saoz ;

- an arc'hantouriezh o chom gant Bro-Saoz.

Da gentañ-razh e savas Gandhi a-du gant hevelep renerezh daouek. Da 
c'houde, meizet gantañ e oa kement-se ur fazi, ec'h urzhias ar stourm-emziwall. 
Sed amañ penaos e tremenas an traoù :

- harzadeg labour e greantioù Bombae (1918-1919 - 125 000 micherour) ;

- dilabouradeg e-pad un devezh da enebiñ ouzh lezennoù Rowlatt, savet da 
freuzhiñ an dispac'h (6 Ebrel 1919) ;

- drouklazhadeg e Amritsar, war urzh ar general Dyer a lakaas tennañ war 
an dud (379 den marv ha 1 200 gloazet).

Kendalc'h Calcutta 1920 a ziazezas goulennoù ar vroad evel-hen :

- emrenerezh pe e diabarzh pe e diavaez da Impalaeriezh Vreizh-Veur ;

- digenstrivadur : nac'hañ an titloù saoz, dilezel ar skolioù saoz, al 
lezioù-barn saoz, ar mouezhiadegoù saoz ;

- boikotiñ an traoù saoz : war ali Gandhi, e voe savet neuze ar c'hadi, ma
voe lakaet ar boblad indeziat da nezañ ha da weañ hec'h-unan kotoñs e zilhadoù. 
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Krog eo ar stourm ha Gandhi er penn. Pa zeu Priñs Kembre da weladenniñ 

Indez, ne ra van ar bobl a netra. Stourmoù dispac'hus a vez zoken, enep da youl 
Gandhi. Ha neuze, o terc'hel d' e vennozioù, e laka diwezh d'ar stourmadenn 
(C'hwevrer 1922).

Gwell eo gantañ bezañ dilezet gant e ziskibion eget mont a-enep d' e youl.
Ne vern penaos, er mare-se eo harzet Gandhi ha barnet da 6 vloaz bac'h. Ne 
chomas met daou vloaz er « bidouf » : klañvaet gant an apendikitis ha toc'hor a-
walc'h e oa - setu perak e voe gwell d' ar Saozon e zieubiñ eget bezañ kiriek 
eus e varv.

Ne stagas ket diouzhtu gant ar stourm. Da gentañ, e kavas mat kelenn e 
bobl :

- strivañ a reas en-dro evit ar c'hadi, eñ e-unan o nezañ hag o weañ gant 
e ziskibion ;

- stourm a reas ivez enep an alkool;

- strivañ a reas evit diorren an Harijan (Bugale Doue) - anv a dalveze 
dezhañ da envel ar Bariaed.



Er mare-se, e weler o sevel en Indez div gostezenn nevez : ar gostezenn 
gomunour enep da C'handhi ha Skourr Kleiz ar C'hendalc'h, en e benn Jawahrlal 
Nehru. Gandhi, adanvet e penn ar C'hendalc'h e 1929, a ginnig en e lec'h rener 
an tu kleiz, Jawahrlal Nehru. Adal neuze, ne reer ken met stourm evit an 
emrenerezh klok, ar Purna Swarajya. Nebeut goude, ec'h urzh Gandhi ur gerzhadeg 
davet ar mor, hag eñ e-unan a denn dour da gaout an holen dioutañ. Harzet eo a-
nevez, miz goude, d' ar 4 Mae 1930. Da heul, e savas ar bobl hec'h enebadenn, 
diouzh mennozioù Gandhi, oc'h herzel he labour e-pad meur a zevezh.

An dro-mañ ne chomas ket pell er vac'h. D' ar 4 Meurzh 1931, e sinas un 
emglev gant Irwin, o sevel un Daol Green da blediñ gant ar c'hudennoù bras ha 
gant sevel ur Stad kevredadel. Gandhi a voe kannad ar C'hendalc'h, evit an 
emvod-se. Disfiz ar Vuzulmaned avat a viras ouzh an Daol Grenn da gavout un 
diskoulm.

D' ar 4 Mezheven 1932, un taol gwidre nevez a-berzh ar Saozon a laka 
diwezh da c'hoanagoù an emglev-se. Berzet e voe kostezenn ar C'hendalc'h gant 
besroue Indez. Skrapet e voe he madoù hag he c'helaouennoù. Harzet e voe Gandhi 
adarre. 12 000 den a voe bac'het war e lerc'h, e-korf pemzek miz. Ar stourm, 
dizurzhiet, hogen taer, a badas 29 miz. Gandhi ne voe ket evit emellout outañ.
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E 1934 avat, e voe diwezh d' ar stourm. Gandhi a zilezas ar C'hendalc'h 

evit plediñ gant kudennoù ar bobl. Diverzet e voe ar C'hendalc'h gant ar Saozon 
ha berzet neuze ar gostezenn gomunour.

Bloaz goude, e roe ar Saozon un dezvadur da Indez : reizhadur kevredadel 
gant emrenerezh ar gouarnamantoù rannvroel. Derc'hel a rae ar gouarmant-kreiz 
gant e genlabour gant Bro-Saoz. Ar gouarnamant-kreiz ne voe ket diazezet avat 
hag ar rannvroioù a lezas Bro-Saoz da emellout en e aferioù.

Ha setu ma teraou an eil brezel-bed. Bro-Saoz a c'houlenn digant Indez 
kenlabourat ganti. Gandhi, deuet en-dro e penn ar C'hendalc'h, a venn lakaat 
divizoù da hevelep emglev. Meur a wech e derou ar brezel e vo gwelet kement-se :
kenlabourat a venn a-walc'h ar C'hendalc'h gant ma vo sinet gant Breizh-Veur un 
asant da reiñ he frankiz da Indez da c'houde. Trenaouiñ a ra Breizh-Veur ha 
nac'hañ he skoazell a benn ar fin.

E dibenn 1940, e krog adarre Gandhi gant ur stourmadenn disentiñ, 
peurgetket dre harzadegoù-labour. Ar vicherourion a zalc'h da vezañ a-du gantañ.

E 1942, e voe klasket adarre sevel un emglev. Ur gouarnamant broadel a 
c'houlenn Indez evit diouzhtu. Breizh-Veur avat a ginnig dezvadur an Dominion da
Indez evit goude ar brezel. Ur wech ouzhpenn ne zeu ket an emglev da benn-vat.

D' an 8 a viz Eost 1942, war ali Gandhi, e kemer Indez an disentez-mañ : 
chom hep kemer perzh er brezel. Poellek ha reizh hevelep disentez ha diouzh 
mennozioù Gandhi. Er bed avat, ne voe ket meizet an abegoù-mañ ha taolet e voe 
war ar C'hendalc'h ar garez da genlabourat dre guzh gant Alamagn.

War-dro dibenn ar brezel e voe klasket adarre skoulmañ un emglev. Dieubet 
e voe da gentañ renerion ar C'hendalc'h, bet karc'haret da heul disentez an 8 a 
viz Eost. Gandhi a laka diwezh d' ar stourm disentiñ.

Da heul stourmadoù all, e veizas Bro-Saoz a-benn an diwezh e oa gwell 
dezhi plegañ. D' an 20 C'hwevrer 1947, e voe roet un dezvadur nevez da Indez, 
rannet e daou : Republik Indez, lakaet da zDominion - ha Pakistan, savet gant ar
rannvroioù muzulmat.
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D' an 3 Gouhere 1947, e voe mouezhiet gant ar Parlamant Saoz an Indian 

lndependence Act, a voe lakaet da dalvezout d' ar 15 Eost. Diwezh a oa da 
waskadur Indez gant Bro-Saoz.



Bloaz goude, e varve Gandhi, lazhet gant un Hindouad eus an tu Dehou n' en
doa ket meizet e wanded evit an Islam ; Gandhi evit gwir a oa savet a-du gant 
savidigezh Pakistan. Gandhi, o terc'hel d' e vennozioù betek an diwezh, en doa 
benniget e zrouklazher. Mervel a ra a-raok d'e vennozioù bezañ lakaet da 
dalvezout evit ar Stad. Un drouziwezh evit ar Vro hag un hoal-vat evitañ eo e 
varv. Abostol Indez, bet pell o ren ar C'hendalc'h, a vije bet galvet marteze da
ren ar Stad. Marvet eo avat en e glod, en e drec'h. Heuliet eo bet a-walc'h ar 
Mahatma hag Indez zo dieub. Gwan e keñverioù zo e vije bet kavet moarvat e 
vennozioù mar bijent bet lakaet da dalvezout evit ar Stad.

N' eo ket bet eeun bepred e zoare-ober. Meur a wech en deus kavet 
gwelloc'h mirout liammoù zo gant Bro-Saoz, hag a-wechoù zoken sevel a-enep d' ar
re a c'houlenne ar Swaraj. Peurliesañ eo bet enep ar stourm dre an armoù ; gwell
e oa gantañ ur stourm-emziwall ha prederouriel a-walc'h. Evit-se dreist-holl ez 
eo bet ar varksourion enep dezhañ.

Evidomp avat da veizout hevelep doare-ober, e rankomp gwelout palioù 
speredel ar Mahatma, palioù a zo er penn kentañ en e soñj. Gandhi n' eo ket bet 
tamm ebet ur politikour ; ur prederour, un den santel an hini eo bet, diaezet 
alies gant kudennoù pleustrek ha bedek.

Haelañ ha santelañ den Indez en hon amzer eo bet Gandhi, ne vern penaos. 
Speredelañ den Indez hag unan eus ar re speredelañ er bed a-bezh. « E 
zeneliegezh, e wennc'hoarzh skedus, e anaoudegezh eus eneoù Indeziz hag e 
zigorded d' an dud a-youl-vat, e gadarnded hag e galonegezh e laka e gwirionez 
da arouez ar frankiz emgemeret. » (Ch. Commeaux ).

An hini a zo bet lavaret war e zivout : « Un ene a c'hell lavarout e 
gwirionez emañ e peoc'h gant ar bed, » en deus skrivet en e zanevell-vuhez (The 
Story of my Experiments with Truth) :
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« Krediñ a rit ez on ur gouron ?... Dre natur ez on un den dister, gwan, 

abaf, laosk a-walc'h ; an holl soñjezonoù displet a oa ennon ; ne oan ket 
uheloc'h eget lod bras an dud, ma ne oan ket dindane. Ha koulskoude, mar em eus 
graet kement am eus graet, petra n' hellit ket ober holl gwitibunan. »

Ha da glozañ, e venegimp komzoù diwezhañ Roparz Hemon en e bennad war 
Gandhi :

« En un amzer ma kreded e oa ret, evit saveteiñ e vro, bezañ ur politiker 
pe ur soudard, un Den eo bet. Setu e vrasañ burzhud. Ne c'heller ket e geñveriañ
gant hon Tud-Veur, dieuberion broioù ar C'hornog ; ha ne c'heller e geñveriañ 
kennebeut gant hon Tud-Veur, skrivagnerion ha prederourion. Mar deo bet ur 
prederour, un oberour ivez eo bet.

« Diarbennet en deus spered ar C'hornog lakaet en deus da grenañ 
galloudusañ Stad ar bed ; bet eo dasorc'her ar Sav-Heol. Hogen muioc'h c'hoazh 
eo bet. Un den eo en deus roet e vuhez evit e vreudeur, - hag evidomp. » (R. 
Hemon, Breiz Mao. Genver 1924 - Ur Breizad oc'h adkavout Breiz.)

Prezegenn graet e Kamp Logivi
d' an 30 Gouhere 1966.
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B. de ROHAN-CHABOT

KEVRIN KERBRUG

Pezh-c'hoari e tri arvest

(KENDALC'H)

TREDE ARVEST

Sal al levrioù er c'hastell. Antronoz

Diviz 1

AR C'HOMISER, AR GONTEZ

Ar c'homiser polis en deus aozet amañ e vurev. Emañ war e goazez ouzh 
taol. Sevel a ra pa zeu ar Gontez er sal.

AR C'HOMISER. - Itron, ho tigarez a c'houlennan abalamour d' an trubuilh a 
zegaso an enklask-mañ e buhez ho familh. Spi am eus ne vo ket re chalus deoc'h 
va gouzañv amañ ?

AR GONTEZ. - Komiser, grit amañ evel pa vefec'h en ho ti.

AR C'HOMISER. - Ho trugarekaat a ran, Itron. (Azezañ a reont.) En abeg da varv 
iskis ho mignonez, ar Spagnolez, a veze degemeret en ho ti, on rediet d' ober un
enklask amañ war an dachenn. Ober a rin va seizh gwellañ avat evit lakaat da 
glotañ labour va c'harg gant an damant da bellaat diouzhoc'h pep nec'hamant 
didalvez.
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AR GONTEZ. - Ho trugarekaat a ran, Komiser.

AR C'HOMISER. - Ret eo din, Itron, goulenn diganeoc'h disklêriañ din kement a 
c'hellfec'h gouzout hag a vefe e-tailh da 'm skoazellañ em enklask. Ma fell 
deoc'h, ec'h adwelimp dre vras an darvoudoù. Dec'h d' abardaez, aet an holl 
ac'hanoc'h da Redon. An holl, nemet an aotrou Kont, an dimezell Karmen hag ar 
geginerez. Pa 'z oc'h deuet en-dro, ha yac'h e oa an dimezell Karmen ?

AR GONTEZ. - Ya... An deiz-se evelato e oa sañset bezañ skuizh, rak nac'het he 
doa dont ganimp da Redon evit gellout diskuizhañ. War-dro seizh eur avat, e 
tiskoueze bezañ yac'h-pesk. Edo zoken drantoc'h eget biskoazh. Drant pe 
vouilh... evel ma plijo deoc'h !

AR C'HOMISER. - Ur vaouez leun a dan an hini e oa, n' eo ket 'ta ?

AR GONTEZ. - O ! Ya, kentoc'h !

AR C'HOMISER. - Ne blije ket deoc'h ar seurt temzspered, Itron ?

AR GONTEZ. - Nann, Komiser, an dud atav trefu ganto a laka ac'hanon skuizh.

AR C'HOMISER. - Komprenet em eus evelato e veze pedet koulz lavaret hep bloaz da
dremen an hañv ganeoc'h. Perak he fediñ ma kavec'h anezhi tregasus ?

AR GONTEZ (taer un tamm anezhi). - Me ' gav din, Komiser, ez eo an dra-se er-
maez eus framm an enklask.



AR C'HOMISER. - N' eo ket va meno. Disklêriañ perak edo an dimezell en ti-mañ a 
c'hell ivez degas sklêrijenn war an abeg a c'hell kaout unan bennak d' he c'has 
kuit.

AR GONTEZ. - Ar gwir am eus da bediñ da 'm zi ar re a fell din hep reiñ abeg 
ebet eus kement-se.

AR C'HOMISER. - Evel ma plijo deoc'h. Lakaat a ran hoc'h eus nac'het respont war
ar c'hraf-se... Neuze, goude koan, he deus diskouezet kaout c'hoant kousket. 
War-dro pet eur e oa ? 
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AR GONTEZ. - Koaniet hon eus da eizh eur ha savet diouzh taol war-dro eizh eur 
hanter. He birvilh en deus kroget da zigreskiñ war-dro nav eur ha da nav eur 
hanter ez eo pignet d' he c'hambr. Merzet em eus an eur rak souezhet on bet gant
an doare divoas-se ober. Sellet em eus ouzh va eurier. Gouzout a rit ne blij ket
d' ar Spagnoled mont da gousket abred, bemnoz e veze ret dimp adlavarout dezhi 
eo yac'hus ober e gousk a-raok hanternoz.

AR C'HOMISER. - N' oc'h ket bet chalet gant an doare dic'hortoz da bignat 
abred ?

AR GONTEZ (gant hast). - Nann. Bez' e c'heller kaout c'hoant kousket hep bezañ 
klañv. Hi ne oa ket chalet.

AR C'HOMISER. - Ar beure-mañ, pa 'z eo aet ar vatezh d' he c'hambr, e oa marv. 
Ar medisin en deus nac'het reiñ an aotre d' he sebeliañ... Emaon o paouez resev 
ar respont gortozet abaoe ar c'horfskejadur : merzet ez eus bet ur vezañs diboas
a drenkenn « varbiturek ». E berr gomzoù, lonket he deus dec'h da noz ur 
voutailhad a-bezh a louzoù-kousket kreñv-meurbet... D' ho meno, Itron, daoust 
hag-eñ he deus lonket al louzoù-se hec'h-unan-penn : pe a-c'hrad-vat pe hep 
gouzout dezhi ?

AR GONTEZ - Komiser, evit klask troc'hañ berr en afer-mañ enoeüs evit va familh,
e vefe gwell din respont deoc'h : ya. Hogen, evit komz gant lealded, e lavarin 
deoc'h : nann, ne gav ket din.

D' am meno, e oa Karmen un istrogellez, met kalonek e oa. Eviti da vezañ 
paour-razh ha da ren ur vuhez hep kalz a levenez enni, buhezek e oa-hi, ur 
marzh, hag en em ober a ouie evit difenn he mad. Ne gredan ket, tamm ebet, he 
dije klasket en em lazhañ. Evit lonkañ, dre zegouezh, ur voutailhad louzoù-
kousket, hañval eo ganin ez eo diaesoc'h c'hoazh da grediñ. Biskoazh n' am eus 
he gwelet dievezh...

AR C'HOMISER. - Neuze, ma komprenan ho komzoù, n' eo ket a youl vat, met dre 
ijin unan bennak, he deus euvret al louzoù marvus-se, ha n' hell bezañ nemet a-
enep d' he c'hoant ?

AR GONTEZ. - Siwazh, n' eus mar ebet...
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AR C'HOMISER. - Daoust hag hoc'h eus fiziañs en ho keginerez ?

AR GONTEZ - Kement ma c'heller kaout en unan bennak. Ouzhpenn-se, ne welan ket 
da be vad he dije va c'heginerez lazhet ar baour-kaezh Karmen...

AR C'HOMISER. - Daoust hag-eñ e oa louzoù-kousket en ti ?

AR GONTEZ. - Ne gav ket din. Morse ne reomp gant louzoù a-seurt se.

AR C'HOMISER. - Itron, rediet on ivez da c'houlenn diganeoc'h implij hoc'h amzer
adalek m' oc'h deuet en-dro eus Redon betek koan.



AR GONTEZ. - Graet em eus un tamm ficherezh hag, a-greiz-holl, em eus soñjet e 
felle din kemmañ ar servietennoù evit ar pred. Buan ha buan, em eus diskennet 
servietennoù nevez d' ar geginerez, ha kaset em eus kuit ar re lous diouzh ar 
sal-debriñ, evit o reiñ d' ar gannerez ; alies e vez Mona diegus war ar poent-
se. Neuze, ez on aet d' ar sal-degemer e-lec'h m' en em gave dija hogozik an 
holl dud, nemet an aotrou Bansel a gav din.

AR C'HOMISER. - Ho trugarekaat a ran, Itron. Daoust hag-eñ e c'hellfec'h goulenn
digant an aotrou Kont dont amañ a-benn ur c'hard-eur pe war-dro ?... (Mont a ra 
ar Gontez davet an nor.) Va digarezit, Itron, daoust hag-eñ e c'hellfen goulenn 
ha doaniet oc'h gant marv trumm ho « mignonez » ?

AR GONTEZ. - Komz a rin fraezh, Komiser, n' on doaniet tamm ebet... Emaon o vont
da skoazellañ va fried da zont amañ. Goût a ouzoc'h ez eo fall ar stad gantañ.
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Diviz 2

AR C'HOMISER, CHANN

Chann a zeu tre. Doare zo ganti da vezañ fromet meurbet he c'halon. Ruz eo
he daoulagad.

AR C'HOMISER. - Dimezell, azezit amañ, me ho ped. Keuz am eus, dimezell, d' ho 
tregasiñ er c'houlz-mañ pa 'z eo doaniet ho kalon. An dimezell Karmen, a oa 
dreist holl, me ' gav din, ur vignonez deoc'h-c'hwi ? Daoust hag-eñ e oa evit 
plijout deoc'h e veze pedet ken alies da zont d' ar c'hastell-mañ, gant Itron 
Gontez Kerbrug ?

CHANN. - Marteze e kave da 'm c'hoar e rae plijadur din o pediñ Karmen. 
Ouzhpenn-se ur boaz e oa hogozik... deuet da vezañ un henvoaz...

AR C'HOMISER. - Kalz a zoujañs hoc'h eus e-keñver an henvoazioù ?

CHANN (en ur dermal). - Ya... Hogen n' int ket holl da vezañ lakaet war an 
hevelep renk.

AR C'HOMISER. - Hennezh n' eo ket e-touez ar re dalvoudusañ da gaout doujañs 
dezhe, ne gav ket deoc'h ?

CHANN (en ur dermal). - O ! eo... N' eus forzh penaos, un aluzen e oa, rak ne oa
ket pinvidik ar baourig kaezh. Eürus e oa e-doug an hañv oc'h en em gavout war 
ar maez e-touez mignoned.

AR C'HOMISER. - Ya, gwelout a ran... An Itron Gontez, avat, n' eus ket doare 
ganti da veza plijet ouzh he gwelout en he zi ? Daoust hag-eñ he doa abegoù da 
vagañ kasoni outi ?

CHANN. - N' ouzon ket. « Kasoni » zo ur ger re greñv, Komiser. Karmen ha va 
c'hoar zo ken disheñve] o zemz-spered, ma c'hell bezañ ne oant ket evit en em 
glevout mat.

AR C'HOMISER. - Koulskoude, dimezell, c'hwi hag an dimezell Karmen a oa gwall-
zisheñvel ivez, an eil diouzh eben. En em glevout a raec'h mat memes tra ?
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CHANN. - O ! Me a gemere anezhi evel ma oa. He glabouserezh ne oa ket gwall 
deuet d' ar spered ha d' ar furnezh. Koulskoude, da 'm meno, ne oa dañjerus evit
den ebet. Hag a-hend-all e skigne c'hoarzh ha buhez tro-dro dezhi.

AR C'HOMISER. - Dañjerus ! E-keñver piv e vefe dañjerus ?

CHANN. - O ! E-keñver den ebet.



AR C'HOMISER. - Perak 'ta hoc'h eus implijet ar ger-se ?

CHANN. - N' ouzon ket... Deuet eo din e-giz-se, hep gouzout din.

AR C'HOMISER. - Anzavit kentoc'h ne fell ket deoc'h lavarout ar wirionez penn-
da-benn.

(Chann ne respont ket.)

Dimezell, c'hwi eo sañset, a oa mignonez tostañ an hini marv daoust hag-eñ
e c'hellit lavarout din pe e oa hounnezh boazet da euvriñ louzoù-kousket pe ne 
oa ket ?

CHANN. - Meur a wech he deus lavaret din e kouske mat kenañ. Souezhet e vefen e 
vije bet techet da lonkañ tra pe dra e-giz-se.

AR C'HOMISER. - Mat. C'hwi, ' gav deoc'h he dije lonket louzoù-kousket a-walc'h 
a-ratozh-kaer evit en em lazhañ ? Louzoù-kousket pe ur binim all bennak.

CHANN. - Souezhet e vefen. Laouenoc'h eget biskoazh e oa er mare-mañ peogwir he 
doa spi da zont a-benn da zimeziñ hec'h advab gant hon nizez... Un atapi e oa 
enni klask liammañ euredoù. Ar wech-mañ avat, e komprenan he dije pleustret war 
an afer... Etrezomp, Komiser, me ' gav din e oa aet skuizh an tamm anezhi gant 
hec'h advab : ar c'hozh tamm paotr yaouank-se a chome e dalc'h e advamm betek 
tremen ar mare dereat. Da dregont vloaz echu gantañ, e chome c'hoazh bamet-mik 
dirak ar vaouez-se unnek vloaz koshoc'h egetañ. Klask a ran gouzout peseurt 
karantez a oa e hini e-keñver Karmen, ha biskoazh n' on bet a-du evit bountañ 
Rozenn en un abadenn ken arvarus eviti. Karmen an hini eo he deus pouezet war va
c'hoar evit o lakaat da ober anaoudegezh amañ. Hi, evit kaout ar peoc'h hag ivez
peogwir ne ouie ket ar wirionez penn-da-benn, he deus pleget.
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AR C'HOMISER. - Dimezell, va digarezit mar don souezhet : ho taoulagad ruz a 
ziskouez hoc'h eus leñvet, ha koulskoude, netra ne ro da anaout, en ho komzoù, 
ho pefe mignoniezh e-keñver an dimezell-se a veze pedet abalamour deoc'h ?

CHANN. - Ne gav ket din e vefe abalamour din e veze degemeret Karmen amañ abaoe 
marv he c'hoar. Va mignonez wirion, he c'hoar an hini e oa. Ret e oa dimp avat o
fediñ asambles, rak, lavaret em eus deoc'h e oa berr an archant gante. Biskoazh 
n' on bet dedennet gant Karmen. He marv prim avat en deus torret ennon ur bern 
liammoù gant an amzer dremenet ha lakaet da advevañ kounioù fromus pe galet.

Sec'hiñ a ra he daoulagad.

AR C'HOMISER. - Kompren a ran, dimezell. Keuz am eus da c'houlenn c'hoazh 
diganeoc'h, penaos hoc'h eus implijet hoc'h amzer etre ar mare ma 'z oc'h deuet 
en-dro eus Redon ha mare koan ?

CHANN. - Er c'harr, en ur zont en-dro, hon eus breutaet Rozenn ha me diwar-benn 
moruskl. Rozenn a lavare he doa gwelet moruskl er vali ha me ne oan ket evit 
krediñ kement-se. Evit boaz, n' eus morusklenn ebet er vro-mañ, dre ziouer a 
raz. Neuze, diskennet omp hon div e-kreiz ar vali. Me a rank anzav he deus 
Rozenn kavet ur vorusklenn bennak war vevenn ar c'hoad, souezhus eo ! Lakaet eo 
bet raz e-leizh war ar prad warlene. Abalamour da se eo, sur a-walch ez eus 
moruskl er bloaz-mañ.

En ur bourmen, omp deuet d'ar c'hastell. Rozenn he deus kaset ar moruskl 
d' ar gegin, ha, goude bezañ graet un tamm ficherezh, ez on aet d' ar sal-
degemer. Diwezhat e oa, aon am boa e vije bet gortozet ac'hanon, met, er 
c'hontrol, ne oa er sal-degemer nemet va breur-kaer ha Karmen. Ar re all zo 
deuet tro ha tro ha chomet omp atav a-gevret betek an ampoent m' eo pignet 
Karmen d' he c'hambr. Souriñ a rae ar c'housked warni, a lavare... nav eur e oa 
pe nav eur hanter.
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AR C'HOMISER. - Kousket a rit er gambr a zo just e-kichen hini an dimezell 
Karmen, daoust hag-eñ hoc'h eus klevet trouz e-pad an noz ?

CHANN. - Kousket a ran evel ur broc'h, Komiser. Evelato, ur wech on bet 
damzihunet o klevout unan bennak o vale en trepas. Kammedoù skañv e oa, n' em 
eus ket kavet an dra-se iskis. C'hoarvezout a ra ganimp a-wechoù bale e-doug an 
noz ha neuze e reomp hor seizh gwellañ evit diwall da zihuniñ den. Diouzhtu 
avat, ez on manet kousket adarre.

AR C'HOMISER. - N' ouzoc'h ket pet eur e oa ?

CHANN, - Kontant e vefen d' ho skoazellañ, Komiser. Met, n' oan ket evit 
digousket ha n' em eus ket sellet ouzh va eurier.

AR C'HOMISER. - Gwazh a-se, dimezell. Ho trugarekaat a ran.

Sevel a reont. Chann a ya kuit.

Diviz 3

Ar C'HOMISER, AR C'HONT, AR GONTEZ

Ar C'hont a zeu tre, harpet war vrec'h e wreg. Diaes eo dezhañ kerzhout ; 
pep div pe deir c'hammed, e chom a-sav evit tennañ e alan. Mont a ra war e 
goazez war ur gadorvrec'h hag ar Gontez a ya kuit.

AR C'HONT. - Komiser, mantret on gant ar pezh a zo o paouez c'hoarvezout, e 
c'hellit krediñ. Paour-kaezh mignonez ! Pa soñjan eo bet muntret amañ, em zi ! 
Spontus eo!

AR C'HOMISER. - Aotrou Kont, kompren a tan ho from. Va dlead eo degas ar 
sklêrijenn war an darvoud-se. Daoust hag-eñ ho pefe ar vadelezh da ziskuliañ din
ho meno war ar gudenn ?

AR C'HONT. - N' em eus ket kalz a venozioù war gement-se. Ne welan abeg ebet 
evit bezañ lazhet anezhi. Karmen a oa un tammig iskis, hogen n' ez ae war hent 
den ebet. Abaoe bloavezhioù, e teue du-mañ bep hañv. An holl dud hec'h anaveze 
hag he c'hare abalamour d' an aergelc'h a faltazi hag a laouenidigezh a lakae 
dalc'hmat tro-dro dezhi. Gouzout a rit, Komiser, ez on mac'hagnet. Ne gemeran 
ket kalz perzh en darvoudoù a c'hoarvez en-dro din. Krediñ a ran n' hellin tamm 
ebet ho skoazellañ...

353
AR C'HOMISER. - Marteze, da nebeutañ, e c'hellot va sklêrijennañ war un dra a 
gavan iskis. Pep bloaz e veze pedet an dimezell da dremen ganeoc'h ur pennad mat
a amzer ha ne oa ket doare dezhi da vezañ karet gant den ebet. Komprenet em eus 
zoken e veze kavet dañjerus gant tud zo.

AR C'HONT (nec'het). - Dañjerus ! Souezhet on. Ne welan ket e vijemp bet en 
arvar abalamour dezhi !

AR C'HOMISER. - Ma ! Gwazh a-se evidon !... Un dra all, daoust hag-eñ e oa ul 
louzoù-kousket bennak er c'hastell, e dalc'h ar muntrer pe ar vuntrerez, rak 
binim a c'hell bezañ implijet gant ur vaouez kement ha gant ur gwaz.

AR C'HONT. - Piv a fell deoc'h moustamall, Komiser ?

AR C'HOMISER. - Ne damallan den, ne ran nemet eveshaat ouzh pep tra. Respontit, 
mar plij.

AR C'HONT. - Ken iskis ma c'hell bezañ; ne ran ket-me gant louzaouenn-gousket 
ebet. Fall eo evit ar galon ha va hini n' eo ket e-touez ar re wellañ.



AR C'HOMISER. - Mat-tre. Kontant e vefen ivez da c'houzout implij hoc'h amzer 
dec'h d' an abardaez.

AR C'HONT. - Aes eo. Chomet on gant Karmen war ar savenn. Evet hon eus bep a 
vanne te... Evel-just, tro a vije bet din binimañ he ze, hogen manet e vije 
kousket abretoc'h eget n' he deus graet !.. War-dro pemp eur, ez eo aet da 
foetañ bro gant he marc'h-houarn. Petra bennak he dije lavaret, ne oa ket doare 
ganti da vezañ skuizh. Deuet on amañ, em burev, ha labouret em eus betek koan 
gant gward ar c'hoadoù. Karmen an hini eo he deus va galvet evit koan. Ar gward 
en deus va skoazellet da vont d' ar sal-degemer.

AR C'HOMISER. - Mat-tre, Aotrou Kont. Ho trugarekaat a ran.

Mont a ra kuit ar C'hont gant skoazell un archer.
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AR C'HOMISER (d' un archer all). - Ret eo klask pep roud eus ul louzaouenn-
gousket bennak en ti kenkoulz hag er maez, er bodoù gwez tro-dro d' ar c'hastell
da skouer. Ret eo ivez klask gouzout hag-eñ eo bet gwerzhet un dramm e-giz-se 
dec'h e Redon... Ma kavit ur voutailh e vo ret deoc'h gwiriañ an holl louc'hadoù
a c'hellot kavout warni.

AN ARCHER. - Mat, Komiser.

Diviz 4

AR C'HOMISER, ROZENN

Rozenn a zeu tre, emañ war he lent. Mont a ra da azezañ hep rannañ grik en
ur sellout ouzh ar c'homiser. Hennezh a glask he lakaat en hec'h aes.

AR C'HOMISER. - Dimezell, e pelec'h e chomit-hu evit boaz ?

ROZENN. - Un nizez eus ar re Gerbrug on. Chom a ran nepell eus amañ gant va 
mamm, e Peberieg (Pipriac). N' eo ket alies e teuan amañ da chom.

AR C'HOMISER. - Sur a-walc'h hoc'h eus keuz da vezañ amañ just er c'houlz-mañ 
evit bezañ dalc'het en un afer displijus, n' eo ket 'ta ?... Perak oc'h deuet da
chom amañ ?

ROZENN. - Emaon o vont da lavarout deoc'h ar wirionez. Hogen me a garfe 
gwelloc'h ne vefe ket roet ar c'hel d' ar c'had. An dimezell Karmen a felle 
dezhi va lakaat da zimeziñ gant an aotrou Bansel... ur paotr yaouank he deus 
graet kalz war e dro abaoe e zaouzek vloaz, pa 'z eo bet lakaet en ur skolaj e 
Paris, pell diouzh e familh. E lakaet he deus da zont amañ evit ober anaoudegezh
ganin... Gant ar pezh a zo c'hoarvezet, siwazh !... Pep tra a vo kaset da get.

AR C'HOMISER. - N' eo ket sur. Hag an aotrou Bansel ? Daoust hag-eñ e oa doare 
gantañ da vont a-du gant an dezv-se ? 
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ROZENN (lakaet diaes). - N' ouzon ket... E emzalc'h em c'heñver a gemme alies. 
A-wechoù e veze laouen hag hegarat, leun a esmae zoken ; a-wechoù e tiwalle 
diouzhin... doare a oa gantañ da vezañ enkrezet... Ur c'hevrin a zo ennañ.

AR C'HOMISER. - Klasket hoc'h eus diskuliañ ar c'hevrin-se ?

ROZENN. - Ne fell ket din emellout er pezh na sell ket ouzhin.

AR C'HOMISER. - Ur menoz hoc'h eus war gement-se, memes tra ?



ROZENN (o klask he c'homzoù). - Me a gav din en deus gouzañvet kalz o vezañ bet 
dilezet gant e vamm pa ne oa nemet ur bugel anezhañ. E-pad pell amzer, ez eo bet
an dimezell Karmen kement zo evitañ. Marteze... evit dimeziñ... e krede dleout 
en em zistagañ un nebeut diouti !...

AR C'HOMISER. - Ho trugarekaat a ran, dimezell, da vezañ respontet ken eeun... 
Daoust hag-eñ ec'h anavezec'h mat ar Spagnolez a zo marv ?

ROZENN. - Me hec'h anaveze un nebeut o vezañ ma teue pep hañv dre amañ. Biskoazh
avat n' em boa he gwelet kement hag ar bloaz-mañ.

AR C'HOMISER. - Petra soñiit diwar he fenn ? Hag-eñ e oa plac'h d'en em lazhañ ?

ROZENN. - Atav em eus he gwelet laouen... Atav oc'h ober fent ouzh unan bennak 
en ur yezh noazh, dizereat a-wechoù. Met, piv oar ? A-wechoù un emzalc'h a-
seurt-se a guzh un enkrez don. Meur a wech, pa gave dezhi edo hec'h-unan-penn em
eus he c'hlevet o huanadiñ...

AR C'HOMISER. - Daoust hag-eñ e ouzoc'h peseurt abeg he devoa da vezañ trist ?

ROZENN. - N' ouzon ket, Komiser, n' hec'h anavezen ket trawalc'h evit respont 
deoc'h. Evel an holl dud, e ouzon e veve hec'h-unan-penn, ha pa 'z eo gwir he 
devoa darempredoù mat gant kalz a dud, ar re-se ne oant ket mignoned wirion, ne 
oant ket evit leuniañ ur galon entanet evel hec'h hini... Hag ivez...
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AR C'HOMISER. - Neuze ?

ROZENN. - O ! Va digarezit, ne soñjan nemet em c'hudenn... Marteze n' eus netra 
gwir er pezh a soñjan...

AR C'HOMISER. - Hen lavarit memes tra.

ROZENN. - Ma !.. Soñjal a ran e kave pounner karantez hec'h advab. Ankeniet e oa
o welout ne felle ket dezhañ en em zistagañ diouti. Marteze he deus lonket re a 
louzoù-kousket dre zegouezh, gant ar c'hoant da dremen un nozvezh diskuizh... ur
pennad mat a amzer evit disoñjal pep tra...

AR C'HOMISER. - Hervezoc'h, ur gwallzarvoud e vefe he marv ?

ROZENN. - Ya, setu va soñj, rak ne welan den en dije klasket he lazhañ.

AR C'HOMISER. - Mar plij, lavarit din petra hoc'h eus graet dec'h, ur wech deuet
en-dro eus Redon betek koan ?

ROZENN. - Va moereb Chann ha me a zo diskennet d' ar vali. Me a felle din 
diskouez dezhi moruskl am boa kavet en ur bourmen gant Paol. Hi a lavare ne oa 
morusklenn ebet er vro-mañ. Kavet hon eus anezho evelato. O c'haset em eus d' ar
gegin. Buan ha buan, ez on aet da walc'hiñ va daouarn hag on diskennet d' ar 
sal-degemer. Aon ganin da vezañ diwezhat. Gwelout a rit ez eo eeun an traoù ha 
n' am eus ezvezañs ebet... Me ' gav din ez eo hogozik heñvel implij-amzer an 
holl ac'hanomp, gant pennadoù amzer vak hir a-walc'h evit skuilhañ binim n' eus 
forzh pelec'h.

AR C'HOMISER. - Ar wirionez zo ganeoc'h. N' eo nemet evit bezañ direbech e 
verkan implij-amzer pep hini... Bremañ, fellout a ra din komz gant an aotrou 
Bansel. Daoust hag-eñ ho pefe ar vadelezh d'hen lavarout dezhañ ?

ROZENN. - Mont a ran d' e gerc'hat.

Mont a ra kuit.
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Diviz 5



AR C'HOMISER, AN ARCHER

Dont a ra tre un archer. Reiñ a ra d' ar C'homiser ur voutailh « Nembutal 
» c'houllo. Derc'hel a ra anezhi gant aked gant ul lien.

AN ARCHER. - Komiser, setu ar pezh am eus kavet e kambr an hini varv.

AR C'HOMISER. - A ! Mat-tre !... Lakait an dra-se war an daol... (Ur pennad-
amzer.) Ne zeu ket an aotrou Bansel ?

An archer a ya war dreuzoù an nor. 

AN ARCHER. - Nann, n' eus den.

AR C'HOMISER. - Neuze, galvit ar geginerez. 

AN ARCHER. - Mat, Komiser.

Diviz 6

AR C'HOMISER, MONA

AR C'HOMISER. - Azezit, Mona. Daoust hag-eñ hoc'h eus gwelet dija ar voutailh-
mañ ?

Mona a breder un tamm.

MONA. - Ya ' da ! Bez' e oa war daol an dimezell Karmen. Lakaet 'm eus anezhi a-
gostez, evit ober plas, ar mintin-mañ, pa 'z on aet da gambr an dimezell... Marv
e oa dija ar baourig-kaezh.

AR C'HOMISER. - Goullo e oa ar voutailh. 

MONA. - Goullo e oa.

AR C'HOMISER. - Mat ! Klasket e vo al louc'hadoù a zo warni.
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MONA. - Kavout a reot va re, sur !

AR C'HOMISER. - Gouzout a ran, ne ra forzh. Klasket e vo ar re all. Lavarit din,
petra a soñjit diwar-benn ar marv-mañ ?

MONA. - Petra a soñjan-me ?... A ! aotrou Komiser, n'eo ket va micher ober 
enklaskoù polis... Me, n' am eus meno ebet. Nemet, evel-just, ez eo trist 
spontus e vefe c'hoarvezet kement-se amañ en un ti ken doujus. Babouzet e vo war
se. Gouzout a rit penaos emañ an dud : pa 'z eus droug en ul lec'h bennak, e teu
kalz a biged da lakaat o beg en abadenn... Me, ne lakain ket va fri en afer-mañ.

AR C'HOMISER. - A gav deoc'h he deus an dimezell Karmen en em lazhet hec'h-unan-
penn ?

MONA. - Ne gav ket din.

AR C'HOMISER. - Ne oa ket evit se ?

MONA. - O ! Nann, tamm ebet. Ne rae nemet c'hoarzhin, ha ne oa ket lorc'hus na 
rok gant an dud. Karet e oa gant an holl dre amañ. Bemdez e veze o c'haloupat 
gant he « marc'h », evel ma lavare.

AR C'HOMISER. - Daoust hag-eñ e veze boas da lonkañ louzoù-kousket ?

MONA. - Louzoù-kousket... A ! E-giz ar voutailhad a zo ganeoc'h... Ne oa ket « 



abituet » da glukañ louzoù e seurt ebet. Yac'h-pesk e oa-hi.

AR C'HOMISER. - Ne welit ket piv en dije bet abeg d' he lazhañ ?

MONA. - N' ouzon ket.

AR C'HOMISER. - Daoust hag-eñ e vez kavet alies louzoù-kousket er c'hastell ?

MONA. - Biskoazh n' am boa gwelet traoù seurt-se.

359
Diviz 7

AR C'HOMISER, MONA, UN ARCHER

AR C'HOMISER (o c'hervel). - An Du !

UN ARCHER (a zeu tre). - Setu me, Komiser.

Ar C'homiser a ro dezhañ ar voutailh « nembutal ».

AR C'HOMISER. - Lakait kemm ouzh kemm louc'hadoù an holl dud eus an ti-mañ gant 
ar re a vo kavet war ar voutailh-mañ. Me a fell din kaout ar respont hiziv.

AN ARCHER. - Mat, Komiser.

AR C'HOMISER. - Na zisoñjit ket an enklask e Redon. 

AN ARCHER. - Nann, Komiser.

AR C'HOMISER. - A ! Mar plij, lavarit d' an Itron e teuin adarre war-dro eizh 
eur fenoz.

AN ARCHER. - Hag e rin, Komiser.

Mont a ra kuit.

AR C'HOMISER (da Vona). - An dimezell Karmen a zeue amañ pep bloaz ?

MONA. - Kazi pep bloaz. Met he c'hoar an hini eo a oa mignonez vras gant an 
dimezell Chann.

AR C'HOMISER. - Hi, Karmen, ne oa ket karet kement hag he c'hoar ?

MONA. - N' eo ket va afer.

AR C'HOMISER. - An dimezell Chann a bede anezhi dre voaz ha dre garantez-Doue. 
An Itron Gontez avat ne gare ket anezhi hag e oa diaes dezhi he gouzañv ? Daoust
hag-eñ e fazian ?

MONA. - An Itron Gontez a oa mat-tre ganti, kavout a rae avat ez ae an aotrou 
Yann re dost dezhi. Abaoe warlene ne veze ket mui er gêr an aotrou Yann ken 
alies pa zeue an dimezell Karmen. Kaset e veze da foetañ bro, a gav din... An 
Aotrou Kont hag an Itron Gontez, emañ ar wirionez gante kaout disfi. Arabat e oa
mont betek un eured n' eo ket 'ta ? Ne oa ket ur fortun evit an aotrou Yann, ar 
Spagnolez-se ouzhpenn daou-ugent vloaz dezhi !
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AR C'HOMISER. - A-du emaon ganeoc'h... Ne gav ket deoc'h e vefe ivez an aotrou 
Bansel techet un tamm war-du enni ?

MONA. - War an dra-se n' ouzon mann... Hec'h advab an hini, eo, hervez a 
lavarer. Met, kit da c'houzout gant ar baotred !



AR C'HOMISER. - Ur goulenn c'hoazh. Prederiit mat a-raok respont : dec'h a-raok 
koan, hag eo aet unan bennak d' ar gegin ?

MONA. - N' em eus ket soñj.

AR C'HOMISER. - Kemerit an amzer ret evit ma teufe en-dro ho soñjoù. Evit un 
abeg bennak, daoust hag-eñ ez eo aet unan bennak d' ar gegin pe d' ar sal-debriñ
d' ho skoazellañ ?

MONA. - N' am eus ket ezhomm da vezañ skoazellet... Dalc'hmat em eus graet va 
labour va-unan-penn, ha kenderc'hel a rin keit ha ma c'hellin.

AR C'HOMISER (hegaset un tamm anezhañ). - Ya, me ' oar... Memestra, evit un abeg
bennak, daoust hag-eñ en deus unan bennak tostaet ouzh ar pladoù pe ouzh ar 
gwerennoù, dec'h a-raok koan ?

MONA. - A ! Bremañ pa soñjan e teu din. An dimezell Rozenn he deus degaset 
moruskl d'ar gegin. Kavet he doa anezho er vali. Du-mañ, den ebet ne oar petra 
eo ar seurt kebell-touseg-se. Iskis int.

AR C'HOMISER. - Petra hoc'h eus graet gante ?

MONA. - Poazhet em eus anezho, evel m' eo bet gourc'hemennet din. Ya, bremañ e 
teu soñj din, an dimezell Karmen an hini eo he deus debret kazi tout anezho.

AR C'HOMISER. - Sell 'ta !

MONA. - C'hwi ' gav deoc'h, aotrou Komiser, e vije bet ar baourig-kaezh dimezell
binimet gant ar c'hozh tammoù kebell-touseg-se ?... Me ' ouie mat e oa da gaout 
disfi warno.
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AR C'HOMISER. - Moruskl n' int ket binim, Mona.

MONA. - N' eo ket ganto ez eo bet binimet, neuze ?

AR C'HOMISER. - Ket... Piv oa c'hoazh deuet d' ar gegin ?

MONA. - An Itron he deus degaset servietennoù naet.

AR C'HOMISER. - Hag he deus graet war-dro ar meuzioù ?

MONA. - Ket 'vat. Morse ne ra ar gegin : va afer an hini eo.

AR C'HOMISER. - Ya, gouzout a ouzon. Aet eo d' ar sal-debriñ ?

MONA. - Me ' gav din ez eo aet da gemer ar servietennoù lous n' am eus ket 
adkavet anezho. Lakaat a rit ac'hanon da soñjal en aotrou Bansel. Edo-eñ er sal-
debriñ, pa 'z on aet evit lakaet ar servietennoù en o lec'h mat. Lavaret en deus
din edo o klask ul louzaouenn dezhañ en doa lezet en armel, hervez ma lavare. Me
am eus klasket gantañ, met n'hon eus kavet seurt ebet.

AR C'HOMISER. - Souezhus ! Gouzout a raec'h e veze kustum da gemer al 
louzaouenn-se ?

MONA. - N' am boa ket taolet evezh. N' eo ket va afer ! 

AR C'HOMISER. - Gwazh a-se !

MONA. - Komiser, bremañ pa soñjan... e kavan droll... ya, droll eo...

AR C'HOMISER. - Petra 'soñjit ?



MONA. - Setu. Pa 'z on aet da lakaat ar servietennoù, e oa diskennet dija ar 
gwin er gwerennoù.

AR C'HOMISER. - Ne oac'h ket boas da leuniañ ar gwerennoù a-raok na zeufe an dud
ouzh taol.

MONA. - Nann, feiz ! An aotrou Bansel, o welout e oan sebezet gant kement-se, en
deus lavaret din e oa ur gwin dispar en doa prenet e Redon evit ober ur 
souezhadenn d' an holl dud : gwin eus e vro... mus... muskad... n' ouzon ket 
mui.
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AR C'HOMISER. - Muskadet ?

MONA. - Ya 'vat. Setu : « muskadet ».

AR C'HOMISER. - Mat. Trugarez, Mona. Kit da brientiñ ur goan vat.

MONA. - An dra-se, Komiser, va afer eo. Traoù lipous a rin. ezhomm bras o deus a
gement-se.

Mont a ra kuit.

Diviz 8

AR C'HOMISER, PAOL BANSEL

Ar C'homiser a skriv e-pad ur pennadig. Neuze, e teu an Aotrou Bansel. 
Disliv eo e zremm, doare zo gantañ da vezañ skuizh-divi, en em harpañ a ra ouzh 
an daol.

PAOL. - Va digarezit, Komiser, n' en em santan ket mat... Me a zo strafuilhet 
holl gant ar marv-se... Ur seurt fallaenn am eus bet. Astennet e oan war va 
gwele, pa 'z eo deuet Rozenn da 'm dihuniñ.

AR C'HOMISER. - Azezit, Aotrou, me ho ped. Kinnig a ran deoc'h va gourc'hemennoù
a gañv. Krediñ a ran ho poa kalz a garantez e-keñver an dimezell Karmen. He marv
trumm zo bet un taol fall evidoc'h.

PAOL. - Un taol mantrus !... N' hellit ket gouzout pegen spontus eo bet evidon !

AR C'HOMISER. - Ar wech kentañ eo deoc'h dont amañ ?

PAOL. - Ya, Karmen a felle dezhi va lakaat da zimeziñ gant he mignonez yaouank, 
Rozenn a Lanngozh.

AR C'HOMISER. - Hañval eo ganin ez eo plijus kenañ ar plac'h yaouank-se. Mat e 
oa menoz an dimezell Karmen.

PAOL. - Moarvat.

AR C'HOMISER. - N' eo ket ho menoz ?
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PAOL (a chom o termal). - Eo... Da lavarout eo... A-benn ar fin, Komiser, va 
buhez prevez n' he deus netra da welout gant marv Karmen.

AR C'HOMISER. - Spi am eus evidoc'h, Aotrou.

PAOL (nec'het). - Petra ' fe1l deoc'h lavarout ? Tamall a rit ac'hanon ?

AR C'HOMISER. - Ne damallan den... imbourc'hiñ a ran. Hogen, nac'hañ respont en 
un enklask n' eo ket un dra vat.



PAOL. - Ma ! Kavout a ran Rozenn plijus-tre. Evit ar pezh a sell ouzh dimeziñ 
ganti, emaon etre daou venoz.

AR C'HOMISER. - Displijout a rae an entremar-se da Garmen, hag e rae gwask 
warnoc'h evit ma teufe da wir he dezv ? N' eo ket 'ta ?

PAOL. - N' eo ket. Biskoazh n' he deus Karmen graet gwask warnon.

AR C'HOMISER. - Bezet !... Anavezout a rit mat anezhi, daoust hag-eñ e ouzoc'h e
oa boas da euvriñ louzoù-kousket ?

PAOL (a ra ul lamm gant ar from). - N' ouzon ket... Morse n' he deus komzet din 
diwar-benn an dra-se... (O kemmañ e venoz.) Hogen, kousket a rae fall... a gav 
din. Marteze e rae gant louzoù-kousket.

AR C'HOMISER. - Hag he dije lonket re dec'h da noz ?

PAOL (buan). - Gwirheñvel eo ! Un doare mat e vefe da zisplegañ an taol. Ur 
gwallzarvoud eo, rak, ne welan ket piv en dije klasket he lazhañ. An holl dud a 
gare anezhi... Ken mat... ken plijus... ken dedennus... ken laouen e oa !

AR C'HOMISER. - Aotrou, evel ouzh an holl dud, e c'houlennin displegañ din petra
hoc'h eus graet dec'h goude bezañ deuet en-dro eus Redon betek koan.

PAOL. - Oc'h en em gavout amañ, ez on pignet da 'm c'hambr evit gwalc'hiñ va 
daouarn ha kribañ va blev. N' am eus ket kavet em c'hambr ul louzaouenn on 
boazet da euvriñ a-raok ar predoù.
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AR C'HOMISER. - Pe louzaouenn ?

PAOL. - Ul louzaouenn evit an avu, « Hepatrol ». O vezañ ne gaven ket anezhi em 
c'hambr, em eus soñjet em boa he diskennet da greisteiz, hep gouzout din, d' ar 
sal-debriñ. Dievezh on ur spont, Komiser.

AR C'HOMISER . - Gwelout a ran.

PAOL. - Neuze, ez on diskennet d' ar sal-debriñ, e-lec'h m' am eus kavet ar 
geginerez.

AR C'HOMISER. - Kavet hoc'h eus ho louzaouenn ?

PAOL. - Ya... met diwezhatoc'h hepken, o klask gwelloc'h, goude koan. Kouezhet e
oa dindan ur servietenn em c'hambr.

AR C'HOMISER. - Hag e c'hellfec'h he degas din ? 

PAOL. - Evel-just...

AR C'HOMISER. - Hag ar gwin ho poa prenet e Redon, petra hoch eus graet gantañ ?

PAOL (en ur glask gounit amzer). - Ar gwin ?... A ! ya, gwir. Disoñjet em eus 
lavarout deoc'h ez on bet pell o klask distouvañ ar voutailh...

Ur pennad amzer a dremen.

AR C'HOMISER. - Petra hoc'h eus graet gant ar voutailh-se ?

PAOL. - War an daol em eus he lakaet.

AR C'HOMISER (gant un hej d'e zivskoaz). - Perak hoc'h eus leuniet ar gwerennoù 
hep gortoz kregiñ gant ar pred ?

PAOL (lakaet diaes). - Me a felle din gouzout hag e vefe trawalc'h a win evit an



holl. Nec'het e oan o vezañ prenet ur voutailhad hepmuiken. Ma n' hoc'h eus 
netra all da c'houlenn ouzhin, ez in da gerc'hat an « Hepatrol ».

AR C'HOMISER (en ur sevel). - Grit, Aotrou.

Paol Bansel a ya kuit. Ar C'homiser a azez adarre. Prederiañ a ra. 
Neuze, e c'halv :

AR C'HOMISER. - Louarn ! 
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Diviz 9

AR C'HOMISER, LOUARN

Dont a ra tre an eil archer

AR C'HOMISER. - Deuit amañ, Louarn. Azezit hag heuliit mat ac'hanon. Ma kavit ez
a a-dreuz un dra bennak em arguzerezh, hen lavarit diouzhtu.

En em gavout a reomp dirak ur marv kevrinus.

Ur plac'h yaouank kozh, ur Spagnolez, eus ur familh a renk uhel, met 
rivinet mik, a veze pedet pep bloaz, gant ur familh eus an noblañs da dremen ur 
pennad mat a amzer er c'hastell-mañ. He laouenidigezh a blij a-wechoù ; he 
fuilhentez kreisteizat a skuizh alies ; he doare komz amzereat a feuk meur a 
hini. Well-wazh, ez eo karet gant ar vevelion, met kavet skuizhus gant he 
mignoned, hag a gendalc'h evelato d' he fediñ da zont, dre voaz ha truez. Hi, ha
n' eo bet morse euredet, a glask atav dougen ar re all war-du an dimeziñ. Ar 
wech-mañ, he doa aozet un emweladenn etre hec'h advab, Paol Bansel, deuet a-
ratozh eus Paris, hag un nizez eus tud ar c'hastell : Rozenn a Lanngozh.

Goulerc'hiñ a ra an traoù. Paol ne ra ket e venoz da vont war-raok, chom a
ra en entremar, klask a ra moarvat Karmen pouezañ warnañ evit seveniñ he dezv.
A-hend-all, magañ a ra Paol Bansel, e-keñver e advamm, un denerded kreñv, ne oar
ket mat a beseurt natur. Hep hen gouzout sklaer en deus aon ne vefe ret dezhañ 
en em zistagañ diouti evit dimeziñ. An dimezell Rozenn, ur spered lemm dezhi, a 
gompren pep tra.

Un eizhtevezh goude donedigezh Paol Bansel amañ, war-dro 9 eur hanter, en 
em gav an dimezell Karmen gwasket gant ar c'hoant-kousket, pignat a ra d' he 
c'hambr. Antronoz beure, ez eo kavet marv, war he gwele. Ar c'horfskejadur a ro 
da c'houzout he deus euvret ur c'hementad mat a drenkenn « varbiturek ». Al 
louzoù-kousket a vez dianav er c'hastell, hervez lavaroù an holl. Ur voutailh 
c'houllo a « nembutal » a zo bet kavet memestra e kambr an hini varv.

An dimezell Chann, hag a gousk er gambr stok ouzh kambr an hini varv he 
deus klevet trouz kammedoù skañv e-pad an noz.
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Ar Gontez, an dimezelled Chann ha Rozenn ha an aotrou Bansel o doa 

tremenet an abardaez e Redon. Gourc'hemennet em eus un enklask en holl diez 
apotiker eus ar gêr evit adkavout gwerzher ar voutailh, diskred warni. Studiañ a
reer al louc'hadoù a c'hell bezañ warni.

N' eus ezvezañs mat gant den ebet. Tri den evelato zo aet tostoc'h d' ar 
meuzioù :

1. - Ar Gontez, deuet er gegin hag er sal-debriñ evit kemmañ ar 
servietennoù.

2. - An dimezell Rozenn, he deus kaset moruskl d' ar gegin.



3. - An aotrou Bansel, diskennet d' ar sal-debriñ o klask ul louzaouenn 
dianket, en deus adkavet a-benn ar fin en e gambr.

Petra a soñjit-hu diwar-benn kement-se ? Gouzout a ran ez eo ken fin ho 
spered hag ijin al loen a zougit e anv. Talvoudus e vo hoc'h ali evidon.

LOUARN. - Komiser, a-raok ma rofen deoc'h va ali, ma hoc'h eus e gwirionez
c'hoant e gaout, e tlefec'h sellout ouzh ar pezh am eus kavet.

Astenn a ra d' ar Chomiser ul lizher. Hemañ a lenn.

AR C'HOMISER (gant rebech). - Biskoazh kemend-all, n' am boa ket lavaret 
deoc'h furchal e-touez paperioù prevez ar C'hont hag ar Gontez.

LOUARN. - Edo al lizher-mañ e-touez paperioù an dimezell Karmen.

AR C'HOMISER. - A ! Neuze, ez oc'h direbech. Skrivet eo bet d' an eil a 
viz Mezheven. Timbr ar post a verk eo erruet al lizher d' ar pevare, derc'hent 
dec'h.

Lenn a ra ar c'homiser. AR C'HOMISER.

« Marteze e c'hellot mirout ouzhin da welout Karmen du-mañ, n' hellot 
ket avat mirout ouzhin da zimeziñ ganti. En oad-gour emaon, ne vin ket harzet 
dre hoc'h abegoù.

« Petra eo dek vloaz a ziforc'h etrezomp ! Ur plac'h evelti zo trec'h 
d' ar bloavezhioù !

« Yaouankoc'h eo eget ur plac'h tregont vloaz... »

Hag all... Lizhiri evel hennezh a vez skrivet gant paotred yaouank-tre 
kouezhet e karantez ouzh ur goantenn war an oad. Bugaleaj, na petra 'ta, a 
dremeno gant oad ha furnezh. Sinet eo : Yann. Ar paotr yaouank a skriv en deus 
hastet gant al labour en doa d' ober hag e vo amañ warc'hoazh.

LOUARN. - E-pad ar bourmenadenn e Redon o deus marteze ar C'hont hag an dimezell
Karmen disklêriet o menozioù diwar-benn al lizher-mañ, en un doare hegarat pe 
get, ar pezh a zisplegfe perak emañ chomet al lizher ganti.

AR C'HOMISER. - Ya... Ne gav ket din avat he dije ur vaouez evelti en em lazhet 
en abeg d' ur belbiach evel-se.

LOUARN. - Da nebeutañ, setu abegoù-ober evit an dud ez eus diskred warno.

AR C'HOMISER. - Ma ! bez' ez eus pevar den diskred warno :

Ar C'hont hag ar Gontez da heul al lizher-se o dije gellet klask troc'hañ 
berr faltazi o mab.

Rozenn he dije gellet magañ gwarizi o welout Paol o chom etre daou venoz.

D' ho meno, peseurt abeg en dije Paol Bansel hag a ziskouez karout kement 
e advamm ? Houmañ ouzhpenn a ginnig dezhañ un dimezi plijus-tre. Abeg ebet, n' 
eo ket 'ta ?

Ar pezh a zo iskis eo e vefe bet diskennet d' ar sal-debriñ a-raok koan o 
reiñ da abeg klask ul louzaouenn a oa en e kambr ha dreist-holl en defe 
diskennet gwin er gwerennoù a-raok koan. Petra ' soñjit c'hwi ?

LOUARN. - Soñjal a ran, Komiser, n' eo ket gwall-greñv an abegoù a 
anavezomp... Hogen ar voutailh « Nembutal» a ro deomp danvez da brederiañ 
warnañ. Setu frouezh ar studiadenn graet war al louc'hadoù kavet warni.



Reiñ a ra d ar C'homiser ur follenn-baper hag ar voutailh « Nembutal
». Ar C'homiser a lenn hag a ziskouez e souezh.

AR C'HOMISER - Iskis eo an dra-se ! Iskis meurbet. Biskoazh n' em bije kredet an
dra-se. Mar plij, galvit an dimezell Chann.

LOUARN (a sav). - Mat, Komiser.

Diviz 10

AR C'HOMISER, CHANN

Chann a zeu tre

AR C'HOMISER. - Daoust hag-eñ ec'h anavezit ar voutailh-mañ ?

CHANN. - Ne ran ket.

AR C'HOMISER. - Dimezell, taolit evezh, ho respontoù a c'hell bezañ grevus. 
Neuze, n' anavezit ket ar voutailh- mañ ?

CHANN. - Kavout a ra deoc'h e tlefen hec'h anavezout ?... Ya, bremañ e teu din. 
Edo, a gav din, e kambr Karmen ar mintin-mañ.

AR C'HOMISER. - Ya, edo eno, hag hoc'h eus he zouchet ?

CHANN (goude ur pennad). - N' em eus ket.

AR C'HOMISER. - Penaos ? War ar voutailh ez eo bet kavet ho louc'hadoù... Perak 
hoc'h eus touchet ouzh ar voutailh-mañ ?... Ne fell ket deoc'h respont ?

CHANN. - Nann, n' hellan ket respont.

AR C'HOMISER. - Dimezell, daoust hag-eñ e vin rediet da grediñ hoc'h eus binimet
ho mignonez

CHANN. - N' am eus binimet den ebet.

AR C'HOMISER. - Klasket hoc'h eus difenn ho niz a-enep dezhañ e-unan.

CHANN. - Va niz ! Petra ' fell deoc'h lavarout ?

AR C'HOMISER. - Skoazellañ Yann, ho niz, d' en em zistagañ diouzh ur vaouez ne 
oa ket evitañ.

CHANN. - Komiser, pa anavezit an istor mantrus-se, e lavarin deoc'h n' eo va niz
nemet ur penn-skañv. Karmen avat ne responte ket d' e garantez difur. Un deiz pe
un all e vefe aet kuit diouti.
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AR C'HOMISER. - N' hoc'h eus ket kavet iskis e vije bet debret an holl moruskl 
gant Karmen ?

CHANN. - O ! Ne oa ket kalz anezho !

AR C'HOMISER. - An dimezell Rozenn he deus dalc'het warni evit ma 'z afe an holl
ganti. Souezhus eo ?

CHANN. - Da Rozenn e oa ar moruskl, o vezañ m' eo hi he doa o c'havet. Karmen he
doa laosket krioù a levenez, pa 'z eo bet anv debriñ moruskl, pezh he lakae da 
zerc'hel soñj eus kounioù kozh he bugaleaj, hervez ma lavare. Ne gavan ket iskis



emzalc'h Rozenn.

AR C'HOMISER. - N' ho pije ket, an eil pe eben, lakaet da vitonañ ar moruskl-se 
er voutailhad « Nembutal » ?

CHANN (a sav droug enni). - Petra emaoc'h oc'h ijinañ ? Na Rozenn na me, n' hon 
eus morse lazhet den ebet.

AR C'HOMISER (sioul). - Evit ar pezh a sell ouzh an dimezell Rozenn, n' hellit 
ket gouzout. Leun a ijin eo ar merc'hed evit en em zizober diouzh ur gevezerez 
dañjerus.

CHANN. - An tamalloù-se zo mezhus hag hep diazez ebet.

AR C'HOMISER (taer). - Dimezell, perak hoc'h eus touchet ouzh ar voutailh ? Ma 
n' hoc'h eus netra da guzhat, respontit hep troidellañ.

Chann en em lez da gouezhañ war ar gador-vrec'h. 

CHANN. - N' hellan ket respont d' an dra-se.

AR C'HOMISER. - Ho ker diwezhañ an hini eo ?

CHANN (a breder e-pad ur pennad amzer). - Komiser, n' eus ket nemet ar moruskl a
zo bet iskis e-doug ar goan villiget-se. Merzet em eus e oa bet leuniet ar 
gwerennoù a-raok koan gant ar gwin prenet e Redon gant Paol. D' ho meno, n' eo 
ket iskis kement-se ?

AR C'HOMISER. - Eo, a-du emaon ganeoc'h. Hervezoc'h, piv en deus leuniet ar 
gwerennoù ?
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CHANN. - N' eo ket Mona. Piv a c'hellfe bezañ neuze, paneve Paol Bansel ? Eñ an 
hini en doa prenet ar gwin.

AR C'HOMISER. - Hoc'h evezhiadenn a c'hell bezañ gwir ! Hag hoc'h eus traoù all 
da lavarout ?

CHANN. - N' am eus ket. Paneve n' em eus ket binimet Karmen.

AR C'HOMISER. - Mat, dimezell. Ho trugarekaat a ran. (Sevel a ra.) Dont a rin 
adarre war-dro eizh eur, goude ur pennad diskuizh evit prederiañ war an holl 
traoù-se.

Saludiñ a ra hag ez a er-maez.

Diviz 11

Chann a zalc'h he zal en he dorn, doare zo dezhi da vezañ skuizh-divi. 
Azezañ a ra war ur gador-vrec'h en ur penn eus al leur-c"hoari. Chom a ra ur 
pennad difiñv ha dilavar. Da c'houde e komz a vouezh uhel en ur brederiañ.

CHANN. - Rozenn, petra ac'h eus graet ?... Aon am eus evidout... Hag evidon 
ivez... A ! ma c'hellfen gouzout ar wirionez !.. Ne gav ket din he dije Karmen 
en em lazhet... Nann... Ne gred ket se ar c'homiser... N' eo ket diot... Va 
c'hoar... va breur-kaer... abalamour da Yann... Ne gav ket din... Rozenn ?... 
Graet he doa he menoz derc'hel penn kousto pe gousto... Daoust hag-eñ he dije 
c'hoantaet pellaat da vat Karmen diouzh Paol ?... Me, va unan em boa he lakaet 
da soñjal pegen kasaus e vije bezañs Karmen etre Paol hag hi... Daoust hag-eñ he
dije kollet he zamm spered ?... Kiriek on eus he dizesper !... N' on ket sur 
avat e vefe-hi kablus... Paol a c'hell bezañ. Ar paotr-se n' eo ket kempouezet 
mat e spered... Barrek eo da vezañ graet kement-se !... A ! perak em eus touchet
ouzh ar voutailh villiget-se !... Va Doue, va Doue ! C'hwi a lenn er c'halonoù, 



ho pet truez ouzhin... Prest on d' en em goll evit saveteiñ Rozenn, ket avat 
evit saveteiñ Paol. 
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Diviz 12

ROZENN, PAOL

Paol a zeu tre, derc'hel a ra en e zorn ur voutailhad « Hepatrol ». Chom a
ra en e sav, souezhet ne vefe ket am c'homiser azezet ouzh e daol. Sellout a ra 
tro-dro dezhañ gant nec'hamant hep sellout ouzh Chann, a chom difiñv o selaou 
ouzh an diviz a vo etre an dud yaouank. Tamm-ha-tamm e tiskouez bezañ disammet 
diouzh he c'halonad.

Rozenn a zeu tre. E-pad an holl amzer, e vo Paol enkrezet, pe dievezh, pe 
o parañ e selloù war Rozenn gant tan.

ROZENN. - Paol, klask a raen ac'hanoc'h. Penaos oc'h bremañ ?

PAOL, - Gwelloc'h. Trugarez.

ROZENN. - Keuz am eus da vezañ ho tihunet. Ne ouien ket penaos ober.

PAOL. - Mat hoc'h eus graet. Arabat lakaat ar polis da c'hortoz. Ur gwir broc'h 
eo ar c'homiser !

ROZENN. - A ! Ganin ez eo bet hegarat.

PAOL (droug ennañ). - Hep mar ebet e ra sardig d' ar merc'hed.

ROZENN. - N' ouzon ket. N' eus forzh penaos, aet eo kuit. Ur pennad amzer hor bo
a-raok koan. Mil vad a raio dimp. Skuizh-divi on.

Azezañ a ra.

PAOL. - Ne bado ket pell ar pennadig-se. Klevet em eus e teuio adarre da eizh 
eur. (Derc'hel a ra ar voutailh en e zorn. Gant ur c'hoarzhadenn.) N' en deus 
ket gortozet evit mont kuit da gaout ar brouenn eus va digablusted. (Lakaat a ra
ar voutailh war an daol.) Ma ! He c'havout a raio pa zeuio.

ROZENN. - Ne bado ket da zont breudeur ha c'hoarezed an dimezell Karmen, d' an 
nebeutañ ar re en em zirenko eviti. Petra a soñjo an holl Spagnoled-se ? Spontus
e vo ! Paol, daoust hag-eñ o anavezit mat ?
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PAOL (dievezh). - Un tammig !

ROZENN. - Deuit da azezañ em c'hichen, ha komzit din diwar o fenn evit ma oufen 
gwelloc'h penaos emañ an tu warno. 

(Diskouez a ra dezhañ ur gador-vrec'h e-tal dezhi. Chom a ra Paol etre 
daou venoz. A-benn ar fin, ez a war e goazez. E-kerz ur flipad amzer, e par war 
Rozenn selloù entanet, o klask petra lavarout. Souezhet eo Rozenn. A-benn ar 
fin, e tistag e selloù diouti hag e lavar gant ur vouezh unton.

PAOL. - Chom a rae dezhi tri breur, an holl a vev e Bro-C'hall. Unan anezho en 
deus ur garg e-kichen Kannad Meur Bro-Spagn, e Paris. An daou all a zo dimezet 
gant Gallezed. Kargoù uhel a zo gant an holl. N' am eus biskoazh klevet o dije 
graet tra pe dra evit skoazellañ o c'hoar.

RO.ZENN. -- Alies hoc'h eus gwelet anezho ?

PAOL (dievezh). - A-wechoù... Ar wech-mañ avat n' o gortozin ket... Kemer a rin 
tren 11 eur fenoz.



ROZENN (sebezet). - Paol ! N' oc'h ket mat ! 

PAOL. - Perak ?

ROZENN. - Den ebet n' en deus ar gwir da vont kuit ac'han, ken ne vo ket echu an
enklask. Lakaet e vefec'h diouzhtu da gablus.

PAOL. - Ar wirionez zo ganeoc'h. N' hellan ket. Koulskoude n' hellan ket chom...
ganeoc'h...

ROZENN. - Abalamour din e kemerit an tec'h ?

PAOL. - N' eo ket... da lavarout eo... Eo... Rozenn, ret eo din lavarout deoc'h 
ar wirionez, ar gwir hoc'h eus d' hen gouzout. Re bell endeo em eus daleet. 
Daoust da bep tra, e oan leal. Ya, touiñ a ran e oan leal, pa 'z on deuet amañ 
evit sentiñ ouzh Karmen. Leun e oan a youl vat... Plijet hoc'h eus din, Rozenn, 
setu perak ez on chomet re bell, kalz re bell ! Edo an eürusted tost ouzhin, n' 
em boa nemet tapout krog enni ! A-greiz-holl, em eus santet e oa ret din ober un
dibab etre Karmen ha c'hwi. Betek-hen, em boa kredet he c'harout e-giz ur vamm, 
ha setu m' em eus komprenet e karen anezhi e-giz ur wreg !
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ROZENN (sioul). - Hen gouzout a ran.

PAOL (simudet). - Hen gouzout a raec'h ! Ha ne oac'h ket chalet gant kement-se ?

ROZENN. - Paol, evit pareañ diouzh ur garantez ken diroll, e oa gwell dec'h dont
a-benn d' hec'h anavezout. Dalc'h he deus an amzer war ar pezh a santer sklaer 
hag a varner difur. Muioc'h a fiziañs am eus ennoc'h, Paol, eget n' hoc'h eus 
ennon. Bremañ, mont kuit a vefe follentez ! Soñjit en amzer da zont.

PAOL (a sav trumm). - Hon amzer da zont a-gevret zo kollet da viken !... Da 
viken, Rozenn, da viken !

Diviz 13

PAOL, AR C'HOMISER, AN DAOU ARCHER

Ar C'homiser ha daou archer a zeu tre, o virout ouzh Paol da vont kuit.

AR C'HOMISER. - Aotrou Bansel, c'hoant am eus da gomz ouzhoc'h-c'hwi hoc'h-unan.

PAOL (sioulaet). - Mat, Komiser.

AR C'HOMISER (d'ar maouezed). - Mar plij, ho pet ar vadelezh da vont er-maez. 
(Da Baol.) Aotrou, va archerion o deus graet ur gavadenn souezhus e kambr an 
dimezell Karmen : ur voutailh « Nembutal » goullo-mik.

PAOL. - N' eus souezh ebet. Ar gavadenn-se ne ra nemet gwiriañ ho martezead ez 
eo marv ar paour-kaezh Karmen dre evañ re a louzoù-kousket.

AR C'HOMISER. - Ya, hep mar ebet: Ar pezh a zo iskisoc'h avat eo n' eus 
enlouc'had-biz ebet eus an dimezell Karmen war ar voutailh-se. Pezh a ziskouez 
sklaer n' eo bet morse touchet outi gant an dimezell Karmen...

374
PAOL. - A !

AR CHOMISER. - Ar pezh zo iskisoc'h c'hoazh eo, n' eus warni louc'had ebet. Pezh
a ziskouez sklaer ez eo bet torchet gant aked a-raok bezañ bet lakaet war daol 
an dimezell... N' eus war ar voutailh-mañ louc'had-biz ebet... nemet... re Vona 
hag an dimezell Chann, o deus he dilec'hiet d' ar mintin ha.. war ar stouf unan 



a zo bet disoñjet e dorchañ... Hoc'h hini eo !

PAOL (a ra ul lamm). - Va hini... N' eo ket posubl... Faziet eo bet... A-vec'h 
ma... Ya, dont a ra soñj din... E Paris e oa, ur miz zo, pe war-dro. Karmen he 
deus goulennet diganin degas dezhi ur voutailhad « Nembutal » a oa chomet en he 
c'hambr. E gwirionez em eus he c'hemeret dre ar stouf.

AR C'HOMISER. - Disklêriet hoc'h eus ne ouiec'h tra ebet diwar-benn boaz an 
dimezell Karmen da lonkañ louzoù-kousket.

PAOL. - Ankounac'haet em boa krenn an degouezh-se. Istor ar stouf an hini eo en 
deus va lakaet da soñjal ennañ en-dro.

AR C'HOMISER. - Na livit ket gevier, Aotrou. Se ne servijfe da netra. Ur brouenn
all am eus diouzh ret. Louarn, galvit an apotiker.

Diviz 14

Dont a ra an apotiker

AR C'HOMISER. - Mar plij, lavarit hag-eñ eo  d'an aotrou-mañ hoc'h eus gwerzhet 
dec'h ur voutailhad « Nembutal »

AN APOTIKER. - Ya, dezhañ an hini eo. E anavezout a ran. Pemp eur hanter e oa, 
pe war-dro.
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PAOL. - N' eo ket gwir ! N' em eus ket prenet « Nembutal ».

AR C'HOMISER (d' an apotiker.) - Sur oc'h eus ar pezh a lavarit ?

AN APOTIKER. - Ya, Komiser.

AR C'HOMISER. - Daoust hag-eñ en deus an aotrou-mañ diskouezet deoc'h 
gourc'hemenn ur medisin ?

AN APOTIKER. - Ya, Komiser, digant an aotrou Fergent, 205, rue de Lille, e 
Paris. Enskrivet em eus kement-se war va levr. Al louzoù-se a oa da brenañ evit 
an eil gwech.

AR C'HOMISER (da Baol Bansel). - Aotrou, daoust hag-eñ ec'h anavezit an aotrou 
Fergent, mezeg e Paris ? Ma nac'hit, e vo goulennataet an aotrou Fergent e-unan,
diwar-benn ar gourc'hemenn-se.

Paol a glask respont, trefu bras zo gantañ.

AR C'HOMISER (d' an apotiker). - Mat, Aotrou, c'hwi a c'hell mont kuit. (Da 
Baol.) Aotrou, an darvoudoù a zo a-enep deoc'h. Gwell e vefe deoc'h anzav... 
Perak hoc'h eus lazhet an dimezell Karmen ?

PAOL (en ur zirollañ da leñvañ). - Peogwir e karen re anezhi. Ur skoilh e oa hi 
war hent va eürusted... Un harz em buhez... Dec'h... a-greiz-holl em eus maget 
kasoni en he c'heñver...

Un archer a skriv.

AR C'HOMISER. - Aotrou, mar plij, komzit sioul ha sklaer. Meur a wech, e vez ar 
varnerion truezus e-keñver ar re a zo bet poulzet da lazhañ dre c'houzañv 
karantez pe gasoni. Daoust hag-eñ e rit ho menoz goulenn o zruez dre anzav pep 
tra fraezh ha sklaer ?

PAOL. - Ya... Daouzek vloaz e oan hag edon pañsionad e skolaj Stanislas e Paris,
pa c'houlennas va zad digant Karmen beilhañ warnon. Bet he deus em c'hichen al 



lec'h dilezet gant va gwir vamm pa oan c'hwec'h bloaz. Staget em eus kreñv va 
c'halon outi hag em eus kresket e goudor he c'harantez ! Pa voen deuet en oad-
gour, e poulzas ac'hanon war-du an dimezi. C'hoant am boa ivez dimeziñ. Gant va 
studioù ha danvez va familh, ne oan ket chalet gant kudenn an arc'hant, un 
disfiziañs didrec'hus avat a vagen e-keñver ar merc'hed, ha morse n' on bet 
barrek da stagañ va c'halon ouzh hini ebet... Tremen a rae ar bloavezhioù. 
Karmen, hag a oa ken douget da lakaat ar re all da zimeziñ, a goll he 
habaskted... Dont a reas a-benn da 'm lakaat da zont amañ gant ar spi e teufen 
da zimeziñ gant Rozenn. Skuizh e oan o vevañ va-unan... ha ne oa ket dereat din 
bevañ dalc'hmat e ti Karmen... Ret e oa din ober va menoz... hag em boa c'hoant 
heuliañ hent ar furnezh. Dedennus em eus kavet Rozenn evel ur mintinvezh sklaer 
o prometiñ un devezh eürus !... Ur goantenn eo, leun a zouster, a spered hag a 
furnezh !... Skoilh ebet ne ranke bezañ war hent hon eürusted... Neuze, e 
kouezhas warnon ar reuz evel ma tarzh ar gurun. Santout a ris o sevel ennon evel
un harz o tifenn ouzhin kregiñ em buhez nevez. An harz-se, Karmen an hini e oa !
A-daol-trumm, em eus gwelet va c'harantez en he c'heñver gant daoulagad nevez : 
n' hellen ket mui bezañ bugel, he gwaz ne lavaran ket !
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Gant lealded, em eus diskuliet dezhi va c'harantez nevez. Gant ur ger, he 

dije klozet ar c'houlz ma ne oan eviti nemet ur bugel. Em c'heñver va-unan, em 
bije gouezet bezañ ur gwaz, rak karet e vijen bet ganti ! Siwazh din ! N' he 
deus bet nemet goaperezh em c'heñver. C'hoarzhet he deus d'an esmae. Graet he 
deus ur c'hrennard ouzhin. Kentoc'h eget dimeziñ ganin, he deus kavet gwell 
mirout he librentez ! Kar-hec'h-unan eo bet... He gwelet em eus disheñvel-krenn 
diouzh ar pezh a greden !... Torret he deus va istim ! Torret he deus va c'halon
! Torret he deus pep tra !...

Va aliet he deus da lazhañ he skeudenn em c'halon, hag em eus sentet outi 
ur wech diwezhañ. Kement ha distrujañ he skeudenn, em eus graet va menoz 
distrujañ ivez ar vaouez, evit en em zieubiñ diouzh he dalc'h ha kaout trec'h 
war va c'herseenn ; evit gallout, a-benn ar fin karout ur plac'h all, an hini 
marteze a oa ken tost ouzhin...

A-raok koan, em eus leuniet gwerenn pep hini gant ar gwin am boa prenet e 
Redon, e-barzh hini Karmen em eus lakaet ar binim... Gouzout a rit ar 
peurrest... An « Nembutal », euvret e-leizh en deus peurc'hraet e labour...

E-pad an nez, em eus degaset en he c'hambr ar voutailh c'houllo, evit reiñ
da grediñ en ur gwall-zarvoud dic'hortoz. Disliv e oa he dremm... Reut he c'horf
!... Marv e oa !... 
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War he dorn yen em eus skuilhet daeloù, evel em boa leñvet bugel, pa 'z eo

bet lavaret din e oa aet kuit va mamm ha ne zeufe ket mui en-dro.

Lazhet em boa an hini he doa roet din tro da vevañ... an hini he doa roet 
din karantez ha levenez e-doug va bugaleaj ha va c'hrennoad. Ar wech-mañ e oa 
torret pep tra : va galloud evit karout, va eürusted, va amzer da zont, pep tra 
a oa marvet ganti.

Lazhet em boa pep tra ha bremañ, biken n' hellin mui karout den !

Karmen... Rozenn... Kollet oc'h da viken !...

AR C'HOMISER. - Aotrou Bansel, en anv al lezenn, e lakaan harz warnoc'h.
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AL LEVRIOU

BARZHAZ-HUD UR GWENEDOUR gant abEnnez - Emb. " Gwenedour " (10 F - H. Hillion, 
56 - Arzhon, C.C.P. 120-68 Roazhon).

A vare da vare e tifluk un aneval hogozik aet e ouenn da get hiziv an 
deiz, hag ur barzh a reer eus al loen souezhus-se. Pe da dra e c'hell servijout 
ur barzh ? Ne oar ket rakjediñ emdro an armerzh, n' eo ket evit lakaat kreskiñ 
an disterañ kenderc'h an tireoul, en aner e c'houlennfed digantañ ijinañ ar 
gadjed-se a lez an ozhac'h hag ar vugale sioul en o c'horn ha mestrez an ti o 
lenn disterachoù ar c'helaouennoù amourusted p' emañ he gwalc'herez, he 
skaoterez, hag hec'h holl « -erezioù » o labourat eviti. Ur mekanik didalvez-
krenn eo ar barzh, dres evel an hini-hont ijinet dek vloaz zo gant un Amerikan 
bennak hag oa mat da netra, a-ratozh-kaer.

Met eus an netra-se hon eus ezhomm marteze gwech a vez evit gouzañv 
c'hoazh ar bevañ da 'n eurioù-se ma wisk pep traez un arliv louet. Ezhomm a zeu 
dimp eus unan a oar adkavout as gerioù hud ha fetis m' emaomp dreze an den-mañ, 
bremañ ha lomañ, ha neket hepken un niverenn aotre-tremen. Hir eo roll ar 
varzhed e Breizh, hiroc'h sur a-walc'h eget e meur a vro tudetoc'h a-galz eget 
hon hini. Tri pe bevar barzh a vent etrevroadel hon eus, Kerverziou, Hemon, 
Glanndour, da skouer, un dek bennak a rafe enor da forzh pe vro, lakomp un 
tregont a chomo ur varzhoneg digante e-barzh an dastumadoù dibab, hag an diaoul 
a oar pet anezhe a vo gwel tevel da viken war o fennoberennoù.

Setu ur gourener nevez o vont tre e-barzh ar stourmva, abEnnez e anv, hag 
a ginnig dimp ur strobad a zaou-ugent barzhoneg. Pe rummad a zellezo ? Diaes eo 
barn diwar ar barzhaz kentañ. Yaouank eo ar paotr, ha meur a zen yaouank a gave 
dezhañ bout anezhañ un danvez barzh awenet a davas da c'houde. Hag evit gwir e 
verzer amañ en e Varzhaz-hud ur gwenedour un digempouez re anat : e-kichen 
disterachoù evel « Eus ar ouenn gelt », bet savet e-tro 1959-60, heñvelik ouzh «
barzhonegoù » hor « barzhed vrudet » dastumet deol a vil vern gant Le Mercier 
d'Erm gwechall (« E strilhas hilad ar Gelted / Ar ouenn gaerañ a zo er bed » !),
pimpatrom ar barzhonegoù yaouankiz na adlenner ket hep minc'hoarzh, e kaver 
bragerizoù kizellet ur voem evel « Bangor an heolwenn », « Kan al Laouenan », « 
Goanag » hag all, anezhe razh awenadoù nevesoc'h, o tiskouez ur skrivagner war 
zeskiñ tamm-ha-tamm e vicher. Ha marteze n' eo ket an nebeutañ prizius un 
hevelep merzout eus ergerzh ar barzh.
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Ar pezh a fell din meuliñ da gentañ en oberenn abEnnez eo en deus gouezet 

chom feleun da Vro-Wened. Marvet e oa, pe-dost, lennegezh Vro-Ereg gant Loeiz 
Herrieu ha Roperzh ar Mason ; evel skubet kuit e hañvale bezañ ha dirazomp e 
spurmantemp marv ul lodenn eus hol lennegezh vrezhonek a oa bet e-touez ar 
skedusañ re, unan a vije bet gouest, hervez meur a hini eus he skrivagnerion, da
ziazezañ ar gkoinê vrezhonek en abeg da dalvoudegezh hec'h oberennoù. Hag a-
daol-trumm setu na chome tra ebet ken. Emañ abEnnez o tiskouez splann dimp e 
c'hell Bro-Ereg kenderc'hel ha kenlabourat da ober eus hor yezh ar benveg meur a
c'hoantaomp holl. « Gwenedek » e chom enta yezh abEnnez, ken en he geriaoueg, 
ken en he frammadur, hogen ur gwenedeg peurenkorfet er genyezh, o vout tennet e 
vad eus pep pindivigezh ar yezh arnevez. Echu eo prantad ar rannyezhoù, ha gwell
a se ; hini ac'hanomp ne skuilho an disterañ daerenn war gomz saourus ar barrez-
mañ-parrez ; met kefridi pep hini ac'hanomp eo mirout bev ha lakaat tremen er 
genyezh kement a ra nerzh ha puilhder hor yezh evel yezh. Betek re ez eus bet 
hañvalaet « yezh lennegel » ouzh « rannyezh Vro-Leon ». Un taol skubañ a oa ret,
moarvat, hanter-kant vloaz zo, anez e vije bet dic'hallus krouidigezh ar yezh 
lennegel ; met kreñv a-walc'h omp bremañ evit reiñ bod adarre da 'r brezhoneg en
e bezh.

Un hevelep labour hengounel zo bet graet gant abEnnez hag en e levr e 



kaver kichen-ha-kichen troiennoù ha gerioù gwenedek ha - pebezh orror ! - 
frouezh hon herezh lennegel hen- ha krenn-vrezhonek. An dudigoù a 
c'hourfaotereka a glemmo, me ne welan amañ met skeudenn ur bobl he deus adkavet 
hec'h istor war-lerc'h kantvedoù a vored hag a ankoun.

Un nebeut mizioù zo e oa roet dimp ul levr moulet kaer, An Irin Glas a 
fell din lavarout. Setu amañ c'hoazh unan bet raktreset ken aketus e-keñver 
moulerezh. Ne ouzon ket avat ha ken spletus se eo ober gant « lizherennoù 
breizhek » a-hed ul levr. Kenedus eo al lizherennoù-se ; dres evel m' eo 
kenedusoc'h al lizherennoù « gotek » hag « iwerzhonek » eget al lizherennoù 
roman boas. Met skuizhus int evit an daoulagad. N' eo ket gwall blijus kennebeut
stumm damgarrezek al levr, ha divalav un heug ar skeudenn savet gant Yellen, 
rozik boñboñ ouzhpenn he liv. Ha piv a lavaro rak ha perak an herminigoù 
rejionolardel strewet amañ hag ahont gant ti-moulerezh Galles ha na glotont tamm
gant awenerezh broadelour al levr ?

Traoùigoù n' eo ken avat, ha na viront ket ouzh ar barzhaz-mañ bezañ e-
touez ar gwellañ embannadurioù brezhonek eus ar bloavezhioù diwezhañ. Hag-eñ a 
ve reizh ivez chom hep menegiñ rakskrid Erwan Gwegen ? Setu unan a oa chomet 
hogos dianav e-pad bloavezhioù ha trumm e verzher ennañ ar gwellañ moarvat eus 
hor skridvarnourion, oc'h unaniñ spister ar skiantour ha dreistsantout ar barzh.

« Emañ o kellidañ, emezañ a-zivout abEnnez, hag ur gwir varzh a zigoro a-
benn nemeur e zivaskell » Den, war-lerc'h bezañ lennet Barzhaz-hud ur Gwenedour,
n' en dislavaro.

Goulven PENNAOD.
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DA GOADMOC'HAN GWITIBUNAN gant YELLEN. - Priz al levr : 5 lur (kuit a vizoù) : 
H. Hillion, 56 - Arzhon, C.C.P. 120-68 Roazhon.

D' ur e veaj visterius » da Briñselezh Koadmoc'han eo ez omp pedet holl 
gwitibunan gant Yellen. Ur « skrid goapaus a-ratozh evit an dourisked » eo 
hennezh, gouez d' an oberour e-unan ; me 'gred eo dreist-holl ur skrid 
mousfentus a-ratozh evit Emsaverion Vreizh, da zegas c'hoarzh ha fent en o 
frederioù broadel.

Ur vroad eo Koadmoc'han ivez, ur vroad « en em ren hec'h-unan, bras a-
walc'h ha kozh a-walc'h maz eo evit henn ober » N' emaon ket e soñj diskleriañ 
deoc'h kement doare zo da Goadmoc'han da ren he stad politikel, penaos eo gant 
Koadmoc'han, peseurt pinvidigezhioù zo dezhi, hec'h istor hag he marvailh, ha 
darempredoù gant Breizh (ha gant Bro-C'hall). Rak diazezet mat eo priñselezh 
Koadmoc'han, un Istor dezhi (a sav betek amzer Wenc'hlan), pinvidigezhioù meur 
dezhi (pa oar tennañ korvo eus an dourisked paneveken), ur stad renet mat gant 
he friñs e-unan (hag en un doare demokratel a-walc'h, me 'gred). Ha da betra 
kement-se. Selaouit kentoc'h : « Ezhomm hon eus dalia, ognon, roz, bleuñv- 
avaloù, iliav ha patatez ! Ezhomm hon eus a Goadmoc'hanioù, Euskadioù, 
Breizhioù, Vietnamioù, Marokoioù ha Flandrezioù ! Ezhomm en deus ar bed diouzh 
pep bro ».. Ha diouzh Koadmoc'han ivez, ma 'z oc'h pedet da vont, gwitibunan !

LEVR-BLOAZ AR CHEVRE KELTIEK, 1966 : ° Recent Developments in the Celtic 
Countries ".

Levr-bloaz ar C'hevre Keltiek evit 1966 (100 pajenn) zo bet embannet e-pad
an hañv. E saozneg emat. Naontek pennad zo e-barzh, skrivet gant Kembreiz, 
Breizhiz, Iwerzhoniz, Skosiz, Manaviz hag ur C'hernevad. Displeget e vez enno 
petra a voe graet e-pad ar bloaz pe vloaz hanter a-raok an embann evit kreñvaat 
sevenadurezh hag arboellerezh ar broioù keltiek, met ivez e peseurt ketverioù ez
eus bet savet skoilh d' o araokaat. An trede levr eo da vezañ embannet gant ar 
C'hevre.



C'hwezek eus ar pennadoù a daolenn stad an traoù er vro-mañ-vro tra ma 'z 
eo hollekoc'h an tri fennad all.
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Pennad-blein George Thompson a bled da vodadeg Ljubljana, a voe aozet 

dindan baeroniezh Aozadur ar Broadoù Unanet warlene. Burutellañ a ra divizoù 
Ljubljana diouzh sellboent ar vroadelourien gelt. Skouerennoù eus ar pennad-se 
zo bet moulet en o zu o-unan ivez, da vezañ skignet e-touez dileuridi an 20 bro 
a gemeras perzh er vodadeg-hont, hag e-touez pennadurezhioù all. Evel-se e vo 
gwelloc'h anavezet plegennoù hor broadoù pa vo aozet - ma vez aozet ! - 
bodadegoù heñvel er bloavezhioù da zont. Laouen e vefen o kaout chomlec'hioù 
seurt tud, ma c'hoarvez da lennerien an notenn-mañ anaout anezho. Arabat deomp 
ober fae war ar bruderezh-se. Bro-C'hall ne gasas dileuriad ebet da Ljubljana, e
sigur n' eus ket a bobloù diemren e stern ar Stad C'hall. Deomp eo da ziskuliañ 
an touell. Den ebet er broioù all n' en deus c'hoant d' hon difenn ez foran, met
abegoù hon eus da grediñ e vez lennet hor c'hounskridoù hag ez eus tud e kargoù 
peuz-uhel hag a zo tuet-mat deomp. Unan anezho, ur gwiraour hag a zo bet anvet 
gant ur gouarnamant da reiñ kuzul a-zivout kudennoù broadoù diemren, a skrive 
din en doa kavet abegoù Breizh d' en em ren, evel ma 'z int displeget en hor 
c'hounskrid d' ar Broadoù Unanet (hag en hor bloazlevr evit 1965), « 
kendrec'hus-tre ». Evelato, an arguzennoù a harpe kalz war zarvoudoù ar 
bloavezhioù 1960-1962. Abaoe, e-lec'h lakaat bec'h war ar C'hallaoued ha stourm 
evit o gwirioù, e oa moredet kalz eus ar Vrezhoned en-dro, pe e kavent 
diogeloc'h, en « Emsav », en em zebriñ evit abegoù dister-da-c'hoarzhin pe 
bersonel. Evel just, bez' ez eus un distro, un dazlamm, a-enep hevelep mibiliaj,
ha spi am eus ez ay war greñvaat. Harp d' ar re a ginnig kenlabourat war an 
dachenn vreizhat al ledanañ ma c'heller, gant ma vo ar c'hinnig gwirion ha 
didroidell ! Evit an estrenien, kennebeut hag enebourien Vreizh, n' eus ket kalz
diforc'h etre hor strolladoù brogar. Pa welont n' eus ket emglev, ne glaskont 
ket gouzout piv zo reizh, met lavarout a reont : Re wan int, ne zeuint ket a-
benn da gaout netra.

N' heller ket bout a-unvan atav hag a-zivout pep tra. Met pa n' eus ket tu
da unaniñ strolladoù hag o deus meur a vennad boutin e sell da dizhout palioù 
etre, n' eo ket mat evit ar vro. Kement-se en deus degaset ac'hanon pell diouzh 
levr ar C'hevre. Koulskoude, ra vo aotreet din tennañ evezh war ar c'henlabour a
zo en aozadur-mañ war ziazez mennadoù hag a zo boutin etre an izili hag an 
aozadurioù broadel ma harpomp warno, tra ma chom pep hini eus ar strolladoù-se 
dieub-krenn da seveniñ o mennadurezh hep goulenn ali ar C'hevre e doare ebet.

Ur pennad gant ur Skosad all, hag a zo e servij ur stad Afrikat, « A brief
Survey of African Nationalism » a ro disklêriadurioù diwar-benn distabilderioù 
hag a c'hellfe degas trubuilh da veur a stad nevez diazezet hep damant d' an 
diforc'hoù yezhel pe veuriadel.

Er pennad « Bulwarks of political freedom » em eus klasket diskouez ez eo 
ret-holl hor yezhoù keltiek evit sevel koulz hag evit diwan frankiz politikel 
hor broioù. Peurvuiañ e vreutaomp hon eus ezhomm da sevel ur Stad Vreizhat evit 
diwall hor yezh. D' ar re a lavar ez int brogarourien vreizhat ha ne gav ket 
dezho ez eus ezhomm eus ar brezhoneg evit ma vevo Breizh ec'h eneban gant ar 
vreutaenn-mañ : ezhomm a vo eus ar brezhoneg evit diwal ar Stad Vreizhat. 
Talvout a ra ar mennadoù-mañ evit Iwerzhon ha Bro-Skos ivez, ha spi am eus e 
tougo hor bloazlevr da spisaat menozioù brogarourien an div vro-se, eta.

Diwar-benn ar pennadoù all. Kavout a reot e darn anezho traoù hag a 
anavezit marteze un tammig, met en holl ez eus disklêriadurioù nevez hag atizus.
Menegiñ a ran dreist-holl ar pennad diwar-benn Urdd Gobaith Cymru ha perzh an 
Aozadur-se en Emsav sevenadurel Kembre, ur skouer dreist hag a dlefe bezañ 
heuliet e Breizh ; pennad G. MacLennan « New Hope for Gaelic », skrivet mat-tre,
a-zivout anvidigezh ur rener nevez e penn An Comunn Gáidhealach e Bro-Skos ; 
pennad M. O Riain diwar-benn « Arboellerezh Iwerzhon Bremañ », helenn, 
distambouc'h, resis ; ha hini P. 0 Conhùir « Not merely free but Gaelic as well 
».
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Trugarekaat a ran amañ aozerien ar pennadoù diwar-benn Breizh ha n' int 

ket mennet da gelenn al lennerien vreizhat peogwir o devez ar re-se tu da gaout 
keleier klokoc'h en o c'helaouennoù, met kentoc'h da gelaouiñ ar Gelted all 
diwar-benn plegennoù hor bro. Ar pennadoù-se zo sklaer ha resis, met unan anezho
a voe skrivet re bell a-raok an embannidigezh moarvat. Nag an destenn bolitikel 
nag an hini arboellerezhel ne glaskont livañ un daolenn gennerzhus, ha reizh e 
oa diskouez an traoù evel m' emaint. Aozer dianav « The Breton Economic 
Situation » a skriv en dibenn : « There is no hope whatever unless there is some
change in the political regimes which have succeeded each other in France since 
the Revolution ». Da remed ne vez meneget gantañ nemet « well-informed people 
advocating for France a federal system which would give some chance of survival 
to her provinces ». Neuze, ar vroadelourien vreizhat ? N' o deus programm 
arboellerezhel ebet ? N' eus nemet un diskoulm dre ur c'hevread-ar-rann-vroioù-
gall ? Ken izel 'maomp degouezhet ? Evit mont war-raok e-touez ar bobl hon eus 
ezhomm koulskoude da ginnig ur menoziadur broadel spis, disheñvel diouzh re 
Phlipponneau ha Martray, gouest da harpañ ar re-mañ pe da gemer o lec'h, hervez 
ma tegouezho.

Al levr a goust 12 lur nevez evit ar re ha n' int ket izili eus ar 
C'hevre. An izili, hag a bae 10 lur ar bloaz, a resev en eskemm pep a skouerenn 
eus ar bloazlevr koulz ha 4 skouerenn eus ar c'hannadig " Celtic News ". Kas an 
arc'hant da 'n Ao. Ronan Tremel, 17 bis, rue de l'Argonne, 78 - Houilles (e-
kichen Paris), hag a vo laouen o reiñ disklêriadurioù a-zivout ar C'hevre d' ar 
re a garo.

Pediñ a reomp ar re a zo diwezhat o paeañ o skodenn-vloaz d' he c'has hep 
muioc'h a zale da R. Tremel. Skoazellit ac'hanomp da genderc'hel gant hol labour
hag a dalvez da c'honit frankiz da Vreizh.

Alan HEUSSAFF.

LA VIE QUOTIDIENNE DES PAYSANS EN BRETAGNE AU XIX° SIECLE gant Yann BREKILIEN
(Hachette). - 368 pajenn - keinet e kartoñs ha lien - Priz 15 lur.

Boazet omp abaoe nebeut amzer da gaout boued saourus digant moulerien 
Bariz. N' eus ket pell ne veze moulet gant ar C'hallaoued nemet levrioù gwall 
zister a-zivout hor bro. Ar skeudennoù a oa kaer-kenañ peurvuiañ, anv an oberour
a oa hollvrudet, met ne oa talvoudegezh ebet pe dost, gant ar skrid. Ha kemmet e
vefe penn d' ar vazh ?

Douget e vefemp d' her soñjal o welout levrioù dedennus o tont er-maez 
ingalik a-walc'h. Goude " Minorelezhioù Bro-C'hall ", hon eus bet " Breizh 
kevrinus " gant Gwenc'hlan ar Skoezeg ha setu bremañ " Buhez pemdeziek kouerien 
Vreizh en 19vet kantved " gant Yann Brekilien.

Strollet eo en e bajennoù ur bern fedoù na gaver, a-hend-all, nemet 
strewet e meur a gelaouenn hag e meur a skrid. Den ne c'hello ken plediñ gant ar
pezh a zo bet anvet " Sevenadurezh an trebez hag an drezenn-bod ", hep lenn 
oberenn Brekilien. Tachenn ebet eus buhez hon tadoù-kozh pe kuñv n' eo bet 
laosket a-gostez. Al labourioù war ar maez pe war an aod, ar binvioù implijet, 
ar vuhez kevredigezhel, arboellerezhel pe sevenadurel a zo taolennet en un doare
sklaer-tre e daouzek pennad al levr. Ma fell deoc'h gouzout perak e oa prinistri
bihan d' an tiez ; petra a soñje Arthur Young a-zivout hor hendadoù « disheñvel-
krenn eus ar C'hallaoued » ; penaos e ouie ar Vigoudenned lakaat o menozioù 
politikel a-wel d' an holl ; ha peseurt doare kolektivelezh a oa o ren e 
lec'hioù zo e Kerne-Uhel, prenit ha lennit levr Yann Brekilien. N' ho pezo ket a
geuz.

YANN-BER PIRIOU.
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NOTENNOU

Gant Aberhel, Per ar Bihan, Ronan Huon.

Hor Mignoned

Marc'harid RIOU ha Remont-Rieg JESTIN a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet 
euredet d' an 13 a viz Gouhere.

Loeiz BIHANNIG, e wreg ha Ronan a zo laouen da gemenn ganedigezh Gwenole, e 
Dieppe d' an 22 a viz Eost.

Klevet hon eus keloù eured Mona GOULOUARN, merc'h hor c'houmananter Andrev 
Goulouarn, kelenner e Roazhon.

Eured Mikael AODIG ha Joela AR BAILH a zo bet lidet d' ar 17 a viz Gwengolo en 
Iliz Itron Varia ar Pradoù e Pariz.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' hor mignoned.

Kañv 

Glac'haret omp bet o c'houzout e oa aet da anaon Koulmig KERLANN d' an oad a 
naontek vloaz.

Hor gourc'hemennoù a gengañv a gasomp d' hor mignon Yann Gerlann skoet ken kriz 
dija tri bloaz zo gant marv e wreg.

Klevet hon eus ivez gant glac'har en doa kollet hor c'houmananter feal Jos 
KADOUDAL, eus Boulvriag, e bried d' an unan a viz Gwengolo.

Profoù 

MEZHEVEN. - 
M. Renault, 20 lur - Dr. A. Rousseau, 10 L - Ao. E. Lagrée, 5 L - Y. L. Perot, 5
L - Erw. Daniel, 10 L - Remont Korr, 10 L - Andrev Daniel, 30 L - Kaour Faou, 5 
L - Jakez Derouet, 30 L 
- War un dro : 130 lur.

GOUHERE. - 
R. Radenne, 10 L - Per Penneg, 50 L - Remont Tassel, 75 L - L. Chalier, 40 L - 
Joel ar Wern, 5 L - R. Moride, 5 L. 
- War un dro : 185 lur. 

EOST. - 
Fr. Thomas, 10 L - Dr Y. Ezel, 100 L - H. Al Lann, 5 L - Y. C. Hanus, 5 L - 
Loeiz Bihannig, 40 L. 
- War un dro : 160 lur.
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GWENGOLO. - 
T. Pabu, 5 L - M. Bienvenu, 5 L - J. ar Wern, 5 L - V. de Bellaing, 10 L - Y. 
Oulc'hen, 5 L - J. Abask, 10 L . R. Le Sclotour, 10 L - F. Kervella, 110 L - Y. 
Thomas, 20 L - Dizanv, 1.700 L. 
- War un dro : 1.880 lur.

An doug-alc'houez breizhat 

Degemeret hon eus ur prof 170 000 lur kozh diwar werzh an doug-alc'houez gant 
kartenn Vreizh warnañ.  
Trugarekaat a reomp an holl re o deus graet war e dro ha meizet talvoudegezh ar 



werzh-se. Trugarez ivez da Yann Vazhe evit an dresadenn.

Timbroù evit an Emsav

Gallout a rit sikour an Emsav en ul lakaat a-gostez an timbroù a zegouezh 
ganeoc'h war ho lizhiri. Troc'hit an tamm lizher ha lakait an timbroù a-gostez 
ha p' ho pezo trawalc'h kasit anezho d' an Ao. Drean, 48, rue du Docteur-Roux, 
Choisy-le-Roi a raio war o zro.

Lizhiri

Setu amañ menoz ur c'houmananter diwar-benn hon niverenn diwezhañ :

« Emaon o paouez lenn niverenn diwezhañ " Al Liamm ", ha c'hoant a zeu din da 
lavarout deoc'h pegen plijet on bet ganti.
Liesdoare ez eo an danvezioù pleustret, kempouezet mat eo an niverenn-mañ, d' am
meno :
Barzhonegoù, ur pezh-c'hoari, lennegezh, tudoniezh, yezhoniezh, ha notennoù 
puilh evit echuiñ.
Evit pezh a sell ouzh ar barzhonegoù, taolit pled ouzh un dra (bet gwelet 
ganeoc'h endeo marteze).

Daoust dezho bezañ skrivet gant barzhed disheñvel, ez int gwisket holl, koulz 
lavaret, gant an hevelep stumm, pep poz o kregiñ gant gerioù heñvel. Adlennit : 
Karet em eus... Karet em eus... (S. Kervahe)
Koun ac'h eus... Koun ac'h eus.. (P. Diolier)
Me a garfe... Me a garfe... (P. Diolier)
N' o deus ket diskaret... - (Y. Gwernig) 
Plac'h he... (Ed. Gwegen)
Deut ma dous... Deut ma dous... (Glenmor)

Gouzout a ran ez eo douget ar varzhed - dre lusk an awen - da implijout seurt 
stumm, met arabat e vefe unton...
Pismigañ a ran. E gwirionez em eus lennet ar barzhonegoù-se gant dudi. Re P. 
Diolier dreist-holl a blij din. Ar re bet embannet dija dindan an anv-se am boa 
kavet kaer-tre (" Mammig kozh a Lanndubedu " en o zouez).
Marteze e veze niverennoù all " Al Llamm " a-genlive gant houmañ, ne vefen ket 
souezhet, met an niverenn-mañ am eus kavet diouzh va doare ! »
V.B
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Sed amañ lizher un alaman yaouank koumanantet d' AL LIAMM :

« Setu me en-dro en enez Groe. Erru on ur sizhun zo. Ar wech-mañ e chomin ur miz
hanter, betek ar pemzek a viz Here, pe war-dro. Goulennet hoc'h eus diganin hag-
eñ ez eus c'hoazh kalz a vrezhonegerien en enez Groe. Ma, peogwir eo ret 
lavarout ar wirionez, n' eus ket. An dud a oar komz brezhoneg o deus holl tremen
tri-ugent vloaz pe muioc'h c'hoazh. Ankounac'haet o deus kalz a draoù, peogwir 
ne gomzont nemet galleg. Met, n' eus forzh, seul bouezusoc'h eo e vefe graet ar 
studiadenn-mañ. Bez e vo re ziwezhat a-benn dek vloaz.

Ur blijadur vras en deus graet din ar rummad kentelioù am eus roet er Skol-Veur.
Kenderc'hel a rin goude an ehan-skol. »

E. T.

Marv Petru Rocca 

Marv eo Petru Rocca, rener Strollad Emrenerien G-Korsika abaoe 1925 betek 1939, 
d' an oad a 79 bloaz. Douaret eo bet e bered Vico, e barrez c'henidik, gant un 
engroez a dud, goude un oferenn-gañv ha meur a bregezenn veulus.

Ret eo deomp lavarout e oa bet endeo Rocca bac'het gant Daladier e 1939... 
Adkaset en doa da hemañ kroaz « La Légion d'Honneur » pa voe mouget Strolladoù 



an Emrenerien war harzoù Bro-C'hall... Hag hi gonezet war an dachenn-emgann 14-
18 !

Un den dispont ha tener war un dro e oa Rocca. Dieubet gant an arsav-brezel 1940
e vanas sioul en e di. Ur skrivagner fonnus, un den desket-meurbet war bep 
tachenn sevenadurel e oa. Mouler e oa en Ajacciù d' ar mare-se.

Hogen kavet e voe gant ar C'hallaoued (deuet adarre eus Aljeria) ur frazenn 
skrivet war gartennig-c'hodell un emrener all : «Goude bezañ bet pemp eur o 
tabutal gant konsul Italia e nac'h Rocca kuitaat Korsika ».

Pemzek bloaz galeoù ! Setu barn ar « falz dieuberien ». 

Anaoudegezh am boa graet gant Rocca e bodadeg hor Strollad e Roazhon (1929). 
Adkavout a ris anezhañ e porzh bras Fontevraod e miz Mae 1948. Dieubet e voe 
adarre e mis Genver 1949. Laeret e di-moulerezh, difennet dezhañ mont da 
Gorsika.

Kalon an den-se hag en doa trivliet kement en e vruched evit e vammvro a fatas.

Erfin e voe aotreet dezhañ addont en enezenn. Sevel a reas ur strollad c'hoari, 
bodet e voe gantañ ar skrivagnerien yaouank, enoret ar varzhed kozh.

« Tad ar yezh » eo bet anvet Rocca ez-vev ha goude e dremenvan gant kelaouennoù 
kreisteiz Bro-C'hall (Nice-Matin, Le Provençal) zoken.
Rocca, mignon ker, ho mignoned ha kenstourmerien vreizhat a zalc'ho koun 
ac'hanoc'h betek deiz o marv.

T. JEUSSET.
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Ur miz er Stadoù Unanet 

O vezañ m' em eus tremenet ur mizvezh plijus ha kentelius-tre en hañv tremenet 
er Stadoù Unanet e fell din kemenn da lennerien " Al Liamm " penaos e c'hellont 
mont di. Ret eo da gentañ bezañ kelenner ha gouzout un tamm saozneg, peadra da 
gomz.

Ar chomadenn-se e tiegezhioù Amerikan a zo aozet gant an Amerikan Host Program 
evit kelennerien Europat. 150 European o deus bevet du-hont evel-se e-pad ur miz
e-kerz an hañv diwezhañ. Bez e oa dreist-holl Hollandiz, Alamaned ha Saozon, un 
20 Gall bennak a oa hepken hag ur Breizhad !

Div chomadenn zo :
An hini gentañ : disparti eus Europa d' ar 5 a viz Gouere ; distro d' ar 6 a viz
Eost.
An eil : disparti eus Europa d' ar 26 a viz Gouere ; distro d' ar 27 a viz Eost.
A-drugarez da brofoù roet gant kevredigezhioù Europat pe Amerikan e c'heller 
kaout ar prizioù-man :

Kornad I : Er Biz (Massachusetts, Vermont, New-York, Pennsylvania, New-Jersey, 
Virginia, Maryland...) 300 dollar ;
Kornad II : Er Mid-West (Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana) 440 
dollar ;
Kornad III : Er Far-West (California, Texas, Arizona, Colorado, Oregon...) 600 
dollar.
(1 dollar : 5 lur)
Aozadur ar veaj hag ar chomadenn.

Goude un emwel gant rener an Amerikan Host Program, e veaj ar gelennerien 
dibabet war un dro dre v-Boeing betek New-York. Eno e chomont e-pad tri deiz en 
un ostaleri eus Manhattan (amzer vak). Goude ez eont dre garr-boutin pe dre 
garr-nij betek an tiegezh kentañ o degemero. Peurvuiañ e chomo ar gelennerien e 
daou diegezh disheñvel. E dibenn o chomadenn en eil tiegezh en em vodo ar 
gelennerien e New-York hag eno e tremenint un nozvezh a-raok o distro da Europa.



Ar prizioù meneget a dalv da baeañ an holl vizoù (ostaleri, pred, dezougerezh) 
azalek an disparti eus Europa betek an distro. Evit reiñ e anv ez eo trawalc'h 
bezañ en deskadurezh komz a-walc'h a saozneg evit kompren ha bezañ 
komprenet. . .

An tiegezhioù amerikan a zegemer ar gelennerien evit ur bennozh Doue hag o sell 
evel o c'houvidi. N' eo ket eta ur veaj touristel marc'had-mat ; ne zibab an 
Amerikan Host Program nemet ar gelennerien a glask kaout ar galloud hag an 
degouezh da vevañ e ti Amerikaned ha anavezout ar vuhez en USA.

Evit reiñ e anv ha kaout diskleriadurioù all skrivañ, en ul lakaat ur golo-
lizher gant un timbr da : M. A. Beaudot, 27, boulevard Poniatowski, Paris 12'.
R. H.
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" La Danse Bretonne " 

Adembannet eo bet levr Erwanez Galbrun " La Danse Bretonne " gant ar gelaouenn 
Skol. Ar priz a zo 12 lur : C.C.P. Revue SKOL Rennes 1911-06.

Kuzul ar Brezhoneg 

Bodadeg veur Kuzul ar Brezhoneg zo bet dalc'het e Sant Brieg d' ar sul 25 a viz 
Gwengolo da 2 eur. Ur rentañ kont eus o labour graet ha da zont zo bet roet gant
pep strollad. Ar rener an Aotrou Floc'h hag ar poellgor o vezañ roet o dilez eo 
bet mouezhiet evit eñvel ur burev nevez. En e benn emañ Vefa de Bellaing ; 
sekretour : an Ao. Gw. Dubourg ; Teñzorer : Yann ar Beg ; Izili Ivona Varzhin ha
Gab Cherel.

Lizher an Eskob 

Degouezhet eo ganeomp Lizher Eskob Kemper e brezboneg «Ar c'hêrioù o kreskiñ »

Oferenn :Sant Brieg, Brest, Roazhon

- Bep sul kentañ eus ar miz ez eus un oferenn vrezhonek e Sant Brieg. Lidet e 
vez an oferenn-se da 11 eur 30 e Chapel Sant Gwilherm war vord tachen Veurzh e 
Kreiz Kêr.

- Bep trede sul eus ar miz ez eus ivez un oferenn vrezhonek e Brest da 10 eur e 
parrez ar Studieren, straed La Motte-Picquet.

- Un oferenn viziek a vez bep miz ivez e Roazhon e Chapel Leanezed Santez Klara,
straed Brizeug.

Unvaniezh Speredel Breizh

Un oferenn eus An Unvaniezh renet gant an Dll St Gal de Pons zo bet graet d' ar 
sul 25, e Montbareil, da 11 eur.

Pedennoù an oferenn 

Emañ an Ao. Kalvez oc'h embann pedennoù an oferenn ha kantikoù e stumm ul levr 
moulet. 
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Kelaouennoù

Gwenedour a zalc'h da zont er-maez. War an niverenn 24 e c'heller un danevell 
fentus eus Kamp Logivi.
Koumanant 5 lur. H. Hillion C.C.P. Rennes 120-68

War niverenn 94 Ar Bed Keltiek e kaver ivez un danevell eus naontekvet Kamp ar 



Vrezhonegerien. Da heul emañ pennad boaz Istor Breizh, ar raktres geriadur, Ar 
voullig-dramm en Iwerzhon gant Alan Heussaff, Al levr kristen gant Roparz Hemon,
Keleier hag ur varzhoneg Beg ar Vran.
C.C.P. Rennes 1907-07.

"Ar Vro "

Deut eo er-maez Ar Vro dindan ur wiskamant nevez a gas da soñj deomp hini 
niverenoù kentañ ar gelaouenn " Stur ". Un niverenn dev eo, 118 pajenn enni gant
kenlabourerien nevez evel Le Scouezec, J. Merrien, Meavenn ha pennadoù 
liesseurt.

E brezhoneg e kaver Diougan Gwenc'hlan hag ur pennad gant Per Denez diwar-benn "
An Irin Glas ".

En notennoù burutellerezh ar c'helaouennoù Hor Yezh, Ar Bed Keltiek, Al Liamm, 
Preder a zo savet e brezhoneg ivez.

Gwelloc'h e vefe bet d' hor soñj, derc'hel da vurutellat ar skridoù-se e galleg 
evel gwechall : ar pal a oa lakaat ar c'hallegerien da c'houzout petra a veze 
graet gant ar vrezhonegerien. Ar furnezh a vefe eta distreiñ d' an doare-se o 
vezañ ma n' eus ket kalz a c'helaouennoù o vrudañ labour brezhoneg an Emsav 
Broadel.

AR VRO. Koumanant : 20 lur - J. Desbordes - C.C.P. 1493 79 Nantes.

" Ar Soner "

Degouezhet eo ganeomp 150vet skouerenn Ar Soner. Ennañ e kaver ur pennad digeriñ
gant Polig Montjarret ha da heul an holl geleler a c'heller kaout diwar-benn ar 
strolladoù biniaouerien hag ar genstrivadegoù. 
Koumanant : 20 lur. C.C.P. 1244 77 Rennes.

Emglev an Tiegezhioù 

Evit ar wech kentañ eo bet aozet un Emvod e Kreisteiz ar Vro, e Gwened d' ar sul
16 a viz Here. An engavoù er porzh-houarn, ar pred a-gevret, ar valeadenn-
ergerzh e kêr a zo bet dedennus evit an holl bras ha bihan.

Gweladenn d' an Iliz-Veur da greiz an endervezh. Un tregont bennak a dud en em 
dolpas eno da ganañ ha da bediñ en hor yezh. D' an Emvod-mañ e oa deut tud eus 
Naoned, Redon, Kemperle, Roazhon ha Sant Brieg evit en em gavout gant tud 
Gwened. Trugarez bras a rank Emglev an Tiegezhioù lavarout da Wion ar Menteg ha 
d' an Dr Laurent evit bezañ bet war evezh evit hor skoazellañ da ober war-dro an
dud deut d' an Emvod.
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Bennozh Doue ivez da Yann Boessel-Dubourg evit an diskleriadurioù a glok evidomp
evit an Emglev e Bro Wened.

Da werzhañ 

Da werzhañ L'Heure Bretonne niverennoù : 10, 19, 24, 40, 41, 42, 43, 61, 63, 
108, 119, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 181, 185, 187, 190, 192, 193, 194, 195.
Ober kinnigoù d' ar gelaouenn.

Al laponeg en arvar 

Er gelaouenn c'hallek " Le Monde " hon eus lennet gant plijadur ur bajennad a-
bezh gouestlet d' al Laponia Finnat. Emañ ar vro-se, ken pell war du an 
hanternoz, oc'h en em zigeriñ d' an douristed a glask muioc'h-mui evel ma 
ouzoc'h, an dianav hag an digenvezded, ]od anezho da nebeutañ. Setu penaos e 
kloz ar skrivagner e bennad : « Piv oar ? Marteze e teuio da soñjal aozerien 



breuriezhoù-vakañsoù, hag int bepred o klask douaroù nevez, ez eo hoalus al lenn
Inari. Gwazh a se, hep mar, evit peoc'h ar rannvroioù-se, ar re ziwezhañ en 
Europa a c'heller ober rannvroioù gouez anezho. Fentus a-walc'h e vefe ivez 
gwelout strolladoù tud, dibrenn o zilhad, met youlek, o treizhañ didreizhañ al 
lenn Inari, keit ha ma vefe lennet a-zioc'h d' ar c'hamp diazezet en « Ultima 
Thule » ar Romaned, war lienennoù joaus : « Amañ Klub ar Mor-kreiz-douarek ».

Siwazh Doue, ken anat eo an tonkadur-se, en hor bed a-vremañ m' en deus lavaret 
Ivar Näkäläjärwi d' ar skrivagner gall diwar-benn lusk ar vuhez a vount Laponiz 
d' en em veskañ muioc'h-mui gant ar Finned ha tud all c'hoazh ; « Un dra vat 
eo ! Ne ven ket mui Laponiz e vefe graet anezho traezhoù mirdi hepken ». 
Koulskoude, diskleriet en deus ivez : « Aon am eus, avat, ne dafe hor yezh da 
get. Dre ziouer a vistri o c'houzout mat al laponeg ne c'hell bezañ roet ar 
gelennadurezh nemet e finneg. Evel ma rank ar vugale mont d' ar skol pell diouzh
ar gêr ha ma vezont rannet evel-se diouzh o zud ez int war var da ehanañ da gomz
laponeg ».

Skrivañ a ra Ivar e-unan pennadoù evit un dastumadenn Laponat hag e kemer perzh 
e kendalc'hioù m' en em vod enno kannaded ar pobloù bihan. « Gwell eo ganin, » 
emezañ c'hoazh, « bezañ ur Finn eget un Norvegiad pe ur Svedad o vezañ m'eo hor 
yezh-ni unan eus ar yezhoù finnek-ougriek. Koulskoude, en em santout a ran 
muioc'h laponat eget finnat. » 
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Treitour ! a mallozh dit !

Ur c'honsul kozh a Frañs, en deus beajet kalz evit e vicher ha skrivet, war a 
lavarer, un daou-ugent bennak a levrioù, an Ao. Per de Beaumont e anv, en deus 
taolet pled ne veze ket roet gant ar gelennadurezh kristen ar frouezh a 
c'hellfed gortoz anezhi ha se, war e veno, a vije dleet, evit ul lod da 
nebeutañ, d' ar gerioù a vez graet ganto ha n'int ket komprenet mat gant an dud.

Labouret en deus eta hervez e venozioù ha setu m' emañ ti Fayard-Mâme o paouez 
embann daou levrig savet gantañ : unan a zo " An Aviel hervez Sant Vaze, " hag 
egile " Komzoù (Hor Salver) Jezuz-Krist ". Da eeunaat e skrid, war a lavarer 
deomp, n' eo bet implijet gantañ nemet nav c'hant ger hepken. Lamet en deus an 
oberour dioutañ an is-lavarennoù, ober a ra peurvuiañ gant frazennoù berr 
displeget en doare-diskleriañ.  Risklañ a ra ivez war vunudoù zo.

Skrivet en deus ur Jezuist diwar-benn al labour-se : « Treiñ (an Aviel) en ur 
yezh eeun n' eo ket trubardiñ muioc'h eget mont eus an arameeg d' ar gresianeg 
hag eus hemañ d' ar galleg. A-hend-all, lakaat an Aviel er galleg ar boazetañ ha
n' eo ket, a-benn ar fin, dont en-dro eus ar skritur d' ar c'homz ? »

A-du a-walc'h emaomp gant an Tad Jezuist-se. Souezhus eo, memestra, d' ur mare 
ma vez komzet kement eus kelennadurezh ha dispignet kement a strivoù hag a 
arc'hant da sevel skolioù, e vije ret klask eeunaat skridoù-diazez evel an 
Avieloù. Un dra bennak a-dreuz a rank bezañ en deskadurezh c'hall.

E Breizh-Izel eo disheñvel an traoù rak eno hon eus afer ouzh ur bobl a oar, a 
dra sur, lenn ha skrivañ nemet ez eo dizesk e-keñver he yezh peogwir ne vez 
kelenet ar brezhoneg a-zoare e skol ebet, koulz lavaret. Setu perak, en hor bro,
e kredomp start e rankfe bezañ aozet skridoù a-ratoz evit ar bobl hag int 
skrivet en ur yezh an eeunañ ar gwellañ. R. Hemon en deus kerzhet, ur mare, gant
an hent se nemet n' eo ket bet heuliet kalz ha n' eo ket bet aet pell a-walc'h 
gantañ kennebeut.

Daoust pe zaoust, dudius e vo gouzout peseurt frouezh a roio an taol-aesa-se. 
Pell emaomp, avat, diouzh doare-kelenn skolioù-sul Kembre (seul 'ta, petra e 
teuont da vezañ ? ne vez mui komzet kalz anezho) ma veze kemeret harp war ar 
Bibl evit reiñ da Gembreiz ur gelennadurezh ledan war veur a zanvez all evel an 
istor, an douaroniezh, an douarouriezh h.a. Sed, da nebeutañ, petra a zo bet 
skrivet gant F. Vallée en e « Eñvorennoù-beaj». Me n' oun bet morse da welout ha
keuz am eus, keuz-bras zoken.



Ar broadoù... unanet !

Daoust ma ne vez ket komzet nemeur, abaoe ur pennad, eus enez Chipr, e talc'h an
Durked hag ar C'hresianed da stourm an eil re ouzh ar re all pep gwech ma kavont
an tu d' hen ober.
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Emañ gouarnamant Ankara oc'h ober e seizh gwellañ evit skarzhañ ar C'hresianed 
diouzh inizi Umbros ha Tenedos. A-benn bremañ e kêr Derokoy, da skouer, ez eo 
kouezhet niver ar C'hresianed eus 2.500 da nebeutoc'h eget 1.000 den. Pe e vez 
diberc'hennet ar C'hresianed diouzh o ziez pe neuze e vezont rediet d' o 
gwerzhañ evit ur priz dister. Hervez repuidi, nevez degouezhet e kêr Athènes, e 
vez serret ar skolioù gresianek ha ken gwallgaset ar C'hresianed gant gwall-
baotred deuet eus Anatolia ma rankont kuitaat ar vro.

Deiziadur godell 1967 

Delziadur godell Al Liamm a zeu er-maez en deizioù-mañ. An dek a goust 4 Lur. Un
distaol a vez graet pa brener kalz war un dro.
Kasit ho chekenn gant ho koulenn da R. Huon. C.C.P. Rennes 1629-14.
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395

AR VUGALE

PER DIOLIER

O gwelout a ran,
ar vugale,
o zavañjeroù roget-diroget
or godelloù leun a vili ha mein,
o botoù dilas karget gant an traezh.

O c'hlevout a ran,
ar vugale,
a c'hoarzh d' ar vuhez
o tistag' goustad
silabennoù hud o c'hoarioù peurbad.

Ar vugaligoù,
o merc'hodennoù,
o folotennoù,
o fistolennoù. 
I o pavata grouan an alez
hag o sell' ouzhin,
war o fri savet 
ar pikoù panez.

Deut int davedon, 
ar vugale,
war o dremmoù rous
o mousc'hoarzh ael, 
en o daoulagad
liv kemmus ar mor 
ho birvilh an tonn.
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Komzet o deus ouzhin, 
ar vugale,
hep disfiz na mezh. 
Met daoust da se
n' on ket gwall asur 
da vezañ miret 
alc'houezig aour
o bed achantet.

397
PER DIOLIER

AN DISTRO

Ai marc'heg bras ha treut 
Hir e skeud
Gant e zilhad du a boultrenn 
War e dal uhel lies a roufenn 
Dindanañ un tasmant a loen 
Liv ar bed all en e gerc'henn 
En deus dilezet an hent bras
Goude bezañ graet sin ar groaz. 
Gant ar wenodenn



Emañ o vont e-unan-penn. 
Hag e treuz divall
Ur parkad melchon, ur parkad segal 
Hag ur parkad lin.
Hag e rank diskenn
Evit digeriñ ha serriñ en-dro 
Ar c'hlouedoú prenn.
Amañ e kutuilh ur vouarenn.

E vuhez-pad 'n deus brezeliet 
Madoù a-vriad dastumet
War un tron zoken e oa bet lakaet 
E bro pell ar Sarazined.
Met e vlev louet, e vignoned steuziet
Da vro e gavell ez eo distroet 
Da vervel
Ha kaout hep termen
Ur plas d' e eskern
En ur vro gristen.
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Adkemerout a ra hep tizh 
Gwenodennoù c'hoarioù e yaouankiz.
N' eus nikun du-hont er c'hastell 
Ouzh e c'hortoz hiviziken.
War ar pantennoù serzh

Bremañ e kerzh
Davet ar waremm vras.
Emañ e kreiz al lann, ar banal, ar radenn 
O skeiñ war-du ar mor
Hag o teuziñ el latarenn...
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PER DIOLIER

ARNEV

Er-maez mañ an arnev
O krozal
Hag ar glav o tintirinal 
Ouzh gwerenn ar prenestr. 
Emaout o sellet
Ouzh an dour a ruilh war bavez ar straed. 
Moug an aer
O plavañ ponner
Er gambr.
An disterañ jestr
Am laka diaes.
Koulskoude on deut ez kichen 
Ha lakaet va dorn a gren 
War da vlev melen
Liammet-brav gant ur voulouzenn 
Ruz he liv.
Diouzhtu ac'h eus graet ur c'hammed
A gostez
Ha digoret bras ar prenestr 
D' un aezenn tomm ha moeltr.
Hag e klevomp frond ar c'hlazvez c'hlebiet
El liorzhig tost.
Stouet ac'h eus o kinnig da zremm



D' an diwezhañ takennoù
A ziver war da jod 'vel daeloù. 
Tennañ a rez don da anal
Da zivronn o fiñval
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Dindan da gorfenn vouk. 
Me a zo diaes din.
War va zal e perlezenn
Ar c'hwezenn.
Ur wech all e touchan
Da voukloù rodellet.
O tisoublañ prim
E laverez din
Mall a zo warnon
Ret eo din monet. Kenavo emberr. 
Hag o kemer da sac'hig ler
Lijer out endeo er skalier. 
Dont a ra ur bann heol
Tre betek kreiz ar gambr
Ha mouilc'hi a richan
Er c'histinennoù gleb.
Pellaat a ra trouz da gammed 
War ar pavez dizingal.
Poan a ra din kompren
Emaon bremañ va-unan-penn 
Hag o voustrañ em bizied delt 
Ur voulouzenn liv ru
A bokan dezhi gant trefu 
Hag anken.
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Youenn GWERNIG

IDENTITY

N' o doa ket soñj ken e pelec'h e oant ganet 
nag e oa mener, pennti pe graou
bout bet ganet o fennober e oa
santout aezenn an nevez-hañv
o flourat o fronelloù ha gwad o lammat
e kleuz o brusk
pik pik pik ar piker mein ne baouez 
bout manet bev c'hoazh o fennober e oa

mein benerezh mein tailh berniet a-dropiti 
en-dro d' al liorzh he bleunioù yac'h
n' eus moger ha n' heller ket trec' hiñ 
na vur didoull
ha ne vern e pelec'h oa bet ganet un den 
war c'horre an ti eo heñvel ar vein glas 
hag an anal o sevel da heul huñvre an ebr 
gwell lemmañ da skiant
n' eus a c'hannadur
'met hini ar c'heuneud o vervel.

1966.

a-dropiti, rannyezh Skaer evit kement-ha-kement.
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SOAZ KERVAHE

ENE DIANAV...

Pedet em eus evidout,
Ene dilezet,

Ar muiañ dilezet tout,
An hini daonet

- Piv a lavar daonet ? 
N' anavezen ket ac'hanout, 
Met o tremen er vered
Em eus pedet evidout.

N' ac'h eus mui bez ebet, 
Ha marv pe vev out ?
Ne ran forzh. Te 'zo dilezet, 
Me fell din da garout.

Ha degemeret er Wenvidigezh 
Na soñj ket mui ennon. 
Evidout-te hepken, hep trugarez, 
Kan gloar ha levenez !

Din-me va unan eo
Da c'hounit va feurbadelezh.

Du 1966.

403
Angela DUVAL

PETRA DALV ?

- Ha petra dalv' dit, va breur
sevel kent goulou-deiz da glevout an oferenn vintin
ma chomez goude da straniñ, da evañ, ha da 
zispenn da nesañ ?

- Petra dalv' dit, va breur
ober profoù brokus d' an oberoù-mat
ma eo gant arc'hant gounezet re aezet diwar goust 
da vreudeur o deus diouer outañ ?

- Petra dalv' dit, va breur
ober prezegennoù a-zivout Emglev ar Broadoù 
ha Kenunvaniadur ar Pobloù
ma n' out ket gouest da vevañ en peoc'h gant da 
amezeg... ha marteze gant da wreg ?

- Petra dalv' dit va breur
mont e pirc'hirinded da santualioù brudet 
e penn pellañ ar Vro pe 'n ur Vro estren 
m' emañ e toull da zor chapel gozh da 
sant paeron o kouezhañ en he foull ?

. . . . . 



- Ha petra dalv' din-me, me, glabouserez, barn 
da oberoù diwar ar blouzenn a welan en
da legad
Pa wel 'michañs or Barner Meur un
treust em hini ?

30-11-64.



404
Youenn G W E R N I G

KOUKOU

- Tad-paeron, eme ar paotrig, perak ne c'hoarzhez ket ken ?

Klask a reas an den sellout ouzh e filhor. Poan en doa kemer e anal. Pa 
baras e zaoulagad, an elfennig a vuhez o wanaat e kleuz an daou doull kizellet 
don en e zremm gastizet, pa baras e zaoulagad war mab e c'hoar, e tremenas skeud
ur mousc'hoarzh war e vuzelloù.

Gant mil boan ec'h astennas e vrec'h d' e vriata, hag en em damolodas ar 
c'hrouadurig ouzh brusk bac'hellus an den klañv, hep lavarout mann.

Re vihan e oa c'hoazh evit merzout edo e dad-paeron o vervel.

- Erwanig... e laras an den, piv a grag... lemm he lagad... 'prad ar 
Gergoad ?...

- Ar vran, a respontas ar bugel, sioulik, en e levenez.

- Piv a c'hwitell... prim ha balc'h... e garzh an Oac'h ?...

- Ar voualc'h.

- Piv... piv...

Muzelloù an den a fiñve c'hoazh met ne zeue er-maez eus e gorzailhenn 
nemet ur c'hwiban euzhus.

- O, lar din an drask, Tad-paeron, hag ar pennglaouig, hag ar raned : rak,
rak, rak, hag ar goukoug : Koukoug, koukoug, troc'h deañ e goug... lar din, lar 
din !

Leuskel a reas an den ur roc'hkenn ken spontus ma teredas an div vaouez a 
rae war e zro, stad warnezhe.

- Ata, ata, mabig, a lare ar vatezh gozh, skuizhañ 'rez da dad-paeron. 
Poent d' an aelig mont d' e gludig, toutouochenn ar vriochenn va aelig-me ' zo '
vont d' e wele...

Met an aelig a stourme kement ha ma c'helle, ha brec'h an den en-dro d' e 
gorfig ne zistarde ket e grap.
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Deut e oa, goude e gaouad, nerzh a-walc'h dezhañ evit komz adarre, met n' 

oa nemet un hiboud ken.

- Ma tichañs din un dro-all c'hoazh... klevout ar goukoug... ni yelo hon 
daou da Santez Anna... war droad...

- Hon daou !... hon daou !... a grias Erwanig, ha ni ' evo dour e feunteun
ar Santez !

- Ya. Ha... ha... me ' breno dit... ur vriochenn... brasoc'h egedout...



A-daol-trumm en em reutaas korf an den. Diouzh e gouzoug koeñvet-holl ha 
diouzh e veg, digor evel hini ur pesk stlapet war geot ar prad, e savas ur 
roc'hell hirisus, klemm diwezhañ ar vuhez o loc'hañ, gourfenn he stourm.

A-herr e voe kaset ar bugel er gegin, hag ankoueet e voe aze, a-grenn.

Cheu bras e oa savet en ti. Mont ha dont a rae ur bern tud. Avel ha glav 
foll a rae, ken na yude toull ar siminal. Degouezhet e oa Laou Korn, an hini a 
gempenne ar re varv hag e troc'he dezho o baro.

Galvet e oa bet ar beleg abred d' endervezh, p' en doa c'hoazh an den e 
holl anaoudegezh. Daou zevezh zo n' en doa ket tostaet ar mezeg, n' oa netra d' 
ober ken n' eus forzh penaos.

*

Echu gantañ e druach, e oa deredet Laou Korn er gegin e-sell goprañ e 
gourlañchenn gant ur banne hini beuz. Un toullad mat oa gantañ dija, evel boaz.
Sioul kenañ e oa deut an ti da vezañ, ur marzh.

- N' am eus ket bet trouz gant hemañ adarre, hañ ? a lare Laou d' ar 
vatezh gozh. Kliañted eus ar re wellañ, morse klemm ebet, memes pa n' eo ket re 
lemm va aotenn. Alo 'ta, moereb, yec'hed deoc'h !...

Evelato, hag en desped d' e sec'hed bras, menel a reas ar werenn hanter 
hent etre an daol hag e vuzelloù.

- Larit 'ta, moereb, gout a ouzon on penn-dommet mat, siwazh din... met, 
gisti 'vat, memes em gwashañ reoriad n' on ket bet kustum c'hoazh klevout 
mouezhioù na gwelout traoù. Ha klevout a rit ' pezh a glevan ?

- Feiz 'vat, eme an hini gozh, me gav din eo ar goukoug... va Doue, n' eo 
ket posubl.
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- A ! A ! A ! a zirollas Laou, ar goukoug e miz Meurzh !... Gwechall e 
huche ar gaouenn evit ar re varv, hiziv an deiz e kan ar goukoug : gwellaet eo 
an traoù.

*

Laou an hini oa a gavas e pelec'h e oa aet Erwanig da gludañ. Ne grede ket
d' an div vaouez mont re bell diouzh an ti.

Pignet e oa ar bugel war wezenn sapr traoñ ar park Bras. Hag eno e oa, 
hanter varv gant ar riv, o krial c'hoazh : « koukou... koukou... » gwanik, 
gwanik, en ur vriata kef frondus ar wezenn.

Ret oa bet da Laou pignat d' al lein evit e dapout hag e zegas d' ar 
vatezh gozh n' en doa ket kredet mont pelloc'h eget al liorzh.

Nag ur marvailh en doa kavet aze an ibil da gontañ d' e vreudeur-chopin, 
antronoz, e pep tavarn ar vourc'h.

- Gast 'vat, ur vrav a goukoug am eus dineizhet emberr, ha me gant va 
zoullad, mil noñdenoñ !... Pa 'm eus paket n'eañ ne rae met tourtañ ha huchal 
n'ouzon dare pe ziotachoù : Santez Anna ar vriochenn, ha me oar me...

Abeg a-walc'h da c'hoarzhin leizh o begoù mezv, avat.

Savet e oa un derzhienn spontus d'ar paotrig. Re bell e oa manet en avel 



put. Ret oa bet gervel ar mezeg e-kreiz an noz, ha darbet e voe d' ar filhor 
bout douaret a-gevret gant e dad-paeron.

Daou viz e vanas gwall-glañv, war e wele.

Hag erfin, un deiz ma kane ur wech c'hoazh ar goukoug e douster frondus an
nevez-hañv - o lakaat kalonig ar voualc'h da dridal e karantez e neizh - e teuas
yec'hed ha nerzh adarre d' e gorfig merzheriet.

Evit e spered, siwazh, morse ne bareas diouzh ar gwallzarvoud.

- Poac'het eo bet e empenn dezhañ gant an derzhienn, en doa laret ar 
vatezh gozh.

*
407

Koulskoude un den ampart a-walc'h eo an Erwanig, hag eñ bremañ war e zaou-
ugent vloaz, ur ramz sioul hag hegarat ma 'z eus. Ne gav ket din 'mañ bet 
poazhet e empenn, manet eo kentoc'h evel hini ur bugel, dres evel ma oa kent an 
nozvezh-se ma pegas ennañ un derzhienn ruz, dre m' oa manet re bell en avel put 
d' ober e goukoug war veg ur wezenn sapr.

Un nozvezh a viz Meurzh, pa youc'he an avel walarn e toull ar siminal, an 
nozvezh-se ma nijas ene e dad-paeron en-dro d' ar gêr.

Met disoñjet eo bet kement-se gant an dud. Ha n' eus ket kalz anezhe ken a
oar e wir anv. Koukou e vez graet outañ.

Sur on n' eus ket un hanter dousenn er barrez a oar ez eo Erwan Fleitour a
wir anv.

Nann. Koukou an hini eo. Koukou.

New York. Miz an Anaon. 1966.



408
PER DENEZ

Daoulagad glas-dinamm

NE c'helle ket an enseller Ernod lakaat en e soñj e oa gwir kement-se. Hep
mar en doa faziet un tu bennak. Hep mar en doa treuzkomprenet, treuzimplijet 
unan eus ar munudoù-se a vez anezho skoulmoù un enklask. Hag ar menoz spontus a 
lakae bremañ e spered da bennfollañ a goazhfe hepdale dindan gouloù ur studi 
poellekoc'h. « Asa 'tañ ! » a c'hrozmolas outañ e-unan, etre plijet ha 
displijet, « setu ma teuan da vezañ tener-holl va c'halon. Kizidik ha flav evel 
un dimezell. Gwashañ tra a c'hell c'hoarvezout ganeomp en hor micher. » Tanañ a 
reas e gorn. « Peogwir he deus daoulagad glas ha blev melen. » C'hoarzhin a 
reas. « Fiziañs ar c'holejian e dinammder ar glas-oabl hag e sklerijenn ar 
melen-aour ! » Sachañ a reas pezh a gar war e gorn, met ne savas ket an disterañ
mogedenn dioutañ. « Gurun ! » a c'hrozmolas etre e zent, hag e strakas un 
alumetezenn all. « Ha koulskoude, » a brederias, « ar wirionez eo. Ar wirionez 
noazh. Kompren a ran bremañ perak e vez lavaret ar wirionez noazh. Peogwir ez eo
evel ur plac'h koant hep he dilhad : spont koulz hag esmae a lak atav ennoc'h. »
Gourvez a reas en e gador-vrec'h da dañva gwelloc'h blaz ha frond ar butun-
Virjinia : « Zoken d' an hini a vez boas, » a stagas en ur vousc'hoarzhin.

« Me blijfe din, » a zalc'has da soñjal, « me blijfe din bezañ karet evel-
se. Dreist-holl gant unan gaer evel honnezh. Daoulagad glas-don a ra deoc'h en 
em santout abaf evel ur paotrig, a ra d' ho kalon teuziñ gant an deneridigezh, 
d' ho teod mont a-dreuz ha d' ho menozioù en em luziañ. Eürus, he blev zo aze d'
ho saveteiñ, ken lufr hag an heol, ken skedus hag un tour-tan e-kreiz an noz. 
Setu : un tour-tan. En em stagañ a rit outo evel ar martolod, war ar mor 
dirollet, ouzh skubellenn-c'houloù an tour. Ha me zo ar martolod war vor 
dirollet va soñjoù foll hag he fennad-blev a zo va sklerijenn... Oc'ho ! » a 
damallas outañ e-unan, « setu ma teuan da vezañ leun a varzhoniezh diwar-benn ur
cheorenn. Ha, gwashañ 'zo, diwar-benn unan a zo dimezet... Ma, honnezh da 
nebeutañ a oar karout evel n' am eus gwelet morse plac'h ebet o karout gwaz. En 
un doare gouez, direol, divuzul. » Skrijañ a reas. « Ha nann ! » Spontet e oa. A
vouezh uhel e tistagas ar gerioù, evit bezañ suroc'h eus e soñj : « Ne blijfe 
ket din bezañ karet evel-se ».
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Sevel a reas, degas un daolig e-kichen e gador-vrec'h, lakaat e bibenn war

ur plad olifant, ha diskenn dezhañ e-unan ur banne kognag Ruiz. E boz e zaouarn 
e tommas ar werenn, da gaout gwelloc'h saour an hini kreñv, hogen he lakaat a 
reas en-dro war an daol hep evañ tamm.

« Ar wirionez noazh eo, » emezañ. « Noazh. Noazh-bev. Noazh-ran. Noazh a-
grenn. » Ne oa ket start e zorn pa gemeras ar werenn en-dro. Un disterig a evas.
« Ar wirionez, petra. » Un drugar e oa gwrez ar c'hognag en e greiz. « Memes 
tra, » a soñjas, troet da farsal, « ne greden ket e pade ar garantez ken pell 
all etre ar priedoù. Bloaz warn-ugent ma 'z int dimezet ! Ha d' o oad e vez deut
moarvat pistig ar c'hoant da dougnañ un tammig... Moarvat... Moarvat... » 
Mousc'hoarzhin a reas. « A-benn un dek vloaz bennak e ouezin-me. » Lakaat a reas
ar werenn war an daol. « Siwazh... » Goustad e tremenas e zorn war e glopenn 
moal. « Ha pa ne vefe ket marv ar pistig burzhudus, ez eus bet amzer a-walc'h, e
bloaz warn-ugent, da zeskiñ ur wreg dre an eñvor ha da vont skuizh ganti evel 
gant an holl draoù a anavezer re vat. Zoken gant unan a zo melen-aour he blev ha
glas-dinamm he daoulagad... Glas-dinamm he daoulagad... » Prederiañ a reas : 
Moarvat e oa peogwir e oant ken glas ha ken dinamm en doa taolet kement a evezh 
outo ; en doa imbroudet kement war o divout ; e oa deut a-benn da ziluziañ ar 
gudenn. Kridienniñ a reas. Karet en defe gouzout peseurt liv o doa e zaoulagad 
dezhañ, gwechall, daoulagad he gwaz, ha penaos e sellent outi bremañ. Marteze e 
talc'he an daoulagad en e zremm da sellout outi evel daoulagad ur bugel ouzh e 
vamm, marteze e oa deut-eñ diwar-se da garout anezhi evel ma kar ur bugel e 



vamm. Ha neuze he doa-hi kollet pep tra, peogwir he doa kollet c'hoant he gwaz 
d' he c'hig.

Kemer a reas e bibenn adarre. Ne dalveze ket ar boan klask adenaouiñ. 
Skarzhañ a reas al ludu, an drailhoù butun kaledet, hag e choukas tabok fresk e-
barzh. Anavezout a rae e vizied an holl fiñvoù a oa ret ober. Ne soñje ket e 
spered enno. Ne gemere preder ebet ganto. En enep, ar fiñvoù-se eus e vizied, ar
fiñvoù munut, priminik, resis-se eus e vizied a seblante reiñ skoazell d' e 
spered da brederiañ.
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Trizek vloaz 'zo e oa deut-eñ dall. Un taol spontus. Peadra d' ober 

dezhañ, ha dezhi, en em lazhañ. Mont yac'h d' e labour da vintin, ha da noz 
bezañ degaset dall d' ar gêr. Da noz goude ar gwallzarvoud, kaout boulloù 
divuhez, gwennspontus, e-lec'h ma oa bet o tañsal, da veure, flamm ur sell 
karantezus. Kalonek e oa bet ar paotr : n' en doa ket en em lazhet. Hogen graet 
en doa dezhi dont foll. Aes ijinañ petra oa bet he buhez diwar neuze. Aes 
ijinañ. Eurvezhioù hag eurvezhioù e chome da flourañ anezhi, o vouskanañ en noz,
en e noz peurbadus : Me ' garf e gwlout ho tivronn, me ' garfe gwelout ho kof 
gwenn, gwenn evel al lili, flour evel ar lili, me garfe gwelout ho tivorzhed hag
o fleg delwennel, awenel. Diouzh e noz peurbadus e flouze anezhi eurvezhioù-pad,
o lezel e vuzelloù da ziskenn eus begoù reut he brennid betek neved he c'hof, ha
dibaouez e save e ganaouenn : Me 'garfe ho kwelout noazh en-dro, me ' garfe ho 
kwelout en-dro noazh-glan, noazh-skedus, noazh va sklerijenn, noazh va ene, 
noazh, noazh, va ene, va buhez. E gouez ez ae pa lakae e zorn war he blev, pa 
dremene e zorn e-barzh seiz he blev, pa zalc'he he fenn rag-eeun dirazañ, o 
klask gwelout eus don e zaoulagad marv e don he daoulagad bev, e don he 
daoulagad bev glas hep strad, e don he daoulagad bev leun a sklerijenn-ene... 
eus don an toulloù divuhez e lec'h m' en doa bevet e sell.

Trumm e savas Ernod. Mont a reas da zigeriñ ar prenestr, ha stouiñ er-
maez, met hep gwelout tra, hep sellout ouzh tra. Klañv e oa e galon. Santout a 
rae an dour-moan o tont gantañ d' al laez. Lonkañ a reas e vanne Ruiz en un 
tenn-anal. « Souezh ebet he defe kollet he fenn, » emezañ a vouezh uhel. « Piv 
na follfe ket diwar-se ? » Un eil banne kognag a ziskennas dezhañ e-unan hag a 
evas diouzhtu. Skrijañ a reas gant nerzh ar boeson ha gant spont e venoz. « Ne 
garfen ket avat e vefe graet ur seurt tra evidon. »

Azezañ a reas en-dro. 
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E-keñver danvez e oa bet aes o buhez. Zoken goude ar gwallzarvoud. Gloazet

en ur ober e labour, ar stad an hini eo he doa paeet. El largentez o doa bevet. 
Un ti kaer. Ul liorzh espar : ul liorzh a huñvre, gant gwez-kerez mors ha 
rozenned ar Japan e-touez kerreg roz. Arrebeuri prenet e stalioù an 
hendraourien. Pallennoù-leur eus Iwerzhon, o livioù un tammig dilufr, evel an 
tresadennoù kozh a oant graet diwar o skouer. Pallennoù-moger dornwiet eus Bro-
Skos. Ha kement benveg a c'hell servijout d' un den dall da gavout berroc'h e 
vuhez. Pladennoù eus lazoù-seniñ Berlin, sonerezh slav, kanaouennoù keltiek. 
Ardivinkoù enskrivañ ar son, dezhañ, a oa prennet outañ bed al livioù, d' he 
c'hlevout hi o komz, o lenn, da glevout he mouezh o vousc'hoarzhin zoken pa ne 
oa ket hi eno. Pinvidigezh. Daou o c'hounit, ha bugel ebet. Hi n' he doa ket 
fellet dezhi kaout bugale. Ne gare ket he gwaz evit ar vugale a oa gouest da 
fardañ, met evitañ e-unan, evit ar joa a oa ennañ, ar joa a zeue dioutañ. He 
gwaz an hini eo a gare : andon he buhez maouez, dihuner he buhez maouez ; 
diwaller ha beleg he buhez maouez. He gwaz : en em garout a rae-hi ennañ. Hi 
gant ur reizh all. Hi o reiñ hag o tegemer ar blijadur war un dro. Diwezhat o 
doa bet ar bugel. Nav bloaz goude o dimeziñ. Bloaz goude ma oa deut-eñ dall. Ul 
levenez en o gwalleur. Ur bann-heol en e deñvalijenn. Kemer a reas dremm an 
enseller liv un den klañv gant an droug-mor, prest da chetiñ. Ul levenez. Ur 
bann-heol. Ur bann-heol en e deñvalijenn. Ur sklerijenn. Ar sklerijenn... Lonkañ
a reas Ernod ur banne kognag all. Eürus e oa bet ar paour-kaezhig. Eürusted en 
doa lakaet e kalon an dud war e dro. Zoken e kalon e dad ha na wele ket e 
vousc'hoarzhoù, nag e zaoulagad glas, nag e guchennoù du, na c'hoarioù diampart 



e zaouarn bihan. Dreist-holl e kalon e dad. Levenez en doa lakaet war e dro, ar 
paotrig kaezh. Betek an diwezh. Betek e varv. Goude e varv. Ha bremañ e oa er 
baradoz. E levenez hag e sklerijenn Doue. Er sklerijenn-se n' eus ket ezhomm 
daoulagad evit he gwelout.
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Evit ar c'hantvet gwech marteze e reas Ernod ur jedadenn prim-ha-prim. Pe 

gentoc'h e kavas dezhañ e rae ar jedadenn. Rak ken alies en doa kontet ha 
diskontet ar sifroù ma roe e spered ar respont a-raok n' en dije kroget da 
brederiañ zoken. N' en doa ket faziet. Re sklaer e oa. Tarzhañ a rae ar wirionez
eus ar sifroù gant sioulder an diarvar. En em zispleg a rae ken splann hag ur 
ger skrivet gant kleiz gwenn war an daolenn du. Ken eeun. Ken didec'hus. Eeun ha
didec'hus evitañ hag evit an holl... Ha penaos e tiskuilhfe kement-se dirazi 
warc'hoazh ? Penaos e tiskuilfe kement-se dirak he daoulagad glas-dinamm hag o 
doa gwelet pep tra, dirak e zaoulagad glas dezhañ ha n' o doa gwelet netra - pe,
piv 'oar, a zalc'he soñj marteze da vezañ gwelet ar braouac'h, ar youl spontet, 
ar garantez didruez en he daoulagad-hi ? Penaos ? Penaos ? Lakaat a rafe ar 
paperennoù war an daol dirazo o-daou, hep sellout outi, hep teurel an disterañ 
sell war-du enni, hag e tec'hfe kuit, klañv da vervel, evit kuzhat pegen klañv e
oa, evit chom hep gwelout pegen klañv e ve-eñ, evit o lezel o-unan-penn dirak o 
gwirionez, dirak o spont - penn-ouzh-penn gant o euzh. Tec'hout a rafe, o lezel 
anezhi hec'h-unan-penn da zougen he samm, hep bezañs un estren zoken d' he 
skoazellañ, hep kasoni pe karantez pe diseblañted un estren da derriñ braouac'h 
he digenvez. Tec'hout a rafe kuit, dont a rafe en-dro da gaout e voutailh 
kognag, ha da chetiñ da chetiñ, da chetiñ, da zislonkañ ma c'hellfe an eñvor eus
pep tra, betek an diwezhañ soñj eus he daoulagad glas-dinamm hag eus e zaoulagad
souezhet hag estlammet evel daoulagad ur bugel.

« Perak ivez he deus-hi miret ar paperennoù-se ? » emezañ gant dic'hoanag.
« Gwelloc'h e vije bet din c'hwitañ war va enklask. Gwelloc'h e vije bet din 
chom hep gouzout. Gwelloc'h e vije bet dezhañ, dreist-holl, chom hep gouzout, 
chom hep lazhañ gant daeroù a dan e zaoulagad souezhet evel daoulagad ur 
bugel... » Kas a reas e zorn d' e werenn : o kavout anezhi goullo, n' en doe ket
an nerzh d' he c'hargañ. « Ha perak en em c'houlennan atav kement-se ? » a 
gounnaras. « Ar wirionez a zo aze, er paperennoù, ha va micher a zo displegañ ar
wirionez. Va micher a zo klask ar wirionez, kavout ar wirionez ha diskuliañ ar 
wirionez. Hag er paperennoù-se emañ ar wirionez, da vezañ diskuliet warc'hoazh 
dirazañ ha dirazo-holl. »

O gwelout a rae dre e eñvor, paperennoù ar spont. Arroudennoù troc'het, un
nebeut sizhunioù goude ar gwallzarvoud, diwar gazetennoù brizhskiantel :

« Daoulagad un den marv a c'hell lakaat un den bev da welout »,
« Surjianelezh an daoulagad hag hiniennelezh ar gwiadoù»
« Bankoù giz nevez : eskern ha daoulagad », hag, hag all.»
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Hag an div linenn-se merket e ruz el levr korfadurezh prenet ganti dek miz

a-raok ganedigezh he mab : « daoulagad an den o devez tizhet o ment vrasañ d' an
oad a zaouzek vloaz ».

Ur mell banne a yeas gantañ.

Ret e vefe diskouez al linennoù-se, hag an troc'hadennoù-se, deiziadet 
aketus, d' ar gwaz na ouie ket. Hag ivez d' ar surjian en doa lakaet da advevañ 
war an tad daoulagad e vugel marv. Ret e vefe ober dezho eñvoriñ e oa tremenet 
ar c'haezhig da zevezh e zaouzekvet deiz-ha-bloaz.

Sevel a reas an enseller hag en ur drabidellañ e redas betek ar prenestr. 
Soñj a oa deut dezhañ eus an toullig munut-munut, graet gant un nadoz voan, a oa
e kil penn ar bugel, dres el lec'h m' emañ ar skoulm a vuhez. Chetiñ a reas, 
bruchedet ouzh an aspled, a daoladoù hir. Pouloudiñ a rae e groc'hen, pa grede 
dezhañ santout dorn ur vaouez o flourañ choug e benn, lemm hec'h ivinoù evel 
brechin. Hag er porzh dindan, e-barzh ar san, e wele daoulagad glas-dinamm, 



spontet ha karantezus, war-neuñv en teulerezh.



414
EVEN GWALEREG

AN NOR MORAIHLET

KENTSKRID

N' eo ket ar skrid-mañ un droidigezh. Ur gontadenn-bolis e-giz re gKonan-
Doyle, ne lavaran ket. Pep hini a anavez mat an detektiv nemetañ an hini na ra 
tro wenn gwech ebet, an hini a c'hell skeudenniñ ar mor diwar ur bannac'h dour, 
Sherlock Holmes e anv. Lavaret eo bet e oa bet awenet skrivagnerien zo romantoù-
polis brezhonek gant doareoù an Aotrou eus Baker Street. Ha n' eo ket ur 
souezh ! Ur C'helt eo hemañ ; un anv eus Bro-Iwerzhon eo Holmes ha tad an 
detektiv, sir Arthur Conan-Doyle, pe gentoc'h Arzhur Konan-Doyle a oa hanter-
vreton, hanter-iwerzhonat. Kompren a reer neuze perak eo Sherlock Holmes ken 
bras divinour ha Marzhin. A ouenn gantañ eo. Rak-se ivez moarvat eo bet dedennet
Holmes gant ar yezhoù keltiek. Komz a rae Kerneveg ha lenn a reomp e " Troad an 
Diaoul " e savas 1897 ur studiadenn diwar-benn kontammidigezh ar yezh-mañ gant 
hini ar varc'hadourien fenikiat deut di da ober kenwerzh ar staen. D' ar 
yezhourien vrezhon da blediñ gant ar gudenn-se.

Ezel eo bet ivez eus ur strollad dispac'herien iwerzhonat er Stadoù-
Unanet, nebeut amzer kent ar brezel-bed kentañ. Ha daoust ha ne vefe ket an 
enseller Lestrade gourvab ur Yann ar Strad bennak ? Trawalc'h eo evel-se, a gav 
din, evit diskouez splann eo Sherlock Holmes unan eus tud-vreur ar sevenadur 
keltiek.

Setu perak en eus graet va meno sevel ur gontadenn ma ve danevellet unan 
eus enklaskoù diniver Sherlock Holmes, evel m' o deus graet, war-lerc'h sir 
Arzhur Konan-Doyle e-unan, Adrian Konan-Doyle ha John Dickson Carr. Un druez e 
oa pa n' oa ket bet skrivet tra e brezhoneg diwar vuhez Sherlock Holmes. Spi am 
eus ne vo ket dipitet va lennerien gant an danevell-mañ, chomet diembann bete-
vremañ ha kontet din gant keneil kozh an detektiv meur, an Doktor Watson e-unan,
a zo gant Sherlock Holmes o studiañ buhez ar gwenan hag o c'hortoz an Ankou en 
ur penn-ti digenvez eus Arvor Bro-Saoz.

E. G.

415
En deiz-hont, e-doug ur mintinvezh gleb eus an hañv, er bloavezh 1896, 

edon o paouez lezel unan eus va c'hlañvourion, en Artesian Road, pa skoas un 
dorn war va skoaz, ha me o tistreiñ :

« Holmes ! Petra 'rit amañ, paotr ?

- Emaon war vale. Karout a ran ar glav... Hag ho pefe daou pe dri devezh 
da goll ? Ya ? Neuze, kouviet oc'h em zi. Posupl em bo un enklask d' ober war e 
dro, 'benn ur pennadig. »

Tremen a ris dre va zi. Edo va gwreg e ti ur vignonez ; ul lizherig, a 
lezis neuze da gemenn dezhi e oan gant an Aotrou Sherlock Holmes. Anstruther a 
bledfe gant va c'huzulidi e-pad va ezvezañs.

Goude-se ec'h ejomp da vBaker Street. Pa voemp azezet keñver-ouzh-keñver, 
a bep tu d' ar siminal, gant pep a gorn-butun en hor genou, e krogas Holmes en 
ur gazetenn.

« Ha klevet 'peus tra diwar-benn torfed ar Wiltshire ?

- Nann ! » a respontis ; reiñ a reas ar gazetenn din.



TORFED EUZHUS ER WILTSHIRE

(Chippenham, Wiltshire, 19 a viz Du.)

« Dec'h, triwec'h a viz Du, eo bet kavet Lord Morell Illishaw, an 
denjentil anavezet mat, drouklazhet e sal-degemer e gastell Melliston Tower, un 
nebeut miltirioù e hanternoz Chippenham (Wiltshire). Ar c'horf marv, gwad e pep 
lec'h en-dro dezhañ, a oa gloazioù spontus en e benn. Martezeañ a reer eo bet 
graet ar re-se gant ur gontell-voser. Sir Francis Illishaw, yaouaer da Lord 
Morell, an hini eo en deus dizoloet ar muntr. Kuitaet en doa anezhañ war-dro nav
eur hanter, un hanter-eur bennak a-raok an torfed. N'en doa ket lezet ar muntrad
ur garm. Met sir Francis, ankounac'haet gantañ e voest-vutun er sal, a zeuas 
endro d' he c'herc'hat ; prennet e oa an dorioù. Goude bout galvet e vreur en 
aner, ez eas da gaout ur mevel ha gant e harp e tivarc'has un nor. Ar gavadenn 
skrijus a reas neuze. Tec'het e oa emichañs ar muntrer dre ar prenestr a oa 
digor-frank. Abeg an torfed a zo bet laeroñsi, hep mar. Un arc'hig, ennañ un 
nebeut arc'hant, a zo bet torret. An holl re o deus anavezet Lord Morell a vo 
doaniet gant e varv euzhus, pa 'z oa brudet madelezh hag eeunded ar paour kaezh 
den.

416
An aotrou Stanley Hopkins, goanag Scotland Yard, a raio war-dro an afer. »

« Souezhet e vefen ma talefe " Goanag Scotland Yard " da zont da c'houlenn
va skoazell, eme Holmes en ur vousc'hoarzhin... Dal ! Erru eo ! »

Edo an detektiv yaouank, reutoc'h eget biskoazh, o paouez diskenn eus ur 
fiakr, e-tal hon dor. Div vunutenn goude, e oa degaset gant an Itron Hudson en 
hor sal-degemer.

« Mat an traoù, Hopkins ? O welout ar penn a rit e parifen mil evit unan e
teuit d' am gwelout a-zivout torfed ar Wiltshire !

- Deoc'h ar maout, aotrou Holmes. Ha koulskoude n' eus en afer-se kraf 
teñval ebet a seurt gant ar re a blij deoc'h studiañ peurvuiañ. Anaout a reomp 
ar muntrer, an abeg, arm an torfed...

- Petra fell deoc'h, neuze ?

- Ar prouennoù, aotrou Holmes, n' hon eus ket kavet an disterañ prouenn !

- Plijusat tra ! kontit din kement-se.

- Sur ho peus lennet ar c'hazetennoù ; unan zo amañ ; din da spisaat 
poentoù zo hepken ! Paket 'm eus ar muntrer, ar mintin-mañ. Un paotr dezhañ anv 
ho mignon : Thomas Watson.

- Arsa, Watson ! Kuzhet ho poa din atav e oa tud eus ho familh e bed an 
torfedoù. Ret e vo din diskrediñ diouzhoc'h.

- Holmes !

- Un degouezh eo hepken, moarvat, eme Hopkins, kredik.  

- Spi'meus!

- Forzh penaos, diskouezet eo bet en deus bet hemañ ezhomm bras a 
arc'hant, nevez zo, pezh a zo abeg d' al laeroñsi ; ouzhpenn-se, ur gontell-
voser a vez gantañ alies, da drochañ skourroù ar gwez, pa 'z eo liorzher dre e 
vicher. Ha roudoù e votoù a zo bet kavet dres dindan prenestr ar sal-degemer. El
lec'h-se eo leuniet ar c'hleuzioù hag aozet en ur vleuñveg. Me ' gav din ez eo 



pignet a-hed ar voger, o tapout krog en iliav a zo stank-stank.
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- Ha petra lar evit e zifenn ?

- Hervezañ ez eo aet d' e wele abred en noz-se, met n' en deus alibi ebet,
rak chom a ra e-unan-penn en un ti kozh digenvez, a zo ivez ur c'hozh ti. 
Ouzhpenn-se e lavar n' eus prouenn ebet er roudoù, peogwir en doa bet da 
labourat du-se d' an 18 a viz Du, en endervezh ; met, ur wech c'hoazh, n' heller
gwiriañ tra.

- Gwirheñvel-tre eo, koulskoude.

- Ha kalz re verr, dreist-holl, evit stlejañ ar c'hrakaotrou-mañ dirak al 
lez-varn. N' hon eus ket kavet endro an arc'hant laeret, kennebeut. Ha roud ebet
war e gontell.

- Mar komprenan mat, eo ret din pourchas deoc'h un diazez fetis d' ho 
touetañs. Hama ! Perak ne rafen ket ? M' hel lar deoc'h, a-hend-all : n' on ket 
souezhet ha graet em eus kement a oa ret da vezañ diac'hub en deizioù a zeu. 
Kemennet em boa deoc'h, Watson. Ha dont a rit ganeomp ? Bez' ez eus un tren da 1
eur 27 davet Chippenham ; erruout a raimp e Melliston Tower war-dro kreiz an 
endervezh.

Met, da gentañ, ha fellout a rafe deoc'h reiñ din un nebeut munudoù 
c'hoazh diwar-benn an afer ?

- O ! Danevelloù ar c'hazetennoù a zo klok a-walc'h. Setu berr ha berr : 
da eizh eur hanter, echu ganto koan, ez a Lord Morell hag e vreur er sal-
degemer. O-unan-penn emaint er c'hastell, abaoe disparti mab Lord Morell, 
panevet ar goskor, evel just. Da nav eur hanter, evel boas, ez eont an eil 
diouzh egile, d' ar mare ma 'z en em denn ar vevelion a-unan. Lord Morell a 
chomas er sal, tra ma 'z ae sir Francis en e gambr. Asuriñ a ra hemañ e oa e 
vreur sioul-bras. Ouzhpenn-se, pa oa klouar an amzer, en doa digoret ar 
prenestr, pezh a zedennas ar muntrer, marteze.

- Petra o doa graet etretant ?

- Peurliesañ, goude koan, e teue Lord Morell hag e vreur er sal-degemer, 
da lenn ha da vutuniñ, da gaozeal diwar o aferioù, a-wechoù. Hogen ar vevelion a
zo aet e-biou d' ar sal a ro da wir n' o deus ket klevet ur gomz hepken. War-dro
dek eur e verzas sir Francis en doa ankounac'haet e voest-butun ha mont a reas 
en-dro d' ar sal. Prennet e oa an dorioù ; gervel a reas ar penvevel, neuze, hag
e tivarc'has an nor. Gouzout a rit ar peurrest. Met ar gwellañ a vefe ez afec'h 
da welout drezoc'h hec'h-unan. »
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Erruout a rejomp e Chippenham war-dro peder eur. Ac'hane e voemp degaset 

gant ur gariolenn betek Melliston Tower. Ne baoueze ket ar glav da gouezhañ ha 
ken teñval e oa an oabl ma noze pa ziskennjomp eus ar c'harr. Kerkent ha ma 
voemp er-maez, setu ni gronnet gant ar vrumenn eus an daoudroad d' an dargreiz. 
Ar c'hastell en em lede dirazomp, boemus ha ramzel. Dirak e dolzenn du, 
pempilhet gant al latar, e vije bet douget nep piv bennak all da soñjoù eus ar 
romantelañ. Ne voe ket posubl din, koulskoude, abalamour d' ar glav e oamp 
soubet gantañ muioc'h-mui. Pignañ a rejomp buan gant diri ar menk-ti, betek er 
sal-veur. Eno, a-raok bout diwisket e vacfarlane zoken, e sellas pizh Holmes 
ouzh ar pikol dor eus mare ar Grennamzer edo ar mevel o paouez serriñ.

« XIII-XIVvet kantved, 'keta ?... Da bet eur e vez prennet ?

- Da seizh eur hanter, Aotrou. Kloc'h koan a sonemp da seizh eur ha kard, 
ha pa oa, an aotrou kont ha sir Francis ouzh taol, e veze prennet an nor.

- Prennet e oa da goulz an torfed ?



- Graet hor boa pep tra evel boas, Aotrou. »

Kaset e voemp d' ur sal-levrioù bihan, lec'h m' edo sir Francis, 
zaougrommet en ur gador-vrec'h, ouzh hor gortoz ; - evit ar sal-degemer, arabat 
e oa mont enni abaoe an drouklazh. Ur paotr bras e oa sir Francis, war-dro daou-
ugent vloaz, met koshoc'h e neuz, abalamour d' ar glac'har, moarvat. Ouzh hor 
gwelout, e tisoublas, ur mousc'hoarzh skuizh o tresañ daou skrign don e kornioù 
e ziweuz.

« Aotrou Holmes, moarvat. Pa gav d' an aotrou Hopkins eo ret kaout ho 
skoazell, n' on ket evit chom hep ho tegemer, c'hwi hag ho keneil. A-hend-all, 
n' eus herberc'h ebet en trowardroioù, nemet ul lev ac'han. »

Gervel a reas ; ar mevel en doa hon degaset di a zeuas :

- Peter, diskouezit peb a gambr d' an aotrounez-mañ. Re an Tour Nevez a 
zereo, a gav din. Ur skalierig diabarzh a ya eus an eil d' eben ha plijus-tre 
int. »

Goude bout gwelet hor c'hambroù, ez ejomp 'barzh ar sal-debriñ vras ma 
kejjomp endro gant hon ostiz ha Hopkins. Brav-kenañ e oa ar sal. Lambrusket e oa
ar mogerioù ha goloet gant pallennoù kozh-kozh. Ret e oa merzout dreist-holl, a 
zisklerias sir Francis deomp, skeudenn William III Illishaw, baron Weltham, gant
Richard Kalon-Leon, e-kichen mogerioù Jeruzalem, hini William V Illishaw, pa voe
roet dezhañ kontelezh Melliston gant ar Roue goude emgann Poitiers... An hini 
diwezhañ a oa hini Lord Morell I Illishaw, kont Melliston, anvet da « Gile an 
Enor » war dachenn emgann Waterloo.
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Ur pennadig e chomas Holmes gant Hopkins, da gaozeal e korn pellañ ar sal.

Mont a rejomp ouzh taol neuze. Anat e oa o doa taolioù kontell ar muntrer tennet
kuit pep elfenn vuhez diouzh ar c'hastell ha teñval-spontus e voe koan. Sir 
Francis a stoue e benn ha ne ranne grik, nemet ouzh ar servijerien. Holmes, 
kollet en un huñvre, a brederie ; gwelloc'h e vije bet komz ouzh ur voger eget 
outañ. Evit Hopkins, kintus e oa ha diaezet gant an dilavar. Pigosat a rae e 
forc'hig hep paouez. Berr amzer e chomjomp ouzh taol. Holmes ha sir Francis a 
dostaas damc'houde ouzh ar pikol siminal ma strake ennañ koad sapr gant flammoù 
bras. Tumenn skultet ar siminal, krignet gant an deltoni hag an tommder a oa 
c'hoazh leun a veurded. Ardamezioù ar vMellistoned a weled warni, o ger-stur : "
An neb a ya kuit a chomo !" hag ur bloavezh : 1587. Er bloaz-hont, a zisklerias 
deomp sir Francis, e oa bet strafuilh gant kouerien ar vro o doa aloubet ar 
c'hastell. Koulskoude n' o doa ket tapet krog en Arthur II Illishaw a oa aet da 
guzh e toull ar siminal ma oa chomet ouzhpenn tri deiz, o c'hortoz ma teuas e 
wazed d' hen dieubiñ. D' ar mare-se e voe skrivet ar ger hag ar bloavezh en-dro 
d' an ardamezioù hag a oa koshoc'h. Setu pe ster a oa d' ar ger-stur : ar 
c'hont, evitañ da vezañ aet diwar wel a oa chomet er c'hastell.

Menel a reas Holmes gant sir Francis ur pennadig ha mont a rejomp da 
c'houde en hor c'hambroù hag e kendalc'hjomp da c'hlabousat ha da vutuniñ. N' en
doa desket tra va mignon, koulz lavarout, nemet e oa Lord Morell an nebeutañ 
dellezek eus ar seurt marv. Tremen a ris diwezh an abardaevezh o lenn un " Istor
Melliston Tower " a oa bet skrivet gant sir Francis e-unan.

Antronoz e voen dihunet gant Holmes abred-tre.

« Watson ! Amzer dispar a ra ; mont a ran da aveliñ va fenn evit sellout 
pizh ouzh al lec'h ha fellout a ra din bezañ ambrouget ganeoc'h. »

Prest e oa da vont er-maez : en e zaouarn hir, hanterguzhet gant e vantell
dTweed e talc'he e benn-bazh ur beghouarn dezhi hag e gorn-butun kromm e pri du,
an hini plijusañ evit ar c'herzhed. Arc'henadoù ponner a zouge ha sternet e oa 
evel evit ober nouspet lev.
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« Holmes ! Pelec'h 'fell deoc'h va c'has ganeoc'h 'giz-se ?

- Bezit dinec'h, paotr ! Tro ar park ne rin ken. Met gwiskit dilhad fetis.
Leun eo ar gwenodennoù gant ar fank, c'hoazh. »

Sentiñ a ris en ur c'hrozmolat, met hep abeg, ret din hen anzav. Anaout a 
ran mat a-walc'h kreisteiz ar Wiltshire evit bezañ chomet e Salisbury e-pad ur 
pennadig, met ken dudius-all eo an hanternoz, seul vuioc'h ma ne veze ket gwelet
eus ar park, kempennet eus ar c'hentañ, ar plaenennoù moal a gejer ganto a-
wechoù er gontelezh-se. Lakaet en doa ar park seziz war ar c'hastell a arsailhe 
a bep tu gant an iliav hag ar gouez-wini.

Evit Melliston Tower, ur penn-oberenn eus ar Grennamzer a oa anezhañ. 
Savet e oa bet en-dro d' an tour-meur kozh a oa an anv-se dezhañ da gentañ. 
William III Illishaw an hini eo en devoa degemeret anezhañ e gopr evit e daolioù
kaer hag en devoa her c'hresket. Nebeut a gemm a oa c'hoarvezet a-c'houde-se. 
Damheñvel e oa ouzh ur pempkogneg, a-zioc'h dezhañ an tour-meur lec'h ma ne oa 
ket a-du ken da chom abaoe pell, a-hend-all, er stuzioù m' edo lakaet. Ar pevar 
zour all a oa strollet stank a-dreñv dezhañ, diouzh ur stank ec'hon ha glas-dour
e teue an dour anezhi er c'hleuzioù. Peurleuniet e oa ar re-mañ war tri-ugent 
troatad, el lec'h resis ma oa savet Tour ar Beizanted, ennañ ar sal-degemer hag 
ar sal-debriñ. Treuziñ ar bengenn a reas Holmes ha sellout pizh ouzh ar voger. 
Treiñ diwar e hent a reas neuze ha mont ganin davet ur paramailh faou en dije 
dereet ouzh ar c'haerañ palezioù. Ha da c'houde e kemeras penn ur wenodenn 
vroustek.

« Hopkins en deus laret din e kavfen du-mañ ti ho kenderv.

- Arsa ! Pa laran deoc'h n' on ket kar na perc'henn d' al labous treut-
mañ...

- Hama ! Watson ! Me ' ouie ervat edoc'h o kuzhat ouzhin un dra bennak, 
met n' eo ket brav dilezel ur c'har e kreiz e boanioù e-giz-se. »

Nepell ac'hano ec'h ae ar wenodenn war ledanaat da vezañ ur frankizenn 
vihan ma oa savet en he c'hreiz un ti-soul kozh. Prennet e oa an nor hogen 
Holmes a gemeras en e c'hodell un troñsad alc'houezioù a oa bet roet dezhañ gant
Hopkins, moarvat. Mont a rejomp tre. Un nebeut pezhioù-arrebeuri prenn-sapr a oa
hepken, a-stlabez e pep korn eus ar gambr, gant ar furchadennoù a oa bet graet 
dija.
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« Tud savach eo ar boliserien, Watson, e gwirionez, a bufas Holmes. Ne 

weler mui nemet roudoù o botoù-tach. Ma faour kaezh Watson, deut omp amañ  en 
aner. N' eus tra da welout. »

Evit diskargañ e goustiañs, avat, e taolas ur sell, met dic'honid. Mont a 
rejomp kuit, gant an hevelep hent hag er c'hastell e voemp a-benn ur c'hardeur.

« Me ' gav din eo dihunet hon ostizien, bremañ, » eme Holmes pa zeujomp 
tre er sal-veur. Tu a vo deomp da welout kambr an torfed.

Hag a-barzh pemp munutenn e oamp kaset d' ar sal-degemer. Ur gambr heñvel-
mik ouzh ar sal-debriñ a oa anezhi, lambruskoù, pallennoù-moger, ur mell siminal
e maen. Unan eus ar prenester a oa digor-frank. E-kreiz al leur e oa ur furm hir
en he gourvez dindan ul liñser, ur poull gwad kaledet en-dro dezhi.

« War a gredan, aotrou Holmes, n' oc'h ket kizidik, » eme Hopkins. « Ret e
vo deoc'h, koulskoude, derc'hel war ho nervennoù, rak, e gwirionez... » ha sevel
a reas al liñser.



Skrijañ a ris o welout an arvest euzhus a oa dirak hon daoulagad. Evit 
Holmes, stardañ a reas e zivvuzell ha krizañ e dal. Tresadur linennek e zremm a 
zeue splann war wel evel-se. Kigennoù e garvan, bantet-dreist, a roe d' e benn 
neuz hini ur c'hi-chase a-bann evel bewech ma oa dirak an Torfed.

Bez' e c'helled bezañ en gortoz da welout un dremm gweet gant an droug, 
met ne oa ket posupl ; brevet e oa bet ar penn gant ar muntrer en doa skoet gant
e arm meur a wech, moarvat, gant an aon na dreistvevfe e breiz. Kalz krizderioù 
am eus gwelet a-hed va buhez, evel mezeg hag evel keneil d' an Aotrou Sherlock 
Holmes, e kudenn biz-meud an ijinour, da skouer, pe e hini an intañvez ; ar 
wech-mañ, koulskoude e voe ret din treiñ va fenn, ken heuget ha ma oan gant ur 
seurt gweladenn.

Padal, sellet pizh ouzh ar c'horf en doa Holmes, ha kemeret en doa e 
werenn-greskiñ. Kregiñ a reas neuze evel boas da skrampañ war e varlochoù. 
Studiañ a reas al leur en-dro d' ar c'horf marv gant aked bras ha mont a reas 
goude d' ar prenestr.

« Fank e-leizh ez eus dre amañ, Hopkins. Setu un dra a-du gant ho 
koulakadur eo tec'het dre ar prenestr. Aon am eus avat ne vefe ket bet aketus-
kenañ o archerien en o enklask. Dalit : roudoù heñvel ez eus e-tal an nor. N' 
eus tra da zeskiñ diganto. »
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Aet oa en e sav ha pleustriñ a rae war an nor a oa bet gwastet un tammig 

gant an taolioù skoaz. Kouezhañ a reas raktal e zaoulagad war un tamm houarn a-
istribilh ouzh an nor, tro ur metrad hanter a-us d' al lein. Tostaat a ris : ur 
morailh e oa.

- N' hoc'h ket souezhet, Watson, en defe ar muntrer kavet e oa tra-walc'h 
morailhañ an nor hepken, goude bezañ alc'houezet ar re all ? Kalz danjerusoc'h e
oa evitañ peogwir e c'hellfe, abalamour da se, e glaskerien dont war e lerc'h 
kalz buanoc'h. Kement-mañ a c'hellfe bezañ un arouez pouezus-bras. »

Stouiñ a reas adarre war e werenn-greskiñ ha kenderc'hel gant e imbourc'h.
Sellout pizh a reas evel-se ouzh ar gambr a-bezh ha goude e krogas gant ar 
c'houfrig a oa war an daol. Tostaat a ris d' am zro : un arc'hig dister e oa, ha
digoret e oa bet gant laonenn ur gontell-chakod.

« Pegement a oa enni ? a c'houlennas va c'heneil.

- N' ouzer ket resis ; hervez sir Francis, ur c'hant lur bennak e paper. »

Mont a reas Holmes d' ar siminal, neuze, daoulinañ, regiñ ur follenn 
diouzh e garnedig ha dastum ludu. Kenderc'hel a reas gant e enklask, goude-se, o
tostaat meur a wech ouzh ar prenestr ma oa, sañset, tec'het ar muntrer drezañ 
hag ouzh an nor divarc'het. 

« Hopkins, ret eo din mont en-dro da London m' am eus un enklask dister da
gas da benn ; warc'hoazh e vin amañ, hep mar. Ha dont a rit ganin, Watson, pe 
fellout a ra deoc'h chom amañ

- Da eo ganin hoc'h heuliañ

- Mat-tre. Ur ger, c'hoazh, Hopkins : ha krediñ a rit en emskañverezh ? 
(1)

- Feiz, aotrou Holmes, e gwirionez, ne ran ket kalz....

- Pledit gant ar gudenn-se ur pennad, neuze. Kenavo, Stanley kaezh, ken 
arc'hoazh. »

Evit mont en-dro d' e gambr e oa ret da Holmes tremen dre va hini. Parañ a
reas souden e zaoulagad war ul levrig bet lezet ganin war va zaol-bennwele : 



istor Melliston Tower e oa.

« Setu pezh a rae diouer din, Watson, a c'harmas. Bremañ n' am eus netra 
koulz lavarout da welout e London. Gwell eo mont koulskoude, a gav din. »

(1) Dibradan ur c'horf dre youl an den nemetken.
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Anzav a ran ne gomprenis tamm ebet perak e oa laouen va mignon. Hogen boas

e oan ouzh seurt ardoù hep rak na perak, war a seblante, ha peoc'h e chomis, pa 
ouien na zisklerfe ket Holmes e veno. E London e voemp war-dro teir eur. Lezel a
ris Holmes gant e labourioù ha mont d' am zi evit ober war-dro va zraoù, hag 
ac'hane d' am c'hleub. Da beder eur e oan en-dro e Baker Street. Holmes a oa 
eno, dijo. Stouet war an daol brenn gwenn ma rae warni e arnodennoù kimiezh, e 
selle ouzh un dra bennak er mikroskop. Azezañ a ris war ar bank-gourvez ha 
atizañ an tan o c'hortoz ken na blijfe dezhañ komz ouzhin.

« Ha gouzout a rit petra on o sellout outañ, Watson ? Al ludu am eus 
dastumet er siminal. »

Tostaat a ris da lakaat va lagad ouzh lunedenn ar mikroskop ; bernioù 
louet a welis : al ludu e oa.

« N' on ket evit lavarout pe da dra e talvezo deoc'h hoc'h arnodenn, 
emezon.

- N' oc'h ket evit hel lavarout, gwir ? »

Lemel a reas al laonenn wer ha lakaat unan all en he lec'h.

« Ha bremañ ?...

- War a seblant, ne zeu ket an dilerc'hioù-mañ eus an hevelep danvez hag 
ar re emaoc'h o paouez diskouez din.

- Ar gwir ganeoc'h. Ludu paper boutin eo se. Met sellit amañ!»

Tennañ a reas ur bilhed ul lur eus e c'hodell ha lakaat tan ennañ. Kustum 
e oan ouzh e istrogelloù, met gant hennezh e kouezas va meud e va dorn.

« Holmes ! C'hwi eo kollet ho skiant-vat ganeoc'h. Petra 'rit 'ta ?

- Leskiñ ur bilhed ul lur, anat ! »

E-keit-se, pulluc'het ar bilhed, e tastumas an dilerc'hioù hag e lakaas 
anezho war ul laonenn. Sellout a ris outo ; heñvel-mik e oa al ludu ouzh ar re 
gentañ.

« Petra ' zastumit diwar gement-se, Watson ?

- Me ' gav din ez eus bet losket bilhedoù-bank er siminal.

- Deoc'h ar maout ; araokadennoù bras ' peus graet. Ha petra ' soñjfec'h 
diwar ur muntrer, a vefe al laeroñsi abeg e dorfed, a boagnfe da zigeriñ un 
arc'hig gant ur gontell, hag eñ da deurel an arc'hant en tan kerkent goude ?

- Diboell ur bam e vefe.

- A ali ganeoc'h ez on. »
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Ouzh e daol ec'h eas Holmes en-dro neuze, tennañ a reas ar mikroskop hag e

krogas gant n' ouzon peseurt dielfennadur kimiezh ne oa ket c'hwezh re fall 
gantañ, souezhusat tra hag e c'hellis chom er gambr hep bezañ diaezet. En em 



reiñ a ris da lenn an " English Medical Gazette ". Padal e tremenas div eur hep 
na rannfe Holmes grik. Dilezel va c'helaouenn ha stagañ da arvestiñ outañ a ris.
Ha neuze, hegaset gant e sioulder, e c'houlennis digantañ :

« Holmes, ha kavet ' peus un hent ?

- Un hent ? Ya ta ! Kazi-sur on ez eo sulfhidrat bariom.

- Toue sur ! Komz a ran ouzhoc'h diwar-benn kudenn vMelliston Tower.

- Kudenn ?... A ya ! An netraig emaon o studiañ evit ar mare. Ma ! N' eo 
ket gwall luziet an traoù, met ret e vo din soñjal en doare gwellañ d' o 
diskoulmañ, fenoz. Da c'hortoz, ec'h echuan gant an arnodenn-mañ ha ho kas a ran
ganin d' ar « Mancini » da goaniañ. Goude-se ne zisplijo ket deoc'h, moarvat, 
mont da selaou mouezh Adelina Patti e " Nerzh an Tonkad ". Dre un taol-chañs 
evidomp, emañ-hi o kanañ e Covent Garden. »

Sebezet e voen ur wech c'hoazh o welout pegen aes en em zistage va mignon 
diouzh ar c'hudennoù tennañ ken na ankounac'hae betek an anv anezho. 

Un abardaevezh dudius-kenañ a dremenjomp. Antronoz vintin, koulskoude, pa 
'z oan o tijuniñ, e welis Holmes o tifoupañ eus e gambr, en e zilhad beaj ; 
diskouez a rae bezañ trevellet endro gant ar gudenn nemetañ.

« Watson, un hanter-eur ho peus evit en em aozañ ha dont ganin da b-
Paddington Station. Hiziv e vo paket ar muntrer, me ' gred, ha ne dalv ket ar 
boan, emichañs, degas deoc'h da goun n' eo ket ho preur, pe ho kenderv, n' ouzon
ket ken. »

Boazañ a raen ouzh ar godiserezh-se ha chom a ris hep respont, pezh a 
lakaas Holmes gwall zipitet.

Da unnek eur hanter e pignjomp adarre gant derezioù menk-ti Melliston 
Tower. A-vec'h ma oamp degouezhet en hor c'hambroù e teue sir Francis war wel.

« Emaon o paouez degemer ur pellskrid digant va eskemmer ; ret din mont da
London war an taol. Spi 'm eus n' ho po ket ezhomm ac'hanon betek re.

- D' am soñj e oar Hopkins a-walc'h diwar-benn ar gudenn evit ober en ho 
lec'h, nemet kavet em befe gwelloc'h e vefec'h chomet amañ.

- Diaes eo din.
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- Klask a rin ober evit ar gwellañ, neuze. »

Kerkent ha ma voe aet kuit sir Francis diouzh ar gambr, e tigoras Holmes 
ar prenestr.

« Watson, anaoudek e vefen ouzoc'h mar chomfec'h hep treiñ ho selloù 
diouzh ar vali ken n' ho po gwelet karr sir Francis o pellaat. Her c'hemennit 
din neuze. »

Ha pignat a reas en e gambr. En em lakaat a ris war-c'hed en un doare 
diaes ma 'z eus, m' hel lavar deoc'h : ret e oa din mont war va brusk da welout 
un darnig vihan eus ar vali a oa kuzhet ar pep brasañ anezhi gant Tour ar 
Beizanted. Ouzhpenn-se, goude glav stank ar sizhun a-raok, e oa aet an amzer war
yenaat hag ouzh va dremm e skoe an avel-sterenn a denne daeroù diouzh va 
daoulagad evel ma c'hoarvez alies. A-benn ur c'hard-eur e klevis gwigour ur 
c'harr war ar grouan. A-barzh dek eilenn, end-eeun, e teue war wel ur mistr a 
garroñs a droas war-du dor-dal ar park. Reiñ a ris keloù da Holmes a ziskennas 
buan gant an diri.



« Didalvez eo goulenn ouzhoc'h hag-eñ e toujfec'h kas da benn un taol enep
al lezenn tamm pe damm. Gouzout a ran ervat n' oc'h ket evit bezañ harzet gant-
se. Pemp eur hon eus, muioc'h eget m' hor bo ezhomm. Gwelloc'h deomp avat chom 
hep dale pelloc'h. Deuit, Watson, ret eo mont da ober gweladenn da gambr sir 
Francis. Anat deoc'h ne oa ket evit un abeg all e oa kement a dizh warnon d' e 
welout o vont kuit.

- Van a raec'h koulskoude bezañ chifet gant an droiad-se da London...

- Kompren a reot diwezhatoc'h. Ret e vo din kas Hopkins da vale, a-hend-
all, rak den e vefe da stankañ va hent. Setu eñ, dres ! »

Kuitaet hor boa va c'hambr hag aet e oamp dre un trepas a gase d' ar sal-
degemer.

« Hopkins, mat e rafec'h, a gav din, mont adarre da di al liorzher ha 
furchal al lochenn ervat ur wech c'hoazh. Soñjal a ran e c'hellfec'h dizoleiñ 
traoù dedennus.

- Furchet hon eus e pep lec'h, avat, aotrou Holmes !...

- Hama, un ali n' eo ken. Grit diouzh ho c'hoant !

- Ya da ! Bezit dinec'h. Mont a ran di diouzhtu. Ma ! Evelkent... Abegoù '
peus ha n' anavezan ket, marteze. »

A-vec'h ma oa aet diwar wel e tapas Holmes krog em milgin :

- Poent eo, Watson. »
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Heuliañ a rejomp ur vanell a zigore war an tu kleiz, e-lec'h mont d' ar 

sal-degemer. Harzet e voemp gant un nor a oa prennet ; kambr sir Francis e oa.

- En gortoz eus an dra-se e oan, eme Holmes, en ur ziskouez un orjalenn e 
krogas da c'hrimandelliñ ar grogen-alc'houez ganti. Ne voe ket ezhomm div 
vunutenn evit digeriñ an nor. En ur gambr bras a-walc'h edomp. Goloet e oa ar 
mogerioù gant panelladoù-armoù kozh-meurbet, darn anezho da vihanañ. Meur a 
bezh-arrebeuri eus ar Grennamzer a anneze ar gambr ma oa en he fenn krec'h ur 
gwele, ur pikol stel a-us dezhañ. Pemzek troatad a-us d' hor pennoù e oa al 
lein.

« Ne vo ket kement-mañ evit aesaat hon enklask, eme Holmes, rak mar deo 
ret, evel 'm eus aon, furchal er panelloù, hol labour a vo tennoc'h a se. Sed un
halabardenn, eürusamant. Ganti ha pignet war un daol, e vo tu din da zont a-
benn, marteze.

- Ma teurvezfec'h lavarout din petra emaoc'h o klask amañ, e c'hellfen ho 
harpañ.

- Da gentañ, chomit hep ober trouz, peogwir eo arabat lakaat ar vevelien 
war evezh, na Hopkins, zoken, pa c'hellfe dont dezhañ ar soñj diot da zistreiñ 
a-greiz-holl. Da c'houde, ret eo din kavout un dra n' on ket evit hel livañ 
deoc'h, met a c'hellfe bezañ e doare un arc'hig a seurt gant an hini a zo bet 
digoret da vare ar muntr. »

Neuze, buan ha buan e tigoras Holmes a bep eil pep tiretenn ha pep armel a
gement a oa er gambr, tra ma furchen er gwele, pezh am redias da zic'hourdañ va 
izili, evit sellout ouzh ar stel, dreist-holl. A-benn div eurvezh n' en doa ket 
Holmes lezet a-gostez an disterañ korn eus ar mogerioù hag en aner, koulskdude. 
Kouezhañ a reas souden e selloù war un armel-levrioù en doa c'hwiliet ennañ eus 
an eil penn d' egile.

« Ma Doue, Watson ! Istor Melliston Tower. Setu ar c'huzhig ! »



Hag a-herr en em daolas trema ar siminal, mont ennañ, kuzhat e benn er 
c'han, ha dont er-maez kerkent goude, goloet gant huzil hag o tridal gant al 
levenez ; derc'hel a rae en e zorn un arc'hig-houarn bihan.

- Setu hi, Watson, setu hi ! »

Hag eñ etrezek an nor.

- Ne sellit ket ouzh ar pezh a zo e-barzh ?
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- 'Dalv ket ar boan, emezañ ouzh he hejañ. Klevout a rit ar stirlink-mañ ?

Trawalc'h eo da reiñ din da c'houzout em eus kavet pezh a glasken. »

Ar stirlink a glevis hag un trouz all ivez hep gallout avat spisaat a 
belec'h e teue.

« Forzh penaos, perak ez afe 'ta un den da guzhat traoù nemet e c'hounezfe
ouzh hen ober ? Mont a ran war goshaat koulskoude ; c'hoarzhus eo soñjal en defe
un istorour kuzet an dra-mañ nemet el lec'h meneget en istor e di-eñ. Ho pet 
soñj, Watson, eus darvoud William II Illishaw a oa pignet e-barzh ar siminal 
evit tec'hout diouzh e argaderien. »

Padal e serre an nor bonner eus ar gwellañ ma c'helle ha neuze, a-zoug e 
gamm, e reas hent etrezek hor c'hambroù. Dek munut goude-se edo Hopkins ganeomp,
flamm e zremm, berr warnañ, disheñvel-krenn diouzh an detektiv sonn ha rok e 
vezemp boas da welout e London.

- Goap ' peus graet ac'hanon, aotrou Holmes. Kaer am eus bet furchal, n' 
am eus kavet arouez ebet er gozh lochenn-mañ. Div eur am eus kollet ha setu tout
!

- Bezit dinec'h, va faour kaezh paotr ! Anzav ' ran em eus c'hoariet un 
dro-gamm deoc'h, met an div eur hoc'h eus kollet, me 'm eus o c'havet endro ha 
gant gonid bras, c'hoazh. Daoust pe zaoust, ar prouennoù ho poa goulennet 
diganin a roin deoc'h kerkent ha ma vo distroet sir Francis eus London.

- Hama ! Eürus e vin o kas hor forbann d' al lez-varn. Daleañ betek re hon
eus graet dija.

- Ha piv oar, Hopkins, ha piv oar ? »

Meur a eurvezh goude e tistroas Sir Francis, droug bras ennañ ; fuloret-
ruz e oa e gwirionez.

- N' ouzon ket piv a zo kiriek d' an dro-grougabl-mañ ! Ne oa ket va 
eskemmer en e di zoken ; ret eo bet din e c'hortoz e-pad un eurvezh. Ar re o 
deus diverret o amzer war va c'houst o deus kavet fent bras evel-se, marteze. 
Damantiñ din o defe gellet avat en un degouezh ken kriz ha va hini !

- Diskleriaduriou am bo da reiñ deoc'h war an degouezh-mañ, dres ! Neuze, 
mar plij ganeoc'h mont gant an Dr. Watson er sal-levrioù m' emañ dija moarvat an
enseller Hopkins... Mont a rin d' ho kaout a-benn pemp munut. »

Pa voemp holl asambles, e komzas Holmes ouzh Hopkins :

« Kentañ tra ho vo da ober a vo dieubiñ ar paour kaezh liorzher n' en deus
mann da welout en torfed. Ha bremañ, sir Francis, ha teurvezout a rafec'h 
dezrevell deomp penaos ho peus drouklazhet a-ratozh-kaer ho preur Lord Morell 
III Illishaw, kont Melliston ? »
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Dremm an hini en doa Holmes tamallet en un doare ken grizias a zeuas da 



vezañ ruz-moug ha ken garv ma 'z is war-gil.

« Aotrou Holmes, a c'harmas, en desped d' e striv evit chom sioul, tud zo 
bet diseven a-walc'h hiziv evit c'hoarzhin goap ouzhin met ho tamall zo ouzhpenn
ur godiserezh fall ; p' hon dije bevet daou gantved zo, e vijec'h astennet dija,
ur c'hleze a-dreuz d' ho korf. Biskoazh n' en deus ur Melliston gouzañvet ur 
seurt mezhadenn !

- Ur godiserezh n' eo ket, sir Francis, un tamall, ne lavaran ket. Pa ne 
seblantit ket darev da gomz, avat, e rin en ho lec'h. Met, da gentañ, mar plij 
ganeoc'h, Hopkins, lakait ar manegoù houarn d' an denjentil-mañ.

Kiriegezh Thomas Watson am eus kavet arvarus kerkent ha antronoz hon 
degouezh ; rak, o sellout ouzh an iliav a c'holo Tour ar Beizanted, ne voen ket 
evit merkañ an disterañ roudenn eus tremen un den war an oad ha n' eo ket mui 
gwevn, sur. Krabisadenn ebet ouzh ar voger, e nep lec'h ne oa breset pe zifrapet
an iliav. Setu perak e komzis ouzhoc'h, Hopkins, diwar-benn ar galloudezhioù eo 
sanset ar fakired indezat kaout; rak ne vije ket bet un diskleriadur all da 
zonedigezh ar muntrer dre ar prenestr ; ur gordenn zoken he dije lezet roudoù 
war he lerc'h ; ha ne oa arouez ebet e vefe bet graet gant ur skeul.

En em reiñ a ris neuze da imbourc'hiñ ar sal-degemer ha dont a reas va 
martezeadenn da wir. Ne oa ket posupl end-eeun kavout an disterañ tamm pri war 
varlenn na war doull ar prenestr ; ar glav en doa gellet, moarvat o diverkañ ; 
da nebeutañ ne oa ket dislavaret va goulakadur.

Derc'hel sohj a rit, hep mar, e tostais neuze ouzh an nor, ha goulenn 
ouzhin-me va-unan perak e oa bet prennet gant ur morailh dister ha n' eo ket war
alc'houez, pa oa moanoc'h an nor-se eget ar re all. Ha dont a ris da sellout 
pizh ouzh ar morailh-se ! a drugarez d' ur mevel diaked eo bet saveteet enor ha 
buhez un den direbech : chom a rae war ar morailh un nebeut takennoù gouloù koar
ma welis enno ul linenn strizh ha don evel ma oa bet troc'het ar c'hoar gant 
laonenn ur gontell. Ma vefec'h desketoc'h war an torfedouriezh, Hopkins, e teufe
un dra bennak da soñj deoc'h. Degas a ran deoc'h da goun muntr ar Priñs Henri de
Condé gant ar varonez de Feuchères d' ar 26 a viz Eost 1830. Kavet e oa bet ar 
priñs krouget ouzh ur stolikez-prenestr e-barzh ur gambr ma oa prennet an nor 
anezhi gant ur morailh, pezh a lakaas an dud da grediñ en doa en em lazhet ar 
priñs ken na voe dizoloet e oa bet morailhet an nor eus an diavaez gant harp ul 
lasenn. Muntrer Lord Morell a oa akuit war an afer-se a gavas brav ober evel-se,
nemet e reas gant un neudenn re vunut.

Tostaat a ris neuze ouzh ar siminal hag e tastumis war an oaled ludu a 
seblante bezañ diwar bilhedoù bank. Ober a raen va meno mont en-dro da London pa
welis un Istor eus ar c'hastell e kambr Watson : an elfenn am lakaas da gompren 
e voe. Piv 'ta a c'helle anaout fals-emlazhadenn ar Priñs de Condé, paneve un 
istorour ? Mont a ris da London koulskoude gant ar spi da verkañ anat abeg ar 
muntr. Meur a hini en em lakae war ar renk ; ret e voe din o c'hroueriañ unan 
hag unan. An droukrañs a gasis diouzhtu diwar va spered peogwir ne glask ket ar 
muntrer, dre lorc'h, en degouezh-mañ kuzhat e ober ; ar c'hontrol bev a ve 
kentoc'h. Heñvel, ne oa ket berr ar muntrer war an arc'hant evit teurel kant lur
en tan.

Pa zeskis erfin en doa Lord Morell ur mab o vevañ e Suafrika d' an ampoent
hag hemañ e legadiad, e tilezis ar meno en dije gortozet ar muntrer un herez 
bennak. Dont a reas din ar soñj en doa dizoloet an den lazhet ur segred ne felie
tamm ebet da sir Francis e vije brudet. Pa voen e London, e furchis em c'haieroù
ha gwelout a ris e oa sir Francis ezel an Nonpareil Club, pezh a zegas deoc'h da
soñj kudenn ar c'horonal Upwood, Watson. Deskiñ a ris eno en doa gounezet 
arc'hant e-leizh dre c'hoari c'hartoù, nebeut zo. Pep tra a oa sklaer, neuze : 
komprenet en doa Lord Morell e triche e vreur ha kemenn a reas dezhañ lakaat un 
termen d' e gammdroioù war an taol, en ur ginnig dezhañ diskuliañ kement-se ma 
ne sentfe ket. Ar rivin e oa evit sir Francis, pe, da nebeutañ, koll un tremen-
amzer dudius hag eus ar frouezhusañ. C'hoari a oa e voued, ankou e vreur e voe. 



Dibikous e voe daoulagad sir Francis ha treiñ a reas kerkent da lazhañ e vreur ;
goude bezañ tremenet an abardaevezh gantañ en ur ober van da vezañ habask-kenañ 
evit chom hep lakaat ar vevelien war evezh, ec'h aozas e dorfed. Gant ur 
gontell-giger, a ve kavet e kleuzioù ar c'hastell ma 'z afed d' he c'herc'hat 
enno, e sevenas anezhañ, dre un taol dic'hortoz, - ha setu perak ne voe klevet 
trouz ebet, - o soñjal gant gwir abeg ez afe an diskred war al liorzher, 
abalamour d' an arm bet dibabet gantañ. Dibrennañ a reas an arc'hig, neuze, 
lakaat ar bilhedoù en tan, digeriñ ar prenestr, mont kuit eus ar sal ma prennas 
an nor anezhi dre ar gwidre am eus diskuliet deoc'h. - Ret-mat e oa dibab an nor
voanañ : seul devoc'h an nor, seul ziaesoc'h an dro. - Mont a reas neuze da 
gaout ur mevel... Evit ar pezh a zeu war-lerc'h, c'hwi her goar koulz ha me.
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- Dedennus eo pezh hoc'h eus dezrevellet deomp, 'met kontoù-born n' eo 

ken, a vlejas sir Francis. Forzh penaos ne vefec'h ket evit reiñ deomp an 
disterañ prouenn eus kement-se.

- E-biou e skoit ! »

Mont a reas Holmes e-maez ar sal hag eñ da zistreiñ kerkent, en e zorn an 
arc'hig en doa kavet er siminal.

« Hag anaout a rit an dra-mañ ?

- Tanfoeltr ! Penaos ' peus graet ? »

Ur gougleze a gemeras Holmes en ur banellad ha gant un taol prim e tigoras
an arc'hig. Enni e oa diñsoù ha kartoù falzet

« Me ' gav din e vo trawalc'h evel-se, Hopkins. Bremañ, echu va enklask, 
ez an da zistreiñ da London gant Watson. Ur ger c'hoazh, sir Francis : keuz am 
eus da vezañ an farser en deus kaset deoc'h ur pellskrid faos. Seurt stultennoù 
am eus, a-wechoù !... »

Antronoz vintin edomp azezet e korn an oaled, o kaozeal diwar-benn an afer
pa zegasas deomp Mrs. Hudson ar c'helaouennoù gant al lizhiri. Kemer a reas 
Holmes unan hep dibab, hel lenn hag her reiñ din en ur c'hoarzhin gwalc'h e 
galon :

« Lennit se, Watson ! »

AR MAOUT GANT SCOTLAND YARD, UR WECH C'HOAZH

« An enseller Stanley Hopkins zo o paouez diskoulmañ kudenn vMelliston
Tower gant ijin bras ; goude bezañ paket krog en ul liorzher evit reiñ da grediñ
d' ar muntrer ne oa diskred ebet warnañ, e c'hellas ober e enklask ken aes ha 
tra... »
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Dont a rae war-lerc'h un dezrevell dre ar munud eus kavadennoù va 

c'heneil, nemet e oa lavaret e oant re Hopkins. Skrivañ a rae ar c'hazetenner e 
lost e bennad :

« An enseller Hopkins a ziskouez bezañ an hini gwellañ evit kemer 
lec'h an enselier Lestrade, anavezet-mat gant an holl, pa vo ret da hemañ mont 
er-maez a garg. Derc'hel soñj a reer ez eo an enseller Lestrade en deus 
diskoulmet unan eus kudennoù luzietañ an ugent bloavezh tremenet, kudenn a voe 
danevellet gant ur skrivagner speredek met faltazius betek re, en ul levrig 
anvet " Ur Studiadenn e Skarleg " hag a reas berzh mat d' ar mare. »

« Pebezh gaouiaded touet, ar gelaouerien ! a c'harmis.



- Na petra 'ta ! « Priziañ a ra an dud spes an dellid aliesoc'h eget an 
dellid e-unan. » Lenn a reot se e-touez " Maximes " La Rochefoucauld. »
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Frañseza KERVENDAL

BUGALE ABERFAN

Kinniget gant glac'har d' am mignoned e Kembre.

An ifern du o fiñval, o vougañ bugaligoù Kembre. Ar meurvor du o risklañ 
hag o risklañ bepred hag oc'h aloubiñ pep buhez dindan e reverzhi.

Ha c'hwi bugale Aberfan, den morse mui ne glevo ho mouezhioù sklaer o 
saludiñ an heol pa bare war ho pro teñval !

Biken ken bremañ ne savo en aer fresk kaniri bamus mousigoù skol Aberfan. 
Marvet int... Lazhet holl gant ar glaou-se diframmet a lazh-korf diouzh puñsioù 
don o bro. O bro ken melkonius, ken trist, ken du pep tra enni. Ket zoken ar 
seurt kaerder spouronus a zeu gwech-ha-gwech-all gant savadurioù ramzel ar bed 
modern. Nann, amañ e traonienn ar glaou, pep tra zo aloubet dindan ur druskenn 
galet. Pep buhez zo e-giz skornet, peget, gant ar c'hler du.

Treuziñ bro ar mengleuzioù ? Ya, graet am eus ar veaj. Tremenet on dre 
Aberfan, heñvel-mik ouzh kêrioù bihan all... E pep lec'h rouantelezh meur ar 
glaou. Soñj am bo atav bezañ erru e Kerdiz, va c'halon ponner, stardet gant ar 
strafuilh hag an enkrez. « Na pegen glas oa gwechall va zraonienn ! » Siwazh !

Kant hanter-kant bugel... Warc'hoazh e London e ti ar breujoù mouezhioù 
tenored ar bolitikerezh saoz a glemmo hag a c'houlenno kontoù ! Mouezh ar beleg 
kembreat zo savet avat evit diskleriañ ar gaou graet da Gembre.

Hag emichañs e c'hello rener ar " Blaid " adlavarout siwazh e gomzoù-
kent : « N' eus bro ebet en Europa renet ken fall, ken dilezet eget hon hini, 
ni, Kembreiz, Bro ebet nemet Breizh e vefe ».

433
« N' eus bro ebet ken dilezet, » eme ar Rener broadel. Gwiriet hoc'h eus e

gomzoù, douaret m' emaoc'h betek ar barn war duchenn Aberfan. Ha diouzh an 
duchenn-se bremañ ho mouezh a sav da c'harmiñ an torfed. N' eus politiker saoz 
ebet, n' eus den a arc'hant digalon ebet, lezet ganto mengleuzioù Kembre er stad
truezus m' emaint a c'hello mougañ kan koun skrijus an duchenn.

Klevout a rit bugale vihan ar gounnar ruz o sevel e kalon peoc'hus 
koulskoude ho pobl ?

Glann ha dinamm eo bet a-viskoazh an aberzh...

Sebeliet oc'h, kousket dindan labour kalet ho tud abaoe bloavezhioù ha 
bloavezhioù. Marvet oc'h. Nemet... kanañ rit an dihun !

Selaouit, selaouit va bugale. Eus ur vengleuz d' eben. Selaouit. E 
tavarnioù ar Vro zu. Ho mouezhioù skiltr, ho mouezhioù sakr hiziv a c'hwezh war 
ar flammenn « Hor gwir, gwir pobl Kembre ».

Klevit mouezh hud ar vro gelt kozh oc'h embann ar Frankiz. Ne c'hellit ket
mui mervel. Aet oc'h, e bev, war an hent meur a gas d' ar mojennoù marzhus. N' 
oc'h ket marv en aner Plant Aberfan. Klevit, klevit Kembre dieub.

Sul 23 a viz Here 1966.
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YOUENN OLIER

Prederiadennoù e sigur un nebeut skrivagnerion brezhonek

Jarl PRIEL : E eñvorennoù

Jarl Priel en deus embannet e eñvorennù e ti « Al Liamm » etre 1954 ha 
1957, e teir levrenn : " Va zammig buhez " e 1954, " Va buhez e Rusia " e 1955 
hag enfin " Amañ hag a-hont " e 1957.

Ne vo souezhet den ebet emichañs pa lavarin ez eo eñvorennoù Jarl Priel 
unan eus al levrioù dudiusañ bet savet e-doug hanterenn gentañ an ugentvet 
kantved en hor yezh, ha moarvat oberenn dalvoudusañ ar skrivagner e meur a 
geñver.

Dibaot eo al levrioù a istor pe a dalvoudegezh istorel en hol lennegezh ha
d' an dra-se em eus kerse a-wechoù. Hogen, dres, perzh pennañ an « Eñvorennoù » 
-mañ eo pourchas danvez da studierion an istor. Ha da gentañ d' ar re a fell 
dezho anavezout hini o bro. Deskrivañ a ra mat levr Jarl Priel stad ha buhez ur 
vourc'hig vihan a gornog Breizh e derou ar c'hantved-mañ, levezon an iliz, 
dalc'herez an urzh kozh hag hent diorren da galz bugale eus ar werin d' an 
ampoent-se c'hoazh ; hag ivez ar stourm a-enep d' an iliz end-eeun (kv. afer 
delwenn Renan e Landreger) a-berzh gwiskadoù poblañs nevez e Breizh. Stad 
kevredigezhel hor bro a zo merket mat : diouzh un tu frammoù kozh diazezet war 
an iliz hag an douar, diouzh an tu all frammoù nevez, kargidi c'hall enno 
dreist-holl (skolaerion h.a.) harpet na petra 'ta, war ar stad c'hall end-eeun.
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D' un dra ha n' o devo ket merzet kalz lennerion em eus-me taolet evezh o 

lenn an eñvorennoù-mañ : an doare Breizhad e oa Jarl Priel e unan. E gwirionez, 
a-dreuz pajennadoù e deir levrenn, en em ziskouez ar skrivagner evel ur Breizhad
chomet damc'hall daoust d' e strivoù. Enebet e vo ouzhin diouzhtu, me ' oar, o 
lavarout e oa Jarl Priel ur broadelour. Ha, moarvat, a youl e oa hep mar ebet. 
Hogen er pajennadoù-mañ dres e verzer pegen diaes e oa d' ur Breizhad eus ar 
bobl, beuzet en un aergelc'h gall, en em zigenvezañ hag en em zigemmeskañ diouzh
ar c'helc'hiadur a oa ouzh e waskañ a bep tu. Goude bezañ bevet e-pad 
bloavezhioù hir er verdeadurezh hag en arme c'hall, sellet evel ur gall e Bro-
Rusia, dimezet a-hend-all d' ur c'hallez, ne c'helle ket ar skrivagner a-wechoù 
en em zistagañ a-grenn hag en un taol diouzh stummoù-soñjal a oa bet sanket 
ennañ adal e vugaleerezh hag a denne da reiñ dezhañ un emskiant c'hall. Seurt 
gwander - e rankomp holl gwitibunan diwall dioutañ bemdez - a santer e meur a 
lec'h el levr, e troioù-lavar zo. Moarvat, e diwezh e vuhez, en doa kavet Jarl 
Priel en emsav ar framm en doa ezhomm anezhañ evit en em zic'hallaat hogen re 
wak e oa c'hoazh ar framm-se d' ar mare ma krogas da skrivañ e levrioù evit reiñ
dezhañ neuze un emskiant vreizhat digatar. Ur fazi eo a-hend-all krediñ e c'hell
dreistvevañ un emskiant vreizhat bennak er-maez eus framm stadel gwirdoudel pe 
da vihanañ empennet ha rakvannet en dazont.

Amañ eta e kavomp un testeni ameeun, talvoudus bras avat, diwar-benn emgav
ar Breizhad-etre er bed gall eus an ugentvet kantved, ar Bneizhad ha n' en doa, 
evel ar pep brasañ eus e genvroiz, tamm menoz politikel gwirion ebet.

Al lodennoù talvoudusañ e-keñver istor dre vras avat ez eo ar re ma 
tezrevell ar skrivagner enno e chomadennoù e Rusia hag e Polonia, e amzer a 
gelennerezh e Rusia hag a spierezh - bepred evit ar C'hallaoued - e Polonia, 
ivez e zarempredoù gant ar bagadoù soudarded rusian a oa o chom e Bro-C'hall e-
pad ar brezel kentañ hag a oa troet a-du gant ar volcheviked. Dudius dreist avat
ez eo d' am soñj, ar pennadoù a zo gouestlet da Rusia, ha, dre o lenn, e 
c'heller tizhout kompren pegen diyac'h ha brein zoken e oa aet ar gevredigezh 
tsarat e derou an ugentvet kantved - iliz reizh-kredennek koulz hag ar peurrest 



eus ar gevredigezh - ha penaos e c'hellas ur strollad dister e nerzh da gentañ, 
mennet hag urzhiet start avat, reiñ lamm d' ur stad lieskantvedek ha skarzhañ 
anezhañ a-grenn.
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Menegomp ivez - met se a sell dreist-holl ouzh istor lennegel Vro-C'hall, 

o vezañ m' en doa ranket Priel adarre bevañ ha labourat en un endro gall rik - e
zarempredoù gant Copeau e Paris daoust ma kavan dedennusoc'h taolenn an den 
hanter droch e oa ar skrivagner gall e unan eget an testeni diwar-benn istor ul 
lennegezh ha ne reomp forzh ebet anezhi.

Ur spered lemm en devoa Jarl Priel a-hend-all ha reizh e ouie barn tud ha 
darvoudoù peurvuiañ. E evezhiadennoù diwar-benn temzoù-spered ar pobloù hag ar 
renkadoù, koulz ha re an dud o unan m' en deus bet tro da vevañ en o zouez, a zo
leun a skiant-vat hag awenet gant ur spered kempouez a zo bet a-viskoazh hini ar
Vretoned a-drugarez Doue (kv. da skouer an darvoudig e oa bet test anezhañ o 
treuziñ Bro-Alamagn da vont da Rusia hag a zo bet dezrevellet gantañ en eil 
levrenn).

* * *

Evel oberenn emziskuliañ ez eo ken talvoudus all an oberenn-mañ. Enni e 
spurmantomp kalon hag ene ar skrivagner, didro ha noazh, fromus bepred avat. Er 
skrid-mañ e par Jarl Priel e-giz m' emañ, leun a gizidigezh hag a denerded. Ar 
pajennadoù en deus gouestlet da varv e vamm, da skouer, a zo e-touez ar re 
vravañ a gement a ve bet savet en hor yezh ha dreist eo ar gened anezho d' an 
hini a c'heller diverzout amañ hag a-hont en e c'hoariva. Kemend-all a c'heller 
lavarout a-zivout ar pennadoù ma tispleg enno kleñved ha poanioù kriz e wreg e 
Rusia. Enno ez eus un dramaegezh ankeniet na c'hell ket chom hep strafuilhañ al 
lenner kaletañ. Er pajennadoù-se a-hend-all e teu anat gwashaouriezh Jarl Priel,
hag ivez ar meni arvarouriezh a oa deuet dezhañ diwar-lerc'h e drubuilhoù hag e 
ziaesterioù diniver. Sellit da skouer pezh a lavar e sigur marv e vamm pp. 43-44
« ... an Ankoù na dremen ket alies hep deskiñ dimp ez eo mestr d' ober egiz ma 
kar evit ma vo trenkoc'h hon anken ha c'hwervoc'h hor glac'har ». Ha c'hoazh en 
un arroudenn all : « Neb a zo bet krouet warni, maen, geotenn, den pe loen, a 
dle gouzañv e lod a boan, e gementad a drubuilh... » e-lec'h e adkaver marteze 
un heklev eus tem "Ar spontailh " ha moarvat ivez eus kelennadurezh e wreg
a oa speredourez evel ma ouezer.
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Seurt arvarouriezh - goapaus a-wechoù - an den didouellet ha divamet, en 

deus bevet re a gerseennoù, a zamweler en e dresoù e unan, evel ma oa en e 
gozhni, gant e vousc'hoarzh ha na zeu ket a-benn da ziglorañ a-grenn war e zremm
hag a bar ivez e pajennadoù an oberenn-mañ ; hen diskleriañ a c'heller moarvat 
dre maz eo bet Jarl Priel a stok ouzh kredennoù liesseurt hag iskis n' oa ket 
evit kroueriañ na degemer a-grenn kennebeut, peurgetket re e wreg a oa, 
speredourez ha pareourez, hag a oa bet levezonet moarvat gant ar 
c'helennadurezhioù a oa diouzh ar c'hiz e-touez kelc'hiadurioù zo eus Bro-Rusia 
a-raok an dispac'h end-eeun.

* * *

E ser se ez eo mat notañ ez eo heñvel a-walc'h lodennoù zo eus an oberenn 
ouzh pennadoù romant, romant avanturioù zoken. Ha bremañ e teuan da stumm an 
eñvorennoù. E-touez perzhioù lennegel Jarl Priel eo dav menegiñ e ampartiz 
dreist da livañ istrogelled a bep seurt pe da reiñ skeudennoù-lu eus tud doujus 
a-hervez : spered disuj ar Vretoned en em ziskouez amañ. Da skouer o komz eus ar
Prezidant gall Fallières : « Ar c'hofeg-mañ... tremen etre e zivesker... » 
Implij ar yezh poblek - kentoc'h hini ur yezh aozet ha kempennet diouzh spered 
ar bobl - a zisoc'h da greñvaat al liv farsus ha buhezek a oar reiñ d' e 
zanevell. Amañ e vefe ur studiadenn a-ratozh da sevel diwar-benn yezh Jarl Priel
en e eñvorennoù. Kavout a ra din e vefe tu da lakaat splann penaos e fard ar 
skrivagner seurt troiennoù fentus p' en devez d' ober goap ouzh unan bennak pe 
un dra bennak (seurt troiennoù a vez awenet bepred gant ar vuhez war ar maez). 



Ne ra ket Jarl Priel ganto avat, evel just, pa vez fromet pe drivliet. Pa lavar 
Jarl Priel da skouer : « Ken abaf hag ur yar displuet... » « ...eget a blu war 
gein ur silienn... » « o klask toull d' en em silañ... » « koulz karr ha 
kilhoroù » o deus ar bommoù-se blaz ha saour da gentañ evit tud a chom boaz ouzh
ar vuhez war ar maez. Livus int ivez meur a wech, pa gomz da skouer eus ur « 
seurt troñsad kig » pe « un darinenn » « e zivc'har kilhog raden ». Mousfent 
Jarl Priel a ranker klask enno da gentañ ha n' eo ket ar preder da skrivañ ur 
yezh poblek a-hervez, evel ma par ivez en arroudenn-mañ : « Ur gozh plac'h 
yaouank lart ha ken divalav ma tlee hec'h ael mat skuilh daeroù bewech ma selle 
outi... » Pa zezrevell Jarl Priel avat marv e vamm e teu e yezh da vezañ eeun ha
noazh, dibourc'h koulz lavaret, - pezh a ziskouez en doa Jarl Priel un tañva mat
hag e ouie kempenn e yezh diouzh e ezhommoù.
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Gant ur yezh pinvidik mor e ra ar skrivagner e gwirionez, enni gerioù ha 
troioù-lavar poblek diouzh an druilh, ma chom boud a-wechoù al lenner ha n' eo 
ket gourdonet ouzh ar skridoù rannyezhel. Ranket ez eus bet stagañ ur 
c'heriaoueg arbennik e dibenn al levr, pezh a zo kazus. Da hetiñ eo e chomfe ar 
gerioù-se er yezh ; anez, ne c'hellint nemet skoilhañ warc'hoazh ar Vretoned a 
fello dezho lenn pe studiañ an oberenn-mañ : gouzout a reer mat ez eo 
nec'husoc'h evit al lenner etre ar ger poblek rannyezhel eget ar ger gouiziek 
kevrennek dre ma n' en devez peurvuiañ tu nag hentenn ebet da zivunout ar ster 
anezhañ. Dav eo eta d'ar skrivagnerion a-vremañ klask krouiñ un hengoun e sell 
da implij gerioù poblek zo en amzer-da-zont.

Notomp n' en deus ket souzet Jarl Priel rak krouiñ un toullad gerioù nevez
evel « amwelout » o komz eus un ofisour, lakaomp, o tremen dirak ur bagad 
soudarded, ha gerioù all evel « besgouarnour » a zo goveliet mat peurliesañ ha 
dellezek da gavout bod e skrin ar geriadurioù.
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Eveljust n' eo ket disi yezh Jarl Priel, evel yezh pep skrivagner. Ar 

fazioù kemmadur a zo stank a-walc'h. Ivez, peogwir e c'heller kavout abeg e tra 
pe dra en ur skrid ken hir, menegomp ez eo didalvez a-walc'h darn eus pennadoù 
al levrenn gentañ e-lec'h e kont e droiadoù martolod-tourist war listri ar morlu
gall. Aze e kouezh eñvorennoù J. Priel da live re Absulio pe Daldir er gwellañ 
degouezh. Hogen distank eo ar pajennadoù-se. Un nebeut traoù all a c'hellfed 
c'hoazh burutellañ : en oberenn-mañ ne ziskouez ar skrivagner bezañ ur meizour 
nag ur prederour ; ger ebet diwar-benn dispac'h Rusia, da skouer. Sur mat n' en 
doa ket Jarl Priel ur penn politikel.

Ma ! Daoust da bep tra - ha se a c'hellomp diogeliñ hep arvar a faziañ - e
chomo eñvorennoù Jarl Priel unan eus hon oberennoù klasel en ugentvet kantved.
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X...

A-benn treuziñ ar gouelec'h

PET Brezhoneger a vez kavet bremañ e Breizh ha dre ar bed ? « Ouzhpenn ur 
milion », eme tud 'zo, ha reoù all : « A-vec'h ma 'z eus daou c'hant mil anezho 
». E gwirionez dic'hallus eo respont resis rak ne vez ket taolet evezh ouzh yezh
an dud gant niveradegoù gouarnamant Pariz.

Sur eo avat eo digresket kenañ niver ar Vrezhonegerien abaoe ugent vloaz 
bennak, daoust da strivoù an Emsav, hag e talc'h da vihanaat.

*

AR STAL BREMAÑ

N' eo ket a-walc'h merzout digresk ar Vrezhonegerien. Merkañ a ranker ivez
ez eo bet klenket a gostez hor yezh gant meur a hini evel ma vez taolet er 
c'halatrez ur c'hozh dilhad teuc'h. Stank eo c'hoazh an dud a oar brezhoneg 
hogen dibaot a-walc'h ar re e implij. Ouzhpenn-se deuet eo rouez tre ar familhoù
ma vez komzet brezhoneg ouzh ar vugale. Rak se ez eus bremañ nebeut a Vretoned 
dindan 25 bloaz o c'houzout ervat ar yezh.

Stourmet en deus an Emsav avat hag " Ober " hag ar skolioù all o deus 
kelennet hor yezh da viliadoù a dud. Pet anezho avat a zo deuet da gomz 
brezhoneg bemdez ?

Ouzhpenn ar c'holl e-keñver niver an dud ez eus ivez diskar war dachenn ar
vuhez foran : skarzhet eo bet hor yezh tost da vat diouzh an ilizoù, komzet e 
vez nebeutoc'h nebeutañ er vuhez vicherel hag er c'henwerzh. Mont e brezhoneg 
ouzh tud n' anavezer ket a zo deuet da vezañ koulz hag un dismegañs, un taol 
oristal da vihanañ. Kouezhet eo gwall izel brud hag efedusted hor yezh.
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Er c'hêrioù avat e seblant bezañ kresket niver ar re a oar brezhoneg gant 

ar stank m'eo deuet da chom enno tud ar maezioù. Daou ugent mil den o c'houzout 
brezhoneg e Brest, ugent mil e Naoned, pemzek mil e Roazhon hag en Oriant... An 
niveroù-se n' int ket bet muzuliet resis, gwirheñvel avat e seblantont bezañ. E-
touez an dud-se, kalz o deus lakaet hor yezh a-gostez. Ha koulskoude alies, o 
vezañ m' emaint o chom e kêr, int deuet dieupoc'h a spered, aesoc'h e vefe dezho
dont da vezañ Brezhonegerien a youl kaer ma kavjent frammoù da reiñ harp dezho.

AN AMZER DA ZONT.

Tregont vloaz 'zo e oa c'hoazh ur bobl eus ar Vrezhonegerien ha, forzh 
pegen diaes e veze a-wechoù kaout darempredoù ganti, e talve koulz evit an Emsav
ha dour evit ur pesk. Bremañ emañ dija ar pesk war ar sec'h gant ul lagennig 
dour disteroc'h disterañ en-dro dezhañ. Er bloavezhioù a zeu e ranko emsav ar 
yezh bezañ war un dro pesk ha dour, had ha douar, goell ha toaz.

OBERIAÑ.

Remedoù politikel a zo ret moarvat da bareañ seurt kleñved. Hag evit-se 
stourmadennoù hir a vo ezhomm. Er c'heit se, ma ne labourer ket war dachenn ar 
yezh, spered ar vro, houmañ a varvo. Ha pa vo tizhet ar pal politikel, ez eus 
riskl bras e ve kollet neuze hor yezh ganeomp, implijet hepken gant un nebeut 
arbennigourien.



Rak-se eo poent bras er mare-mañ kreskiñ nerzh emsav ar yezh ma c'hellfe 
treuziñ hep dizeriañ ar prantad divrezhonek emaomp oc'h antreal ennañ. 
Gourdoniñ, dastum nerzh ha pourvezioù a zo ret ober evel ma ra an dud a-benn 
treuziñ ur gouelec'h pe dremen ur goañvezh e kreiz skorneier ar pennoù-ahel.
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Adsevel ur Bobl Vrezhonegerien

Unan eus an doareoù stourm eo stankaat an darempredoù etre Brezhonegerien,
sevel strolladoù tud oc'h ober hepken gant ar brezhoneg etrezo, bountañ adarre 
hor yezh er vuhez foran, lakaat anavezout ar Vrezhonegerien evel tud peurlodek, 
lakaat da vezañ degemeret o deus ar gwir Vreizhiz da vevañ klok dre o yezh. 
Diskleriet eo bet kement-se endeo ouzhpenn ur wech gant tud evel Roparz Hemon 
hogen, dre vras, n'eo ket bet sevenet.

Taolioù esa zo bet graet war an hent-se dija, renet gant strolladoù evel "
Breuriez ar Brezoneg Beo ". Chomet eo a-sav ar strivoù se. Emañ bremañ " Kamp 
Etrekeltiek ar Vrezhonegerien " o werediñ efedus etrezek an hevelep pal hogen ne
bad nemet pemzek devezh bep bloaz. Hag ar c'hampoù all n' int ket hiroc'h.

Studiadennoù zo bet savet diwar-benn an hentenn-se, da skouer ar pennadoù 
embannet gant " Yaouankiz ", pemp bloaz bennak 'zo a-zivout ur c'hendrev 
brezhonek. Dedennus bras ar menoz se hogen gwall denn da gas da benn. Piv a 
asantfe kuitaat e lojeiz, e labour, marteze e diegezh ha mont da vevañ ha da 
labourat penn-da-benn ar bloaz gant Brezhonegerien all ? Anavezet eo Menez Kamp 
gant meur a hini en Emsav, hag un dudi eo gouzout e c'hellomp sevel kampoù, 
devezhioù-studi, oberoù a bep seurt er maner-se. Pelec'h avat e ve kavet an 
emsaverien a zeufe da chom di bloavezhioù pad ha diwar petore labour e 
c'hellfent en em vevañ ?

Kreizennoù buhez vrezhonek

Kavout pe sevel kreizennoù buhez vrezhonek, hep dilojañ, hep cheñch 
micher, e-lec'h ma vev pep emsaver, kement-se a seblant bezañ posubl. Ar 
c'hreizennoù-se, pe « oaled », pe « kelc'h », pe « strollad » e vefent anvet, a 
hañval bezañ diouzhomp, forzh pegen dister eo hon nerzh hag hon amzer libr. 
Aesoc'h avat e kêr eget war ar maez. 

Efedus e c'hellfe bezañ e meur a geñver ar c'hreizennoù-se.
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Liammoù ha broud e vefent etre Brezhonegerien emskiantek an hevelep kêr. 

Ganto an emsaverien e-lec'h bezañ a-unan evel m' emaint bremañ a zeufe da vezañ 
a-stroll, ur gevredigezh a vefe anezho. N' eus ket a gevredigezh hep na ve 
liammoù etre an dud. Emichañs e ve broudet tud ar c'hreizennoù-se, pep hini o 
keñveriañ e labour gant hini ar re all.

Sikour ha kennerzh e vefe ar c'hreizennoù-se evit ar re nevez deuet d' hor
yezh. Echu ganto deskiñ kentelioù o skol, e kavfent Brezhonegerien all da 
gendivizout, da genlabourat ganto ha d' o heñchañ. Evel-se ne ve ket foranet 
evel ma vez bremañ strivoù kelennerien ha diskibien ar skolioù brezhonek. Ar re 
mañ a rofe digor d' ur vuhez vrezhonek leun ha p' emaint bremañ o tigeriñ re 
alies war ankounac'h hor yezh dre ziouer a implij anezhi.

Diskouez d' ar Vrezhonegerien a-vihanik talvoudegezh o yezh hag o 
fersonelezh, rentañ dezho fiziañs enno o-unan, degemerout ha kenskoazellañ ar re
nevez erru e kêr. Kement-se holl a c'hellfe bezañ e karg ar c'hreizennoù buhez.

Talvezout a rafent ivez da vrudañ hor yezh, da zegas doujañs d' ar 
Vrezhonegerien dre gemer perzh e buhez ar geoded. E meur a lec'h e klasker 
penaos reiñ buhez sevenadurel da dud kêr, penaos implij o amzer vak, penaos 
degas boued spered dezho. War an dachenn-se e c'hello bezañ deuet mat ha zoken 
sikouret ar c'hreizennoù brezhonek ma ouzont padout ha diskouez ez int estreget 



froudenn. Dre an hentenn-se e c'hello tapout krog ar Vrezhonegerien e buhez 
foran ar c'hêrioù e-lec'h chom bepred a-gostez.

Kalz muioc'h a youl eget a arc'hant a ve ezhomm evit krouiñ seurt 
kreizennoù. Tri pe bevar den, graet start o menoz ganto, studiet ganto ez parfet
ar pezh a zo posubl d' ober, a c'hell loc'hañ gant ur greizenn. Marteze a-walc'h
e vo da gentañ an emvodoù e kambr unan anezho, ha da c'houde, dre ma gresko 
niver an dud, e sal ur davarn, ur patronaj, ur skol, da c'hortoz kaout o salioù 
pe o zi dezho o unan.

War dachenn an oberoù e vo ret ivez chom tost tre d' ar gwirvoud. Plijet e
vo an izili dreist holl gant ar c'hartoù ? C'hoariet e vo kartoù. Gant sportoù 
pe varzhoniezh ? Aozet e vo korfembregerezh, studiet ar matchoù dedennusañ pe 
zistilhet barzhonegoù... Hervez oad ha perzhioù an dud e vo dibabet oberoù ar 
greizenn. Ha meur a gevrenn ganti pa vo niverus a-walc'h an izili hag ar 
frammataerien. Evel-se e vo savet darempredoù dre ar brezhoneg hag, evel reizh, 
an ereoù-se a zalc'ho ivez er-maez eus an emvodoù.
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Daou skoilh bras kenstag a vo kavet gant ar c'hreizennoù-se dre ma 'z aint

gant o hent : an diouer a amzer, an diouer a frammataerien.

Tud 'zo a nac'ho kemer perzh e buhez ar greizenn war zigarez n' o deus ket
a amzer libr. Ha gwir eo alies en hon amzer-ni : « Marevezh an amzer vat » ! Ar 
re-se, a vo tu d' o dedennañ marteze dre ginnig dezho oberoù o klotañ gant o 
buhez familh pe o micher. Amañ c'hoazh e vo ret sentiñ ouzh lezenn ar gwirvoud. 
Da skouer en aner e vo klask kavout ur vicher, ur plas-labour, dre hanterouriezh
ar greizenn. Hogen, daoust ha ne vo ket gallus a-wechoù kavout un nebeut 
eurvezhioù labour a drugarez dezhi, sikour priedoù yaouank o kinnig dezho diwall
o bugale e-pad un nebeut eurvezhioù, o sevel un dro servij evit kas a-gevret 
bugale betek o skol ? Daoust ha ne vo ket gallus gwechoù 'zo prenañ 
marc'hadourezh a-stroll evit meur a zen, reiñ kentelioù diwar-benn ar 
bizskrivañ, an ober-dilhad, ar sonerezh... Kenskoazell eo kement-se holl ha 
moarvat ne vo ket nac'het gant ar re ne asantfent ket mont en ur greizenn « er-
maez eus ar vuhez ».

Hep frammataerien ne c'hell ket padout pell oberenn ebet. Ar re-se a vo 
goulennet diganto reiñ brokus o amzer. Pennek, difaezhus, damantus, tuet da 
bellaat pe da gompezañ an tabutoù e rankint bezañ. Ma ne c'heller ket kavout 
seurt tud en Emsav, neuze e vo gwall arvarus amzer da zont hor bro.

Amañ e ranker menegiñ ur rummad tud hag a c'hellfe rentañ servijoù pouezus
: an dud war o retred ha nerzh ganto c'hoazh. Ar re-se zo mestr war o amzer 
peurliesañ hag un eil yaouankiz en em gav ganto. Daoust hag e ve mont re bell 
goulenn diganto un hanter devezh bep sizhun pe ouzhpenn ? Kargoù 'zo, pouezus 
bras en ur greizenn-vuhez, a c'hellont sammañ hep disteurel ar re yaouank : 
sekretour, kelenner, rener, levraoueger, teñzorier, kannad e-keñver an 
darempredoù diavaez...

Evel boaz tud 'zo a rebecho ouzh ar c'hreizennoù-se bezañ huñvreoù ha 
netra ken. Outo e c'heller respont ez eus seurt kelc'hioù endeo hag emañ unan 
anezho " Kelc'h Sevenadurel brezhonek Roazhon " o vevañ hag oc'h efediñ abaoe 
seizh vloaz bennak. Hogen n' eus nemet nebeut nebeut anezho ha mall bras eo 
sikour ar re a zo dija ha sevel unan e kement kêr ma n' eus ket c'hoazh.
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Reoù all a rebecho marteze ouzh ar c'hreizennoù-buhez vrezhonek laerez tud

hag a vefe servijusoc'h da strolladoù all eus an Emsav. Gwir e c'hello bezañ an 
arguzenn-se e-keñver den pe zen peurlonket e amzer e-pad daou pe dri bloaz o 
tiazezañ da vat ur greizenn. Hogen, dre vras, goude un nebeut bloavezhioù e vo 
gounid evit an Emsav a-bezh. Evel ur vagerez e vo ar c'hreizennoù buhez. Enno e 
vo kavet danvez lennerien, koumananterien, brudourien, diskibien, skrivagnerien,
stourmerien a bep seurt... I a vo an douar a zougo frouezh.



Doareoù all

Talvoudus e vo ar c'hreizennoù-buhez da reiñ tro d' ar Vretoned d' en em 
varrekaat dre o yezh, da wellaat o fersonelezh, da gaout adarre fiziañs enno o 
unan. Ne vint ket frammoù arbennigel avat hag e labourint hepken war un dachenn 
o klotañ gant hini kêr pe gêr. Ne vint ket evit peurstudiañ na peurseveniñ pep 
tra na kennebeut kenurzhiañ ar vuhez dre ar vro a-bezh.

En o c'heñver ez eus hag e vo frammoù-buhez arbennigel hag o labourat evit
Breizh a-bezh. S.A.D.E.D. hon eus endeo ha gwazvaoù skingomz ha brudañ. 
Strolladoù yaouankiz hor yezh hepken. Ha dic'hallus e ve kreskiñ nerzh ar 
frammoù-se ha sevel reoù all o klotañ gant hon ezhommoù : yec'hed, kenwerzh, 
labour-douar, touristelezh, sportoù kelaouiñ... ?

En o c'heñver ivez e c'heller menegiñ un obererezh a ziforc'h : al labour 
diabarzh er frammoù gallek er-maez eus an Emsav ha stank ar Vrezhonegerien enno 
koulskoude. Darn anezho a c'hello adkavout o fersonelezh a drugarez d' ur 
brezhoneger eus an Emsav deuet da gemer perzh e buhez ar frammoù-se. Daoust ha 
n' eus ket c'hoazh e meur a lec'h kuzulioù ti-kêr gant kalz a Vrezhonegerien 
enno ha galleg ganto hepken ? Daoust hag ez eo dic'hallus d'un emsaver lakaat 
anzav o deus pep gwir ar Vrezhonegerien da blediñ gant buhez o c'heoded dre o 
yezh koulz ha forzh piv ? Ha pezh a zo gwir evit ur c'huzul ti-kêr a zo ken gwir
all evit kement framm gallek oc'h oberiañ e Breizh.

*
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A dra sur e seblanto dister hag artizanel-tre an doareoù stourm kinniget 
gant ar skrid-mañ. Ma ve gouest a-walc'h emsav ar yezh da grouiñ e-korf an tri 
bloavezh a zeu ur gelaouenn bemdeziek da badout, kant mil skouerenn anezhi, da 
bourchas tregont eurvezh skinwel bep sizhun, da sevel dek labouradeg 
hollvrezhonek, neuze e ve brav ar bed ganeomp... Hogen, hep gortoz e ve 
peursevenet an « huñvreoù kaer », tremen poent eo loc'hañ gant frammoù buhez 
munut, o lakaat da baotaat, da greskiñ, da c'holeiñ ar vro a-bezh tamm-ha-tamm. 
Evel-se e teuy da vezañ fetisoc'h, gwirvoudeloc'h emsav ar yezh, e kloto kalz 
muioc'h gant buhez pemdeziek ar Vretoned. Evel-se e vo pourchaset d' hor Pobl 
bruzhunet ha mezhekaet, abegoù ha binvioù da vevañ da vezañ hi hec'h-unan, da 
gas da benn he c'hefridi er grouadelezh.
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PER PENNEG

UR SELL WAR ARNODENN AN TREC'H

ARDONENNOU AN TREC'H ABAOE UGENT VLOAZ
(1947 - 1966)

Bloavezh / Lec'h Trec'h meur (Paotred-Merc'hed) Trec'h kentañ(Paotred-
Merc'hed)Hollad ar bloavezh

1947  Naoned 1 0 3 0 4

1948 Roazhon 0 0 1 5
K.E.A.V. 3 0 3 1
Hollad 3 0 4 6 13

1949 Naoned 1 0 1 0
Roazhon 0 0 1 0
Pariz 0 0 6 0
K.E.A.V. 0 0 2 1
Hollad 1 0 10 1 12

1950  Kemper 0 0 0 1 1

1951  arnodenn ebet

1952 Roazhon 1 0 0 0
K.E.A.V. 1 0 3 2
Hollad 2 0 3 2 7

1953 K.E.A.V. 0 0 4 1 5
448
1954 arnodenn ebet

1955 arnodenn ebet

1956 K.E.A.V. 0 0 4 4 8

1957 K.E.A.V. 0 0 0 2 2

1958 arnodenn ebet

1959 arnodenn ebet

1960 Pariz 0 0 7 1
K.E.A.V. 0 0 1 0
Douarnenez 0 0 1 0
Kerroc'h 0 0 5 3
(Kamp Yaouank.)
Hollad 0 0 14 4 18

1961 Pariz 0 0 1 0
K.E.A.V. 1 1 4 0
Hollad 1 1 5 0 7

1962 K.E.A.V. 0 0 5 2 7

1963 K.E.A.V. 1 0 8 10 19

1964 K.E.A.V. 1 0 5 2 8
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1965 K.E.A.V. 2 0 5 7 14

1967 K.E.A.V. 1 0 6 4 11

Holladoù 13 1  75 46 135

Sifroù kavet e niverennoù AL LiAMM ha reizhat gant YANN THOMAS.

Un nebeut evezhiadennoù.

Arnodenn ar Simbol, krouet gant Roparz Hemon, a oa bet fiziet e Skol Ober,
adstummet hag anvet an Trec'h e 1938.

350 den o deus gounezet an Trec'h eus 1938 da 1966 ; n' eo ket kalz ma 
talc'her soñj ez eus bet e-doug an hevelep prantad milieroù ha milieroù a dud o 
kregiñ da zeskiñ ar yezh.

Dudius e vefe niveriñ al levrioù kelenn a zo bet gwerzhet ha niver ar 
skolidi o deus heuliet ar skolioù dre lizher ha dre gomz ; ouzhpenn 10 000 ez 
eus bet anezho sur a-walc'h (ur skouer hepken : 2 240 skoliad o deus heuliet 
Skol Ober etre 1932 ha 1957, 1 950 anezho ar Skol Izel).

Frouezhusañ mare zo bet hini ar brezel.

Bloavezhioù / Niver an Trec'hourien / Keitad dre vloaz / Trec'h Kentañ / Trec'h 
Meur
1938-1946 215 26,8 174 41
1947-1966 135 6,8 121 14
Hollad 350 295 56
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Met n' eo ket unvan mare ar bloavezhioù 1947-1966 hag e c'hell bezañ 

rannet e teir daolenn :

Trec'h Kentañ Trec'h Meur Hollad Keitad
1) 1947-1949 . 14 5 29 9,2
2) 1950-1959 . 21 2 23 2,3
3) 1960-1966 . 77 7 84 12

121 14 136

Uhel a-walc'h eo bet niver an drec'hourien er bloavezhioù 1947-1949 : an 
dud-se o doa desket ar yezh e-pad ar brezel hep mar. An dek bloavezh da heul 
(1950-1959) a zo difrouezh peogwir e kouez niver an drec'hourien da 23 ; 
arnodenn ebet n' eo bet dalc'het e-doug ar bloavezhioù 1951, 1954, 1958 ha 1959.

Kemmañ a ra an traoù adalek 1960 : 84 den zo bet degemeret en arnodennoù 
eus 1960 da 1966, da lavarout eo 12 well-wazh bep bloaz. Kalonekaus eo ar 
c'hresk-mañ.

Dipitus eo koulskoude niver izel an dud o deus tremenet an Trec'h Meur : 
14 den abaoe ar brezel, tra ma oa bet degemeret 41 den etre 1938 ha 1945.

Niverusoc'h eo ar baotred eget ar merc'hed.

Bloavezhioù / Lec'h Trec'h meur (Paotred-Merc'hed) Trec'h kentañ(Paotred-
Merc'hed) Hollad  / Keitad
1947-1959 7 0 27 17 52 4
1960-1966 6 1 48 29 84 12
Hollad 13 1 75 46 136

88 Paotr ha 47 plac'h o deus tremenet an arnodenn met ma sellomp ouzh ar 
bloavezhioù diwezhañ e kaver ez eus bremañ kement a baotred hag a verc'hed o 
tremen an Trec'h Kentañ : 23 plac'h ha 24 paotr e 1963-1966. N' eo ket heñvel 



tamm ebet evit an Trec'h Meur: 13 paotr hag ur plac'h abaoe 1947. Ar Vreizhadez 
nemeti hag he deus gounezet an Trec'h Meur abaoe diwezh ar brezel zo Ivona Konan
(gant ar meneg mat-tre. Ar darn vrasañ eus an arnodennoù zo bet aozet e-doug 
Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien (krouet e 1948 gant Ronan Huon, Vefa de 
Bellaing ha Langleiz).
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Niver an drec'hourien hervez al lec'h : K.E.A.V.: 97 (72 %), Pariz : 15, 

Roazhon : 8, Kamp Yaouankiz Kerroc'h (e 1960) : 8, Naoned : 5, Kemper 1, 
Douarnenez : 1. Abaoe 1961 ez eo bet aozet an holl arnodennoù gant K.E.A.V. Bez 
ez eus koulskoude kentelioù war ar brezhoneg e meur a gêr, ha ne c'hell ket an 
holl skolidi mont da Gamp ar Vrezhonegerien. Perak neuze ne vez ken aozet 
arnodennoù e Pariz hag e kêrioù Breizh ?

Mat e vefe reiñ brud d' an Trec'h. Krouidigezh S.A.D.E.D. he deus talvezet
dija da greskiñ niver an arnodennidi, peogwir eo ret kaout an Trec'h Kentañ evit
bezañ enskrivet. A-hend-all kreskiñ ha digreskiñ a ra niver an arnodennidi 
hervez buhez an Emsav. (Merket e oa bet dija an dra gant Yann Poupinot.) Da 
skouer niver an dud o deus gounezet an Trec'h e 1941-1942
1941 - Trec'h Kentañ : 47 - Trec'h Meur : 8
1942 - Trec'h Kentañ : 58 - Trec'h Meur : 13

Ret eo derc'hel kont o doa darn anezho desket ar yezh a-raok ar brezel, 
met n' eus forzh penaos skouerius eo ar sifroù.

Spi a c'heller kaout e kendalc'ho al lañs roet abaoe 1960 hag e kresko 
dizehan niver an drec'hourien.

NOTENN. -- Lennit pennad Per Denez : Evit un deiz-ha-bloaz : Ober war niv. 65 
Du-Kerzu AL LIAMM.
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KONGAR

EVEZHIADENNOU DIWAR-BENN « Skoueriekadur lec'hanvioù Bro-Ereg 
»

ABENNEZ - (AL LIAMM, niv. 117)

Kentañ souezhenn am eus bet en ur lenn ar pezh-labour talvoudus-se eo 
kavout e oa eilpennet an traoù ennañ : lakaat ar roll furmoù kinniget da gentañ,
ha neket ar re « ofisiel » kemeret da ziazez, evit gouzout da belec'h emeur o 
vont a zo un tammig evel ma krogje ur medisin da lavarout gant petra louzaouiñ 
ur c'hlañvour a-raok bezañ sellet outañ evit gouzout petra eo e gleñved !

Koulz hag evit ar studiadennoù bet embannet gwechall gant Th. Jeusset e 
SAV emañ talvoudegezh al labour-mañ dreist-holl er roll stummoù kozh bet lakaet 
war-wel, stummoù hag a ro un diazez evit al labour urzhiañ, hag adreizhañ diouzh
ret. Al labour dastum a vije da vezañ peurc'hraet evit Breizh a-bezh. Evit ar 
pezh a sell diazezañ un doare « reizh » da skrivañ an anvioù e brezhoneg, avat, 
arabat krediñ e vo gellet tizhout un diskoulm peurvat diouzhtu. Re a gudennoù a 
zo da ziluziañ ha ne c'heller ket bepred pellaat re eus ar stummoù implijet gant
tud ar barrez.

Ne lavarin netra a-enep Bro-Ereg, petra bennak ma kav din eo kalz 
anavezetoc'h « Bro-Wened » gant an holl. Ne welan ket avat perak eo aet an 
oberour da alouber ha da stagañ ouzh e Vro-Ereg ar parrezioù-mañ : Langoned, an 
Drinded-Vever, Gourin, Roudoualleg, Lannejen ha Gwiskri (ar Sent avat a zo bet 
dianket !) hag a zo bet a Gerne a-viskoazh. Anv ebet avat eus Redene, 
Giligoñvarc'h, Melioneg, Leskoed Gwareg, Berc'hed, Perred ha Pellant. Gwir eo e 
vank ivez parrezioù eus kreiz ar vro : Malgenag, ha marteze re all n' am eus ket
merzet.
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Poent gwan Abennez, evel ma oa hini Th. Jeusset, eo n' en deus ket santet 

bepred an traoù evel ur brezhonegour. Pa skriv, da skouer, « Gwenngamp » e-lec'h
Gwengamp ha « Runmaengol » e-lec'h Rumengol, n' en deus ket an doare da 
c'houzout ne c'houzañv ket mat ar brezhoneg N dirak M : treiñ a ra da M ha 
techet eo da dreiñ da M ivez dirak P ha B. Dirak K ha G ne chom ket n kennebeut,
treiñ a ra en ur gensonenn all na skrivan ket amañ o vezañ n' eus sin ebet eviti
en ti-moulan (er skrivadur e vez aroueziet N, hogen ne c'hell e doare ebet bezañ
NN !). Hevelep tro-spered eo a laka anezhañ hep mar da glask lakaat an holl 
anvioù e Plo-, Pleu-, Ple-, Plu-, da vezañ e PLOU-. Hep sonjal e tisliv an eil 
lodenn c'her war an hini gentañ ; ha se n' eo ket hepken e Gwened. E goueled 
Treger, pa na ve ken, e kaver tost da vat kichen-ha-kichen : Plouared, Pleuveur,
Plufur, Plistin... Ha n' eo ket hep abeg eo !

War an tu enep avat en deus Abennez doare da vont pa skriv bep taol en -EG
dibenn -ac ar galleg : Morieg, Silvieg, Prizieg...

Setu bremañ un evezhiadenn bennak war anvioù 'zo :

- Ma skriver Alrae ha Plourae ne welan ket mat perak ne vije ket skrivet 
ivez Groae.

- Blavezh a vije mat skrivañ, zoken ma n' eus testeni ebet eus « Blavetz 
». Gant disteroc'h abegoù e vez skrivet kouezhañ hag anezhañ.

- « Branderion » a gaver war ar c'hartennoù, « Brederion » er pep brasañ 
eus ar skridoù gwenedek, perak 'ta dibab neuze ar stumm etre Brenderion ? 



Kemend-all : etre « Brandivy » ha « Bredevi » e laka Brendevi. Peogwir ez eus ur
skritur Brandivy ha Lotivy e kav din n' eus abeg ebet da skrivañ « Devi » an anv
a zo « Divi » e pep lec'h. Met kleñved an treuzreizhañ a zo oc'h ober e reuz 
abaoe un toullad bloavezhioù, betek klask treiñ an anv plac'h Berc'hed e « 
Brec'hed » da skouer. Ha koulskoude ez eus da nebeutañ tri « Loperhet » e Breizh
Izel, daou anezho e Gwened ; lavarit din hag ul « Loprehet » bennak a zo ! Klask
sevel ur « Brenec'h » diwar Berne a denn d' ar memes pleg hag ouzhpenn n' eus 
netra o tiskouez e ve aman un anv e Bren- ! 
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- Evit « Inguiniel » e kav din eo reizh-tre an distagadur « an Ignel » pa 

soñjer ez eo an Ivignel, ar V o kouezhañ aes-tre etre div vogalenn evel « Pondi 
» evit « Pondivi » (ha boteier evit « botevier »).

- Skrivañ Kervenig evit « Kervignac » a roje aes da grediñ ez eus peder 
silabenn er ger (ker-ve-ni-eg) ha setu perak e kav din ez eo mat-tre Kervignag. 
N' eus forzh penaos eo mat skrivañ gn e-lec'h ni /nj/ pa vez tu da faziañ.

- Lanwelan a gavan gwall souezhus. Da gentañ, hor skritur ne laka ket V e 
diabarzh ur ger. Daoust ha ret e ve neuze da Gerneviz ha Leoniz distagañ « 
Lanvelan » ? Gwelloc'h eo moarvat Laouelan, evit « Lanc'houelan ».

- Lokwezval ne c'hell ket kennebeut bezañ brezhoneg a-vremañ. « Lokoal » 
pe « Lokoual » en deus doare da vezan reizh-tre.

- Perzhken (marteze e vije gellet tremen gant « Perken »). Dudius e vije 
gouzout petra en deus an anv-se da ober gant ar Plousquen a gaver war ar gartenn
er barrez-se. Daoust hag e vije bet aze kreizenn ur bloue gozh ? An holl anvioù 
e PLOU- n' int ket chomet da vezañ re bourc'hioù a vremañ.

- Plouaerdud en deus un neuz souezhus. Ha perak ne vije ket ivez « 
Ploueaerdud » ? Pleurdud eo ar gwellañ moarvat. Koulz ha Plaodren hag a zo 
trec'h da « Plouaodren ».

- Plouharnel a zo moarvat eeunoc'h eget « Plouharnael ». Perak un H er ger
?

- « Plouizhineg » a zo doare dezhañ da vezañ ur savadenn arvarus. 
Plezheneg a c'hellje bezañ mat, pe neuze « Plizhineg ».

- « Plougoumelen » ne c'hell bezañ nemet Plougoñvelen. Tostaat ouzh 
Plougoñvelin Leon.

- « Plumergat » a zo reizh-tre Plou(v)ergad ha Pleuvigner a zo gwell eget 
« Plouvinier ».

- « Pontivy ». N' ouzon ket ha n' eo ket gwashoc'h skrivañ « Pondivi » 
eget Pondi ! E brezhoneg unvan e tleje bezañ neuze « Pontivi », an T o chom 
kalet dalc'hmat goude N.

- « Pont-Scorff ». Ne gomprenan ket evezhiadenn Abennez. Anat eo ez eo 
Pouskorv evit « Poñskorv » hep n' o devije na paou na ploue netra da ober amañ. 
Mar boa ur bloue dre aze e touge moarvat un anv estreget « Plouskorv ».
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- Evit displegañ ar skrivadur « Remungol » evit Rumengol (run + mengol) eo

mat lavarout e vez distaget ivez Remengol evit Rumengol Kerne, ar pezh a aesaas 
moarvat heñveladur « Intron Varia Remed-holl » ar c'hantik.

- « Ste-Anne-d'Auray ». Lakait Keranna mar kirit hogen ar re ne dint ket 
Gwenediz a lavar atav Santez Anna Wened.

- « Ste-Avoye ». Merket em eus uheloc'h perak e kave din e oa gwelloc'h 
mirout Lotivi.



- « St-Nolff ». Sant Nolv a gavan reizh e-keñver « Sant Volv ». Keñveriañ S.
Nouga e Leon evit « S. Vouga » hag ar skrivadur « St-Nic » e Kerne evit Sant 
Vig.

Ur gudenn all a zo avat evit an anvioù en rv. Ha d' am meno e vije gwell o
skrivañ Sant Nolf ha Pont Skorf ; anez da se e vije kavet moarvat stummoù « nolo
» ha « skoro ».

- Sant Tuzwal ne c'hell ket bezañ anezhañ e brezhoneg bremañ. Dibabit 
neuze etre Tudal ha Tual.
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AL LEVRIOU

Youenn OLIER - ENEZ AR VERTUZ. Levrennoù 2 ha 3. Roazhon, Gevred, 1965. 
Embannadur liestennet.

Youenn Olier a ginnig deomp en dro-mañ levrennoù 2 ha 3 " Enez ar vertuz 
". Al levrenn gentañ a zo deuet er-maez e derou ar bloaz. Moarvat ez eo " Enez 
ar vertuz " a-benn ar fin ar romant hirañ bet embannet e brezhoneg, war un dro 
gant ar " Sketla... ". Ret eo notañ ez eo skeudennaouet an div levrenn diwezhañ 
gant tresadennoù bihan. Ur menoz mat eo hennezh hag a zlefe bezañ lakaet da 
dalvezout gant an embannadurioù liestennadurioù.

Un oberenn liesseurt kenañ ez eo " Enez ar vertuz " ha dic'hortoz a-walc'h
a-wechoù. El levrenn gentañ e oa bet roet deomp taolennadur ar bed skiantel 
degouezhet d' ar poent « Omega » empennet gant Renan koulz ha gant Teilhard. An 
dud a oa diskouezet deomp ne oant ket mui tud, dreisttud ne lavaran ket, pe 
kentoc'h un doare drougaelez : Omeur, enkorfadur diwezhel ar C'heal a glask 
c'hoari roll Doue hag E drevezañ. Afer hor boa evit darn ouzh ur romant 
tregorfoniezhel ha prederouriezhel. An eil kevrenn a zo disheñvel krenn avat. An
diazez anezhi a zo goulakadur ur Vreizh dreistvevet d' an Drouziwezh en doa 
goueledet an hollved kent. Ober a reer anezhi er romant al " Ledenez ", evit 
enebiñ anezhi ouzh an " Enezenn " emichañs ha diskouez marteze e tenn pep 
sevenadur d' en em heñvelaat ouzh hini an " Enezenn". Al Ledenez evelato a zo 
pell c'hoazh diouzh ar poent Omega : amziorreet e chom bepred daoust maz eo aet 
kalz war-raok abaoe un « azginivelezh » a voe merket dreist-holl gant 
dizoloidigezh « hen » skridoù brezhonek. Bretoned ar bloaz 3.000 daoust da se ne
ouzont ket mui piv oa da vat Gallaoued, Alamaned, Amerikaned ar bed kozh a zo 
bet distrujet mil bloaz kent. Eo, un nebeut Gallaoued, diskennidi touristed, a 
zo dreistvevet er... c'hoadeier hogen deuet int endro da hen varevezh ar maen 
benet ha war ar marc'had int gwasket spontus gant Ledeneziz.

Setu ar stern. Er stern-se avat e kendalc'h an istor boulc'het el lodenn 
gentañ. Keralen, dileuriet gant Omeur da spiañ Ledeneziz a zo paket ha prizoniet
ganto end-eeun : o den-gouestl e teu da vezañ hag a-drugarez dezhañ eo e teuy 
Ledeneziz a-benn da drec'hiñ ha da zistrujañ an Enezenn.

E fed ez eo stank tre an darvoudoù a zo dibunet er romant. Taolennañ a 
reer da gentañ beajoù Keralen an Enezennad a-dreuz al Ledenez hag ar beajoù-se a
ro tro d' ar skrivagner da livañ sevenadur Ledeneziz a denn - un tamm bennak - 
da hini Europiz en XVIIIvet kantved.
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hag hini tec'hadenn Keralen diouzh ar gêr-se. Hemañ a gav repu e-touez ar 
«ouezidi », diskennidi ar C'hallaoued a gomz « 72 rannyezh disheñvel ». Ret eo 
lavarout amañ e kaver meur a zoare romant kemmesket er romant-mañ : ur romant 
enkadenn (el levrenn gentañ), ur romant avanturioù, ur romant flemmañ (dreist-
holl ranndanevell ar ouezidi hag an harluad Konomor a zo bet barnet da vevañ en 
o zouez gant e genvroiz), erfin ur romant karantez rak dezrevell a reer deomp 
penaos e teu Keralen a-benn da zimeziñ gant Maria, merc'h Urien, un den en deus 
ur garg uhel e gouarnamant al Ledenez. Ar skrivagner a-hend-all a ra e vad eus 
ar steuenn binvidik-mañ evit displegañ e venozioù, dreist-holl diwar-benn an 
Istor. Rak ur meizadur eus an Istor eo a zo resizet tamm-ha-tamm a-hed pajennoù 
ar romant.

Ar yezh a zo eeun dre vras, eeunoc'h eget el levrenn gantañ, pezh n' eo 
ket souezhus rak al Ledenez a chom goude holl ur vro isdiorreet. Moarvat e kaver
un nebeut gerioù dibaot pe nevez evel m' eo boaz ar skrivagner d' o impiijout 
hogen dre vras ez eo liant ar frazennadur ha dedennus eo an danevell-mañ da lenn
penn-da-benn. (1)



A. L.

(1) Evit kaout an oberenn-mañ skrivañ da Youenn Olier : 7 Bd Burloud, Roazhon. 
Chom a ra un nebeut skouerennoù eus al levrenn gentañ evit ar re a garfe kaout 
ar romant en e bezh.
Priz an div levrenn diwezhan : 26,50 lur. C.C.P. Y. Ollivier 1.534-25 Rennes.

*

G. ESNAULT - DANVEZ GERIADUR (Rann 1 : a-k),
embannet gant Hor Yezh 48/49, 1966 ; 6 F - 
DII J. Queillé, 47, rue Notre-Dame, 22 - Guingamp. - C.C.P. 1240.22 Rennes.

Ar gelaouenn Hor Yezh he deus hor boaziet da lenn studiennoù talvoudek 
diwar-benn hor yezh kozh (A, Even, Y. Plerger) pe nevez (A. Heussaff). Studienn 
hemañ diwar-benn brezhoneg SantIvi a c'hell kontañ e-touez ar gwellañ 
imbourc'hioù teodyezhel war ar brezhoneg.

N' on ket evit lavarout kemend-all a-zivout Danvez Geriadur Esnault a roer
dimp hiziv. Petra eo ar geriadur-se ? Un dastumad gerioù bet kutuilhet gant an 
aozer e-barzh levrioù moulet en 19vet kantved pe e derou ar c'hantved-mañ, 
adlakaet en o c'henarroud, gerioù bet klevet gant an aozer pe gant mignoned 
dezhañ. Da gentañ penn e hañval an oberenn bezañ talvoudek, dre ma ro dimp ur 
bern gerioù rouez na gaved ket er geriadurioù moulet da vare he savidigezh.

Pa seller spisoc'h avat e verzer pegen dister eo an danvez nevez ; a zo 
gwashoc'h, diembregadus eo al levr ; en diwezh, ne hañval ket bezañ bet meneget 
an holl skouerioù dik evel m' o c'haver er skridoù orin.
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skoueriekaet er reizhskrivadur, hervez doare Geriadur Istorel R. Hemon, hervez 
hini Geiriadur Prifysgol Cymru, hervez doare, berr ha berr, nep geriadur 
skiantel e nep bro, en o roer amañ hervez ar skritur a gaver er skridoù orin 
peurliesañ, pe, meur a wech, dindan ur stumm ijinet gant an Ao. Esnault e-unan 
hag a bella un tamm diouzh pep skritur hag an diaoul a oar pegen niverus int 
dija ! - bet ijinet evit ar brezhoneg. Da skouer, a-zebri, e-biou, ac'hub, 
based, bailh, breolim, h.a. a vo da vezañ klasket dindan « a-drebi, biou, aüb, 
bachet, bélim, balhik » h.a. An aozer en deus ijinet nh evit /ñ/, skrivet gn 
dalc'hmat e brezhoneg, sk. « binhès, bornhon » evit bignez, borgnon : ne lavaran
ket ez eo gwashoc'h nh eget gn, er c'hontrol marteze, hogen gn eo ar skrivad 
degemeret, ha seven e vije bet da nebeutañ tennan evezh al lenner war ar c'hemm-
se. Bez' ez eus ivez é ha è, o talvout, moarvat, /e/ serr ha digor, n' eo ket 
diskleriet avat, ha ne gaver ket an arouezioù-se bep tro, neuze n' omp ket evit 
gouzout petra dalv e hep merk gant an aozer. Gerioù gwenedek a gaver talbennet 
hervez al lies skritur kozh eus ar rannyezh-se, sk. « bah-stern » evit bazh-
stern, « atahinein » evit atahiniñ, h.a. Un hevelep levr, evit bezañ lakaet da 
dalvezout gant studier ar yezh, a rank bezañ eilskrivet war fichennoù : plijus 
eo ! N' eo ket an Ao. Esnault a zo da damall amañ, e embanner ne lavaran ket, en
dije dleet ober e-unan al labour a lez war choug pep lenner. Ur brouilhed zo bet
roet dezhañ gant an Ao. Esnault ; ne oa ket un digarez evit an Gwennole ar Menn 
da reiñ dimp un hevelep moc'haj.

Dister an danvez nevez ivez, emezon, rak dibaot kenan ar gerioù na oant 
ket anavezet gant an holl ha na gaver ket er Gerladur Istorel. Peurliesañ e 
tegaser dimp stummoù trefoet, stummoù fazius zoken, a-wechoù, evel * aezenn 
mougus evit aezhenn vougus (n' eo testeniekaet ar ger nemet el liester, hep 
kemmadur evelreizh) ; menegiñ a reer « amreyz, direyz » hervez Vallée : piv a 
gredo e voe biskoazh skrivet gant ur y gant an Tata kozh ?

War a hañval ivez, hervez ur mignon din, an Ao. R. D., en deus keñveriet 
ar stummoù roet gant an Ao. Esnault evit Emgann Kergidu gant ar skrid, n' eo ket
feleun atav an treuzskrivadur. Ar pep grevusañ eo, rak, mar deo aes gwiriekaat 



evit Emgann Kergidu a gaver c'hoazh stankik a-walc'h en hol levraouegoù, daoust 
ha ret e vo lakaat ur pik-goulennata bewech ma taveimp d' ur skrid all na 
c'hellomp ket gwelout e embannadur orin ?

Lavarout a rin ivez ne welan ket rak ha perak an troidigezhioù ha dreist-
holl an displegadurioù e galleg. Da grediñ eo ez eus tud c'hoazh n' o deus ket 
graet o reverzhi ijinerezhel...

Evit dastum ul levr hogos didalvoud, embannet eus ar gwashañ, diaes da 
embreger, ha diasur krenn evit ar furcher.

Fellout a ra dimp krediñ e voe touellet an Ao. Arzel Even pa gredas e 
zegemer en e gelaouenn, unan houmañ hag a rae enor, bete-bremañ, d' ar studioù 
brezhonek. Ne welomp ket avat perak e c'hoantafemp gwelout dibenn un hevelep 
oberenn, anez e ve embannet gwelloc'h, gant ma teskfe G. Ar Menn e vicher a 
embanner. Figus eo deut da vezañ al lenner brezhonek, ha gwell a se.

Goulven PENNAOD.
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Gerald MORGAN - THE DRAGONS TONGUE, 144 pajenn, seizh shilling ha c'hwec'h 
penny, embannet gant An Triskel Press, 14 Lon y Rhyd, Rhiwbeina, Caerdydd, 1966.

An Triskel Press : un ti-embann yaouank renet gant Meic Stephens. Mignon 
da galz ac'hanomp, ha mignon da Vreizh, eo Meic Stephens : anv e gevredigezh a 
zo un testeni eus an doug en deus evit hor bro. Hag eñ savet un nebeut amzer zo 
hepken, meur a wech en deus dija ti an Triskel tennet an evezh : da skouer gant 
ar gelc'hgelaouenn Poetry Wales, a ro bod d' ar skrivagnerien yaouank, koulz a 
yezh saoznek hag a yezh kembraek.

Gant ur mignon all da Vreizh, Gerald Morgan, ez eo savet al levr : The 
Dragon's Tongue ; yezh an aerouant. Yezh Kembre, na petra 'ta. Un aerouant ruz a
zo war banniel Kembre ha pa yeas Gwynfor Evans da gemer e lec'h e Ti ar 
C'humunoù, pemp miz zo, daoust ha ne voe ket lesanvet gant an " Times ", an hini
siriusañ eus ar c'helaouennoù sirius, « the smiling dragon », an aerouant 
mousc'hoarzhus ?

Meur a levr a zo bet savet dija, anat eo, diwar-benn ar c'hembraeg : meur 
a levr o tennañ da istor ar c'hembraeg, da lennegezh ar c'hembraeg, da yezhadur 
pe yezhoniezh ar c'hembraeg. Un doare nevez en deus an Dragon's Tongue da 
sellout ouzh ar gudenn : ennañ e kaver ur studi graet eus savboent ar 
bolitikerezh, an arboellerezh hag ar vuhez kevredigezhel.

Oberennoù a bep seurt a zo, abaoe bloavezhioù, oc'h ober labour, ha labour
talvoudus, evit ar c'hembraeg : Urdd Gobaith Cymru hag Emsav ar Skolioù 
Kembraek, da skouer. Anvioù all a c'hellfe bezañ lavaret. Met gant yaouankiz 
Kembre ez eus bet digoret ur stourm nevez, ha dreist-holl degaset un doare nevez
da ren ar stourm. Gant yaouankiz Kembre e vez klasket bremañ lakaat ar 
c'hembraeg da vezañ degemeret da yezh stad, zoken a-raok na vefe savet ur stad 
kembreat : hag an doare a zo bet dibabet da stourm eo an disentiñ ouzh al 
lezennoù, an disentiñ peoc'hel.
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En ur vro vihan evel Kembre ne c'hell bezañ kaset en-dro ar seurt stourm 

nemet gant ur bagad bihan a dud emroet. Gant Eileen ha Trefor Beasley, oc'h en 
em gannaañ o-unan-penn, eo bet toullet an hent nevez, p' o deus nac'het paeañ an
tailhoù dleet d' ar gontelezh ken ac'han e vefent bet goulennet diganto e 
kembraeg. Seizh gwech ez eus bet lakaet o arrebeuri e gwerzh : dalc'het o deus 
penn, hag a-benn ar fin o deus gounezet. N' o deus ket gounezet hepken dre 
lakaat kargidi ar gontelezh da embann paperennoù e kembraeg, gounezet o deus 
ivez dre aweniñ tud all da ober heñvel : bremañ ez eus tud yaouank o vont d' an 
toullbac'h a-benn kaout paperennoù e kembraeg evit o c'hirri-tan, pe ar gwir da 
enskrivañ e yezh ar vro ganedigezh o bugale. Ouzhpenn stourmoù unanel, ez eus 



ivez stourm a-berzh bagadoù paotred ha merc'hed o vont da c'hourvez e-kreiz an 
hent da virout ouzh ar c'hirri da dremen, pe da azezat e toull-dor an tiez-post 
a nac'h degemer ar c'hembraeg evel yezh a implij pemdeziek. Ha tammig ha tammig 
e weler ar c'hembraeg degemeret da yezh-stad, evel ma tispleg Gerald Morgan en e
levr.

Kevredigezh ar Yezh Kembraek a zo bras he levezon en istor modern ar vro :
kinniget he deus d' an dud yaouank un doare kalet da stourm, hag a c'hell degas 
disoc'hoù prim. Ar politikerezh, hag ar « sponterezh » a gendalc'ho gant o 
strivoù : met ar stourm evit ar yezh en deus kavet un hent nevez, hag efedus, na
vo ket dilezet diouzhtu.

N' ouzon ket petra soñj izili Kevredigezh ar Yezh Kembraek eus an dazont 
rakwelet gant Gerald Morgan evit ar c'hembraeg. Ne gav ket din e vefent gwall-
laouen. D' am soñj n' eus ket tu da grediñ e kendalc'ho ar c'hembraeg da vevañ, 
hervez ma soñj an oberour, evel yezh un daou c'hant mil den bennak. Yezh ur 
renkad, pe ur strollad. Pe e trec'ho ar c'hembraeg, pe e vo trec'het. Ne weler 
hent-etre ebet.

Gant frouezh e vo lennet levr Gerald Morgan war ar gudenn-se.

P. D.
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NOTENNOU

Gant Aberhel, Per ar Bihan, Ronan Huon.

Hor Mignoned

Erwan ha Padrig KERDILES a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o c'hoar 
Gwendalina Hedwig, d' an 28 a viz Here 1966, e Palaiseau.

Bernard LACROIX hag e wreg a zo laouen da gemenn deoc'h ganedigezh o merc'h 
Gaelle, e Brest, d' ar 7 a viz Du.

Christine, Erwan, Herve ha Yann JESTIN a zo laouen da gemenn deoc'h ganedigezh o
c'hoarig vihan Gaid, d' ar 7 a viz Kerzu e Brest.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' hor mignoned.

Profoù

Degouezhet eo ganeomp ar profoù-mañ e-korf an daou viz diwezhañ :

M1Z HERE. 
- Yann ar Gwaz : 10,00 lur ; Per ar Meur : 10,00 ; E. Prat : 5,00 ; Dll St Gal 
de Pons : 5,00. - War un dro : 30,00 lur.
MIZ DU. 
- A. Gwilhou : 25,00 ; Y. G. Hanus : 15,00 ; Y. L. Badoual : 7,90 ; Y. Guernic :
37,80 ; Dll Miniou : 5,00 ; Dizanv : 470,00. - War un dro : 560,70 lur.
Trugarez d' an holl brofourien.

Lizhiri 

Sed amañ arroudenn ul licher bet digant unan eus hor mignoned :

« Kalzik kelaouennoù hon eus bremañ ; an holl nemet Al Liamm a zo roneotet. Se 
ne gas ket da galz a dra e-keñver ar bruderezh. Hag hep bruderezh ne c'hell ket 
an emsav mont war-raok. Setu perak e soñj din e vefe mat d' an emsav broadel 
kaout ur gelaouenn voulet (pe en offset) evel ma oa gwechall kannadig Gwalarn 
hag Arvor skrivet e brezhoneg aes hag eeun. Anez da se e vo diaes-bras kreskiñ 
niver ar vrezhonegerien emskiantek, hag an emsav, pilpasat ne raio ken.»
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Sed amañ ul lizher all digant hor mignon Y. G. o chom er Stadoù Unanet :

« Deut on da vezañ mignon bras gant Kerouac. Tremenet em eus ar week-end en e di
e Hyannis, Massachussetts. Paotr paour, me gave din oan ur mad war ar chopin met
trec'het on gant ar c'hwil-mañ 'vat ! N' eo ket deut a-benn ouzhin koulskoude, 
met manet on goude ar weladenn teir sizhun hep ur banne, gant ar poan benn am 
eus paket.

E soñj on bet kas dit ur pennadig a-zivout an daou zevezh (ha div nozvezh)-se, 
met n' ouzon ket penaos e vefe degemeret gant lennerien Al Liamm !



Un dra gouez, Kerouac dalc'hmat gant ur voutailhad Scotch en e zorn, ha ni hon 
daou o huchal a-bouez-penn barzhonegoù Whitman, Rimbaud, Pound, Durrell, 
Gainsberg ha me oar-me, e re dezhañ (ha n' int ket fall tamm ebet) ha me o 
tibunañ va re mar plij, e brezhoneg ! Hag e-kreiz an noz setu ni kuit d' an aod 
dindan al loar-gann, moarvat evit klask war an traezh roudoù ar Vretoned gozh 
treuzet gante ar mor bras e kest an Inizi !...

Da deir eur eus ar mintin deut an archerien betek an ti da lavarout deomp serriñ
hon trouz. Ha goude-se Jack o youc'hal :

« Youenn, let's write a story together : The New Beat Generation, The 
Bretons !... » me d' ar skriverezh Taktaktak ! Biskoazh kemend-all. Ha Scotch 
dei ken na findaone. Kerouac, laosket gantañ youc'hadenn spouronus an Iroquois 
(ur beradig gwad Iroquois en deus ivez, hervezañ) o c'harmiñ e galleg saourus ar
Ganadianed : «Kadoudal ! Kadoudal ! Faut-y bien qu'on leur casse la tête à tous 
ces maudits Bleus, ou bien faut-y qu'on boit un coup d'aborrrd ? »

Moarvat e teuio ganin da Vreizh d' an hañv a zeu, fellout a ra dezhañ adkavout e
wriziennoù. Sed az po tu d' anavezout al tabous.

Met e-kichen an holl drouz-se eo bet ur gwall lañs evidon kavout ar paotr, evit 
kenderc'hel da skrivañ. Daoust deomp bout ken disheñvel all e meur a geñver, en 
elfenn a zo te oar, ret mat dit gouzout dre m' emañ hi en da greiz ivez. »

Diwar-benn pezh-c'hoari J. M. Barrie "? ? ?"

Ar pezh-se, troet diwar ar saozneg gant Jarl Priel, a zo bet embannet war 
niverenn 72 Al Liamm. Ul lenner a skriv deomp ez eo ur pezh diechu ha chomet 
diembann. N' eo bet c'hoariet nemet ur wech ha moarvat en deus Jarl Priel savet 
e droidigezh diwar dielloù ul lenndi.

Kêr-Vreiz 

Kêr-Vreiz, Ti ar Brezhoneg, 43, rue Saint-Placide, Paris 6, a vez digor bep 
sadorn etre 4 eur hag 8 eur noz. Kentelioù brezhonek a vez graet : d' ar gwener 
da 7 eur, Skol Izel gant Erwan Leon ; d' ar merc'her etre 7 hag 8 eur noz, Skol 
Etre gant Kerlann ; d' ar yaou, Skol Uhel gant Goulven Pennaod.
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Sed amañ roll ar prezegennoù a zo bet graet e dibenn ar bloaz :
d' an 29 a viz Here : Petra eo S.A.D.E.D. gant G. Pennaod ; d' ar 5 a viz Du : 
Existe-t-il une Littérature bretonne gant Alain Guel ; d' an 19 a viz Du : 10 
vloaz e-serr an Ao. Y. V. Perrot gant Herry Caouissin ; d' an 3 a viz Kerzu : La
Société secrète Gwenn ha Du gant Ronan Caouissin ; d' an 10 a viz Kerzu : Magie 
des Celtes et Psychologie moderne gant Gwenc'hlan Le Scouëzec.

Skol " Ober " ha " Skol an Trec'h Kentañ "

Abaoe ur pennadig-amzer e hañval tud 'zo ober un diforc'h etre Skol « Ober » ha 
« Skol an Trec'h kentañ ». Ur fazi eo rak n' eus nemet ur skol hag ar skol-mañ a
zo Skol « Ober » hec'h anv.

Skol « Ober », hor skol nemeti eta, a zo enni div rann evit ar mare :
a) « Ar Skol Izel » evit an deraouerien.
b) « Skol an Trec'h kentañ » evit ar re o deus kalon a-walc'h da genderc'hel hag
a fell dezho dont da vezañ gouest d' ober gant ar brezhoneg hepken e pep keñver.



Holl boelladennoù ar rummad-kentelioù-mat a rank bezañ savet e brezhoneg hepken 
- koulz hag an hol lizheroù evel-reizh - hag ur reolenn-dir eo a vez heuliet ez-
strizh.

Skol « Ober », daou rummad-kentelioù enni eta, a zo renet en he fezh gant an 
Dimezell M. Gourlaouen, 30, rue Victor-Hugo, 29 S - Douarnenez, hag an holl 
enskrivadurioù ken evit « Ar Skol Izel », ken evit « Skol an Trec'h kentañ » a 
zo da gas dezhi.

Skol « Ober » ha « S.A.D.E.D. ».

Tud ' zo, c'hwitet ganto arnodenn an Trec'h kentañ hevlene, a skriv deomp n' o 
deus ket amzer da heuliañ Skol an Trec'h kentañ evit gwellaat o brezhoneg skort 
abalamour m' o deus roet o anvioù da S.A.D.E.D. a-benn plediñ gant naturoniezh, 
strilhouriezh, douaroniezh, istor... Ur fazi eo a ra an dud-mañ hag ur fazi bras
rak ar re a venn heulian kentelioù S..A.D.E.D. a rank gouzout mat ar brezhoneg 
da gentañ, evito o-unan, d' ho labour da vezañ frouezhus, hag evit kelennerien 
S.A.D.E.D., dezho da chom hep bezañ harzet en o c'herzh war-raok gant deskerien 
war ar yezh. Tremen-poent eo da S.A.D.E.D. lakaat da dalvezout ar reolenn en doa
graet e venoz d' ober ganti, da lavarout eo, goulenn start digant e zanvez-
skolidi bezañ gounezet arnodenn an Trec'h Kentañ kent dezho kaout an aotre da 
heuliañ e rummadoù-kentelioù. Arnodenn an Trec'h Meur eo a zlefent kaout 
zoken... Ur gudenn all eo avat...

ARNODENN AN TREC'H KENTAÑ.

Ur wech ouzhpenn n' hellomp nemet erbediñ d' an holl re n' o deus ket her graet 
c'hoazh heuliañ dre skrid « Skol an Trec'h Kentañ ».
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Evit bezañ barrek da c'hounit arnodenn an Trec'h Kentañ e ranker :
- Bezañ heuliet, hag heuliet mat, ar « Skol Izel » penn-da-benn.
- Bezañ heuliet « Skol an Trec'h Kentañ » penn-da-benn.
- Bezañ gouest da lenn ha da skrivañ difazi ur brezhoneg aes ha da gomz mat-a-
walc'h evit respont d' ar goulennoù e brezhoneg hepken.
- Anavezout un tammig :
a) An niveriñ, ar c'hontañ hag ar muzuliañ e brezhoneg ;
b) Istor Breizh e brezhoneg ;
k) Douaroniezh Breizh e brezhoneg.

Arnodennoù an Trec'h a vez graet, e miz Eost, e Kamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerlen (ar c'hampoù kentañ e brezhoneg a oa bet dalc'het gant OBER etre 
1931-1935) a vod bep bloaz war-dro 200 brezhoneger stummet an darn-vuiañ anezho,
renerien koulz hag heulierien, gant SKOL OBER.

Yann THOMAS.

Gwerzh «An Irin Glas»

Laouen omp o kemen deoc'h ez eo bet gwerzhet, e c'hwec'h miz, ouzhpenn an hanter
eus mouladur levr Ronan Huon " An Irin gl as ".

Trugarekaat a reomp al lennerien o deus e brenet. Spi hon eus ne vo ket ret 
gortoz dek vloaz evit gwerzhañ ar pezh a chom, ha ne zaleo ket ar goumananterien
n' o deus ket e brenet c'hoazh d' hen ober.

Ul levr barzhonegoù gouezelek embannet en Israel

Emeur o paouez embann e kêr Tel Aviv, en Israel, un dastumad barzhonegoù 



gouezelek an amzer-mañ. Kavout a reer ennañ ar skrid gouezelek bag an droidigezh
hebreek.

Savet eo bet ar c'hentskrid anezhañ gant Dáithi O hUaithne, kelenner war ar 
gouezeleg e Skolaj an Dreinded e Dulenn. Dezrevell a ra ennañ penaos e voe savet
al levr nevez. Goulennet e voe outañ gant Minister Aferioù Diavaez Israel sevel 
ul levrig diwar-benn barzhoniezh nevez ar gouezeleg. Graet e voe al labour 
gantañ e-kerz ar bloavezhioù 1964-1965 ma tremenas ur pennad amzer en Israel. 
Sevel a reas troidigezh saoznek ar barzhonegoù dibabet gantañ hag an Doktor 
Pnina Havé an hini eo a roas dezho o gwiskamant hebreek daoust m' en deus 
diskleriet Dáithi ne oa ket dizesk-kaer war ar yezh-se. El levr e kaver 
barzhonegoù gant Marzin O Direáin, Yann pe Sean O Riordáin, Tomaz Toibin, h.a...
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Bodadeg ar M.O.B.

War-lerc'h o bodadeg e Roazhon d' ar 27 a viz Du e tenn renerien ar M.O.B. evezh
ar Vretoned war emzalc'h M. Boulin, kannad Bro-C'hall e Kuzul Ministred ar 
C'henvarc'had, hag en deus nac'het e rafe ar C'huzul Europat ur studiadenn war 
stad an arboellerezh e Breizh : « Grit war dro hoc'h aferioù, emezañ, n' eo ket 
ar gouarnamant gall n' en deus ket goulennet diganeoc'h ober ar studi-se. 
Nac'hañ a ran eta hen rafec'h. Aferioù Breizh ne sellont nemet ouzh Bro-C'hall 
».

Goulenn a ra ar M.O.B. digant ar Vretoned diskouez e pep doare (ar mouezhiadegoù
da skouer) o displijadur. Diskleriañ a ra ouzhpenn e fell da Vreizh kaout ur 
reoladur politikel en doare ma c'hello kaout kannaded e pep bodadeg Europat.

Arc'heskob Strasbourg

Da heul ar birvilh a zo savet e Bro Elsas goude m' en deus Arc'heskob Strasbourg
kuzuliet implij ar galleg hepken en ofisoù relijiel en Elsas, e kemenn renerien 
ar MOB emaint a galon gant Elsasiz en o stourm evit o yezh hag ez en em unanont 
ganto en o c'hlemm kaset d' an Arc'heskob.

Emgavioù Brezhonegerien 

Evit lakaat an dud a blij dezho ar yezh d' ober anaoudegezh etrezo ez eus bet 
aozet un Devezh Brezhonek gant Oaled Abherve eus St Brieg, e Plerin d' ar sul 4 
a viz Du. An dud o deus merennet war-un-dro ha war-lerc'h ez eus bet kan, 
c'hoari ha diduamantoù. Chomlec'h Oaled Abherve : 17 Str. Vicairie, St Brieg.

Ur vodadeg eus Emglev an Tiegezhioù zo bet dalc'het ivez e Roazhon, Chomlec'h : 
30 Leurgêr al Lisoù, Roazhon.

Embannadurioù a bep seurt e brezhoneg

Ur gelaouennig zo bet savet gant tud yaouank evit kemer lec'h ar re a zo aet da 
get dre ma oa deut re gozh ar re a oa e penn. Anv ar gelaouenn nevez zo " Kornog
" pe " An Treflamm " n' ouzer ket re. Roneoskrivet eo ha skeudennet brav-tre. An
niverenn a goust 1 lur. " Treflamm ", 30, place des Lices, Rennes (kas timbre. 
evit paeañ).



" Hor Yezh ", niverenn 48-49, zo anezhi danvez geriadur G. Esnault (Rann 
gentañ), Notennoù souezhus a-walc'h int, kentoc'h un doare brouilhoñs. Gerioù 
anavezet mat gant lod vras ar skrivagnerien a gaver ur pik goulennata war o 
lerc'h evel ur ger tregeriek « asez » da skouer. Evit « arzorn » e kaver : « 
arzourn » (ha n' eo ket arzorn) un evezhiadenn hag a zo fentus pa oar an holl e 
vez lavaret dourn, brezhouneg, fourn hag all e lec'hioù zo eus Bro-Leon. - Kt : 
12 lur.
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Niverenn 7 Gwerin, embannet gant Maodez Glanndour, a zo anezhi ur strollad 
Kontadennoù Menez Arre embannet evel ma oant en un dornskrid diwar zorn Y. V. 
Perrot (10 lur).

Koumanant d' "Hor Yezh" ha da "Werin" Mlle Queillé, 47, rue Notre-Dame, 
Guingamp. C.C.P. 1240 22 Rennes.

Plijet omp bet o welout Barr-Heol o tont er-maez adarre. Sachet e oa evel ma 
ouzer en abeg da gleñved he rener an Ao. Klerg. Spi hon eus e talc'ho da zegas 
deomp bep tri miz pennadoù puilh ha bev. Dedennet e vezomp gant an holl bennadoù
met dreist-holl gant re daer hag a-wechoù dichek ar rener.

Koumanant : 10 lur. M. Le Clerc, C.C.P. 911 64 Rennes.

En niverenn 95 ha 96 Ar Bed Keltiek ez eo bet dedennet hon evezh gant kontadenn 
gaer Iona « An Distro » ha gant pennad Heussaff diwar-benn ar stourm evit ar 
yezh en Iwerzhon.

" Ar Bed Keltiek ", 24, rue Poull as Bachet, Brest.

War An Tribann e kaver ivez daou bennad e brezhoneg : ar pennad-digeriñ gant A. 
Russon hag unan all gant Segobranos.

Koumanant : 10 lur - C.C.P. Gorsedd 1907 81 Nantes.

E kelaouennig voulet ar JEB e kaver ivez pennadoù e brezhoneg diwar-benn ar 
c'helaouennoù brezhoneg. Aze e kredomp e reer ar memes fazi ha war ar Vro. O 
vezañ ma 'z eo graet an div gelaouenn-se evit gallegerien dreist-holl e rankfe 
ar bruderezh, pa 'z eo bruderezh mat, da vihanañ, bezañ graet e galleg. Ma 'z eo
evit lavarout droug avat... eo gwelloc'h mirout an trichin er familh.

Koumanant : 10 lur - C.C.P.: F. A. J. B. 1452 72 Rennes.

Ar Sturier, kelaouenn Skaouted Bleimor, a vez atav moulet ken kaer. War an 
niverenn diwezhañ e kaver ur pennad e brezhoneg " Listri breizhat kizellet er 
mein " gant Loeiz ar Gwenneg, un nebeut barzhonegoù ha notennoù.

Koumanant : 10 lur - Y. Salmon, C.C.P. 18 717 35 Paris.

Derc'hel a ra lizher an Ao. Troal da gas keloù deomp eus ar Perou. "Ar C'hrist 
d' an Indianed " a c'heller kaout digant F. Urien, Plouenan, C.C.P. 117 213 
Rennes. Goulenn a ra sikour evit paour-kaezh tud Amerika ar C'hreisteiz.

Hervez ar gelaouenn roneaskrivet Bretagne Réelle e vo embannet ganti hep dale ul
levr nevez gant Olier Mordrel anvet " An nos o skeudiñ " (" An noz o skediñ "). 
Dipitus eo n' en dije ket pleget Olier Mordrel d' ar yezh ha d' ar skritur unvan
en doare ma vefe bet tu da voulañ e levr e-lec'h e roneoskrivañ.

Un raklavar hir a-walc'h ha dedennus a zo bet embannet war B. R.

Ar gelaouenn-mañ a gemenn ivez e vo embannet ganti ur gelaouenn nevez " Tir 
Nevez " ma tisplego enni O. Mordrel e soñjoù dezhañ e unan diwar-benn ar yezh 
hag ar... reizhskrivadur. An eizhvet pe an navet kelaouenn roneoskrivet e 
brezhoneg e vo !



" Bretagne Réelle ", 22 - Merdrignac, C.C.P. 754 82 Rennes.
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Emaomp o paouez kaout kaier 76-78 Preder. Gouestlet eo d' ar prederouriezh. An 
niverenn a zo leuniet gant troidigezh " Le Discours de la Méthode " oberenn 
vrudet Descartes. Troet eo bet gant Jil Ewan dindan an talbenn " Displeg war an 
hentenn ". Ur mell labour ne c'hell bezañ burutellet nemet gant ur prederour, ar
pezh n' on ket.

" Preder ". Koumanant da 12 niverenn : 45 F - G. Etienne, C.C.P. 16 093 13 
Paris.

Evel ma weler ez eus, hag e vo peadra da lenn, evit ar mizioù a zeu, e korn an 
tan.

Armeniz Bro-C'hall 

Skignet en deus ar Skinwel gall e stern an abadennoù gouestlet d' an ilizoù 
kristen reterel - ur rummad abadennoù diwar-benn Armeniz Lyon. Hini ar 17 a viz 
Gouhere a roe un daolenn eus obererezhioù ar Gumuniezh armeniat. Stag eo an holl
obererezhioù ouzh ar relijion. An Iliz Gregeriek a dolp an darn vrasañ eus 
Armeniz, daoust ma 'z eus ivez en o zouez katoliged (staget ouzh Iliz Roma met o
virout o urzhiadur, o yezh, o boazioù) ha protestanted o deus parrezioù ispisial
dezho gant beleien ha pastored Armeniat.

Bodet eo Armeniz en un Unaniezh Broadel a ra war-dro an ilizoù, ar skolioù, ar 
skoazell d' ar re baour, h.a. Savet o deus e Lyon un iliz nevez hag un Ti e-
lec'h ma vez bodet an holl strolladoù kevredadel ha sevenadurel. Rak, daoust ma 
'z eus bremañ ouzhpenn hanter kant vloaz o deus kuitaet o bro goude al 
lazhadegoù spontus kaset da benn gant an Durked e 1916, hag emaint strewet dre 
ar bed, chom a reont feal d' ar yezh vroadel.

Diskouezet eo bet ar skolioù war ar skramm. Skol a vez graet d' ar vugale pep 
sizhun, ar yaou d' abardaez hag ar sul diouzh as beure. Dastumet e vez ar vugale
gant kirri dre ma 'z eo strewet an tiegezhioù e Lyon ha trowardroioù. Desket e 
vez d' ar vugale lenn ha skrivañ ar yezh, al lennegezh, an istor hag ar 
c'hatekiz ivez, pep tra en armenieg.

Aozet e vez ivez kentelioù evit ar re vras, e-lec'h ma vez desket ar yezh, al 
lennegezh hag an istor ivez. Tud yaouank ez eus anezho dreist-holl, reoù a zeu 
eus tiegezhioù gallekaet enbroet en naontekvet kantved. As re a zo bet 
goulennataet o deus respontet e felle dezho chom Armeniz ha bezañ feal d' ar 
yezh.

Emsavioù Yaouankiz zo bev a-walc'h ; aozañ a reont bodadegoù, gouelioù, 
kentelioù, prezegennoù, dañsoù ; aozañ a reont beajoù da Armenia e-pad ar 
vakañsoù (da Republik Armenia, unan eus Republikoù an URSS, er vro a oa gwechall
Kornog Armenia dindan yev Turkia ha ne chom ket enni un Armeniad bev).

Armeniz Bro-C'hall, un 50 000 bennak strewet etre Marsilha ha Pariz, a ro deomp 
ur skouer. Met pegoulz e roio ar Skinwel abadennoù heñvel diwar-benn an Emsav ? 
Daoust ha tremen a raio un deiz ar film bet kemeret gant ar Skinwell gall e Kamp
ar Vrezhonegerien ? Daoust ha ne vefe ket bet difennet hen diskouez ?
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Ar gouarnamant gall hag an arabeg

Setu al lezenn a c'helled lenn e kelaouenn ar gouarnamant, war niverenn an 23 a 
viz Here 1966, pajenn 9373 :



« Ar gelennerien a vez karget er-maez eus o labour-boas da ober kentelioù war an
arabeg rannyezhel, lennegel pe a-vremañ, pa n' emaint ket e-barzh rolloù-labour 
ofisiel ar gelennadurezh veur pe ar c'helennadurezhioù klasel hag a-vremañ, 
tec'hnel pe vicherel, a zo paeet, kement ha ma'z eus arc'hant evit se, hervez 
feur an digolloù a vez roet evit an adeurvezhioù-kelenn a c'hellfent ober o 
gounit anezho hag int en o framm-orin, hervez an testennoù ma reer diouto 
bremañ. »

Setu ! An dra-mañ a ziskouez da nebeutañ e preder bepred ar gouarnamant gall 
ouzh an arabeg daoust ma n' eus mui a arabegerien, koulz lavarout, en e zalc'h. 
Taolet e vo evezh ivez ec'h anavez e c'heller kelenn meur a arabeg ha soñj o 
devo ar Vretoned ez eo bet lavaret dezho, un amzer a voe, ne c'helle ket bezañ 
aotreet kelennadurezh ar brezhoneg keit ha ma vije ur yezh disunvan anezhi !

Breuriezh-Veur ar galleg

Breuriezh-Veur ar galleg a fell dezhi netaat ar yezh ha skarzhañ diouti ar 
gerioù nevez n' eus ket ezhomm anezho.

Setu pezh a zo bet embannet ganti nevez zo : « War c'hinnig an Ao. L. Armand, he
deus An Akademi karget Bodad ar Geriadur da reiñ a vare da vare, talvoudegezh ar
gerioù nevez evit bezañ asur e vez implijet mat ar yezh c'hallek ha hi oc'h en 
em ledañ war dachenn ar skiant hag ar micherioù ha, dre vras, war hini an 
anaoudegezh. Klask a ra dre se, kement ha ma c'hell, herzel ouzh implij ar 
gerioù estren n' eus ket ezhomm anezho pe dermennoù na zereont ket hag a 
zisleber ar yezh ».

Ar brezhoneg er c'henwerzh 

War ar marc'hadourezhioù e vez gwelet aliesik bremañ ur ger pe un anv brezhonek 
bennak. Ne vez ket gwelet avat warno kement a vrezhoneg hag a c'halleg. Setu 
pezh a weler koulskoude, war ar paperennoù o c'holeiñ an amann gwerzhet dindan 
an anv « Breiz izel » ha graet e Remungol (Bro-Wened) ha gwerzhet e Pariz hag e 
lec'h all moarvat. Setu petra a vez moulet warno :

« Breiz Izel, kempennet er Voustoer, e ti-leh Remungol (Morbihan). Pouez net 250
Gr. » Moulet e vez ivez war ar paperennoù e lizherennoù brasik : « AMONENN KALON
BREIZ » kement-se da dreiñ ar bomm gallek « véritable beurre breton demi-sel ».
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Hor gwellañ gourc'hemennoù d'ar Vretoned vat-se rak ouzhpenn m' o deus komprenet
e c'helle ar brezhoneg kaout un dalvoudegezh genwerzhel e reont divezh gant yezh
ar vro. Kement hag ober aliomp anezho da skrivañ o faperennoù e yezh unvan ha da
lakaat e-lec'h « pouez net » «pouez an aman hepken » a vo komprenet gant an 
holl.

Pa vo gwelet kemend-all e Breizh

O vezañ ma ne veze mui a gentelloù gallek en ur skol brevez eus kêr Toronto, e 
rann-vro Ontario, er C'hanada, un hanter-kant bennak a gerent hag un tri-ugent 
bennak a skolidi o deus diskouezet raktal pegen drouklaouen e oant a-ziwar 
gement-se. A-benn ar fin e reas darn eus ar gerent o menoz ober ar c'hentelioù 
gallek o-unan hag o c'hraet o deus war ur c'hlazenn dres dirak ar skol. Unan 
anezho an Itron Brassard hec'h anv, enor dezhi, a zisklerias ken dichek ha tra :
« Kenderc'hel a raimp da gelenn amañ dindan an amzer keit ha ma n' he devo ket 



renerezh ar skol kemmet he menoz ».

Salo ma vije kavet kerent e Breizh ker kalonek ha ker youlek hag ar Ganadianed-
se. Pa vo tud e-giz-se en hor bro ne zaleo ket ar brezhoneg da lakaat e 
zaoudroad da vat er skolioù ha, da heul, ez aio gwelloc'h ivez an traoù dre vras
evit an ekonomiezh.

Ne vo roet netra d' ar Vretoned keit ha ma vo a-walc'h dezho goulenn nemetken. 
Pa grogint da grozal, avat, ha pa ziskouezint e vennont, e gwirionez, kaout pezh
a c'houlennont e vo kemmet buan penn d' ar vazh.

Ur skandal : ar Flandrezeg evel yezh ret e Bro-Flandrez hec'h unan !

Soñj hoc'h eus moarvat e oa bet graet eus ar Flandrezeg, daou pe dri bloaz zo 
war bajenn gentañ an " Télégramme", « une bouillie pour les chats ».

War an boll gelaouennoù gall, nemet " Le Monde " e vefe, e vez sellet evel ur 
skandal lakaat ar Flandrezeg evel yezh ret e... Bro-Flandrez ! Kement-se zo 
gouennelouriezh eus ar gwashañ zoken.

Pa veze rediet an holl Flandreziz da zeskiñ galleg ne oa skandal ebet, kement-se
a oa reizh. Ha n' eo ket ur skandal kennebeut ne vefe ket desket o yezh d' ar 
Vretoned e skol ebet avat. N' eus kudenn ebet neuze zoken. Ar gudenn a sav 
hepken pa ne vez ket mui ar galleg ar mestr bras !

Nevez zo ives, e St Brieg, da geñver bodadeg ar Sokialourien en deus ur 
c'helenner ezel eus ar PSU, diskleriet e c'hellfe deskadurezh ar brezhoneg 
lakaat da greskiñ ar « racisme » Speredek pe nay ?
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Goude Gorsedd Pennpont

Kavout a reer amañ da heul roll an izili kozh pe nevez a zo bet degemeret er 
C'helc'h-lid hevlene.

Drouized oberiant bet kavet barrek dre un arnodenn war ar Geltiegezh tremenet 
warlene :
An Ao.Ao. Aoustin Ar Berr, kenwerzhour e Pont-'n-Abad ; Frañsez Marker, kelenner
e Redon ; an Dr. A. Morvan, mezeg e Valencij (Bro-Flandrez).

Ovedez oberiant bet kavet barrek goude un arnodenn war ar yezh :
An It. Mona Koarer, kelennerez en Naoned.

Diskibl barzh e-pad ur bloavezh d' an nebeutañ : An Ao. Fanch Ar Berr, kemener e
Plougouloum.

Izili a enor hep un arnodenn hag a hello chom evel-se pe mont da izili oberiant 
hervez ar reolennoù savet evit an diskibien :
Barzhed a Enor : an Ao.Ao. Ch. Dormontal, skrivagner e Pariz,
ha Per Hamon, tresour en Naoned.
Oved a enor : an Ao.Ao. D. Ar Berr, dentour e Pariz.

Degemeret e vo e 1967 :
An Ao.Ao. J. Bertho, beajour-kenwerzh er Mañs, evel Drouiz oberiant, hag ar 
penn-kadour E. Rauter eus Brussel, evel Barzh a enor.



«The Dragon's Tongue» 

" The Dragon's Tongue " ul levr e saozneg gant Gerald Morgan, a zo bet embannet 
en diskar-amzer-mañ gant THE TRISKEL PRESS. Gwelout pennad Per Denez e-touez " 
Al levrioù ".
Priz al levr zo 7/6, kevatal gant 5 lur nevez. Koustañ a ray £300 evit e voulañ 
pezh a zo ur samm pounner evit ur gompagnunezh vihan evel Triskel Press. Pedet 
eur da rakprenañ al levr. Arc'hant da vezañ kaset da Triskel Press, Hafod, Lon y
Rhyd, Rhiwbeina, Caerdydd (Cardiff), Bro-Gembre.
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